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X. LİSELİ GENÇ ELEŞTİRMENLER 
SEMPOZYUMUNU BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Bilgi ve teknoloji çağındayız. Uzun yıllardır farkında olduğumuz bu 
gerçeği, iki yıldır çok farklı biçimlerde deneyimliyoruz. Bilginin sani-
yeler içinde eskidiği, yenisinin büyük bir hızla üretilip tüketildiği ça-
ğın insanları olarak dünya bilgimizi sürekli güncelliyor, yeni bilginin 
getirdiği duruma uyum sağlamak için çaba sarf ediyor; bugünümü-
zü, geleceği düşünerek planlamaya çalışıyoruz. Bu durum, hepimi-
zi alışkanlıklarımızı gözden geçirmeye, değiştirmeye, esnek, çevik, 
dayanıklı olmaya, becerilerimizi geliştirmeye zorluyor. Yeni durum-
lara uyum gösterme, farklı durumlara anında ve yenilikçi çözümler 
üretme ve kendimize eklediğimiz donanımlarla yola devam etme 
zorunluluğu, yeni dünya düzeninde, biz eğitimcilerin her zamankin-
den farklı bir boyutta öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızı göz-
den geçirmemizi gerektiriyor.

Eğitimin en genel amacının geleceğe insan yetiştirmek olması, gü-
nümüz öğrencilerinin henüz bilinmeyen mesleklere ve bu meslekler 
için gerekli olacak becerilere, yeterliliklere sahip donanımlı bireyler 
haline getirilmesi beklentisi gündemimizde son yüzyılda önemli, 
son iki yıldır da çok önemli bir yer tutuyor. Yaşamımızı hızlandıran, 
kolaylaştıran, bazı meslekleri yok, bazılarını var eden teknoloji artık 
yaşamımızın tam merkezinde duruyor ve bizi onunla uyumlu hare-
ket etmeye zorluyor. Bunda, yaşadığımız küresel salgının, bize, in-
sanlığın ürettiği kaynakları etkili ve verimli kullanmanın türlü yolla-
rını öğretmiş, bu becerinin yeni düzende insanın temel yeterlilikleri 
içerisinde olması gerektiğini göstermiş olmasının büyük payı var, 
kuşkusuz. Hızlıca uyum sağladığımız yeni “sınıf ortamının”; yeni 
yöntemlerin bizlere öğrettiği en temel gerçek, geleceğini kurmaya 
çalıştığımız gençlerin, bilgi/medya okuryazarı olabilmelerinin, tek-
nolojiyle birlikte düşünebilmelerinin önemini bir kez daha ve daha 
derinden fark etmiş olmamız gibi görünüyor. Teknolojinin getirdiği 
yeni yaşam algısı bugünün eğitim anlayışını sorgulamamıza ne-
den olurken bir başka kavramın ve becerinin yeni dünya düzeninde 
öneminin, yerinin asla değişmeyeceğini de gösteriyor: Etkili ileti-
şim. Son iki yıldır tüm dünyada büyük toplumsal ortamlardan ya-
lıtılarak varlık gösterme gereksinimi duyan insanlığın, iletişim için 
son derece yaratıcı yeni yollar bulmuş olması, bu kavramın önemini 
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vurgulamaya yetiyor. Türlü yollarla kurulabilmesine rağmen, iletişimde dilin önemi, büyük insan top-
luluklarını birbirleriyle en hızlı biçimde buluşturan en geçerli kod, sistem olması nedeniyle genel kabul 
görüyor. Bu da dil ve edebiyat eğitiminin; öğrencilere dili etkili, doğru kullanma becerisi kazandırma-
nın anlamını ortaya koyuyor; on yıldır, belirli bir odakta, türe duyarlı bir tartışma ortamı yaratmak, 
demokrasi kültürünü yaşatmak, bireysel farkındalıkları artırmak ve farklı dillerle iletişim becerilerini 
sergilemek amacıyla gerçekleştirilen TED Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nun işlevini, önemini 
belirginleştiriyor. 24.04.2021 Cumartesi günü ilk kez çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen X. Liseli Genç 
Eleştirmenler Sempozyumu’na ülke çapından beş yüze yakın öğrencinin, çevrim içi ortamda sesini 
duyurabilmek, düşünceleriyle varlık gösterebilmek, düşüncelerini topluluğa etkili araçlarla sunabil-
mek amacıyla katılması, ülkemiz gençlerinin gelecekte söz sahibi olma isteklerini, içinde yaşadıkları 
çağı iyi okuyabildiklerini gösteriyor. İkisi ortak, üçü eş zamanlı beş oturumla Türkçe, İngilizce, Almanca, 
Fransızca, İspanyolca tartışmaların yapıldığı etkinlikte, şiir, öykü, roman, sinema gibi farklı sanatsal 
türlerde düşüncelerini paylaşmak üzere bir araya gelen öğrencilerin sunumlarında sanal sergi, bilgi 
çarkı gibi etkileşimli çevrimiçi uygulamalar yapmış olmaları, Web2 araçlarını etkili kullanmaları, onların 
çağın önünde olduklarını göstermesi bakımından oldukça sevindirici ve biz eğitimcilerin geleceğe yö-
nelik umutlarını tazeliyor. Etkinlikteki atölyelere konuk olarak bizleri onurlandıran çağdaş yazarlarımız 
Hakan Bıçakcı ve Behçet Çelik’in etkinliğin sonundaki kapanış konuşmalarında öğrencilerin kendilerine 
yönlendirdiği soruların niteliği hakkında olumlu değerlendirmeler yapmaları ve onların özgüvenli du-
ruşlarını vurgulamaları da öğrencilerin iletişim kazanımlarının gücünü yaşayarak öğrenmenin önemini 
vurguluyor. Küresel dünyada dünyanın hangi noktasında olursa olsun doğru kaynakları seçmek, kul-
lanmak gerekliliği içinde olacak öğrencilerimiz için sempozyuma dünyanın farklı noktalarından katılan 
ve öğrencilerimizle etkileşimde bulunan eski LGES koordinatör öğrencilerinin deneyimlerinin de önemli 
bir yeri var. Tüm boyutlarıyla değerlendirildiğinde, ulusal ölçekte en geniş katılımcı öğrenci etkinliği olan 
Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu, 21. yüzyıl becerilerinin önemli bir kısmını öğrencilerimize ka-
zandırma iddiası taşıyor. 

Okulun, eğitimin yaşama ve geleceğe hazırlamasında öğretim programları kadar bu programlarla eş-
zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerin, öğrencilerin kendilerini fark edebilmek, gösterebilmek, 
eksiklerini ve yetkinliklerini algılayarak kendilerini gerçekleştirebilmek noktasında önemi eğitimciler 
tarafından uzun süredir biliniyor. Bu amaçla pek çok okul, öğrenci katılımını ve liderliğini merkeze alan 
etkinlikleri benimsiyor ve gerçekleştiriyor. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu da bu çerçevede iyi 
bir örnek olarak öne çıkıyor. Etkinlik, beş dilde gerçekleşmesi, okul sınırlarını aşıp uluslararası niteliğe 
ulaşmış olması, etkinliğe özveriyle hazırlanan öğrenciler ve onlara danışmanlık yapan, eğitime gönül 
vermiş olan öğretmenlerle anlamlı olabiliyor. Bu noktada düşüncesiyle, bilgisiyle, emek vererek bu 
etkinlikte yer alan her bireye ayrı ayrı teşekkür ediyor, ülkemiz gençlerinin yararına olan etkinliklerin 
nicesinde buluşmayı diliyoruz. 

Işıl ÇIRAKOĞLU
TED Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu Koordinatörü
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Edebiyat, her satırı aynı yazılmış eserlerin satır aralarında herkes 
için farklı anlamlar taşıyabilen bir daldır. Bu sene onuncusu çevrim 
içi olarak düzenlenen Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu, her 
öğrencinin kendi satır aralarında yazanları okuyabildiği ve sayfa 
kenarlarına aldığı notları tartışabildiği bir etkinlik olarak farklı bakış 
açılarının toplanabildiği, birçok duygu ve düşünce çeşitliliğinin bir-
leşebildiği bir iletişim ve tartışma noktası olmuştur. 

10. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nun Türkçe şiir oturu-
munda bu yıl Oktay Rifat’ın “Bütün Şiirleri I” kitabından seçtiğimiz 
şiirleri inceledik. Hazırlık sürecinde ikişer kişilik gruplar halinde 
seçtiğimiz 10 şiiri inceleyip her hafta çevrim içi ortamda öğret-
menlerimizle buluşarak incelediğimiz şiirler hakkında konuştuk. 
Şiirlerin farklı yorumlamalara açık olması, hepimizin farklı fikirleri-
nin olması keyifli bir tartışma ortamının oluşmasını sağladı. 

Sempozyum tarihi yaklaştıkça, bütün katılımcıların çevrim içi or-
tamda da aktif olarak katılım sağlamaları için farklı çözümler 
üretmeye çalıştık. Bu fikirler doğrultusunda sempozyum günü ilk 
oturumumuzun başında küçük bir oyun oynayarak grubun kay-
naşmasını sağladık. Bu oyundan sonra Oktay Rifat ve Garip şiiri 
üzerine konuştuk. Şairin hayatı ve Garip akımı ile ilgili bir sunum 
yaptık. Sonraki oturumlarımızda Padlet uygulamasından oluş-
turduğumuz kavram haritalarının bağlantılarını katılımcılarımızla 
paylaşıp şiirlerin onlara çağrıştırdıklarını birkaç kelime ile yazma-
larını istedik. Katılımcıların yazdığı kavramlar üzerinden inceleme-
lerimizi gerçekleştirdik. 

Sempozyum günü boyunca katılımcılarımızla beraber Sonsöz, 
Gece Gündüz, Az Gelişmiş, Başka Biri, Bol Giysiler, Ağzımın Tadı, 

TÜRKÇE ŞİİR 
OTURUMU

OKTAY RİFAT



10. Ulusararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu6

Aynaya Bakarken, Söndürür Işıklarını, Taşlar ve 
Pencere şiirlerini inceledik. Bu şiirlerin bazıların-
da toplumsal konuların, bazılarında ise bireyin 
ele alındığını gördük. Şiirler arasındaki farklılıklar 
yalnızca konularda değildi. Oktay Rifat’ın hayatı-
nın farklı dönemlerinde yazdığı bu şiirler biçim-
sel olarak da farklılık göstermekteydi. Bu şiirlerin 
farklılıkları, Oktay Rifat’ın değişen şiir anlayışını 
görmemizi sağladı. Biçimsel özelliklerden en çok 
dikkatimizi çeken ise hayatın kıymetinin bilinme-
sini öğütleyen Sonsöz’de noktalama işaretlerine 
yer verilmemesi oldu. 

Oturumlar boyunca yaptığımız incelemeler sonu-
cunda özlem, yetersizlik, yalnızlık ve yabancılaş-
manın yanı sıra özgürlük, umut, değer bilme gibi 
kavramlara ulaştık. Sonsöz ile hayatın, hayatta-
ki küçük şeylerin kıymetini bilmemiz gerektiğini 
hatırladık. Bulutların, çiçeklerin, suyun kıymetini 
bildik. Gece Gündüz’de ceplerimizde gezdirirken 

düşürdüğümüz Tanrı’yı aradık. Başka Biri’ni okur-
ken farklı fikirlere yer olmayan ölü bir kenti ziya-
ret ettik. Sevgiden beslenen, özgürlükçü, eşitlikçi 
bir adamın orada başka biri olmak zorunda kalı-
şına tanık olduk. Aynaya bakarken, yaşlanmaya 
başlamış bir adamın gençliğine özlemini, kendini 
tanıyamaz hale gelişini izledik. İncelediğimiz her 
şiirde, şiir kişisinin yerine geçip başka bir hayatı 
yaşadık.
 
Başta öğretmenlerimiz olmak üzere 10. Liseli 
Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nun gerçek-
leşmesinde emeği geçen herkese teşekkür edi-
yor; en yakın zamanda sempozyumumuzu tekrar 
okulumuzda, yüz yüze gerçekleştirebileceğimiz 
günlerin geleceğini umuyoruz. 

Doğa Aybüke Yılmaz 11/D 
Dilara Yalçın 11/D
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TED Anka-
ra Koleji Vakfı 
Özel Lisesi’nin 
10. Uluslara-
rası Liseli Genç 
Eleştirmenler 
S e m p o z y u -
muna davet 
edildiğimi ve 
öğrenc i le r in 
sempozyum-
da Diken Ucu 
başlıklı öykü 

kitabım üzerine sunumlar yapacaklarını öğren-
diğimde sevinmenin ve şaşkınlığın yanı sıra kıs-
kançlık hissettiğimi itiraf etmeliyim. Türkçe yazıl-
mış sayısız harika öykü kitabı arasından benim bir 
kitabımın da seçilmesinin beni ne çok mutlu et-
tiğini, gururla karışık bir sevinç hissettiğimi uzun 
boylu anlatmama gerek yok zannederim. Fakat 
sempozyumun adını duyduğumdaki şaşkınlıktan 
bahsetmem şart. Edebiyat üzerine lise ve üniver-
sitelerde düzenlenen öğrenci etkinlikleri rastlan-
madık bir şey değil, ama eleştiriye odaklanmış bir 
etkinlik, ne yalan söyleyeyim, daha önce duyma-
mıştım. Şaşkınlık bununla da bitmiyordu, çünkü 
davet edildiğim etkinliğin adında iki kelime daha 
vardı. “Uluslararası” ve “sempozyum.” Şaşkınlığa 
merakın da eklendiğini eklemeliyim. Başta değin-
diğim kıskançlığın nedeni de kolayca tahmin edilir 
sanırım. Benim lise yıllarımda neden böyle etkin-
likler yoktu? Buydu kıskançlığın nedeni. “Uluslara-
rası”nı, “sempozyum”u, “eleştirmenler”i geçtim, 
herhangi bir edebiyat etkinliğimiz bile olmamış-
tı. Ülkenin dördüncü büyük şehrinin en iyi lisesi 
olduğu ileri sürülen bir lisede okuduğum halde 
okulumuza orada okuduğum yedi yıl boyunca tek 
bir edebiyatçı gelmedi, bize edebiyat üzerine bir 
şeyler anlatmadı, biz edebiyatı seven, edebiyata 
meraklı öğrencilerin sorularını yanıtlamadı. 
Yazmaya tam o yıllarda başladım. Lisede okurken 
Milliyet Sanat Dergisi’nde ve Yeni Adana gaze-
tesinde birer yazım yayımlandı, ama esas olarak 
öyküler yazıyordum. Yazdığım öykülere ilişkin al-
dığım yegâne eleştirileri saymak isterim. Bir kez 
yerel bir edebiyat dergisine öykü yolladım ve bir 
sonraki sayıda öykümün ya da eleştirisinin ya-

yınlanacağına dair bir not çıktı, ama derginin bir 
sonraki sayısı yayımlanmadı, dergi kapanmıştı. 
Lisede dönem ödevi olarak birer öykü yazma-
mız istendiğinde tam not alan iki öğrenciden bi-
riydim – tam not alan öbür arkadaşım da ede-
biyatçı oldu! Bir kere de arada bir gidip geldiğim 
bir gençlik dergisinde tanıştığım bir şair ağabey 
öykümü okuduktan sonra, “Çok anlatmışsın, öykü 
anlatma değil gösterme sanatıdır,” gibi bir şeyler 
demişti. Dolayısıyla eleştiri olarak bu tek cümle 
dışında herhangi bir söz ya da yazıyla karşılaş-
ma şansım olmadı. Eleştirinin ne olduğunu da 
pek bilmiyordum. Evde babamın biriktirdiği eski 
edebiyat dergisi ciltlerini karıştırmayı, okumayı 
çok severdim, ama o dergilerdeki eleştiri yazıları 
ilgimi çekmezdi, anlamayacağımdan korkardım. 
Evimize giren güncel edebiyat dergilerinde de 
öykü ve şiirlerin yanı sıra, bazı denemeleri, gün-
lükleri, hatıraları okumayı severdim, ama eleştiri 
yazılarından gene kaçınırdım. Usta yazarların öy-
külerini okuyup bu işi öğrenebileceğimi düşünür-
düm, ama başka edebiyatçıların, eleştirmenlerin 
bir edebiyat metnini nasıl okudukları, okudukları 
metinlerde nelere dikkat ettikleri, hangi noktala-
rı öne çıkardıkları, bir edebiyat metnini okuyarak 
nerelere varılabileceği gibi konularda hayli bilgi-
sizdim. Okuldaki edebiyat derslerinde de, gerçek 
bir eleştirel bakıştan alabildiğine uzak olduğunu 
düşündüğüm, “Bu metnin, bu kitabın ana fikri ne-
dir?” sorusuna yanıt aramak dışında edebiyat ya-
pıtları üzerinde herhangi bir biçimde akıl yürütme 
çabasına rastlamamış, öğrenmemiştik. 
Şunu da eklemeden geçmek istemem. Eleşti-
ri, bize bir edebiyat metnini okumayı öğretmez 
sadece, onu sevmeyi, ondan haz duymayı, tat 
almayı da öğretir. Bir edebiyat metninin açıldığı 
alanların çokluğunun farkına varmak o yapıttan 
alacağımız hazları da çoğaltır. Unutmamak lazım, 
çok zaman gözden kaçar, ama sevmek bilmekle 
yakından ilgilidir. Bilmek dendiğinde akla hemen 
bilimsel bilginin, analitik düşüncenin gelmesi-
ne rağmen farklı başka bilme biçimleri de vardır. 
Edebiyat da bize çok şey öğretir, üstelik sadece 
edebiyata özgü bir bilme biçiminden bile söz ede-
bileceğimizi düşünüyorum. Dil aracılığıyla ve çok 
zaman bir hikâye anlatarak, yani elimizde sadece 
kelimelerden oluşan bir yapıt varken, nasıl olur da 

EDEBİYATI BİLMEK, EDEBİYATI SEVMEK 
VE METNİN 

“EFKÂRI”
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kendimizi bir başka yerde, bir başka kişinin (çoğu 
zaman bize hayatıyla, kişiliğiyle hayli uzak birinin) 
dertleriyle yakından ilgilenirken buluveririz. Bu-
nun yanı sıra, edebiyat kitapları okudukça, farkına 
varmadan insan olmak üzerine, insanların hangi 
durumlarda neler yaptıkları, seçimlerini nelere 
dayandırdıkları, kararlarını nasıl aldıkları, neler-
den duygulandıkları ya da nelerden kaçındıkları 
hakkında o kadar çok şey öğreniriz ki. Gelgelelim, 
bunu nasıl öğrenebildiğimizi sormayız pek. Yazar, 
kelimeleri nasıl bir araya getirmiştir de bizi o yapı-
tın içine çekmiştir, yüreğimizin neredeyse o met-
nin kahramanının yüreğinin yanı başında atmasını 
sağlamıştır? O kişinin zihninde düşüncelerin nasıl 
birbirini izlediğini ya da iç dünyasında neden bo-
calamalar, tökezlemeler olduğunu nasıl görebil-
mişizdir?
Bu gibi sorulara verilecek basmakalıp yanıtlar var, 
yanlış değiller ama hayli eksik oldukları çok açık. 
“Yazar karakterini çok canlı yaratmış, bunun sa-
yesinde,” diye bir yanıt verilebilir, ama bir başka 
sorunun bunu takip etmesi kaçınılmaz değil mi-
dir? Ne yapmış, nasıl yapmış da o karakter “canlı” 
olmuş? Eleştiri, bence bu gibi soruların peşine dü-
şer. Yeri gelir kelime kelime, cümlelerin yapılarını 
tek tek ele alarak, nasıl bir üslup ya da kurgu sa-
yesinde karakterin daha canlı olabildiğini görme-
ye, göstermeye çalışır. 
Bir edebiyat metnini illa böyle okumak şart mı, 
ben bunlara hiç dikkat etmeden kitaplar okuyo-
rum ve okuduklarımdan büyük tatlar alıyorum, 
denebilir. İyi bir edebiyat metninin insanı çok özel 
bir biçimde bilgilendirdiğinden söz etmiştim yu-
karıda, metne eleştirel gözle bakmadan okudu-
ğumuzda da büyük tatlar almanın yanı sıra çok 
şey öğreniriz, bunu asla inkâr etmiyorum, ancak 
daha fazlasını bilebilecek, sevebilecekken neden 
azıyla yetinelim ki! 
Aslında eleştirel gözle okumamak da pek müm-
kün değildir. Kendimizi bütünüyle olayların nasıl 
gelişeceğine odaklayarak okuduğumuz bir ro-
manda bile aksayan bir şeyler, mantık, zaman 
ya da mekân hataları dikkatimizi çekiverir. Daha 
önemlisi, okurken ister istemez kafamızda so-
rular oluşur, okuduğumuz bir kitap hakkında onu 
okumuş başkalarıyla sohbet etme isteği duy-
mamız bunları düşünmek içindir. Beri yandan bir 
edebiyat metnini ondan ne çok şey öğrendiğimizi 
hiç aklımıza getirmeden ya da tartışmadan oku-
duğumuz halde, sonrasında kitap hakkında düşü-
nür ya da sohbet ederken bize ne çok şey kaldığını 
fark ederiz. Zihnimiz sanki arka planda çalışmış, 

bir küçük eleştirmen notlar almıştır: Örneğin, o 
yapıtın bir bölümünü büyük bir keyif alarak oku-
duğumuz sırada bu keyfin cümlelerin akışından ya 
da ritminden ötürü yükseldiğini not etmiştir. Bu-
nun nasıl olduğu da çok açık aslında: Öncesinde 
okuduğumuz edebiyat kitapları sayesinde bunları 
algılamayı, sezmeyi öğrenmişizdir. 
Yine de adlı adınca bir edebiyat metnini eleştirel 
gözle okumaktan söz ettiğimizde böyle bir oku-
manın o kitaptan alınan tadı azaltacağını dü-
şünenler olabilir. Çözümleme çabasının metnin 
akışını ya da heyecanını kesintiye uğratacağı, at-
mosfere girmeyi zorlaştıracağı vs. söylenebilir. Bu 
iddialar da kesinlikle temelsiz değildir, ancak za-
manla, okudukça bu aşamaların giderek otoma-
tikleşeceğini, küçük eleştirmenin tuttuğu notların 
çoğalacağını unutmamak lazım. Kaldı ki “küçük 
eleştirmen”in notlarını bir kenara bırakırsak, esas 
eleştiri ilk okumada değil, sonrakilerde başlar ve 
gelişir. Çoğu metin okundukça bize kendisini açar 
çünkü. İkinci, üçüncü ve sonraki okumalarda.
Yukarıda bir edebiyat metninin ana fikrini bulma 
çabasını yetersiz bulduğumu söylemiştim, ama 
bunu biraz farklı ifade ettiğimizde durum değişe-
bilir. “Bir edebiyat metninin efkârı”ndan söz ede-
mez miyiz örneğin? Efkârı, daha çok fikir kelime-
sinin çoğul hali olarak düşünürsek, ama sadece 
bununla sınırlamadan. Bana öyle geliyor ki böyle 
bir ifade bir metnin sadece fikrini değil, o metnin 
hissini, ruh halini ve biçimini de ifade etmek bakı-
mından “ana fikir”den çok daha uygun. Söyleme-
ye çalıştığım şeyin daha veciz ifadesi ise şöyledir: 
O metnin ne anlattığı kadar nasıl anlattığını da 
araştırmak. Eleştirinin, eleştirel okumanın başla-
dığı yer burası olsa gerek. 
10. Uluslararası Liseli Genç Eleştirmenler Sem-
pozyumunda katıldığım oturumlardaki sunumlar-
da öğrenci arkadaşlarımın okudukları kitap üze-
rinde dikkatle durup düşündüklerini gözledim. Çok 
sevindirici bir deneyim oldu bu benim için, üzerin-
de konuşulan kitabı yazdığım için değil; genç ar-
kadaşlarımın bir edebiyat metnine eleştirel gözle 
yaklaşmak, onu çözümlemek, araştırmak, hak-
kında sorular sorup yanıtlar bulmak konusunda 
çok büyük çaba harcadıklarını, yöntem konusun-
da oldukça yetkin olduklarını, kendileri de kabul 
ederler mi ya da farkındalar mı, bilmiyorum, ama 
bir edebiyat metnini bilmekle sevmek arasında-
ki o özel bağı kavramış, içselleştirmiş olduklarını 
gördüğüm için.
Behçet Çelik



910. Ulusararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu

TÜRKÇE ÖYKÜ 
ATÖLYESİ

BEHÇET ÇELİK 

DİKEN UCU

DİKEN UÇLARIMIZI ANLAMLANDIRMAK

Edebiyat, olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla este-
tik bir şekilde ifade edilme sanatıdır. Ruhumuzu besler, ufkumuzu 
genişletir. Salgın döneminde ruhumuzu ferahlatan, gidemediğimiz 
yerlere gitmemizi sağlayan edebi eserler üzerine konuştuğumuz 
“Uluslararası Genç Eleştirmenler Sempozyumu”nun onuncusu bu 
yıl çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

 Bu sempozyumda ele aldığımız yapıt, Behçet Çelik’in “Di-
ken Ucu” adlı yapıtıdır. Danışman öğretmenlerimiz rehberliğinde 
“Zoom” üzerinden bir araya gelerek yapıtı detaylı bir şekilde ince-
ledik. Ele alınan toplumsal ve bireysel sorunları belirledik, ele alınış 
biçimlerini tartıştık. Bu sorunların bize, toplumun ve bireyin hangi 
yönlerini yansıttığını belirledik. En çok dikkatimizi çeken “yalnızlık, 
iletişimsizlik, huzursuzluk ve toplum” kavramları üzerine yoğunla-
şarak sunumlarımızı hazırladık. 

 Behçet Çelik’in yapıtını incelerken figürlerin içinde bulundu-
ğumuz toplumun her kesiminden seçildiğini ve ele alınan toplum-
sal sorunların her kesimden bireyde gözlendiğini gördük. Yapıtta bir 
anne, eski dostlar, bir yetişkin, savaşın ortasında kalmış bir çocuk, 
küçük bir arkadaş grubu, boşanmış ya da eşiyle çatışma içinde olan 
bir birey de aynı sorunları farklı zamanlarda ve farklı şekillerde ya-
şamaktadırlar. Çevreleriyle iletişimsizlik içinde olmalarına rağmen 
aslında bu iletişimi de istemediklerini gözlemlemekteyiz. Çevre-
lerindeki kişiler gibi olmamanın, rutin hayatlarının, anlam arayış-
larının onlarda yarattığı huzursuzluğu iletişim kurarak dindirmeye 
çalışmaktadırlar. Figürlerin huzursuzluğu kendi iç dünyalarındadır. 
Bu duygu onları yalnız bırakmaz üstelik figürler iletişimin bir çözüm 
yolu olmadığını anlayıp iletişimsizliği seçmekte ve istemektedirler. 
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Yeni ilişkiler kurmayıp eski ilişkilerini de yürüte-
memek ise onları yalnızlığa itmektedir. 

Huzursuzluğun nedenini arayıp çözmeye çalışsa-
lar da çözememekte, onlara batan “diken uçlarını” 
bazen çıkarmaya kalkışıp daha fazla batırmakta 
bazen de hiç çıkarmaya çalışmamaktadırlar. Top-
luma uyum sağlamak kültürümüzde bu kadar 
önemli bir yer kaplarken figürlerin toplumun kalıp 
düşüncelerinden farklı düşüncelere sahip olma-
sı onları zor duruma sokmaktadır. Bunun nedeni 
toplumun kendi doğrularına ters olan doğruları 
kabul etmemesi ve onları bastırmaya çalışma-
sıdır. Düşünce özgürlüğüne sahip olunmayan bir 
yerde düşünceleri belirtmek zor hatta imkansız-
dır çünkü bu kalkışım toplumun baskısını ve ki-
şilerin susma zorunluluğunu beraberinde getir-
mektedir. İçinde bulundukları durumu, yaşadıkları 
duyguları onları anlamayan bir çevreye anlatmak; 
figürlere yorucu ve boşuna verilmiş bir uğraş gibi 
gelmektedir. Yalnızlık ise onları olduğu gibi kabul 
eden, değiştirmeden, değiştirmeye çalışmadan 
kucaklayan tek şey olduğu için yalnızlıkları ve ile-
tişimsizlikleriyle daha huzurlu olduklarını düşün-

mektedirler. Kendi düşüncelerini ancak yalnızken 
ifade edebilmekte, gerçek duygularını ancak yal-
nızken yaşayabilmektedirler. Zaman ilerledikçe 
yalnızlıkları onların en yakın dostu olmaya baş-
lamaktadır. Onları bu yalnızlıktan kurtarabilecek 
tek şey ise umuttur. Yeni ilişkilere, arkadaşlıklara, 
hedeflere yelken açmak; kendin olabileceğin bir 
gelecek hayal etmek bu girdaptan tek kurtuluş 
yoludur. Umudunuzu kaybederseniz her şey bit-
miş, benliğinizi yitirip toplumun belirlediği kalıpla-
ra uyan “sıradan” bir insan olmuşsunuz demektir.

Yapıtta gözlemlediğimiz bu düşünceler ve olgu-
lar bizim de yaşadığımız sorunlar olup figürlerle 
empati kurmamızı ve yapıtı anlamamızı kolay-
laştırmaktadır. Kimi zaman kendimizi figürlerden 
biri gibi hissederek yapıtın içine girmemizi kolay-
laştırmaktadır. Kendimizden de bir parça buldu-
ğumuz ve içinde bulunduğumuz durumların garip 
ya da yaşanmaması gereken şeyler olmadığını, 
herkesin benzer şeyler yaşadığını ama çözümün 
elimizde olduğunu bize gösteren “Diken Ucu” adlı 
yapıtı sempozyumumuz için bu nedenle seçtik. 
Bu yapıt aynı zamanda içinde bulunduğumuz 
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salgın günlerinde yaşadığımız duyguları anlam-
landırmamızı ve “diken uçlarımızı” fark etmemi-
zi sağladığı için de bizim için çok özel bir yapıttır. 
Derin anlamlar taşıyan cümleleriyle bizi düşün-
dürerek hayata hiç bakmadığımız pencerelerden 
bakmamızı, toplumu ve bireyi daha iyi anlamamı-
zı sağlamaktadır. 

Yapıtı inceleme sürecini keyifli hale getiren ise 
boşlukların ve cümlelerin ardındaki derin anlam-
ların yaşanmışlıklara göre farklı şekillerde doldu-
rulmasıdır. Düşünce farklılıkları yapıta farklı bakış 
açılarıyla yaklaşmamızı sağladı ve fark edemedik-
lerimizi görmemize yardımcı oldu. Öğretmenleri-
mizin de yardımlarıyla öykülere farklı pencereler-
den bakabildik ve farklı çıkarımlarda bulunabildik. 
Bu çıkarımları da sempozyumumuzda farklı TED 
Okullarından arkadaşlarımızla paylaşabilmek için 
en yalın cümlelerle ve yapıttan bize bu çıkarımlar-
da bulunmamızı sağlayan alıntılarla sunumlarımı-
za ekledik. Onların da katılımıyla yapıtın bize daha 
başka neler anlatmak istediğini gördük.

Sempozyuma hazırlanırken yapıttaki hikâyele-
ri birkaç kere okuduk. Yapıtı her yönüyle ele ala-
bilmek bizim için çok önemliydi. İnsan bir öyküyü 
en az iki kere okumalıdır. Her okuduğunda farklı 
anlamlar çıkartır. İçinde bulunduğu duruma göre 
öykünün boşluklarını farklı doldurabilir, okudukça 
başka dersler çıkarabilir. Biz de birkaç gün arayla 
bu öyküleri tekrar okuyarak öykülerde doğrudan 
ya da dolaylı olarak değinilmiş bütün noktaları 

bulmaya çalıştık. Sonuçta bir yapıtı okumak onu 
anlamak değildir. Anlamak için yapıtın içine gir-
mek, her cümlenin arkasında gizlenen düşünce-
leri anlamak, benliğinize katmak gerekir. En ince 
ayrıntıyı bile gözden kaçırmamak, anlamsız geleni 
anlamlandırmak gerekir.

Sempozyumun bir diğer güzel yanı ise yazarımı-
zın da bizim düşüncelerimizi ve yapıttan anladık-
larımızı dinleyebilmesidir. Her ne kadar biz okurlar 
olarak bazı sorularımıza içimizde yanıt bulmaya 
çalışsak da yanıtını veremediğimiz bazı soruları 
yazara yöneltebilmek ve yanıt alabilmek çok bü-
yük ayrıcalıktır. Bu yararlı ve keyifli sempozyumun 
sonunda kafamızdaki bütün sorular yanıtlanmış 
ve anlaşılmayan yerler anlaşılmış şekilde yapıtı 
bütün ayrıntılarıyla anlayarak çok güzel zaman 
geçirdik.

Bu sempozyumda yer almamızı sağlayan, her 
adımda bize destek olan ve yapıtı anlamamıza 
yardım eden danışman öğretmenlerimize teşek-
kür ediyoruz. Bizlere unutmayacağımız bir dene-
yim ve keyifli bir söyleşi ortamı oluşturdular ve 
değerli yazarımız Behçet Çelik’le biz okurları bu-
luşturdular. İleride “pandemisiz” günlerde buluş-
mak ve sempozyumumuzu yüz yüze gerçekleş-
tirmek dileğiyle…

Derin Polat 10/V
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Salgınla birlikte evlere kapandığımız zamanlarda düzenlenen 10. Liselerarası Genç Eleştirmenler 
Sempozyumu’nun anlamı ayrıydı. Bir araya gelemediğimiz veya bir araya geliyormuş gibi yaptığımız 
günlerde gerçek bir buluşma ve paylaşma duygusu yaşattı bana. 

Türkçe Öykü Atölyesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldik. Odakta son kitabım Normal Nefes Al-
maya Devam Edin vardı. Okunup incelenmekle kalmamış, kavramsal analizi bile yapılmıştı kitabın. Kla-
sik soru-cevap akışının ötesinde, birlikte tartışıp kafa patlattık hatta dertleştik öyküler üzerine. Bazen 
de öyküler bahanesiyle edebiyat ve hayat üzerine konuştuk. 

Bu oturumdan aklımda kalan bir ayrıntı da “Öğretmenlerimiz de soru sorabilirler,” diyen öğrenci oldu. 
Tersini duymaya alışık olduğumuz bu cümle “genç eleştirmenler”in konuyu ne kadar sahiplenmiş ol-
duğunun kanıtıydı bence. Zaten bu sahiplenme etkinliğin her saniyesinde hissediliyordu. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. 

Hakan Bıçakcı
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Yazınsal ürünlerin başlıca özel-
liklerinden biri çok yönlülük 
başka bir deyişle değişik algı-
lanabilirliktir. Liseli Genç Eleş-
tirmeler Sempozyumu süreci, 
yazınsal metinlerin alımlana-
bilmesinde birbirinden farklı 
bakış açısına sahip öğrencileri 
bir araya getirebilmesi ve çok 
yönlülüğü sağlayabilmesi açı-
sından öğrencilerin düşünce 
dünyalarının gelişip zenginle-
şebilmesine katkıda bulunur. 
Bu yıl onuncusu gerçekleşen 
Uluslararası Liseli Genç Eleş-
tirmenler Sempozyumu’nda 
Türkçe Öykü Atölyesi tarafın-
dan Hakan Bıçakcı’nın “Normal 
Nefes Almaya Devam Edin’’ 
adlı yapıtı değerlendirilmiştir. 
Modern dünyanın bireyde ya-
rattığı bunalmışlık, yalnızlık, 
döngüsellik, yabancılaşma gibi 
sorunsalları işleyen bu yapıt 
özelinde ‘’Normal nefes almaya 
devam edebiliyor muyuz?’’ sor-
gulaması yapılmıştır. Yapıttaki 
öyküler; izleklerin, uzam seçi-
minin çözümlenmesi, figürlerin 
varoluşsal çıkmazı gibi açılar-
dan değerlendirilmiştir. Günceli 
yakalayan metinlerle ve güncel 
yazarlarla öğrencileri bir araya 
getirmeyi amaçlayan atölye, 
bilişsel süreç odaklı yazma ala-
nında öğrencileri güdüleyen ça-
lışmalar içermektedir. 

Üç oturumdan oluşan Türkçe 
Öykü Atölyesi’nin ilk oturumun-
da, dijitalleşen dünyaya uyum 
sağlama hedefiyle hazırlanan 
çevrim içi nitelikli ders uygula-
maları, atölyedeki TED Ankara 
Koleji Vakfı Özel Lisesi öğren-
cileri ev sahipliğinde kullanıl-
mıştır. Sempozyum öncesi her 
hafta yapılan çalışmalardaki 
yapıt değerlendirmelerinde öğ-
renciler ile birlikte yapıta ve ya-
zın dünyasına dair sorular oluş-
turulmuş, bu sorular çevrim içi 
uygulamalar ile katılımcı öğren-
cilerle paylaşılmıştır. Çevrim içi 
nitelikli ders uygulamalarından 
ilki Wordwall uygulamasındaki 
‘’Rastgele Tekerlek’’ etkinliği ol-
muştur. Katılımcı öğrencilerden 
gelen çeşitli yanıtlar sayesinde 
etkinlik oldukça verimli geçmiş-
tir. Oturumun ilerleyen aşama-
larında Mentimeter uygulaması 
ile öğrencilere, yapıtın kendile-
rine hangi kavramları çağrıştır-
dığı sorulmuş, farklı ve yaratıcı 
yanıtlar sayesinde renkli bir 
kavram haritası oluşturulmuş-
tur. 

İkinci oturumda Zoom progra-
mında yer alan Breakout Ro-
oms uygulaması ile öğrenci-
ler gruplara ayrılmış, her grup 
kendilerine verilen ana başlığın 
altında yer alan öyküleri grup 

TÜRKÇE ÖYKÜ 
ATÖLYESİ

HAKAN BIÇAKCI

NORMAL 
NEFES ALMAYA 

DEVAM EDİN
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içinde değerlendirmiştir. Gruplar, yarım saatlik 
değerlendirmenin sonucunda seçmiş oldukları 
temsilci aracılığıyla değerlendirmelerini birbirle-
ri ile paylaşmıştır. İş birlikçi öğrenmeyi araç edi-
nerek sosyal becerilerin kullanılabileceği bir alan 
açmayı amaçlayan etkinlik, öğrencilerin küçük 
gruplara ayrılması yoluyla, yapıtta yer alan tüm 
öykülerin tek tek ele alınmasına olanak sağla-
mıştır.

Bir yapıtı, onu oluşturan sanatçıdan bağımsız 
değerlendirmek ve sanatçının kurgu dünyasın-
dan ayrı düşünmek çok zordur. Eleştirel okuma 
ile yapıtlardaki görünen anlamın ardında yer alan 
görünmeyen anlamı artalan bilgisiyle bulmaya, 
sanatçının söylemek istediklerini duyumsamaya 
çalışırız. Çıkarımlarımızı / değerlendirmelerimizi 
doğrudan yapıtı var eden sanatçıyla tartışabil-
mek; yapıttaki iletileri, sanatçının bu iletilerle ne 
amaçladığını doğrudan kendisinden öğrenebil-
mek büyük şanstır. Üçüncü oturumda, öğrenciler 
Hakan Bıçakcı ile bir araya gelmiş; yapıtını eleş-
tirel okuma ile değerlendirdikleri yazarla tanışma 
ve yapıtın kurgulanma sürecini, yazarın yazınsal 
yaşamını doğrudan kendisinden öğrenme olana-
ğı bulmuşlardır. Öğrenciler Hakan Bıçakcı’nın kur-
gu dünyasına yolculuk yapmış, bu yolculukta pek 
çok kazanım elde ederek gerçek dünya ile kurgu-
sal dünya arasındaki köprüyü kurabilme yönün-
de önemli bir adım atmışlardır. Hakan Bıçakcı’nın 
içtenliği, yazınsal kimliğini tüm saydamlığıyla 
paylaşması öğrencilerin yapıtı değerlendirirken 
eriştikleri zihinsel olgunluğa önemli bir katkıda 
bulunmuştur.

Öğrencilerimiz, ülkemizin çeşitli illerinden çeşitli 
okullarda öğrenim gören kendi yaş grubundaki 
başka öğrenciler ile bir araya gelerek sosyalleşe-
bilme olanağı bulmuş, bir yapıtı birlikte değerlen-
dirmiş, kendilerini ifade etme gücü ve dil beceri-
lerinin gelişmesi açısından da oldukça önemli bir 
kazanım elde etmişlerdir. Tüm bunları dijitalleşen 
dünyada yeniliklere alışmada, yenilikleri özüm-
semede başarılı olan genç kuşaklarla yapmak, 
onların çevrim içi yürütülen eğitsel süreçlere ve 
kültürel, sanatsal etkinliklere uyum sağlayabil-
meleri açısından oldukça yararlıdır. Hazırlanma-
sında ve yürütülmesinde öğrencilerin etkin rol 
aldığı çevrim içi etkinlikler aracılığıyla gençlerin, 
çağın gerekliliklerini hızla kavrayabilecek ve bu 
gereklilikleri kolaylıkla yerine getirebilecek birey-
ler olarak yetişmesinin yolu açılmıştır.

Thomas Jefferson “Özgür insan, okuyan insandır. 
Çünkü bilgisizliğin, kör inançların ve saplantıla-
rın her türlüsünü yenen bir güçtür okuma.’’ der. 
Özgür insanların var olduğu bir dünya oluştu-
rabilmek için okumaktan, okuduğunu düşünüp 
sorgulamaktan vazgeçmeyen kuşaklara gerek-
sinimimiz var. İçinde bulunduğumuz olağanüs-
tü koşullarda çevrim içi olanaklarla bu özgür 
insanları bir araya getiren ve “normal nefes al-
mamızı’’ sağlayan, gelenekselleşen Liseli Genç 
Eleştirmenler Sempozyumu’muzu onuncu kez 
gerçekleştirebilmekten dolayı büyük bir gurur ve 
mutluluk yaşadık. Yaşasın sanat, yaşasın edebi-
yat ve elbette yaşasın sanata ve edebiyata gö-
nül vermiş, okuyan, yazan, düşünen, sorgulayan, 
tartışan, özgür gençler!..
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Have you ever wanted to de-
lete a memory from your mind? 
We are all human beings and 
it is natural to have mistakes 
and sometimes embrace those 
mistakes in our lives to learn a 
lesson. The short story “Mari-
golds” written by Eugenia Col-
lier takes place in a rural Afri-
can-American community in 
1930s which poverty due to 
limited sources and the racial 
segregation can be seen clear-
ly.

The deeper understanding for 
background stories of the char-
acters represents the impor-
tance of the themes poverty, 
depression and family values. 
Especially feeling empathy with 
the one of the characters Liza-
beth makes us wonder about 
the journey that is between 
teenage years and adult years 
by questioning how hard ado-
lescence can be for someone 
who is in teenage years and for 
some of you at the same age. 
At the age of 14, being in a ru-
ral African-American commu-
nity makes her think about the 
harsh economic situation espe-
cially when she overhears her 
parents’ conversation about 
how they struggle related to 
poverty and “Great Depres-
sion” which includes fewer job 
opportunities and higher un-
employment rates during those 
times. The thought of unfair-
ness given to her family makes 
her feel the “destruction” that 
the beautiful marigolds which 
are the most precious belong-
ings in this world for the char-
acter Miss Lottie are the victims 
of. Lizabeth does not see how 
clueless she can be about her 

perspective of the world she is 
living in and it escalates into a 
bad decision of destroying the 
marigolds. Crying hopelessly 
and helplessly in the dark night, 
the father in the story showed 
how much a father cares about 
his family by not losing the 
strength mentally in front of 
the children even if, there can 
be financial difficulties. Imag-
ining “for the African-American 
workers of rural areas”, the de-
pression caused by harsh con-
ditions that they have to live 
with effects Miss Lottie who is 
also African-American. In ad-
dition, the only thing that she 
held on to was Marigolds which SHORT STORY 

GROUP
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were later on 
destroyed had 
a big impact 
on the rest of 
her life. After 
o v e r h e a r i n g 
the conversa-
tion of her par-
ents, Lizabeth 
realizes that 
Miss Lottie’s 
marigolds rep-
resent having 
the beauty in 
spite of being 
in a depressed, 
gloomy and 
ugly world. 
Same realiza-
tion makes her 
rethink about 
being the old-
est kid of all the 
kids she plays 
with and ma-
turity is the key 
you go through 
in life. 

Does leading 
a better life 
mean forget-
ting what you 
came from? 
All the strug-

gles you have been through even if you get the 
success? In the short story “Sweet Potato Pie”, 
the character Buddy became successful by un-
derstanding the importance of education and 
working hard for it but having struggles with 
maintaining his old family relationships and their 
reaction according to the success he gained at 
the same time. 

The poverty shows itself as one of the main 
themes for the writer Eugenia Collier again when 
Buddy’s older siblings decide not to go to school 
and most importantly have their childhoods to 
help the family during financial problems. The 

importance of un-
derstanding how 
difficult to get a 
higher education 
makes Buddy step 
further and even-
tually get a college 
education. He is the 
“somebody” now in 
the family. Respect, 
family support and 
love between Char-
ley and Buddy never 
disappear and con-
tinue on due to this 
strong bond even 
if they now belong 
to different social classes. Later on the story, he 
still wanted to have the same sweet potato pie 
which resembles his bonds to his family in order 
not to forget where he comes from even though 
he faced with a new life that he didn’t see before.

OUR EXPERIENCE

Sarp Akman (TED Ankara Koleji)

The symposium was quite enjoyable. I’d like 
to thank the participants, our heads and our 
teachers for letting me be a part of this.

Mehmet Ege Öner (TED Ankara Koleji)

I was a bit nervous and tired at first. But as 
time went on, it became extremely fun, en-
joyable and it overall was a perfect way to be-
gin the weekend.
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İdil Çirasun (TED Kocaeli Koleji)

In this symposium, we discussed both the 
short stories Marigolds and Sweet Potato Pie 
throughout the day, and also talked about the 
general issues that form the background of 
the stories. In light of these stories, I learned 
a lot about Great Depression and social class 
differences in America and it prompted me to 
do research on these topics. I would like to 
thank TED Ankara College English Short Sto-
ry group for this informative and entertaining 
day.

Elif Baç (TED Ankara Koleji)

It was just an amazing experience for me. It 
was my first symposium and I really enjoyed 
it. It was really fun and I met a lot of great 
friends.

Lara Altuntaş (TED Ankara Koleji)

I enjoyed the symposium a lot. We did so many 
fun activities and we were able to connect 
with people we haven’t met before. Overall, it 
was a really good experience.

Sude Altınel (TED Ankara Koleji)

I was quote nervous and worried about 
the symposium first too. However, as time 
passed I got to learn more about my friends 
and about the symposium. In the end, I real-
ized there was nothing to be nervous about 
and I learnt a lot of other things. It was great 
and I feel very grateful and proud that I was a 
part of the symposium.

Ece Naz Erkal (TED Ankara Koleji)

It was a marvellous experience. Both the 
preparation process and the symposium were 
fun to participate. I had a chance to meet new 
people which were great for me. I am delight-
ed that I had a chance to be a part of the sym-
posium.

Zeynep Akyürek (TED Kocaeli Koleji)

Short time ago I was lucky enough to take 
part in 10th High School Young Critics Sym-
posium and I couldn’t be more honoured. I 
was a part of the English Short Story category 
group which has been a great experience on 
my part. I have met many people with many 
valuable thoughts and ideas. The activities 
and symposium attendants encouraging us 
to speak at all times prepared the ground for 
a more active and comfortable environment. 
Lots of exchanges of ideas were made, mem-
bers of my group had such prosperous and in-
teresting ideas which made me think twice on 
the opinions I was advocating. Hereby, it was 
such a mind opening and enlightening sym-
posium which I appreciate so much just to be 
included and look forward to the next one.
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Selin Sütçüoğlu (TED Ankara Koleji)

At first, I thought that people wouldn’t partic-
ipate in the symposium but as we moved on, 
everyone expressed their thoughts about the 
topics we mentioned. We worked as a team, 
debated, got competitive. Overall, it was such 
a fulfilling experience. I am so grateful that I 
was in the symposium, got to see different 
people’s opinions and work with such amaz-
ing people.

Emirhan Demirkale (TED Ankara Koleji)

At first, I was scared that the participants 
wouldn’t participate in the symposium as 
much as we hoped. But it turned out to be a 
great event where we got to meet new peo-
ple and talk about several society issues with 
them. Overall, it was a great event to be a part 
of.

Berra Ava Altuncu (TED Ankara Koleji)

As a head, I was really nervous at first but after 
we met all the participants, I wasn’t nervous 
anymore. We had such a great time. I will nev-
er forget this experience. With symposium, I 
learned lots of things and I had lovely friends. 
Some of the participants were younger than 
us and some of them were older than us. With 
that age difference, we saw how we can com-
municate with people at different ages. I am 
really glad for taking place in that event.

Damla Akcaalan (TED Ankara Koleji)

It was a gorgeous experience with the prepa-
ration meetings and the final symposium. As 
a head of this event, I met a lot of lovely peo-
ple, I experience of discussing general prob-
lems in the world. I want to thank everyone 
who participated in this symposium, worked 
with us ambitiously and did a great job.

Özgü Naz Öztürker (TED Ankara Koleji)

It was a nice experience to talk to people who 
love English. Although I was a little bit ner-
vous at first, the symposium lasted very well. 
While working on the short stories, we talk-
ed about lots of world problems which were 
the best part of the symposium for me. I also 
want to thank to my friends and teachers 
who also joined the symposium.

Naz Nalçabasmaz (TED Ankara Koleji)

I feel lucky to be a part of this symposium as 
I have never participated such an event like 
this before. I believe it has developed me in 
many ways while it has leaded me to meet 
new people around our country. I want to 
thank all my friends and teacher that has put 
much effort into the symposium.
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Dans l’œuvre célèbre d’Antoine 
de Saint Exupéry « Le Petit 
Prince », les personnages se 
reflètent à travers la philoso-
phie «humaniste» de l’auteur 
en créant des liens. 
C’est grâce au talent de « 
construire un vrai dialogue » du 
Petit Prince que tous les per-
sonnages aient l’opportunité 
de pouvoir s’exprimer simple-
ment et naïvement en parlant 
avec notre petit aux cheveux 
d’or.

Malgré la simplicité de l’œuvre, 
ce conte contient déjà une pro-
fondeur et une complexité. Bien 
que ce soit un livre pour enfant, 
c’est aussi un conte classique 
qui est basé sur une philoso-
phie destinée aux adultes.
Grâce aux ateliers du sympo-
sium et par le biais de cette 
œuvre classique et philoso-
phique, les participants ont eu 
l’opportunité de pouvoir s’ex-
primer en français, de sous-
traire les phrases clés qui 

LE PETIT PRINCE

LE PETIT PRINCE ET DEUX THÊMES INTÉRESSANTS :

VISIBLE ET INVISIBLE

«On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les 
yeux.»

AMOUR ET AMITIÉ

«Apprivoise-moi ! Que faut-il faire ? dit le petit prince. Il faut être 
très patient, répondit le renard. Tu t’assoiras d’abord un peu loin 
de moi, comme ça, dans l’herbe. Je te regarderai du coin de l’œil et 
tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus.»

Le Petit Prince
Antoine de Saint Exupéry
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imprègnent un sens à leur égard comme ; « 
Le désert est beau, parce qu’il cache un puit. » 
Doğa. « On risque de pleurer si on a été appri-
voisé... » Alanur Heper. « Personne n’est jamais 
satisfait où il est » Zeynep GürKÖK. « Je ne pou-
vais pas expliquer continuellement aux grandes 
personnes mes dessins. » Ece Naz ASLAN. « 
Vous êtes belles, mais vous êtes vides » Doğa 
KOROĞLU. « - Je ne comprends pas, dit le petit 
prince. (L’Allumeur) - Il n’y a rien à comprendre, 
dit l’allumeur. La consigne c’est la consigne. » 
Nehir KONAŞ . « Chaque jour j’apprenais quelque 
chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. 
Ça venait tout doucement. » Kıvanç KÜÇÜK. «Elle 
aiment les chiffres, elles ne font pas attention à 
l’essentiel. » Alper BAŞKURT. 

« Ce qui est important, ça ne se voit pas... » Ali Al-
tan YILMAZ. « Mais les yeux sont aveugles, il faut 
regarder avec le coeur. » Nisan KÜLCÜ. « J’ai tou-
jours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de 

sable. On ne voit rien. On n’entend rien. Et cepen-
dant quelque chose rayonne en silence... » İlteriş 
Kağan YILDIRIM. « La fin d’une chose marque le 
commencement d’une nouvelle. » Nehir OR . «Tu 
es un petit garçon comme tous les autres, et moi 
je suis un renard comme des milliers de renards. 
Mais si tu m’apprivoises, tu auras besoin de moi, 
et moi j’aurai besoin de toi. Pour moi, tu seras 
unique au monde. » Deniz ARSLAN. « Toutes les 
grandes personnes ont d’abord été des enfants 
mais peu d’entre elles s’en souviennent. » Selin 
NAZ. « Il est simple: on ne voit bien qu’avec le 
cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » 
Duru İBİŞAĞAOĞLU.

Par la suite les participants ont simulé un objet 
de l’œuvre [ planète, renard, rose …] et ont es-
sayé de le faire deviner à leur prochain et puis 
s’ensuit l’écriture d’un texte collaboratif, l’écoute 
de la présentation de leurs camarades [les infos 
intéressantes, interview avec un collectionneur], 
puis de s’affronter via les quiz et enfin de créer 
et peindre leur propre planète et de la phraser. 
Ce symposium a permis aux apprenants de pou-
voir utiliser leurs acquis en français, de « créer 
des liens » et de voir « ce qui est invisible à leurs 
yeux ».

Buket KARABULUT
«Enseignante responsable du symposium en 
français.»
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 TED Ankara Koleji olarak her yıl 
düzenlediğimiz, yoğun ilgi gö-
ren, genç eleştirmenlerin heye-
canla beklediği Liseli Genç Eleş-
tirmenler Sempozyumu’muzun 
onuncusu yaşanan salgın ne-
deniyle bu yıl çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi. 

Danışman öğretmenlerimiz 
rehberliğinde çevirim içi yaptığı-
mız toplantılarda roman grubu 
olarak Zülfü Livaneli’nin “Kar-
deşimin Hikâyesi” adlı eserini 
inceleyerek odak figürün top-
lumdan ve kendinden kaçışını, 
arayış sürecinde benliğinin par-
çalanmasını, kendiyle ve ger-
çeklerle yüzleşmesini ele aldık. 
Romanın zengin dünyasında 
gezinirken atölyelerde romanı 
hangi aşamalarda inceleyece-
ğimiz, çevrim içi uygulamalarla 
ve sorularımızla katılımcıları-
mızı nasıl yönlendireceğimizle 
ilgili fikirler yürüterek, tartışa-
rak ortak görüş sonucu romanı 
üç oturumda incelemeye karar 
verdik.

İlk oturumda; yazar Zülfü Liva-
neli’nin hayatı ve sanat yaşamı, 
Kardeşimin Hikâyesi romanın 
kapağı, bireyin içsel yolculu-
ğunu yansıtan izlekleri üzerine 
konuştuk. Söz konusu konuları 
incelemeden önce katılımcılara 
Mentimeter uygulaması üze-
rinden sorular yönelttik ve so-
rularımızın onlara çağrıştırdığı 
sözcükleri yazmalarını istedik. 
Bu etkinlikten sonra Breakout 

Rooms uygulaması üzerinden 
katılımcılarımızı dört farklı gru-
ba ayırdık. Bu odalarda odak 
figür olan Mehmet’in insanlara 
yabancılaşmasını, romanda-
ki figürler arası iletişimsizliği, 
Mehmet’in kendi gerçekliğinden 
kaçmasını -bir başka deyişle 
yabancılaşmasını ve kimliksiz-
leşmesini-, yaşadığı aşkları ve 
ihanetleri roman bütünlüğün-
de inceledik. Odalar sayesinde 
daha çok katılımcımıza söz hak-
kı verebildik, böylelikle güzel bir 
bilgi paylaşımı yapmış olduk.

İkinci oturumda, odak figürün 
yaşadığı uzam üzerinden gide-
rek geçirdiği travmalar sonucu 
gelişen duyguları ve bakış açı-
ları üzerinde durduk. Romanın 
önemli bir kesitini sunan uzam 
üzerinde incelemeler yaptık. 
Romanda betimlenen odak fi-
gürün evini, dijital bir program 
olan Artsteps uygulamasını kul-
lanarak tasarladık. Evde olayla-
rın gidişatını etkileyen, Meh-
met’in iç dünyasını anlatan, her 
birinin farklı durumları temsil 
ettiği odaları (cinayet odası, in-
tikam odası, cinsellik odası, aşk 
odası, savaş odası, intihar odası 
ve kıskançlık odası) tek tek in-
celedik. Tüm odaları konularına 
uygun olarak renklendirdik ve 
evin içindeki odalara isimleri ile 
uyumlu olacak şekilde roman-
dan alıntılar ekleyerek bu alıntı-
ların ne anlama geldiğini, eserin 
gidişatını nasıl etkilediğini katı-
lımcılarla değerlendirdik. Arts-

TÜRKÇE ROMAN 
ATÖLYESİ

ZÜLFÜ LİVANELİ

KARDEŞİMİN 
HİKÂYESİ
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teps uygulaması sayesinde odak figürün evini 
somutlaştırmamız üzerine olumlu dönütler aldık, 
katılımcılarımız farklı bir deneyim yaşadıklarını ve 
çalışmamızı çok beğendiklerini dile getirdiler.

Üçüncü ve son oturumda, roman boyunca vurgu-
lanan “kurgular” ve “gerçekler” arasındaki ilişkiyi 
tartıştık. Bu oturumda aynı zamanda edebiyatın 
öneminden ve roman içerisinde “edebiyat” kav-
ramının nasıl ele alındığından bahsettik. Eserde 
kurgu, gerçek ve edebiyatın iç içe olmasını, bazı 
durumlarda tamamen birbirlerine karışmasını ka-
tılımcıların farklı bakış açılarına bağlı olarak yeni-
den değerlendirdik.

Sonuç olarak; farklı düşüncelerin özgürce seslerini 
duyabildiğimiz sempozyum ortamında, edebiya-
tın bireyi ve toplumu iyileştirici, geliştirici yönün-
den yola çıkarak Zülfü Livaneli’nin “Kardeşimin 
Hikâyesi” adlı romanını araştırma ve inceleme 
yöntemleriyle ele aldık. Bizim kılavuzluğumuz-
da, katılımcılarımızın değerlendirmeleriyle roman 
grubumuza katılan herkesin olumlu kazanımlarla 
verimli bir sempozyum geçirdiğini düşünüyoruz.

SUZAN R. HOFSTEDE 10/S
EMRE ÖZDENER 11/P
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As the English novel division of 
the 10th international young 
critics symposium, we talk-
ed about Jane Eyre written by 
Charlotte Bronte throughout 
our sessions. Although the book 
is a classic that was published 
in 1847 under the pseudonym 
Currer Bell, we had the pleasure 
to review the novel through 21st 
century eyes. Considering the 
novel depicted the hardships of 
a Victorian woman who had to 
go through the era’s struggles 
from poverty to gender to class 
to religious beliefs, it held a his-
torical value while also teaching 
the reader important lessons 
like always hoping for the best 
or to be a brave person. One of 
the most remarkable moments 
we had with our guests was to 
deduct these lessons through 
our discussions and games re-
garding the plot, symbols and 
themes while also stating our 
opinions as well. Hearing the 
perspectives of different indi-
viduals who had read the same 
book was extremely illuminating 
to say the least. While discuss-
ing the roles of women in the 
novel including the main char-
acter Jane Eyre, we learned a lot 
about gender inequality that ex-
isted especially in the Victorian 
era. As an independent person 
Jane taught us to always stick 
to our principles despite any in-
equality we might face. 
At the first session, we tried to 
get to know each other by play-
ing a fun game to break the ice. 
The flow of the session led us 
to talk about the book in gen-

eral, where we discussed our 
thoughts we had right after fin-
ishing the book. While discov-
ering new perspectives on the 
book, everyone answered some 
discussion questions under the 
framework of respect that not 
only put us in Jane’s place but 
also helped us to understand 
one another. Before finishing 
the session, we introduced our 
guests to the ‘gossip box’ to 
read the anonymous comments 
about the sessions and the book 
at the end of the final meeting. 
In the next session, we start-
ed by playing a Jeopardy game 
with two teams whom were 
trying to achieve the highest 
point by answering questions 
about the novel from quotes 
to symbols to characters. We 
further dove into the book as a 
pleasant conversation environ-
ment was created with the ex-
change of unique ideas. One of 
the most significant points was 
about the Victorian era that was 
discussed in detail while also 
paying attention to gender in-
equality. We debated about the 
ending and the actions taken 
by some of the side characters 
which thus, raised a feminist 
approach to our understanding 
of the novel. In the last session, 
all of us agreed to a game and 
shared some new ideas with 
each other which made us re-
alize the sincere environment 
that was created. Before say-
ing our goodbyes, we read the 
comments on our gossip box 
that were really heartwarming 
to say the least. 

İNGİLİZCE ROMAN 
ATÖLYESİ

CHARLOTTE 
BRONTE

A JOURNEY OF 
STRUGGLES:
JANE EYRE
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What was most significant about the whole sym-
posium and the group of people we worked with 
was our energy. As many of us were strangers to 
one another from different schools, it was easy 
for us to assume that our energy might not match 
and the day might take a dull turn. However, it 
was so pleasantly surprising to realize that every-
one had similar interests and outlooks regarding 
both the book and other topics. We played many 
games about the book one in which we matched 
songs we knew to different characters in Jane 
Eyre and noticed how everyone’s music taste was 
similar to and complimented the others. We had 
a gossip box session in which we wrote about the 
session in general anonymously and everyone’s 
comments were unusually heartwarming. We un-
derstood that the students reciprocated our en-
thusiasm when they were all extremely eager to 
form a group chat that was extremely active even 
hours after the sessions ended. We shared our ac-
counts on different social platforms with one an-
other and also found out that we had other books 
that we loved to talk about besides Jane Eyre. It 
was truly an unforgettable and a heartwarming 
experience to realize that they all reciprocated our 
enjoyment of one another’s company for that day 
and left hoping to coincide in other activities in the 
future. 

While diving into the hidden meanings behind the 
novel Jane Eyre, not only did we learned to respect 

each other’s opinions but we also enhanced our 
ability to listen to one another. A book that took us 
from an abusive home to a poor school to a mys-
terious mansion to a dreadful journey to a village 
school to a loving home was definitely a ride we 
had the pleasure to enjoy together. Although we 
read the story of a Victorian woman who had to go 
through a lot in her life, our opinions were based 
from a 21st century lens that definitely helped us 
to approach with an even more enhanced feminist 
perspective. As gender equality was a major top-
ic in the novel intertwined with themes of gender 
and class, we were able to discuss a problem that 
has existed throughout centuries. One of the most 
enticing remarks were made as we talked through 
symbols. Fire being the main symbol behind pas-
sion helped us to understand one of Jane’s most 
important lessons to the reader: to always stick 
to what you stand for no matter what the circum-
stance. With always valuing education, we also 
learned that being educated means being self-re-
liable from Jane. Considering how mesmerizing 
of a group we were, it is safe to say every single 
one of us will stick up to our principles that we will 
continue to solidify through education. 

Written by: 
Lara Berfin Pehlivan 11/R 111225

Sedef Kaleli 11/Y 163853
Ezgi Ecemiş 10/N 132191
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Am 24. April 2021 fand mit der 
Beteiligung aller TED-Schulen 
das Literatur-Symposium statt 
und wir spürten als Gastgeber 
nicht nur die fruchtbaren Er-
gebnisse unserer Bemühungen 
und Vorbereitungen, die Monate 
dauerte, sondern auch Freude, 
die anderen Schülerinnen und 
Schüler kennenzulernen. Uns 
vereinte die Leidenschaft für Li-
teratur und Deutsch. 

Während der Sitzungen wur-
den zahlreiche Aktivitäten wie 
Diskussionen, Brainstorming 
und Spiele durchgeführt, um zu 
verstehen, was Franz Kafka mit 
seinem berühmten Werk „die 
Verwandlung“ vermitteln woll-
te. Wir haben das Werk aus vier 
verschiedenen Aspekten be-
wertet: das Leben des Autors, 
die Handlung des Romans, die 
Symbole und die Charaktere. 
Durch die Teilnahme an so einer 
wertvollen Veranstaltung haben 
wir unsere Fremdsprachen-
kenntnisse verbessert.

In erster Linie erkundigten wir 
uns über das Leben von Franz 
Kafka, da wir wissen, dass jedes 
Werk irgendetwas von seinem 
Erschaffer enthält. Wir merkten, 

dass es Ähnlichkeiten zwischen 
Gregor Samsa, dem Hauptcha-
rakter des Romans, und Franz 
Kafka gibt. Beide haben ähn-
liche Beziehungen zu anderen 
Personen. Wir erkannten auch, 
dass Motive wie der Käfer, in 
den sich Gregor verwandelte, 
wie ein Spiegel ist. Dieser Spie-
gel zeigt den Lesern die Psyche 
des Schriftstellers. Wir können 
sagen, dass das Symposium uns 
dabei half, unsere intellektuelle 
Erkenntnis zu steigern und eine 
bedeutende Person der Litera-
turwelt besser kennenzulernen.

In der zweiten Sitzung haben 
wir Charakteranalysen gemacht, 
weil die Charaktere in der Hand-
lung eine wichtige Rolle über-
nehmen. Die Familie ist finan-
ziell abhängig von Gregor und 
diese Verwandlung bedeutet, 
dass Gregor nicht mehr Geld 
verdienen kann und die Familie 
finanzielle Schwierigkeiten be-
kommt. Eigentlich müsste jedes 
Familienmitglied Verantwortung 
übernehmen, um das Haus zu 
führen. Aber sie haben Aus-
reden, nicht zu arbeiten, sei es 
das Alter, Krankheit oder Aus-
bildung. Durch diese Situation 
ändert sich auch das Verhalten 

DIE 
VERWANDLUNG

FRANK KAFKA
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der Familie gegenüber Gre-
gor. Die Analyse der Charak-
tere und ihrer Eigenschaften 
hat uns geholfen, unser kriti-
sches Denken zu verbessern 
und zu verstehen, dass jede 
Person im Roman mit seinen 
Eigenschaften zur Handlung 
beiträgt und den Hauptkon-
flikt stärkt.

Nach der Charakteranaly-
se ging die Diskussion zum 
Inhalt weiter. In diesem Ab-
schnitt sammelten wir alles, 
was wir bis dahin analysiert 
hatten, um das Gesamtbild 
zu betrachten. Anschließend 
diskutierten wir eines der 
Hauptthemen des Buches: 
der soziale Druck gegen In-
dividuen“. Wir sprachen dar-
über, welche Beispiele es im 
Roman dazu gibt. 

Wir führten das Gespräch mit 
verborgenen Symbolen fort, 
denn es ist Tatsache, dass 
nicht nur direkte Sprache, 
sondern auch die indirekte 
Ausdrucksweise angewen-
det wird, um tiefere Begriffe 
zu vermitteln. Wir überlegten 
uns, welche literarische Be-
deutung das Symbol haben 
könnte, wenn wir die gesam-
te Handlung betrachten. Daher funktionierte die 
letzte Sitzung wie „ein Fenster“, durch das wir über 
den Tellerrand schauen konnten. 

Rückblickend können wir sagen, dass unsere Ver-
bindung zur Literatur enger wurde und unsere Lei-
denschaft dafür stärkte. Wir verbesserten die Fä-
higkeiten des kritischen Denkens und der Analyse 
verborgener Bedeutungen. Außerdem machten 

wir wertvolle Erfahrung als Moderatorinnen und 
Moderatoren, indem wir die Aktivitäten vorberei-
teten und den gesamten Ablauf verwalteten. All 
die genannten Tätigkeiten trugen vor allem auf-
fallend zu unserem Deutsch bei. Ich bin tatsäch-
lich dankbar dafür, an so einer tollen Veranstaltung 
teilgenommen zu haben.

Zeynep Hacıömeroglu 10/C 153677
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En español, el tema de nuestro simposium de este año es la obra 
de Miguel de Cervantes Saavedra “El Quijote de la Mancha. Han 
sido elegidos 6 estudiantes de décimo y undécimo grado. Los ta-
lleres a desarollar son los siguientes:

1. Contenido de la obra. 
2. Análisis de los personajes.
3. Comparación con la obra de Hamlet. 
4. Cierre y resumen de todos los talleres. 
La duración de cada uno de los talleres es 60 minutos. 
Las profesoras responsables: Yeter ŞAHİN y Rosaura DUMANLI
Los Estudiantes: 
 Sude Çapoğlu
Elif Eroğlu
Suzan Rojin Hofstede
Cenk Kuleoğlu
Dere Arat
Deniz Kaya 
 

1ª Sesión

En la primera sesión, analizamos los temas en la obra «El Quijote 
de la Mancha» Miguel de Cervantes Saavedra por medio de pre-
sentaciones. 

LA PRIMERA NOVELA DEL MUNDO: DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA
¿QUIEN ES MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA?

Nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre en Madrid. Fue un 
novelista y poeta. Fue uno de los más grandes escritores. Escribió 

EL QUIJOTE DE LA 
MANCHA

MIGUEL DE 
CERVANTES
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la primera novela moderna que es Don Quijote. 
Don Quijote es el segundo libro más traducido de 
la historia. Fue a Italia en 1570. Participó en una 
guerra contra el Imperio Otomano. En 1580 vol-
vió a España y comienza su camino de escritura. 

Él fue encarcelado. Escribió su libro más famoso 
Don Quijote De La Mancha 1 en la cárcel. Critica a 
la sociedad que no puede pensar correctamente 
con un hombre quien es una idealista.

Don Quijote se escribe durante el Renacimiento. 
El Renacimiento es un movimiento cultural que 
se produjo en Europa durante los siglos 15 y 16. 
Es una transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna.

Don Quijote es un aristócrata, pero él no es rico. 
Pasó su tiempo leyendo historias deaventuras. 
Por tanto, creía que era un caballero. Tenía que 
hacer ciertas cosas para ser un caballero. En 
primer lugar, se hizo un disfraz de caballero. Se 
puso un apodo que es “Don Quijote de la Man-

cha”. También le puso un apodo a su caballo, “Ro-
cinante”. Se enamoró de Aldonza Lorenzo, que es 
una chica ordinaria. Aunque ella es una chica me-
diocre, él inventó una historia en su mente en la 
que ella era una princesa. Le puso un apodo que 
era “Dulcinea del Toboso”.

Don Quijote pensó que debía obtener su título 
de caballero de manos de un aristócrata. Por lo 
tanto, paró en una posada que en su mente era 
un enorme castillo. Pidió al posadero, que era un 
aristócrata en su mente que le concediera el tí-
tulo de caballero. Don Quijote se ofreció a hacer 
guardia durante toda la noche. Mientras estaba 
de guardia, hizo tonterías como siempre, y toda 
la gente se rio de él. Finalmente, obtuvo su título 
de caballero.

Don Quijote intentó ayudar a un niño que es gol-
peado y muy maltratado. Desafortunadamente, 
el niño fue golpeado peor después de que Don 
Quijote se fue. Después de un tiempo, se encon-
tró con un grupo de comerciantes. Luchó con ese 
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grupo porque no creían que Dulcinea del Toboso 
fuera la princesa más hermosa. Después de la 
pelea, él volvió a su casa.

Todos pensaron que los libros de caballería esta-
ban malditos. Creyeron que los libros volvían loco 
a Don Quijote. Por tanto, el barbero y el sacerdo-
te quemaron los libros. El sacerdote y el barbero 
culpan a los encantadores por la destrucción de 
la biblioteca del Quijote.

LOS TEMAS

Don Quijote intenta convencer a la gente que está 
alrededor de él de que es un caballero, que ama 
a Aldonza Lorenzo, que los molinos de viento son 
gigantes en realidad. El Quijote lucha por defen-
der la veracidad de sus historias. Don Quijote ve 
el mundo a su alrededor como un conjunto de 
creencias sobre el honor, la bondad, la valentía, 

el coraje y como una oportunidad para el cambio 
social a gran escala. Por tanto, simboliza el idea-
lismo. Sancho ve un mundo lleno de detalles, de 
sonidos, olores y texturas, y como una oportu-
nidad para comer bien y dormir profundamente. 
Por tanto, simboliza el realismo. Don Quijote se 
considera loco. Ve a los gigantes en su imagina-
ción, pero no alucina a los gigantes del mundo 
exterior. Su locura consiste en confiar en su ima-
ginación sobre su percepción, y su imaginación es 
cautivada por los valores de los libros de caballe-
ría. Para el Quijote, las brechas entre la intención 
y la consecuencia marcan los fracasos del estilo 
de vida caballeresco. Don Quijote intenta ayudar 
a los demás siguiendo las convenciones deta-
lladas que se describen en las novelas de caba-
llería. Sin embargo, sus esfuerzos a menudo re-
sultan contraproducentes. La primera escena de 
la novela es el auto-nombre de Quijote. Él es un 
hombre anciano, pobre y débil que reclama para 
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sí mismo el poder de rehacerse por completo. Es 
indiferente a su propio pasado, sus capacidades 
o las limitaciones de su situación; se convierte en 
lo que desea ser de inmediato. Al convertirse en 
caballero, toda su vida cambia. 

LOS PERSONAJES

Don Quijote es nuestro protagonista. Su nombre 
real es “Alonso Quijano”. Tiene cincuenta años, 
por eso le podemos considerar como una per-
sona vieja especialmente en el tiempo en que el 
libro tiene lugar. Su actividad favorita es leer li-
bros de aventuras y caballerías. Como es viejo y 
ha estado leyendo estas novelas durante años, 
perdió su juicio y decidió que quería ser un caba-
llero. Alonso quiso crear una persona diferente de 
él, así que cambió su nombre a Don Quijote. 

Él es un hidalgo que vive en Mancha. No tiene 
mucho propiedad y dinero por eso podemos con-
siderarlo pobre. Tiene una gran imaginación. Él es 
valiente, aventurero, benévolo y honorable.

Rocinante es el caballo de Don Quijote. Es débil 
y delgado, pero a Don Quijote le parece como un 
caballo muy valioso y poderoso como los caba-
llos en sus libros.

Sancho Panza es el caballerizo y el compañero 
de Don Quijote. También es un agricultor desem-
pleado. Sancho y Don Quijote persiguen aventu-
ras juntos. Sancho es responsable del dinero de 
Don Quijote y de la comida. Viaja en su burro, Da-
pple. Su esposa es Teresa/Juana Panza. Sancho 
es leal y lo toma en serio a pesar de que sabe que 
Don Quijote está loco.

El caballo y el burro son muy importantes para 
mostrarnos la distinción de clase entre Don Qui-
jote y Sancho Panza.

Bachelor Samson Karrasko es un amigo de Alon-
so Quijana. Él se disfrazó de un caballero y com-
batió con Don Quijote para traerlo de vuelta a su 

casa dos veces. En la primera lucha se apareció 
como “El Caballero de los Espejos” y perdió. Sin 
embargo, tuvo éxito en la segunda cuando se 
apareció como “El Caballero de la Luna Blanca. 

El Sabio Frestón es el imaginativo mago en la no-
vela que transforma en gigantes a los molinos de 
viento. 

El Escenario: El escenario de Don Quijote es 
“Castilla- La Mancha”. Mancha es famosa por la 
novela de Cervantes, sus artes y también conoci-
do por molinos, castillos (Castillo de Belmonte) y 
viñedos. Hoy en día, 2.035 millones de personas 
viven en Castillo – La Mancha. 

El Tiempo: No hay un tiempo específico, pero re-
flejan la cultura, la economía y la gente del siglo 
XVII.

CONVERTIRSE EN UN EQUIPO

Alonso Quijana le ofreció a Sancho Panza ser su 
caballerizo. Sancho Panza aceptó y empezó a 
embarcarse en aventuras con él. 

LA LUCHA CON LOS MOLINOS DE VIENTO

Se encontraron con molinos de viento y Don Qui-
jote pensó que los molinos eran gigantes y se 
parecían como molinos de viento debido a la ma-
gia que Festón han hecho. Don Quijote arrebató 
contra los molinos en su caballo, pero su lanza se 
atascó en la tela en el brazo del molino de vien-
to que estaba girando. Él cayó de su caballo y se 
lesionó. 

LA LUCHA CON LAS OVEJAS

Sancho vio una gran nube de polvo. Ellos asu-
mieron que había una guerra. Don Quijote quería 
ayudar a la gente en el lado perdedor de la gue-
rra. Cuando se acercaron, Sancho entendió que 
había una nube de polvo a causa de un rebaño de 
ovejas. Sin embargo, Don Quijote empezó a ma-
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tar las ovejas pensando que eran personas rea-
les. Los pastores empezaron a tirar piedras para 
pararlo.
 
EL CABALLERO DE ESPEJOS

Se conocieron con un caballero que se llama “El 
Caballero De Los Espejos”. El caballero les dijo 
que su mayor logro era vencer a Don Quijote. Por 
lo tanto, Don Quijote se enfadó con esta mentira 
y le dijo que él era el verdadero Don Quijote. Los 
caballeros se abatieron y Don Quijote ganó. Vie-
ron que el caballero era su amigo Karrasko pero 
Don Quijote no lo creyó.
 
LOS JUEGOS DEL AMIGOS

Don Quijote visitó un amigo que vivía en Barcelo-
na, Don Antonio Moreno. Don Antonio se enteró 
de la fuga de Don Quijote y habló con sus ami-
gos en la Mancha e hicieron un plan para que Don 
Quijote regresara a casa. Cuando Don Quijote y 
Sancho salieron a dar un paseo, conocieron a „El 
Caballero de la Luna Blanca“. Ellos lucharon y al 
final, Don Quijote fue vencido, por lo que volvió a 
su casa. 

LA CASA

Tanto Sancho como Don Quijote fueron a sus 
propias casas. En poco tiempo Don Quijote se 
enfermó. Al final de la novela Don Quijote falleció. 

EL MENSAJE PRINCIPAL

Los individuos pueden tener razón mientras la 
sociedad está equivocada, este consepto se con-
sideró radical para su época.

2ª Sesión

Mientras nosotros estábamos analizando per-
sonajes en El Quijote, entendimos que los carac-
teres y el libro simbolizan cosas en realidad. En 
el libro llamado “El Quijote” Don Quijote quiere 

realizar sus sueños y va tras ellos. Don Quijote 
ataca a los molinos de viento y luchar por Dul-
cinea. Pero finalmente Don Quijote se rinde. En 
realidad, aquí Don Quijote es el personaje quien 
lucha por sus sueños y la persona quien el pú-
blico describe como loco. Cervantes piensa que 
personas como Don Quijote luchan mucho, pero 
al final el orden establecido que son los molinos, 
se rompe. El libro “El Quijote” y los caracteres en 
el Quijote hacen que nosotros pensemos sobre 
ese tiempo. 

En el libro, nosotros sentimos excitación, adrena-
lina, sorpresa, tristeza con los caracteres, princi-
palmente con Don Quijote. En el libro El Quijote, 
las personalidades de los caracteres despiertan 
la curiosidad por los lectores. Además, los lecto-
res se sorprenden con las acciones de los carac-
teres que son extremos.

Este libro me ha parecido muy diferente a otros 
que he leído. No conocía lo que eran los libros de 
caballería. Don Quijote me parece una persona 
muy especial. Es un hombre muy sensible, inte-
ligente y con muchos ideales. No está loco siem-
pre. Le gusta ayudar a los más débiles. Me ha 
gustado mucho su forma de pensar. También me 
gusta como respeta a las mujeres. Sancho Panza 
es su compañero inseparable. Me impresiona su 
lealtad. Siempre ayuda a Don Quijote y nunca de 
leja solo. Se preocupa mucho por él. 

Los personajes del libro nos dan lecciones de 
vida: lealtad, respeto, valores humanos, amistad, 
sensibilidad, bondad, etc. Y también vemos per-
sonajes que no tienen buen corazón como la vida 
real. La Condesa o uno de los ladrones.

3ª Sesión

En la tercera sesión del taller de español, a modo 
de resumen, comparamos „Don Quijote“ con 
„Hamlet“. Dentro de esta comparación, de ma-
nera más específica, exploramos los siguientes 
temas: información clave de las obras, autores, 



10. Ulusararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu32

contexto histórico, protagonistas, temas, mo-
tivos, símbolos e ideas principales. En la sub-
sección de la información clave, aprendimos 
los títulos completos de las obras, los nombres 
de los autores, el tipo y género de las obras, el 
idioma en el que habían sido escritas, el lugar y 
la época en que habían sido escritas, el tiempo 
de publicación, punto de vista, ambientación de 
las obras, nombres de los protagonistas y tonos 
de las obras. En la subsección de los autores, 
aprendimos la vida de Cervantes y Shakespeare, 
así como la identificación de similitudes y dife-
rencias entre ellos. En la subsección del contex-
to histórico, aprendimos las realidades periódi-
cas que inspiraron y estimularon a Cervantes y 
Shakespeare a crear su mundo de ficción y luego 
escribirlas. En la subsección de los protagonis-
tas, aprendimos las similitudes que asociaban a 
Don Quijote y Hamlet, así como las diferencias 
que los distinguían. Posteriormente, exploramos 

características literarias como temas, motivos y 
símbolos. A través de esta exploración literaria, 
aprendimos que los autores utilizaron diferen-
tes objetos concretos o conceptos abstractos 
distintos para involucrar a los lectores dentro de 
los textos, así como transmitir varios mensajes y 
crear un efecto específico en los lectores. Como 
última subsección, discutimos las ideas principa-
les de las obras. Al final, completamos la sesión 
discutiendo qué trabajo nos gustó más con justi-
ficaciones. Por eso, en conjunto, dos de nuestras 
compañeras presentaron la comparación entre 
„Don Quijote“ y „Hamlet“. Posteriormente, tu-
vimos una discusión sobre las obras y jugamos 
juegos educativos que reforzaron nuestra com-
prensión de las obras. La lección que aprendimos 
de esta sesión fue apreciar tanto a „Don Quijote“ 
como a „Hamlet“ tal como son y respetar y em-
patizar con las perspectivas de nuestros amigos 
con respecto a las obras.
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TED Ankara Koleji Vakfı Özel Li-
sesi’nin düzenlediği “Genç Eleş-
tirmenler Sempozyumu” bu yıl, 
24 Nisan 2020 tarihinde Zoom 
üzerinden çevrim içi olarak ger-
çekleştirildi. Türkiye’nin dört 
bir ucundaki okullar tarafından 
ilgi görerek katılım alan etkinlik 
Türk Dili ve Edebiyatı dersi dı-
şında, İngilizce ve Fransızca, Al-
manca, İspanyolca gibi ikincil dil 
derslerinin de roman, şiir, öykü, 
sinema gibi oturumlarıyla ger-
çekleştirilmektedir. Sempoz-
yum, bu oluşumuyla yapıtların 
incelendiği ve tartışıldığı ondan 
fazla oturuma da ev sahipliği 
yaptı. 

Sempozyumdaki oturumlardan 
biri olarak yapıtların sinemaya 
uyarlamalarının tartışıldığı sine-
ma oturumu nda Roald Dahl’ın 
“Charlie’nin Çikolata Fabrika-
sı” ile “Charlie’nin Büyük Cam 
Asansörü” adlı yapıtlarının si-
nema uyarlanmış biçimi de-
ğerlendirildi. Açılış ve kapanış 
etkinlikleriyle birlikte tüm diğer 

grupların oturumlarıyla eşza-
manlı yürütülen Sinema grubu 
da çalışmalarını üç oturumda 
çeşitli içeriklere göre farklı baş-
lıklarla şekillendirdi. 

Çalışmanın ilk oturumunda, 
grup başkanı Sude Suna tara-
fından sempozyum süresinde 
neler yapılacağı, sürecin nasıl 
işleyeceği hakkında kısa bir bil-
gilendirme konuşması yapıldı. 
Ardından konuklarla tanışma 
etkinliği yapıldı. Burada konuk 
öğrencilerle kaynaşmak amaçlı 
oyunlar oynandı, sürece dair so-
rusu olan öğrencilerin takıldık-
ları soru işaretleri giderildi. Son-
ra yapıt ve uyarlamaları üzerine 
değerlendirme çalışmalarına 
geçildi. İlk değerlendirme etkin-
liği “Yönetim, Tüketim ve Arzu” 
konularına yönelik gerçekleş-
tirildi. Bu süreci Sude Suna ve 
Beril Arlı konuk öğrencilerin de 
katılımı ile yönlendirdiler.

Farklı görüşlerin paylaşıldığı bu 
etkinliğin ikinci oturumunda ise, 

TÜRKÇE 
ROMANDAN
SİNEMAYA 
UYARLAMA

CHARLİE’NİN 
ÇİKOLATA 

FABRİKASI

CHARLİE’NİN 
BÜYÜK CAM 
ASANSÖRÜ
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yapıtın ve uyarlamaların baş karakteri olan Char-
lie’nin değerlendirmesiyle devam etti. Yapıttaki ve 
uyarlamalardaki çocukların ve yaşlıların Charlie ile 
olan ilişkilerinin irdelenmesiyle göz açıp kapayınca-
ya kadar yeni bir tartışma ortamı oluştu. Süreçte, 
hazırladıkları sunumlarla Sude Suna Charlie-A-
gustus ilişkisini, Beril Arlı Charlie-Violet ilişkisini, 
Adem Berk Çakmak Charlie-Veruca ilişkisini, Ilgın 
Ünsal ise Charlie-Mike ilişkisini değerlendirdiler ve 
konuklar da görüşleriyle süreci zenginleştirdiler. 
Oturumun sonuna doğru Wonka-Charlie ilişkisi de 
değerlendirildi, tüm bu tartışmalar o kadar keyif-
le ve zenginleşerek sürdü ki oturum öğle arasına 
sarkmasına bile neden oldu. Bu durumdan kimse 
pek de rahatsız görünmedi. 

Oturumun son bölümü olan üçüncü 
oturumda ise Can Karayalçın “Nasıl Film 
Çekilir?” adlı sunumuyla büyük ilgi çekti. 
Üniversitede de bu alan üzerinde eğitim 
alacak olan Can Karayalçın, aldığı eği-
timlerde kazandığı film çekme deneyim-
lerini katılımcılarla paylaştı. Kendi çekti-
ği ödüllü kısa filmlerinin de izlenmesini 
sağlayarak sinemaseverlere bol keyifli 
ve bol kazanımlı anlar yaşattı. Sunum 
sonunda birçok soruyu yanıtlayarak bu 
alana ilgisi olan veya yönelmek isteyen 

konuklara yardımcı oldu.

Tüm oturumların sonunda etkinlik kazanımları to-
parlandı ve her sene geleneksel olduğu üzere bir 
sonraki sempozyumda çalışılacak yapıt ve uyar-
lamalar belirlendi. Webinar şeklinde olan kapa-
nış oturumunda, bütün sempozyum öğrencilerini 
bir çatı altında topladı. Her oturumdan bir konuk 
öğrenci bir de ev sahibi öğrenci o güne dair de-
ğerlendirmelerini kısaca paylaşarak sempozyum 
sona ermiş oldu.

Ilgın Ünsal 11/U
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We, TED Ankara College Foundation High School students along 
with students from Adana to İstanbul, İzmir to Diyarbakır, Bursa 
to Kocaeli and the many more, all gathered on a virtual platform to 
analyze the two famous movies Sherlock Holmes directed by Guy 
Richie. This workshop provided us the opportunity not only to ana-
lyze a movie of common interest but also to build new friendships.

Our journey first started to get to know each other with an 
ice-breaker activity; as we started, it seemed to be no ice between 
us from the beginning. Afterwards, we discussed the plot, charac-
ters and themes of both movies. 

When it comes to using our minds, we all want to learn how to 
think like Sherlock Holmes. This isn’t just a way of solving a crime. 

THE ENGLISH 
CINEMA 

WORKSHOP
 SHERLOCK 

HOLMES

I & II
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It’s a way of thinking. Therefore, in this workshop 
we have explored the depths of Sherlock Holmes’ 
way of thinking; “deductive reasoning” as well as 
the the fallacies that interefere into our thinking.

Discussions, quizzes, Kahoot, problem solving 
activities and so on! In short, an entertaining 
workshop that in the end we not only did contrib-
ute but also gained a lot from many aspects.

Last but not least, we should not forget to thank 
TED İzmir Aliağa College for their lovely presen-
tation.
 
What did students say?

I had a great time during this symposium. It 
was really informative and entertaining. Sher-
lock Holmes is one of my favourite movies so 
discussing and looking from other perspectives 
contributed a lot to me. I am really happy to meet 
with new people. All of my team members were 
friendly and they made us to participate and share 

our ideas freely. I wish next year 
we could meet face to face. 

It was an incredibly beautiful 
experience, everyone was very 
helpful and nice, I would love 
to join again and it was nice to 
see everyone loving Sherlock 
Holmes.

It was a great opportunity for 
us students to both talk about a 
movie and learn new stuff and 
practice English. I really enjoyed 
it. Thanks for having us.

It was so fun. I think everyone had great time es-
pecially with riddles.

It was really great. If there be a symposium again, 
I would love to attend. It was fun and knowledge-
able. During quarantine times it is a great way 
to socialize and improve yourself. I think there 
should be more symposiums about different top-
ics. In conclusion, it was a great experience. :))

It was fun, more than I gave credit for :)

Wonderful! if I were able to meet again I would 
definetely meet with this group again:)

It was better than I expected. I felt very comfort-
able while speaking. All participants were so cute, 
love them. I really enjoyed talking about one of to 
my favorites and it was awesome to meet a lot of 
people who like Sherlock.


