


 

  TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi, lise 
öğrencilerinin edebiyat metinlerine yönelik eleştirel yaklaşımlar sonucu 
edindikleri kültürel birikimi paylaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği V. 
Ulusal Genç Eleştirmenler Sempozyumunun ÖYKÜ oturumunda İhsan Oktay 
ANAR'ın "Efrasiyab'ın Hikâyeleri” (İletişim Yayınları), ROMAN oturumunda 
Murat GÜLSOY'un "Gölgeler ve Hayaller Şehrinde" (Can Yayınları) TİYATRO 
oturumunda Haldun TANER'in "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" (Bilgi 
Yayınları) adlı yapıtları kurmaca ögeleri bağlamında eleştirel bir biçimde 
incelenmiştir.  ŞİİR oturumunda Can YÜCEL'in "Bütün Şiirleri" şiirsel söylem 
açısından tartışılmıştır. EDEBİYAT-SİNEMA oturumunda Oscar WILDE'ın 
"Dorian Gray'in Portresi” (Can Yayınları) yapıtı, yazınsal metin ve 1945 yapımı 
sinema uyarlaması bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 
YARATICI DRAMA oturumunda Jose SARAMAGO'nun Körlük” (Can 
Yayınları) ve “Görmek” (Can Yayınları) adlı yapıtları, yaratıcı drama 
yöntemiyle atölyelerde işlenmiştir. 

 Ayrı başlık ve oturumlarla gerçekleştirilen öğrenci çalışmaları, yapıtlar 
üzerinde metin odaklı eleştiri yöntemleriyle yürütülen çözümlemeler biçiminde 
yapılmıştır. Çalışmaların sonunda bu çözümlemeler, makale niteliğinde 
bildirilere dönüştürülmüş, oturumlar içeriğe uygun yaratıcı çalışmalarla 
desteklenmiştir. 

       TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi

       Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
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Editör’den

Okulumuz, TED Ankara Kolejinde düzenlenen V. Liseli Genç 
Eleştirmenler Sempozyumu’nda yapılan etkinlerde yer alabilmek bizim 
için çok önemliydi. Dergimizi hazırlarken yaratıcı drama, öykü, roman, 
tiyatro, sinema,şiir gruplarında yapılan etkinliklerin fotoğraflarını 
çektik, onlardan gelen yazıları düzenledik ve elimizdeki fotoğraflardan 
kolaj çalışmaları yaptık. Ayrıca derginin hazırlanması sırasında yeni 
bilgiler edindik, insanlarla tanıştık... Umarız dergimizi okurken, dergiyi 
hazırlarken aldığımız keyfi alır, V. Liseli Eleştirmenler Sempozyumu’nu 
güzel anılarla hatırlarsınız.

Rehber Öğretmen
• Emine Taş

Ege Ata Türkgeldi

İdil Hanhan

Emre Altuntaş

Fazıl Doruk İnanç

Çalışmalarımıza destek veren 
edebiyat öğretmenlerimiz  Uğur 
Karabalak, Ümit Dönmez ve 
Okul Aile Birliği’ne sonsuz 
teşekkürler.

TEŞEKKÜRLER..
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Organizasyon
Değerli Katılımcılar,

Öncelikle elinizde tuttuğunuz derginin beraber geçirdiğimiz bu iki günün anılarını sizde canlı 
tutacağını umuyoruz. Bu yazıyı organizasyon ekibi olarak, sizle geçirdiğimiz sürecin arka planı ve 
aşamaları hakkında bir fikir vermek için hazırladık. İki gün boyunca koridorlarda koşuşturarak 
sempozyum deneyiminizi hatırlanır kılmak için uğraşan organizasyon ekibimiz, sempozyumdan 
yaklaşık bir ay önce son halini aldı. Çalışmalar daha en başındayken dahi sizlerin geleceği “bugün” 
için çok heyecanlıydık. Görüşmeler başlamadan önce okul idaremiz ile akademik planlamalar yapıldı 
ve sempozyumda okunacak olan yapıtlar edebiyat zümremiz tarafından seçildi. Ardından yılın teması 
ve sloganı –“oluşuma katıl, üret, paylaş, uygula”-  belirlendi. Başvuruların elimize ulaşması ile 
beraber oturum kadroları ve okul temsilcileri şekillenmeye başladı. Oturumlarda yer alan okulumuz 
öğrencileri bütün yıl boyunca rehber öğretmenleriyle beraber yapıtları eleştirel okuma tekniğine uygun 
biçimde okudular, değerlendirmeler yaptılar. Üzerinde çalıştıkları yapıtları yansıtmak ve sizi sıcak bir 
ortamla karşılamak için sınıflarımızı yapıtların içeriği ile uyumlu olarak düzenlemeye ve süslemeye 
başladılar. Her koldan ayrı bir şekilde devam eden çalışmalar bugün sizlerin çalışmalarıyla birleştirdik. 
Umuyoruz ki eleştirel bakış açısının gücünü farkına varmış  olarak, keyif verici ve akılda kalıcı anılar 
ile buradan ayrılıyorsunuz. Artık gelenekselleşen sempozyumumuzda gelecek yıl daha büyük 
yenilikleri ve üretimleri paylaşmak dileğiyle… 

          TED Ankara Koleji V. Liseli Eleştirmenler Sempozyumu 

           Organizasyon Takımı & Koordinatörleri

Rehber Öğretmenler
• Ayşe Yıldız
• Işıl Çırakoğlu
• Emine Taş
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Koordinatörler:
Merve Aksu
Can Ünlüsoy

Organizasyon Takımı
Okul Sorumluları: Doğa Birinci, 
Alper Efecioğlu, Ömercan Deniz, 
Selen Esen, Ayşe Irmak Eroğlu, Bahar 
Yılmaz, Helin Yatan, Defne Karakoç, 
Grace Bersun Harrison, Cansu Ertan, 
Su Ayas, İpek Düzova, Irmak 
Türkmen, Yağmur Çınar, Elif 
Kuvanlık, Dilara Sancar, Direnç Onat 
Altay, Ece Genelioğlu, Defne Kavas, 
İlkan Ulusoy 

Okul İçi Organizasyon: Yaren Türk, 
Anıl Ataş, Aleyna Evren,Sühandan 
Sayın, Zeynep Ergen, Serra Kamış

Müzik: Ege Pekel, Merve Aydın, Oğuz 
Ekici, Zeynep Ayhan Yavaş
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Katılan Okullar ve Öğretmenleri

Katılan Okullar ve Rehber Öğretmenleri:

Adapazarı Enka Anadolu Lisesi- Sevim Köken
Akhisar Koleji Anadolu/Fen Lisesi- İlknur Tercan, Pelin Kesici Yarıcı, 
Anafartalar Koleji- Şefika Uçak Üstün
Etimesgut Anadolu Lisesi-  Eda Çağdaş
Gölbaşı Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi-  Bayram Yılmaz, Nihal Küçük Sarman, İlbilge Hatun Tuncay, 
Dilek Alıcıoğlu
Hisar Okulları- Mehmet Aksoy, Emrah Barış Has, Göker Avcı, Özlem Ergun 
Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi- Evren Baştuğ 
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi- Hayriye Topçuoğlu
Özel Büyük Kolej- Zeynep Balamir, Heval Sayın 
Maya Koleji- Özlem İbiş Yılmaz
TED İstanbul Koleji- Nalan Ekmekçioğlu
TED Kayseri Koleji- Tuğba Yoksul
TED Malatya Koleji - Sibel Kömürcüler
TED Zonguldak Koleji-  Aydan Özkara
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Ted Ankara Koleji’nin düzenlemiş olduğu V. 
Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumuna 
hepiniz hoşgeldiniz.

 Sizleri burada ağırlamaktan çok mutluyuz, 
ama bugünün benim için bambaşka bir 
ayrıcalığı var. İsterdim ki tüm gün sizlerle 
birlikte olabileyim çünkü buraya katılan 
okullar, hepimiz, öğrencilerimizin sadece 
akademik başarılarının arkasından giden 
okullar değiliz. Biz, öğrencilerimizin 
entelektüel birikimlerinin de arkasında olmak 
istiyoruz. Özelikle de edebiyat, sanat bir 
okulun öğ rencis ine sunabi leceğ i bu 
entelektüel birikimin en önemli iki unsurudur. 
Hele son yıllarda, en çok da siz genç kuşak 
için yapılan eleştiri, okumadığınız ve 
yazmadığınız noktasında. Howard Garnder’ı 
duydunuz mu? Howard Gardner, Harvard 
Üniversitesi’nden- ilk kez NLP’yi bulan ve 
çoklu zekadan, yani dokuz farklı zekadan 
bahseden kişi. Zeka türlerini ayırt etmeye 
başladılar, işte dediler ki “siz görsel 
öğreniyorsunuz, siz duyarak öğreniyorsunuz, 
siz hem yazarak hem de duyarak…” 
duydunuz mu hiç sevgili gençler? 

Howard Gardner’ın son kitabı var “App Kuşağı”. O kitapta, daha yeni okuyorum, şunu gördüm; bu yeni nesil, 
sizin de adınız Z kuşağı, bu yeni nesil her şeyin bir android olduğunu sanıyor ve hayatın bile android 
olduğunu düşünüyor. Aksayan bir şey varsa da birileri çıksın yeni bir android yazsın, hayattaki aksamaları 
onunla düzeltsin, diyor. Sizin ve kuşağınıza böyle bir değerlendirme yapılırken, okumuyorsunuz ve 
yazmıyorsun denilirken sizin burada genç eleştirmenler olarak pek çok edebiyat eserini değerlendirecek 
olmanızdan ben sizin adınıza büyük mutluluk duyuyorum ve bunun içinde hepinizin önünde saygıyla 
eğiliyorum, teşekkür ederim.

Sevinç ATABAY

Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü

(Bu konuşma V. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu açılış konuşmasından alınmıştır.)

Açılış
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Sayın Genel Müdürüm, Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler,

 Aslında şu anda burada olmak istemezdim. Bir; Sevinç Hoca’mdam sonra konuşmak zaten, oldukça riskli bir durum. İki; bu 
kadar edebiyat severin karşısında konuşmak daha tehlikeli ve riskli.  Ama Sevinç Hoca’mdan şunu öğrendim; iş yapıyorsanız 
risk almak zorundasınız; gelişmek istiyorsanız, değişmek istiyorsanız hem kurumsal hem de bireysel bazda bazı riskleri veya 
eleştirileri göğüslemek durumundasınız. Dolayısıyla Merve ve Can yanımda olduğu için onlardan alacağım güçle birkaç 
cümlelik duygularımı sizlerle paylaşmak isterim. 

 Öncelikle Sayın Genel Müdürümüz Sevinç Atabay’ın özelinde şunu paylaşmak isterim; Ankara Koleji veya TED Ankara 
Koleji Vakfı Okullarında gelenekselleşen tüm çalışmaların altında Sevniç Hoca bulunur. Hem ilgisi, hem desteği, çoğu kez de 
zorlamalı öngörüsünün olduğunu itiraf etmek durumundayım. İyi ki olmuş çünkü göreve ilk başladığımda, yöneticilikle ilgili 
bazı planlamaları yaparken Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu gelenekselleşmesi gereken çalışmaların ilki olarak 
Ankara Koleji’nde gündeme geldi ve şu anda beşincisi gerçekleştiriliyor. Umarım 2028‘lerde, 2030‘larda da bu süreç devam 
eder, sürer gider.

 Özellikle öğretmen arkadaşlarımız ve misafir konuklarımızla şu duyguyu paylaşmak isterim. Biz eğitimciler öğretmenler, 
fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür genç nesiller yetiştirme çabamızı devam ettiriyoruz. Bu emek ve çabamızdan hiç 
vazgeçmeyeceğiz.  Bu sempozyumu önemli kılan bir nokta var. Bu sempozyum, Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu, 
aslında okyanusta bir damla, çünkü buraya gelmeden birkaç küçük şeye bakma şansım oldu; 2011-2013 rakamlarına göre 
okur yazarlığımız veya edebiyatla ilgili durumumuz. Türkiye’de kitaba bir yılda ayrılan rakam 2 $. Avrupa Birliği ülkelerinde 
bu 500 $, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere. Dört kişilik bir ailenin bir yılda kitaba ayırdığı para yaklaşık 6.30 TL. 
Üzülerek söylüyorum, altı kişiye yılda bir kitap düşüyor.  Türk insanının önemli bir kısmı, yaklaşık altı saatini internette 
geçiriyor.  Aslında çağımız bilgi çağı diyoruz, teknoloji çağı diyoruz... Ben şöyle bir yaklaşımı daha çok önemseyenlerdenim; 
keşke bu sempozyumdaki gençlerin yaratmaya çalıştığı gibi çağımız edebiyat çağı olsa, sanat çağı olsa.  Gençlerin şiiriyle, 
resmiyle, hikayesiyle, anılarıyla “edebi metinlerin içerisine eleştirel gözle girme” becerisi olsa. Bu Ayşe Yıldız Hoca’mın 
cümlesi benim değil. Sevgili gençler, söylemek istediğim okulumuzun ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önemli bir yaklaşımı:  “Ulusal birliğimizin ve ulusal bilincimizin ayakta ve uyanık kalması ancak dil ve tarih çalışmasıyla 
mümkündür.”

 Öncelikle, Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğretmenlerine, öğrencilerine ve onların nezdinde diğer okullardan katılan tüm 
saygıdeğer eğitimcilere, öğrencilere, yürekten teşekkür ediyorum. Çok kıymetli zamanlarını ayırarak, okullarındaki eğitim 
öğretim faaliyetlerini, başka türlü planlayarak bu çalışmamıza geldiler, katıldılar, onur verdiler. Sizleri burada görmekten, 
ağırlamaktan müthiş mutluluk duymaktayım.

 Öğrencilerimizin konuşmalarında söylediği gibi bu çalışmanın ;  “Verimli, kazanımları yüksek ve keyifli  bir şekilde geçmesi 
ümidiyle… Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.

Aydın ÜNAL

Ted Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Müdürü

(Bu konuşma V. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu açılış konuşmasından alınmıştır.)
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“Göğü allak bullak eden, kül renkli sessizliği paramparça eden fırtınalar, kasırgalar  
yeryüzünün en güzel şeyi onlardır ve hep onlar olacak (…) İnsanların kanı kızıl ve ateşli 
oldukça, insanlık genç oldukça hep isyanlar, hep devrimler olacak, olmak zorundalar zaten 
– tıpkı fırtınalar gibi: güneş ışıl ışıl, hava kristal gibi çiçekler kokulu olsun diye (…) Her 
şeyin dizginlendiği, tamamlandığı, hesaplandığı, ölçüldüğü zamanı, bir daha hiçbir isyanın 
olmayacağı, hiçbir çığlığın duyulmayacağı zamanı, sadece dişleri dökülmüş olanlar hayal 
eder.” diyor Yevgeni Zamyetin, “Biz” adlı yapıtında…

Değerli Konuklar, 

Bizler, gençlik var oldukça, değişimin kaçınılmazlığını görerek, edebiyatın yaşama kattığı 
farkındalığı, bilinçli hale getirme çabası içindeyiz. Bu bilinci pekiştirmenin yolu, eleştirel 
yaklaşımla kendimizi beslemekten geçiyor. Düşünceyi beslemekse doğal olarak okumakla 
ve izlemekle mümkün. 

Birey, okudukça ve izledikçe insanlaşıyor, İnsanlaşmak çaba istiyor, emek istiyor.

Biz de bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu ile bu 
amaca hizmet etmenin onurunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu paylaşımdaki eleştirel 
yaklaşımlarla ulaştığımız evrensel değerler, yaşama bağlı bireyler olarak bizi geleceğe 
taşıyacaktır.

Bu emek burada bulunanların, hepimizin…  Biz bu emeği, bu yıl kaybettiğimiz büyük deha 
Yaşar Kemal’e ithaf ediyoruz… Burada bulunmanın sorumluluğu ve kıvancı, yarınlarımızda 
yer alacaktır. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu etkinliklerde en büyük 
desteğimiz Sayın Sevinç Atabay ve Sayın Aydın Ünal’a da teşekkürlerimizi sunuyorum.

Ayşe Yıldız 

Türk Dil ve Edebiyatı Zümre Başkanı

(Bu konuşma V. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu açılış konuşmasından alınmıştır.)
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Yaşar Kemal ‘e İthaf

Rehber Öğretmen
• Şule Kaynar

Bu yıl sempozyumumuzu 28 Şubat 2015’te 
kaybettiğimiz büyük yazar, büyük usta Yaşar 
Kemal’e ithaf ettik. Rehber öğretmenliğini 
Şule Kaynar öğretmenimizin yaptığ ı 
çalışmayı; Gülser Doğan, Atakan Mumcuoğlu, 
Beyza Simay  Türkeş,Şahan Yoruç Selçuz, 
Murathan Göktaş, Nida Karabacak, Elif Sıla 
Akbulut arkadaşlarımız bizlerle paylaştılar.

“Cesaretim olsa tıpkı İnce Memed’ in 
destanını yazdığım gibi Mustafa Kemal’’in 
de destanı yazmak isterdim.”
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Ve o iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler...
                                                                                                                                   “Demirciler Çarşısı Cinayeti”

Büyük Usta’nın eserleri okumakla 
paylaşmakla bitmez... Ruhu şâd 
olsun...

‘’Halka kim zulüm ediyorsa, etmişse, halkı	  kim eziyorsa, ezmişse halkı	  
kim sömürmüş, sömürüyorsa feodalite mi, burjuvazi mi? Halkın 
mutluluğunun önüne kim geçiyorsa ben, sanatımla ve bütün hayatımla 
onun karşısındayım. Ben et ile kemik nasıl birbirinden ayrılmazsa, 
sanatımın halktan ayrılmamasını	   isterim. Bu çağda halktan kopmuş	   bir 
sanata inanmıyorum.”

“Şu dünyada her bir yaratığın tutunacak dalı var, insanın yok. Şu 
dünyada yalnız olan, kimsesiz, çaresiz olan yalnız ve yalnız insandır. 
Herkesin her şeyin yaşaması ölümsüzlüğü var, insanın yok. Ağaç, kuş, 
otlar,böcekler, yılanlar, çığanlar hiç birisi hiç birisi yok olmuyor. Ama 
insan yok oluyor, çünkü insan kendinde başlayıp kendinde bitiyor.”
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Oturumlar       
Rehber Öğretmen
• Buket Şafak Ciğeroğlu
• Mustafa Değirmen

V. Liseli Ele?tirmenler  Sempozyumu kat?l?mc?lar? Aç?l?? 
Töreninden sonra  "Yarat?c? Drama" atölyeler ini 
gerçekle?tirdiler .

?Yarat?c? Drama? atölyesi kat?l?mc?lar? olan; Akhisar  
Koleji Anadolu Lisesi, Anafar talar  Koleji, Gölba?? Ahmet 
Alper  Dinçer  Anadolu Lisesi, Kirami Refia Alemdaro?lu 
Anadolu Lisesi, TED Kayser i Koleji, TED Zonguldak 
Koleji ve TED Ankara Koleji olmak üzere yedi okuldan 
gelen 68 liseli ele?tirmen, e?itmenler i Buket ?afak 
Ci?ero?lu ve Mustafa De?irmen e?li?inde ilk olarak 
isim oyunlar? ile tan??t?lar . 

Kat?l?mc?lar la ?s?nma etkinlikler ine güven çal??mas? ile 
devam etti. Jose Saramago'nun "Kör lük" adl? yap?t?nda 
"beyaz kör lük" ya?ayan insanlar la özde?im kurulmas?n? 
sa?layan bu etkinlikte ikili gruplar  olu?turuldu. 
Ö?renciler in gözler i s?rayla beyaz kuma?la ba?lanarak 
e?ler i taraf?ndan mekanda gezdir ildi. Bu etkinlik 

bir likte yap?tta "doktorun kar?s?" figürünün beyaz kör lük 
salg?n?yla bir likte karantinada etraf?nda kör  olan 
insanlar? yönlendirmesiyle ilgili fark?ndal?k yarat?ld?. 

Engel oyunu ile devam eden ?s?nma çal??malar?nda 20 
ki?ilik gruplar la engel olu?turularak yap?tta beyaz kör lük 
ya?ayan insanlar?n  ya?ant?lar?n? sürdümeler inin 
zor lu?una gönderme yap?ld?. 20 ki?ilik gruplar  engel 
olu?tururken 20 ki?ilik kör ler  grubunu yine 20 ki?ilik 
grup doktorun kar?s? göreviyle yönlendir ici grubu olarak 
çal??mada yer  ald?. Bu çal??mada kat?l?mc?lar  yap?ttaki 
"kaos" or tam?na tan?kl?k ettikler ini ifade ettiler .

 Yarat?c? Drama  canland?rma bölümü  atölyede 
gerçekle?tir ildi. "Kör lük" ve "Görmek" yap?tlar?ndan 
kesitler  ver ilerek, canland?rmalar  yap?ld?. Ard?ndan bas?n 
toplant?s? ve gazete haber i yazmak gibi etkinlikler le 
süren atölyenin de?er lendir ilmesi kat?l?mc?lar la yap?ld?.

" BANA GÜVEN! "

YAYIN SORUMLULARI:
CAN SARP ÖZCAN

ZEYNEP TANA ASLAN
ZEYNEP GÖZEL

ALP TEKIN

YARATICI DRAMA
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"Yarat?c? Drama" atölyeler inde yapt???m?z çal??malarda kör lü?ün 
gerçek hayat?m?zdaki etkiler ini tar t??t?k. Yapt???m?z etkinliklerden 
yola ç?karak Kör lük ve Görmek adl? yap?tlarda i?lenen etik ve 
ahlaki de?er ler i, toplumsal düzendeki bozulmalar? 
e?itmenler imizin yönlendir ici sorular?yla de?er lendirdik. 

"Körlük" yap?t?nda karantina bölgesi göz önünde 
bulunduruldu?unda körleri çevreleyen bu engelin 
hayat?m?zdaki ve toplumumuzdaki i?levi nedir?

Karantina gerçek toplumumuzun bir  sembolü olacak ?ekilde 
olu?turulmu?tur . ?ki farkl? toplum düzenini inceleyen  Saramago, 
yap?t? iki kesite ay?rm??t?r . Karantinadan önce ve karantinadan 
sonra olarak ayr?lm?? bu iki kesit, insan?n etik de?er ler ini ve 
ahlak?n? da sorguluyor . Gittikçe kör le?en toplum, hem ahlakça hem 
de etik olarak yozla?m??t?r . Geçen olaylarda doktorun kar?s?, gören 
tek ki?i olarak, kör ler in sald?rd??? ayd?n olarak betimlenmi?tir . 
Doktorun kar?s?n?n kurgudaki i?levi aç?s?ndan toplumsal rol de 
sorgulanm??t?r . 

 Körlük roman?nda figürlerin isimleri neden belirtilmemi?tir?

Kitab?n bireysellik üzer ine yo?unla?mas? d???nda  bireyler in 
isimler inin kullan?lmamas?n?n s?fat tamlamalar?yla figür ler in 
anlat?lmas?n?n   yap?t? evrenselle?tirdi?i ç?kar?m?na vard?k. Bu 
durum olaylar?n dünyan?n her  yer ine ya?anabilir  olmas?na 
olanak tan?yor . 

Salg?nda insanlar neden beyaz bir körlük ya??yor ? 

Kör lük kavram?n?n hep siyahla ba?da?t?r?lmas?n?n aksine beyaz 
rengiyle kullan?lmas?, Saramago?nun genel bak?? aç?s?n?n d???na 
ç?kt???n?n bir  göstergesidir . "Karanl?k" kavram?n?n beraber inde 
"tehlike", "r isk" ve  "kapal?" kavramlar? ça?r??t?rmas? d???nda 
beyaz?n "ayd?nlanma", "kendi ???klar?n?n or taya ç?kmas?" anlam?na 
geldi?ini dü?ünen arkada?lar?m?z da var . Kat?l?mc?lar?m?z?n 
söyledi?i gibi: Beyaz kör lük, asl?nda kör le?en insanlar?n kendi 
içler inin ve benlikler inin dökülmesini anlatmaktad?r . Beyaz ve 
ayd?nl?k insanlar?n ula?mak isteyip de ula?amad?klar? bir  toplum 
anlay???n?n sembolüdür . 

Tar t??malarda herkes dü?üncesini özgürce ifade etti ve kar??t 
bak?? aç?lar?n?n dile getir ilmesi tar t??malar?m?za renk katt?.

KATILIMCILARIMIZDAN GÖRÜSLER
" S?Z? YETERS?Z VE B?R?NE 
BA? IMLI  H?SSETT?REN BU 

DUYGU, KÖRLÜ? Ü, 
TATTI? IMDA KEND?M? 
'DOKTOR'UN' YER?NE 

KOYAB?LD?M."

" KÖRLÜ? ÜN BEYAZ 

OLMASI, B?R 

ÇOCU? UN 

MUTFAKTA 

TELEV?ZYON 

?ZLERKEN 

ANNE-BABASINDAN 

TUZU ?STEMEK 

G?B? B?R ?EY..."

" DOKTORUN 

KARISININ  
GÖRME 

YET?S?NDEN 
GELEN 

TOPLUMSAL 

GÖREVLER?N? 

YER?NE 
GET?R?P 

GET?REMED?? ? 

BEL?RS?ZD?R."

" YAPITTAK? EN ÖNEML? ?ZLEK AHLAK? DE? ERLER?N KAYBOLU?U . YARATICI  DRAMA ETK?NL?KLER?YLE SÜREÇTE ?NSANLARIN NELER YA?ADI? INI   DAHA ?Y? FARK ETT?M."

" YAPTI? IMIZ 
CANLANDIRMALAR 
YAPITTA ??LENEN 

SORUNLARI ANLAMAMI 
SA? LADI."

" YARATICI  
DRAMA 

ÇEVREMDEK? 
?NSANLARLA 

EMPAT? 
KURMAMI 
SA? LADI."
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"YARATICI" 
CANLANDIRMALAR 

"Yarat?c? Drama" atölyesi çal??malar?na canland?rmalar  ile 
devam etti. Atölye 10'ar  ki?ilik yedi gruba ayr?ld?ktan sonra, 
her  gruba yap?ttan küçük bir  al?nt? ver ildi. Kat?l?mc?lar  
metinler i inceledikten sonra gruba sunmak üzere üç 
dakikal?k bir  canland?rma haz?r lamalar? istendi. Grupla  
yürütülen haz?r l?k süreci oldukça ver imli geçti, kat?l?mc?lar  
süreci iyi bir  ?ekilde de?er lendirdi.  

Yap?t?n ba??nda, Bir inci Kör 'ün trafik ?????n? gördükten sonra 
görme yetisini kaybetmesini canland?ran bir  grup, trafikteki 
di?er  sürücüler in kör  olan ki?iye tepkiler ini ifade ettiler .

 Ba?ka bir  grup karantinadaki ya?am? ele ald?. Karantinaya 
kapat?lm?? kör ler in erzak s?k?nt?s? gibi içler inde olduklar? zor  
ko?ullar , bunlar la nas?l ba?a ç?kmaya çal??t?klar?, 
grupla?malar  ve aralar?ndaki s?k?nt?lar? çarp?c? bir  ?ekilde 
canland?rd?lar . 

18 Nisan atölyesi bas?n toplant?s? ile devam etti. E?itmenin 
role girme tekni?i ile yap?lan bas?n toplant?s?nda, kat?l?mc?lar  
gazeteci olarak hükümet sözcüler ine sorular?n? yönelttiler   
ve beyaz kör lü?ün neden ya?and??? konusuna aç?kl?k 
getirmeye çal??t?lar . Bas?n toplant?s? ard?ndan grup 
çal??mas?yla kat?l?mc?lar  gazeteciler  olarak haber  yaz?lar?n? 
yazd?lar . 

BASIN TOPLANTISI VE 
GAZETE 

HABERLERIMIZDEN 
KES?TLER

Trafikte k?rm?z? ???kta bekleyen vatanda??n yakaland??? 
kör lük h?zla yay?l?yor ... Fakat salg?n?n "beyaz kör lük" 
olmas? herkesi dü?ündürüyor .

Hükümet sözcüler i bunun bir  salg?n oldu?u bilgisine sahip 
olduklar? için  halk? en iyi ?ekilde koruman?n, beyaz 
kör lü?e  yakalananlar?n karantinaya al?nmas?ndan 
geçti?ine karar  vermi?lerdir . 

Kör lere ne kadar  hak tan?n?yor  ? Hükümet, ihtiyaçlar? 
kar??lad?klar? konusunda karar l? davran?yor  fakat kör  olan 
vatanda?lar?n say?s? ar tt?kça ne yapacaklar? hakk?nda bir  
vaatte bulunmuyor lar . Sözcüler le yap?lan bas?n toplant?s? 
sonucunda kör ler in  fikir ler inin al?nmad???n?, onlar?n 
konu?mas?na izin ver ilmedi?ini dü?ünüyoruz. 

Gözlemlere göre karatine d???nda hala kör  olan 
vatanda?lar  var  ve bu ki?iler  hakk?nda önlemler  tam 
olarak al?nm?? de?il. Karantinada ç?kacak kaosa kar?? 
asker i bir likler i yönlendirdikler ini söylüyor lar . Ancak 
asker ler in kör  olma ihtimalini göz önünde 
bulundurmuyor lar . Olas? sorunlarda ?iddet kullanmamaya 
çal??acaklar?n? söylüyor lar  ama ?iddet har icinde herhangi 
bir  çözüm yolu önermiyor lar .

Salg?nla ilgili halka sadece "Evden d??ar? ç?kmamalar?n? 
tavsiye ediyoruz." dediler . Fakat hala gerekli ihtiyaçlar?n? 
kar??lamalar? konusunda endi?eliyiz. Halktan baz?lar? bu 
konuyu "özgür lükler inin k?s?tlanmas?" olarak tan?ml?yor . 

Salg?n?n bir  virüs oldu?unu dü?ünenler  de var . Hükümet 
bu konuda daha fazla aç?klama yapamayacaklar?n? 
söylüyor  ve sadece vaatler ini yer ine getirecekler ini dile 
getir iyor lar . 

"BEYAZ KÖRLÜK" HÂLÂ DÜ?ÜNDÜRÜYOR...

Bu etkinlikte e?itmenler imiz hükümet sözcüler i, kat?l?mc?lar?m?z 
gazeteci oldular  ve haber  yaz?s? yazd?lar .
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Jose Saramago ?Kör lük?? ve ??Görmek? adl? yap?tlar?nda toplumsal yap?n?n de?i?imini 
ayr? sur real distopyalar  yaratarak okuyucuya yans?tm??t?r . Bu distopya Kör lük?te toplumun 
büyük bir  k?sm?n?n kör  olma ültimatomundan or taya ç?karken Görmek?te halk?n yüzde seksen 
üçünün bo? oy ?beyaz oy- atmas?yla or taya ç?kar . ?ki yap?tta da toplumsal yap?da etik ve ahlaki 
de?er ler  etkisini yitirmekte, Makyavelist ve bireysel dü?üncenin bask?nl??? ve insan do?as?n?n 
or taya ç?k??? bir  taraftan bir  dü?ümlenme getir irken al???lm?? düzenin de asl?nda kendi devinimi 
içer isinde dü?ümlenmi? ve çarp?kla?m?? oldu?unu or taya koymaktad?r .

Saramago?nun bu roman? yazarken etiksel ve ahlaki temellendirmesi iki ç?k?? 
noktas?na sahip olabilir . Bu temellendirmelerden kaotik or tamdan de?il de or tak ç?kar  ili?kisinin 
sa?lad??? toplum, yani yapay toplum yap?s?n? i?aret eder . Devletin or taya ç?k?? anlay???nda yapay 
toplum yap?s? görü?ünce anlat?ld??? üzere de devlet bir  ihtiyaç olarak de?il, bir  menfaat düzeni 
olarak görevini üstlenmektedir . Bu yap?da devlet veya toplumsal düzen or tak irade ve ahlak 
üzer ine kurulu bir  bireysel ç?kar lar  a??d?r . Ç?kar lar  uyu?mad??? zaman bu yap? bozulmaya 
mahkumdur . Yani kurulan etik ve ahlaki toplumsal düzen y?k?lma e?i?indedir . Saramago?nun 
bir  di?er  temellendirmesi insan do?as?na daha ser t bir  ele?tir i getirmekle bir likte Makyavelist 
dü?ünceyle parallel bir  anlay?? izler . Bu durumda insan, do?as? gere?i bencildir  ve hep bencil 
kalacakt?r . Bir  toplum düzeni sadece bask?lanm?? vah?etle kendini idare ettirmektedir  ve bu 
do?al bir  düzen de?ildir . Sonuç önemlidir , ula??m yöntemi de?il. Ç?kar  ve amaç pahas?na her  
tür lü fedakar l?k yap?labilir . Bu yap? "Kör lük"te bencilli?in ç?k?? noktas?d?r  ve herkes bir  
ola?anüstü hal durumunda ba?kas?na yard?m ederken bile kendi ç?kar lar? do?rultusunda 
yapmaktad?r . Görmek?te ise ?çi?ler i Bakan??n?n kendi mevkisini korumas? için ba?vurdu?u 
insanl?k d??? yöntemler  yine Makyavelist anlay???n uygulanabilir  durumlar?n? göstermektedir . 
Saramago bu dü?ünsel süreçler in hangi bir inden geçmi? olursa olsun romanda yükselen 
gerginlikle okuyucuya kendi tezini kan?tlam??t?r . Bu temellendirmeler  roman geneline 
sindir ilmi? ve kendiler ini olay örgüsü içine geli?mi?lerdir . Bize tan?t?lan ütopik bir  izlenim 
yaratan toplum yap?s?, ço?u Bat? distopyas?nda oldu?u üzere, okuyucuya ancak bir  sure sonra 
kendi çürümü?lü?ünü ve parçalanm??l???n? göster ir  ve böylece okuyucu kendi ya?ad??? 
gerçekli?in de sorgulan?lmas? gerekti?ini anlar . Bütün bu temellendirmeler  har icinde toplumsal 
yap?n?n bozulmas?n?n yans?t?lmas?na ayr? bir  imge de destek olmaktad?r . "Beyaz Kör lük" ve 
"Beyaz Oy" ter imler i ve bunlar?n iki yap?t aras?nda bir  ba?lant? kurmas? bu ele?tir iyi güçlendir ir . 
Kör lük beyazd?r  çünkü insanlar  kör  olunca bütün zaaflar?, ilkel içgüdüler i ve vah?etler i or taya 
ç?kmaktad?r , beyaz bir  ???k ayd?nlatmaktad?r  bütün bunlar?, gün yüzüne sermektedir . "Görmek"te 
oyun beyaz olmas? yine ayd?nl??? i?aret eder , beyaz oy, yani bo? oy, bir  toplumsal sorumluluktur  
ve ayn? zamanda toplumsal yap? ve hiyerar?ideki bo?lu?u da i?aret edebilir . ?ki yap?t aras?ndaki 
ba?lant? da "Kör lük"ün Makyavelist anlay???n bireysellik ilkesini sergilemesi, "Görmek"te  ise 
amaç odakl? anlay???n? or taya sergilemesi ile bir likte belki de üç y?l önce kör  olan toplumun bu 
kör lük sayesinde görmeye ba?lad??? dü?üncesidir .

Sonuç olarak Jose Saramago çarp?kla?m?? toplum yap?s?nda insan do?as?n?n vah?etini 
ve etik ve ahlaki de?er ler in niteliksizli?ini or taya koymakta,  ele?tirel ve etkili bir  distopyay? 
okuyucuyla bulu?turmaktad?r . Saramago bize menfaat, bireysellik, sosyal ve toplumsal yap?, etik 
ve ahlak gibi anlamlar? istemsiz ve dogmatik olarak zihnimize yer le?mi? ama bir  o kadar  da 
sorgulan?lmas? gereken kavramlar  hakk?nda farkl? bir  bak?? aç?s? kazand?rm??, edebiyat?n 
inemeyece?i bir  kuyunun olmad???n? göstermi?tir .

                  O?uz Karaaslan

                                                                                                         12-F

"KÖRLÜK" VE "GÖRMEK"  

"Doktorun kar?s? figürüne marketten ç?karen 
di?er körler sald?r?rken..."
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Oturumlar       
Öykü     Efrasiyab’ın Hikayeleri- İhsan Oktay Anar

 Bu sene beşincisi yapılan Liseli Eleştirmenler sempozyumu dahilinde öykü grubu olarak İhsan 

Oktay Anar’ın “Efrâsiyâb’ın Hikayeleri” adlı öykü kitabı hakkında fikir paylaşımında bulunduk. Sekiz 

farklı öykünün temalarını, figürlerini ve uzamlarını günümüz konularıyla bağdaştırarak inceledik. 

Temalardan çıkardığımız fikirlerimizi tartışarak, araştırma soruları oluşturduk. Bu analizlere bağlı olarak 

makalemizi yazdık. Öykülerin zihniyetini irdeleyerek bazı çıkarımlarda bulunduk. Kırk bir kişinin 

katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte her katılımcı kendi fikrini özgürce paylaşma fırsatı bulup bu 

tartışma ve inceleme sürecine katkıda bulunmuştur.  EFRASİYAB’IN HİKÂYELERİ – ÖYKÜ GRUBU

      

 

 

 

 

 Yaşamak ve insan olmak arasındaki çizgi bireyler arasındaki temel farkı oluşturur. Hayatı olduğu 

gibi kabul eden, ölümün de aslında yaşamın bir parçası olduğuna inanan bu nedenle insan olmanın 

doyumsuz zevkine ulaşan insanlar ile  hiç ölmeyeceğini sanan, yaşamayı sadece dünya hırslarıyla 

örtüştüren insanların hayata karşı tutumları farklılık gösterir. İhsan Oktay Anar’ın “Efrâsiyâb’ın 

Hikâyeleri” adlı yapıtında da ölümden kaçış ve ölümü kabullenme temaları farklı öyküler üzerinden ele 

alınmıştır. Bu makalede bu ana başlıklar Kabadayı, Uzun İhsan ve Cezzar Dede figürleri üzerinden 

ilişkilendirilerek değerlendirilecektir.

Rehber Öğretmen
• Şule Kaynar
• Levent Toprak

Makale
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 Yapıtta Ölüm, insan suretine girerek seçtiği insanların canını almak üzere Dünya’ya gelir. Bunu bir 

oyuna çevirmesiyle “ölüm-oyun” ilişkisi başlar. Ölüm, ilk olarak hayatta kalma hırsı için kumar oynamayı göze 

alan Kabadayı’yı seçer. Ölüm ile savaşabileceğini düşünen Kabadayı, kendi kurtuluşu için yanında kırk yıllık 

arkadaşını da ölüm oyunun içine çeker. “ Senin oyuna düşkün olduğunu biliyorum mesela şöyle erkek erkeğe, 

var mısın bir oyuna! “ (s.11). Bu oyunun sonunda Kabadayı ve arkadaşı yalnızca oyunu kaybetmekle kalmayıp 

canlarını da yitirirler.

 Ölümden kaçmaya çalışan bir diğer figür de Uzun İhsan’dır. Yapıtta Uzun İhsan maddi dünyaya bağlılığı 

ve ölümden kaçışı sembolize eden en tipik figürdür. Ölüm korkusuyla yedi mahalle boyunca kaçan Uzun İhsan 

en sonunda yakalanıp Ölüm’ün kurbanı olur. Burada ölümden kaçış Uzun İhsan’ın gerçekten mahalleden 

mahalleye kaçışıyla somut bir kavram olarak okuyucuya aktarılmıştır. “ Ölüm ise ona doğru hızla koşuyordu. 

Uzun İhsan son altını yeni takmıştı ki onu fark edip irkildi. Ancak kendini derhal toplayıp elini cebine daldırdı 

ve avuç dolusu bozuk parayı kendisiyle Ölüm arasına saçıverdi. Yerlerde tıngırdayıp yuvarlanan onca parayı 

gören ahali de, yem saçılmış tavuklar gibi mangırlara üşüştüğünde Ölüm’ün yolu kapanmış oldu. İş işten 

geçmiş, Uzun İhsan yine kurtulmuştu. ” (s.82).  Uzun İhsan’ın bu kaçışı da sonunda ölümle sonuçlanır.
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             Öyküde dikkati çeken bir diğer figür de Cezzar Dede’dir. O diğer figürlerden farklı olarak ölümü 

kabullenen tek kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cezzar Dede aynı zamanda Ölüm ile birlikte hikaye 

anlatıcılığı rolünü üstlenen odak figürdür.  Ölüm ona gün doğumundan gün batımına kadar karşılıklı hikayeler 

anlatarak bir günlük ömür uzatma teklifinde bulunmuştur. O da ölümden korktuğu için değil sadece torunlarını 

son kez görebilme adına bu teklifi kabul eder. Yaşamın maddi hırslardan çok  küçük mutluluklar üzerine 

kurulduğuna inanan Cezzar Dede, ölümün yaşamın bir parçası olduğuna inanır. Yaşamını da dünya hırslarında 

uzak, yaşamla barışık olarak sürdürmüştür. O sevgiye ve insanlığa inanır.“ Yoksa ölümsüz olduğun için 

korkusuzluğun yalnızca sana mı mahsus olduğum nu düşünüyorsun? Benim dünyada tattığım en büyük lezzet, 

hayat değil, insanlık! ” (s.137)
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Oturumlar       
Roman                     Gölgeler ve Hayaller Şehrinde- Murat Gülsoy

Birinci	  Gün	  

Oturum	  1	  :

	   Okulumuzun	  ev	   sahipliğini 	  yap9ğı	  V.	   Liseli	  Genç	   Eleş?rmenler	   Sempozyumu’nda 	  roman	  oturumunda 	  
Murat	   Gülsoy’un	   “Gölgeler	   ve	   Hayaller	   Şehrinde”	   adlı	   yapı9	   incelendi	   ve	   değerlendirildi.	   Oturumun	   ilk	  
bölümünde	   roman	   grubu	   üyeleri 	   kendilerini 	   tanı9p	   hangi 	   okuldan	   geldiklerini,	   bu	   sempozyuma 	   neden	  
ka9ldıklarını	  anlaNlar.	  Üyelerin 	  birbirini 	  daha	  iyi 	  tanımaları	  için	  ‘İki 	  Doğru	  Bir	  Yanlış’	  ve 	  ‘Vampir-‐Köylü’	  oyunları	  
oynandı.	  Daha	  sonra	  dışarı	  çıkıldı	  ve	  farklı	  okullardan	  gelen	  üyelere	  okul 	  gezdirildi.	  Okulumuzun	  yeni 	  kurulan	  
‘Spor	   Sanat	  Merkezi’nde,	  öğrencilerin	  yap9ğı	   resimler	   üzerine 	  bu	  konu	  ile 	  ilgilenen	  öğrenciler	   rehberliğinde	  
tar9şmalar	  yapıldı.	  Tüm	  bu	  etkinlikler	  gruptaki	  öğrencilerin	  kaynaşmasını	  sağlayarak,	  ileriki 	  oturumlarda 	  kitap	  
üzerine	  yapılacak	  olan	  tar9şmalara	  zemin	  hazırladı.	  

Oturum	  2	  :

Tanışma	   ve 	   kaynaşmanın	   ardından	   bu	   oturumda 	  Murat	   Gülsoy’un	   haya9	   hakkında	   bilgilendirme	  
yapıldı.	   Ardından	   yapı9	   tanımak	   ve	   sempozyum	   hakkında	  bilgi 	  vermek	   amacıyla 	  kısa 	  ve	   genel 	   bir	   sunum	  
yapıldı.	   Bu	  sunumda 	  yapıt	   ve 	  üzerine	  tar9şılacak	  konular	   kararlaş9rıldı;	   iki 	  gün	  içerisinde	  yapılması	  gereken	  
etkinlikler	   planlandı.	   Bu	   planlamanın	   ardından	   arkadaşlarımızın	   hazırladığı	   bir	   sunum	   üzerinden	   ‘Tarihsel	  
Figürler’	   konusu	  tar9şıldı.	   Yapılan	  konuşmalar	   sırasında	  II.	   Abdülhamit,	   ilk	  Türk	  materyalist	   yazar	   olan	  Beşir	  
Fuat	   ve 	  Osmanlı	  Hanedanından	  Prens 	  Sabaha]n	  hakkında	  bilgi 	  verildi.	   Üyelerce 	  bu	  karakterlerin	   yapı^aki	  
önemi	  tar9şıldı.	  Odak	  figür	   Fuat/Franck	  ile 	  babası	  Beşir	   Fuat’ın 	  dönemin	  ilerisinde	  kişiler	  olduğu;	   sorgulayan-‐
eleş?rel	  yapılarının	  ve	  delirme	  korkusunun	  benzeş?ği 	  kanısına	  varıldı.	   II.	   Abdülhamit	  ve	  Prens 	  Sabaha]n’in	  
Osmanlı	   tarihinde 	   önemli 	   figürler	   olduğu,	   Abdülhamit’in	   devle?n	   geleceğini	   korumak	   ve 	   saltana9nı	  
garan?lemek	  amacıyla 	  kurduğu	  baskıcı	  yöne?me	  karşı	  Prens 	  Sabaha]n’in	  vilayetçi 	  ve	  liberal	  görüşlerinin,	   II.	  
Meşru?yet’in	  de	  etkisiyle 	  Osmanlı	   halkına 	  umut	   verdiği 	  konuşuldu.	   Bu	  durumun	  Fuat’ın	  İstanbul’a 	  gelirken	  
beslendiği 	  umut	   ile	  paralellik	   gösterdiği 	  kanısına 	  varıldı.	   Ayrıca	   kitapta	  Charles’ın	   İngiliz,	   Marcel’in	  Fransız,	  
Fuat’ın	   Osmanlı	   kültürünü	   temsil 	   e]ğine	   değinildi 	   ve	   bu	   söylenenler	   alın9larla	   desteklendi.	   Üyeler	   odak	  
figürün	   neden	  melez	   kimliğini 	  kabul	   etmeyip	   kendini 	  bir	   seçim	   yapmaya 	  zorladığı	   tar9şıldı.	   Bu	   sorunsala,	  
dönemin	   aşırı	   milliyetçi	   tavrının	  neden	   olduğu	   sonucuna 	  ulaşıldı.	   Tar9şma 	  burada 	  sonlandırıldı	   ve	   yemek	  
molası	  verildi.	  

Rehber Öğretmen
• Müge Atacan
• Abdullah Şahin
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Oturum	  3:

Yemek	   molasında	   üyeler	   gruplar	   halinde 	   sosyalleşmiş	   daha 	   sonra 	   “Gordion	   Düğümü”	   adlı	   oyun	  
oynanmış9r.	   3.	   oturumda	  yapı^aki 	  tarihsel	   altyapının	   daha 	  iyi 	  anlaşılması	   amacıyla 	  19.-‐20.	   yy.	   Osmanlı	   ve	  
Avrupa	  tarihi 	  hakkına	  sunumlar	  yapılmış9r.	  Sunumda	  Osmanlı’nın,	  dağılış	   sürecinde,	  Fransız	  Devrimi 	  etkisiyle	  	  
ortaya 	  çıkan	  milliyetçilik	  akımından	  nasıl 	  etkilendiği	  konuşulmuştur.	  Milliyetçilik	  akımı	  etkisiyle	  isyan	  çıkartan	  
ve	  bağımsızlık	  isteyen	  azınlıkların,	   işlerine	  karışmak	  için	  nasıl 	  bir	  araç	   olduğu	  tar9şılmış9r.	  Osmanlı’nın	  Doğu-‐
Ba9	   kültürüyle 	   bezenmiş	   olmasının	   iki	   taraflı	   etkisi	   konuşulmuştur.	   İslam	   kültürüyle 	   Doğu’ya 	   yakın	   olan	  
Osmanlı’nın	  ekonomik	  ve 	  siyasal 	  problemler	  sebebiyle 	  Ba9’ya	  yönelmesinin	  hem	  kozmopolit	  hem	  de	  gergin 	  bir	  
atmosfer	   yaraNğı	   kanısına	  varılmış9r.	   Osmanlı	   da 	  İkinci 	  Meşru?yet	   ile 	  başlayan	  bayram	  ve 	  umut	   havasının	  
zamanla 	  yerini 	  gergin,	  şiddetli 	  bir	  ortama	  bırak9ğı	  konuşulmuş;	  Osmanlı	  Devle?	  ile 	  Fuat	  karakterinin	  benzeş?ği	  
sonucuna	   varılmış9r.	   Daha	   sonra 	   odak	   figürü	   yalnızlığa	   iten	   olgular	   (ile?şimsizlik,	   aile 	   ve 	   aşk	   haya9)	  
tar9şılmış9r.	  Odak	  figürün	  sorunlu	  aile	  haya9	  ve 	  kimlik	  ça9şması	  yüzünden	  toplumla 	  ile?şiminin	  kesildiği	  ve	  bu	  
durumun	  onu	  yalnızlığa	  i]ği	  kanısına	  varılmış9r.	  

2.	  Gün

Sempozyumun	   son	   gününde,	   ilk	   gün	   tar9şılan	   konular	   tahtaya 	  şema?k	   olarak	  aktarılmış	   ve	  makale	  
konularını	   seçmek	   için	   rehber	   olarak	   kullanılmış9r.	   Mektup	   yazım	   türünün	   yapı^aki 	   önemi	   ve	   yalnızlık,	  
ile?şimsizlik	   olgularıyla 	   ilgili 	  makale	   yazılmasına 	  karar	   verilmiş?r.	   Daha	   sonra 	  üyeler	   gruplara	  ayrılmış9r	   ve	  
makale	  yazımına	  geçmiş?r.



V. LISELI ELEŞTIRMENLER SEMPOZYUMU

      

 Mektup kişiseldir, mahremdir, insanın karşısındakine kendi iç dünyasını aktarması 
için bir araçtır. Murat Gülsoy’un ‘Gölgeler ve Hayaller Şehrinde’ adlı yapıtında bu 
aktarım Fuat karakteri üzerinden görülmektedir. Bu aktarım dönemin gerçekliği (Bkz. 
İstibdat, baskı, özgürlük arayışı), Fuat’ın iç dünyasını Alex’e aktarması Osmanlı’daki 
yalnızlığını ve iletişim eksikliğini azaltmaktadır. Eserde mektup türünün kullanımı, 
Fuat’ın iç dünyasının olduğu gibi görülmesini sağlamıştır. 

 Kitap boyunca Fuat’ın mektuplarının sonunda kullandığı imza, yaşadığı kimlik 
kargaşasına, duygu ve düşüncelerine paralel gitmektedir. Yolculuğun başında kimlik 
arayışı içinde olduğundan, mektubu sadece ‘F.’ olarak imzalamaktadır. Franck ile Fuat 
arasında kalmıştır. İstanbul’a yaklaştıkça Fuat ismi ona daha yakın gelmeye başlamıştır. 
Kendini daha çok Osmanlı’ya yakın hissetmekte ve Türk kimliğini benimsemektedir. 
İstanbul’a gelmesi ile birlikte İstanbul’un hayalindeki İstanbul olmadığını anlamış 
Fransa’daki kimliği kafasını karıştırmaya başlamıştır. Kendini İstanbul’a da ait 
hissetmemeye başlayarak hem Fuat hem de Franck imzasını kullanır. “Gemimiz ağır ağır 
Boğaz’a giderken kalbim heyecanla çarpıyor, çocukluğuma dair hatıralar, mezarından 
uyanan bir ölü gibi geliyordu. Oradaydı. Her şeyiyle, tozlu yollarıyla, gıcırdayan 
tahtalarıyla, durmadan havlayan köpekleriyle, evlerden yükselen odun kokusuyla beni 
bekliyordu. Saint Germain’in gövdemi gezdirirken benden çok  uzak olduğuna emin 
olduğum geçmiş, işte elimi uzatacağım mesafedeydi. Bu şehir, benim Fuat olduğum 
yerdi.” (s.69, Gülsoy) Odak figür, İstanbul’da geçirdiği günlerden sonra kendini buraya 
ait hissederek Fuat olduğunu kabul etmesine rağmen, babası hakkındaki gerçekleri 
öğrendikten sonra, kendini tekrar kimliksiz hissetmeye başlar. Fransa’ya karşı da bir bağı 
kalmadığı için “F.” imzasını kullanmaya devam etmektedir. “F.”nin kimliksizlik algısında 
son nokta ise Alex’in ölümünden sonra mektupların sadece kendine ait olduğunu fark 
ettiğinde, mektuplara imza atmayı bırakarak sadece yazmaya devam etmesidir. Bu 
gerekçelerin tümü mektup türünün eserdeki öneminin ve Fuat’ın duygu ve düşüncelerini 
yansıtmada yardımcı olduğunun bir kanıtıdır.

Makale 
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 Fuat’ın mektupları Alex’e yazmasında birçok etken vardır. Bunların başında 
duygularını ve düşüncelerini paylaşacak bir kişiye ihtiyaç duyması yer alır. Fuat 
mektubunda hayatın en ince detaylarına yer vermekle birlikte aynı zamanda dış dünyada 
gerçekleşen olaylara kendi yorumunu katarak okura kendi bakış açısını yansıtır. Bu sayede 
Fuat’ın iç dünyasını okuyucu daha iyi kavrayabilmektedir. Fuat İstanbul’a geldikten sonra 
Isabell’ın ölümü, annesinin ölümü ve babası hakkındaki gerçekleri öğrenmesi gibi 
olumusuz nitelikte birçok durumla karşı karşıya kalmıştır. Alex’e yazdığı mektuplar, 
hissettiği yalnızlığı az da olsa hafifletmektedir. “Sevgili Alex, nerdeyse bir ay oldu, senden 
hiç ses çıkmadı. Doğrusu meraklanmaya başladım. İki satır olsun yaz lütfen. İyi misin? 
Tedavin nasıl gidiyor? Bütün detaylarıyla yaz. Biliyorum, bu hastalık  seni yorgun 
düşürüyor, kimi zaman elini kaldıracak halin olmuyor.”(sf.130 Gülsoy) Yapıt boyunca 
Fuat’ın hasta ve gerçekliği bilinmeyen arkadaşı Alex’in onun yakın dostu olduğu gerçeği 
Fuat’ında ruh durumunun Alex’e göre şekillendiğini gösterir. Bu nedenle Alex’in hastalığı 
ile Fuat’ın psikolojisinin paralel gittiği söylenebilir. Alex’in hastalığı ilerledikçe Fuat’ın 
akıl sağlığı da kötüye gitmektedir. Yapıtın sonlarına doğru bilinç akışı tekniğinin daha çok 
kullanılması Fuat’ın iç çatışmalarının artışı ile orantılıdır. Kısa sürede kendi ile ilgili birden 
fazla gerçekliği de aynı anda söylemesi mektubun zaman zaman günlük formata kaydığını 
göstermektedir.

 

 Sonuç olarak, Mektup türü kurmaca örgüsü içinde Alex ve Fuat figürlerinin farklı 
uzamlara yerleştirilmeleri ile ilişkinin yürümesi için bir gereksinim halini almış, Fuat’ın 
kimlik ve köken arayışından kaynaklanan iç çatışmaların yansıtılmasında etkili bir araç 
olmuştur. 
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Oturumlar       
Edebiyat-Sinema Dorian Gray’in Portresi - Oscar Wilde

Okulumuzun ev sahipliğini yaptığı V. Genç 
Eleştirmenler Sempozyumu’nda Edebiyat-
Sinema Oturumunda Oscar Wilde’ın “Dorian 
Gray’in Portresi adlı yapıtını inceleyip, yapıtın 
1945 yapımı Sinema filmini değerlendirdik.

Bu oturumun gerçekleşmesinde, okulumuz 
Sinema Topluluğu’nun rolü büyüktü. Topluluğun 
ve konuk okulların da katılımıyla 90 kişiye 
ulaşan katılımcılar çalışmalarını okulumuzun 
Sinema Salonu’nda gerçekleştirdiler. Topluluğun 
rehberliğini okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Sevgi Balcı yaptı. Uzun bir süreden 
bu yana gerçekleştirilen çalışmaların iki temel 
noktası bulunmaktaydı. İlki Uyarlama İnceleme 
Çalışma’sı diğeri Sinema Filmi Çekimi’ydi.

Emeği geçenlere Teşekkürler...

S i n e m a O t u r u m u n u n G r u p 
Başkanlığ ını Mehmet Kemal 
Gökçe ve Yardımcılığını Yavuz 
Berke Güler’in yaptığı etkinlikte 
oturumun kendi iç organizasyonu 
ve işleyişinde okulumuz öğrencileri 
Oğulcan Araz ile Sıla Deren 
Kalyoncu etkin oldu. Sinema Filmi 
Çekim Ekibi Koordinatörü Bartu 
Atabek önderliğinde film çekimleri 
başlatıldı.

Oturumun kitlesel yayılımından sorumlu basın-
yayın sözcülüğünü de Çağla Süslüay, Alp 
İkincioğulları, Barış Köker ve İdil Bilgin yaptı.

Rehber Öğretmen
• Sevgi Balcı
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Romandan sinemaya uyarlamada 
aktarma, benzerlik, koşutluk ve 
yorumlama tekniklerinden bah- sedildi, 
topluluk Dorian Gray’in Portresi’nin 
aktarma ya da eklentili yorumlama 
tekniği ile hazırlandığı boyutunda bir 
tartışma açtı.

Saat 09.00 itibariyle katılımcı okulların 
tamamlanması ve karşılanmasıyla genç 
eleştirmenler kaynaşmaya başladı. Okulumuz 
Cep Sineması’nda gerçekleştirilen etkinlik 
Grup Başkanı Mehmet Kemal Gökçe’nin 
konuşmasıyla başladı. Ardından Dilara 
Mebrure Dalbay’ın gerçekleştirdiği çeşitli 
etkinlik ve oyunlarla tanışma etkinliği yapıldı. 
Ardından Bartu Atabek’in yönetiminde bir 
grup topluluk üyesiyle film çekimine geçildi.

Bunun yanında topluluk üyeleri tarafından 
Oturumda “Yazınsal Eserlerin Sinema ve 
Tiyatro Uyarlamalarını Eleştirel Okuma” 
konusu çerçevesinde, sunum yapıt-uyarlama 
benzerlik ve farklılıklarını yakın mercekte 
inceleme fırsatı katılımcılara sunuldu. Oscar 
Wilde’ın ölümsüz eseri “Dorian Gray’in 

Sinema Oturumundan Notlar ve Zaman Çizelgesi...

Portresi”nin yapıt halinden 1945’te 
beyaz perdeye uyarlamasına yönelik 
gözlem ve görüş lerini paylaşan 
arkadaşımız, ilerleyen süreçte yazınsal 
bütünlükte değerlendirmemize yardımcı 
oldu.

Konuk okullardan öğrencilerin de etkin 
olarak yer aldığı tartışmalar sonucunda, 
Dorian Gray’in kim olduğuna sorusuna 
cevap arayan grupta öncelikli olarak 
“Okur-Yazar-Metin İlişkisi” tarışıldı.

“Oscar’ın ‘Sanatçı Oscar Wilde’ olabilmesi için Dorian Gray mi Kalmalı?”
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Ardından yer yer “kendini bulma” konusu değerlendirdi, “gençliği dolayısıyla Lord 
Henry tarafından bastırılıp kayboluşa itildiği” fikirlerinden hareketle film-yapıt karşı- 
laştırması çerçevesinde olay örgüsünün işlevini karakterler üzerinden açıkladılar.

Dorian Gray’in kişilik analizinde derine inilmesiyle ikili paslaşmalar ve tartışmalar 
alevlendi.

‘Haz’ ve ‘pişmanlık’ sorunsalları arasındaki ilişki “Dorian Gray’in kendi egosunu 
portresine hapsetmiş olduğunu düşünerek hissettiği kıstırılmışlığın, onu dışlanmışlığa, 
duygu ve motivasyonu yok sayışa ittiği” şeklinde derlemelerle incelenmiştir. Yapılan 
tartışmalarda gençlik ve estetiğin zamanla yitip gideceği korkusunun sürekli Lord 
Henry tarafından kendini etkileyişine bakıldığı noktada, Dorian Gray’ın aslında “Lord 
Henry olmak istemediği” ve olmadığı ancak “natüralist” etkinin yansıtılmasıyla onun 
kendi günah, suçluluk ve “yanlış değerlendirdiği” ahlak kurallarının temelinde 
unutulma korkusu ve “kalıcı olma açlığı” olduğu sonucuna varıldı. “Lord Henry 
dünyanın ben sandığı kişidir, Dorain Gray ise olmak istediğim kişidir.” diyen Oscar 
Wilde’ın karakterinin içinde bulunduğ̆u Viktoryan dönem koşullarınca idealist, marjinal 
‘mükemmeli arayış’ sorunsalı doğrultusunda kişilik bunalımı ve “kimlik arayışı”na 
itilişi iç ve dış görünüşlerin ruhun özünden çok daha ileride bir boyutta olduğu 
üzerinden tartışıldı. Eleştirel yönden Aristokrasi ile alt sınıf ayrımını vurgulayan 
toplumun baskısı ve tabakalaşma temalarının ortaya atılması sebebiyle özellikle yapıt-
uyarlama farklılığı çerçevesinde ana izlekleri, ipuçları ve sembollerin bu sorunsallarda 
çeşitli yansıtılışı eğerlendirildi.

Devamında orijinal metin-çeviri karşılaştırmasında “kedi” sembolünün Dorian ve 
ruhaniliğiyle ilişkisi ve yapıttaki yeri, “gücü”, “kutsallığı” ve “şeytanı sembolize ettiği” 
fikri yeni bir felsefik boyutta tartışmaya taze kan getirdi. Lord Henry’nin Dorian Gray’i 
“Helenistik bir ideal”e benzettiği ve bu sebeple onu hayatını büyük ölçüde etkileyecek 
“rahatsızlık verici” dahiliyetinin kendisinin aslında uyarlamada asıl amacının belki de 
kendi iç dünyası ve sorumluluklarından kaçmak olduğu görüşünü doğurdu. Oyunculuk 
ve oyuncu seçiminin fişeklenen tartışmalar ve eleştirel zıtlıklar doğurduğu da göze 
çarpmıştır.
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Yapıtın sonunun yapıt ve uyarlanışın içeriğini fantastik bir “gerçeklik” boyutunda 
değerlendirildiği noktada, “Oscar Wilde’ın varlıksal bütünlüğünü koruması için Dorian 
Gray mi olmalıydı?” sorusu yönlendirici bir soru olarak sunuldu. ”Zaman bana hak 
ettiğim değeri verecek mi?” sorusu “tanrıların güzelliği yaratıp geri aldığı tezatlığı” 
üzerinden tartışılarak Dorian Gray’in Wilde’ın olmayı arzuladığı saf, mükemmel varlık 
oluşuyla ilişkilendirildi. 

Kapanışa doğru “Basil eğer Wilde’ın olduğunu sandığı kişi ise ve olmak istediğinin 
Dorian olduğu göz önüne alınırsa, Wilde’ın (ve dolayısıyla Dorian’ın) idealine 
ulaşmasının tek yolunun olduğunu sandığı illüzyonu yok etmesiyle mümkün 
olabileceği” düşüncesi oldukça ilgi çekti, tartışma kapanış konuşmaları sebebiyle yavaş 
yavaş sona erdi.

Oturumun ikinci gününde tartışmalara devam edildi. Oturumdaki tartışmalardan 
oluşan düşünceler farklı makalelerle sunuldu.Oturum gazetesi hazırlandı.

Günün sonunda #doriangrayinportresi hatırası panosuyla fotoğraf çekimi 
yapılarak, diğer oturumlar ve film seti gezildi.
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Sanat insanın ruhunu besleyen en önemli etmenlerden biridir ve hayata renk katar. Bütün bunların yanı 
sıra sanat içinde sonsuzluğu bulundurur. Sanat eserleri geçmişin gerçeğini şimdiye, şimdinin gerçeğini geleceğe 
taşıyarak ölümsüzlüğü elde eder. Sanatçı ölümlü, sanat ise sonsuzdur. Her şeyin yok olmaya mahkum olduğu bu 
dünyada sanatın sonsuzluğunu sürdürebilmesi hayranlık uyandırır ve bazı insanların sanatı hayatlarının anlamı, 
hatta kendi hayatlarını bir sanat olarak görmelerine neden olur. Oscar Wilde’ın “Dorian Gray’in Portresi” adlı 
yapıtında da sanat ve sanatçı arasındaki bu ilişki odak figür Dorian Gray üzerinden anlatılır. Dorian Gray’in 
hayatı ressam arkadaşı Basil Hallward’ın yaptığı resmiyle tamamen değişir çünkü kendisi yaşlanıp, çirkinleşip 
sonra ölecekken resmi daima genç ve güzel kalacaktır. Dorian Gray’in hikayesi hem yapıtın orijinal eseri 
üzerinden hem de 1945 yapımı uyarlama filmi üzerinden açıklanabilir.

 Dorian güzelliğinin ve gençliğinin önemini Lord Henry’yle tanıştıktan sonra algılar. Hatta Lord Henry’ye 
göre genç ve güzel olmak hayattaki en önemli etmendir ve bütün bunları kaybettiğinde elinde hiçbir şey kalmaz. 
Dorian’ın düşüncesi de bu yönde gelişince Basil’in çizdiği resmine karşı olağanüstü bir kıskançlık duyar çünkü o 
ölüme mahkumken resmi hep o genç ve güzel haliyle yaşamaya devam edecektir! Bundan sonra gerçek olacağını 
hayal bile edemeyeceği bir dilekte bulunur; “Değişen şu resim olsaydı da ben olduğum gibi kalabilseydim!” 
Dileği gerçekleşir ve kendisi genç kaldıkça portresi yaşlanıp çirkinleşmeye, üzerinde bütün günahlarının yükünü 
taşımaya başlar ve adeta Dorian’ın vicdanının somut, gözle görülebilen bir haline dönüşür. Böylece Dorian 
arayışında olduğu ölümsüzlüğe kavuşur ancak onunla beraber vicdanın ne kadar kirlendiğinin bir kanıtı haline 
gelen, herkesten köşe bucak gizlediği, utandığı, sırf kimseye söylemesin diye arkadaşı Basil’i öldürdüğü resmi de 
onunla birlikte kalıp işlediği günahları, aldığı yaşları üstlenmeye devam eder. Dorian bunun farkına varıp 
portreden kurtulmaya çalışınca ise portredeki “gerçek” yüzü kendine geçer ve porteyi yırttığı bıçak kendine 
saplanır çünkü portre odak figürün kaçmaya ve saklamaya çalıştığı kendi benliğinin gerçeğidir.

 Oscar Wilde “Basil Hallward, ben olduğumu sandığım kişidir; Lord Henry dünyanın ben sandığı kişidir; 
Dorian ise benim olmak istediğim kişidir, belki başka bir çağda.” diyerek kendi karakterleri arasındaki bağı 
açıklamıştır. Basil Hallward yapıttaki sanat eserini ortaya çıkaran sanatçıdır. Dorian’a ve yarattığı sanat  eserine 
hayran, onun iyiliğini gözeten bir figürdür. Lord Henry ise hayatında en çok zevkine düşkün, yaşamını kendi 
hayatını ve kendini sorgulamaktan çok başkalarını gözlemleyerek geçiren, sanattan oldukça iyi anlayan, hayatın 
kurallarını bildiğini savunan oldukça etkili ve soylu biridir. Dorian ise onun için boş bir sayfa gibi tertemizdir, 
saftır. Üstelik genç ve güzeldir. Bu Dorian’ı onun için ideal bir denek haline getirir ve ona verdiği öğütler, 

Makale 

 Dorian Gray’in Vicdanının Resmi

“Ruhumu bilinmeyene gönderdim
Ölümün ötesinden iki kelam için
Sonra sonra ruhum geri döndü
Ve dedi ki: Ben, hem cennetim, hem de 
cehennem”
                                                          
Ömer Hayyam
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aşıladığı düşünceler ve en sonunda okuması için verdiği kitapla onun karakteri ve dolayısıyla da hayatı üzerinde 
büyük değişikler yapar ve bütün bunları gözlemler. Lord Henry yapıtta toplum baskısını sembolize eder. Aslında 
Lord Henry kendiyle yüzleşmekten kaçındığı için başkalarıyla bu kadar ilgilidir. Kendinin gerçekleri onu 
korkuttuğu için başkalarının gerçekleriyle oyalanmaya çalışır. Dorian ise yapıtın başlarında kusursuz, genç ve 
güzel bir beyefendidir ancak daha sonralarında Lord Henry’nin verdiği öğütler, Sybil Vane’in kendisi yüzünden 
intihar etmesi sonucu yaşadığı keder ve suçluluk duygusu, portresinin ona vicdanıyla ilgili gerçekleri göstermesi 
ve ona ölümsüzlüğü ve sonsuz gençliği, güzelliği vermesi üzerine bu temiz ve saf yapısı değişime uğrar, en 
sonunda nezaket kurallarını ahlak kurallarının önüne koyan, güzelliği ahlaktan fazla önemseyen biri haline gelir. 
Dorian bir bakıma sanat eserinin ta kendisi olmak ister, bu isteği de onu sonuna sürükler.

 Yapıtın 1945 yapılı uyarlama filminde fark edilen ilk detay Dorian’ı oynayan aktörün mimik kontrolüdür. 
Dorian’ın yüz ifadesi çoğu zaman portresindeki gibi düzdür, duruşu ise dimdiktir. Sanki portresindeki 
mükemmelliği ve kusursuzluğu kendi üzerinde taşımak istiyor gibidir. Ayrıca filmde Dorian’ın resminin geçirdiği 
dönüşüm oldukça abartılı bir şekilde ortaya konmuştur. Resim Dorian’ın görünüşünden tamamen başkalaşmış, 
yaşlı, çirkin cüzzamlıymış görüntüsüne sahip bir adama, hatta bir canavara dönüşmüştür. 

Film genellikle yapıtın kendisine bağlı kalsa da kurgu farkları da bulunmaktadır. Göze batan en büyük 
değişiklik ise Sybil Vane figürünün kurgusunda yapılan değişikliktir. Yapıtın orijinalinde Dorian Basil ve Lord 
Henry’yi Sybil’i izlemeye davet eder ve o gün Sybil’in kötü oynaması sonucu ondan soğur. Sybil’in Dorian’a 
aşkı onda bulduğu için artık aşık taklidi yapamadığını söylemesi bile Dorian’ın ondan soğumasına engel olamaz. 
Bu Dorian’ın aslında Sybil’den yeteneği sayesinde etkilendiğini ve sanatın Dorian’ın hayatında ne denli önemli 
bir yeri olduğunu gösterir. Filmde ise Sybil oyuncudan çok şarkıcı olarak gösterilir. Lord Henry’nin tavsiyesine 
uyan Dorian Sybil’i evine davet eder ve geceyi onunla geçirmesini teklif eder. Eğer hemen giderse ahlaklı, 
evlenmeye layık bir kadın olacaktır ama onunla kalırsa Dorian onun ahlakından şüphe duyacak ve evlilik 
kararından vazgeçecektir. Sybil Dorian’a duyduğu aşktan ötürü onunla kalmak ister ve bu Dorian’ın ondan 
soğuyup mektup yazarak ayrılmasına neden olur. Filmdeki bu olay Dorian’ın ahlak anlayışını ve Lord Henry’nin 
düşüncelerine ve dediklerine bağlılığını, ondan nasıl etkilendiğini gösterir. 

Yapıtın Türkçe çevirisinde olmayıp filminde olan bir başka detay ise kedi heykelidir. Bu kedi heykeli 
tüyler ürpertici ve rahatsız  edici bir heykeldir çünkü Mısır mitolojisindeki kedi tanrı Bastet’in simgesidir. 
Dorian’ın resmi üzerindeki olağanüstü, fantastik değişimin bu kedi heykeli sayesinde değişmesi mümkündür. 
Lord Henry  Basil Dorian’a resmi verirken kedi heykelini de vermesi gerektiğini çünkü artık bu tabloyla bu 
heykelin ayrılamayacağını söyler. Kediler sinsi ve bencil hayvanlar olduklarından dolayı bu sembolizm 
esenliksizdir, ayrıca kedinin betimlemesi ve sahnelerin çekim açısı nedeniyle bu kedi heykelini resmin 
olağanüstü bir şekilde değişmesiyle bağlayabiliriz.

Her ne kadar yapıtın kendiyle uyarlama filmi arasında farklılıklar olsa da ulaşılan sonuç aynıdır. Dorian 
sonsuz güzellik ve gençlik abidesi, başlı başına kendisi bir sanat eseri olmak isterken vicdanını kendi elleriyle 
yok eder. Günahlarının, ahlaksızlıklarının ağırlığını resmine yüklediğini sanırken her gün nasıl da çürüdüğünü, 
nasıl da çirkinleştiğini gördükçe vicdanı onun için taşınması daha da ağır, utanç duyulacak bir yük olur. En 
sonunda kendiyle birlikte onun gençliğini, güzelliğini ve duruluğunu geleceğe taşıyacak resmini de yok eder. 
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Oturumlar       
Şiir       Bütün Şiirler - Can Yücel

 

 

    Tarihler 13 Nisan 2014'ü gösterdiğinde birçoğumuzun içinde buruk bir heyecan vardı. IV. Genç 

Eleştirmenler Sempozyumu bitmişti ama bu bir sonraki sene için heyecanlanmamıza engel değildi. Her sene 

çok güzel anılara ev sahipliği yapan “Genç Eleştirmenler Sempozyumu” için Şiir Topluluğu Ekim 2014'te 

kollarını sıvadı. Rehber öğretmenlerimiz Aslı Koç, Emine Gültekin ve Betül Buzluk rehberliğinde Kasım 

ayında tüm alt yapı kurulmuştu, sempozyuma dair tüm planlar belirlenmişti. 

 Her hafta cuma günü öğle teneffüslerimizde Can Yücel'i ve şiirlerini okumak için bir araya geldik ve 

tüm toplantılarımızda çok keyifli zaman geçirdik. İlk birkaç toplantımızı şiirlerini daha iyi anlamak ve 

yorumlamak, Can Yücel'in kişisel hayatına dair bilgilerimizi paylaşmakla geçirdik. Her ne kadar aynı 

okulun öğrencileri olsak da bizim de kaynaşmaya ve birbirimize alışmaya ihtiyacımız vardı. Daha sonra 

belirlenen listeler doğrultusunda her hafta iki kişi Can Yücel şiirlerinden birini okudu ve topluluk olarak bu 

şiiri inceledik. 

 

 

Rehber Öğretmen
• Aslı Koç
• Emine Gültekin
• Betül Buzluk
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 TED Ankara Koleji Şiir Topluluğu olarak sempozyum tarihi yaklaştıkça için için telaşlanıyor bir 

yandan heyecanlanıyorduk. Hazırlıklarımız için süre kısalmakta, aynı zamanda hevesle beklenen güne 

yaklaşmaktaydık. 

 Kalabalık sempozyum gruplarından biri olarak tek sınıfa sığamayacağımız için topluluğumuzu iki 

gruba ayırmak zorunda kaldık. Dolayısıyla iki farklı sınıf süslememiz gerekti. Süslemelerimizi yaparken 

her şeyin Can Yücel adına bir anlam ifade etmesi için uğraştık. Ailesine çok önem verdiğini her şeyden 

önce 'Maalie' kitabından görmekteyiz. Bu nedenle süslemede kullanılacak resimlere karar verirken aile 

bireylerine yer vermeye çalıştık. Mezarı Datça'da bulunmakta ve 'Mekanım Datça Olsun' gibi vasiyet 

tadında bir şiir kitabı varken sınıfın girişinde 'Datça Hatırası' olmazsa olmaz diye düşündük. Belli bir tema 

üzerine yoğunlaşmadan Can Yücel'i her yönüyle yansıtmaya çalışarak duvarlarımızı süsleyecek şiir 

dizelerine karar verdik. Sonuç olarak Can Yücel'in fikir dünyasının iç tasarımını tamamlamış olduk. 

 Sempozyum günü geldiğinde 

hepimiz oldukça heyecanlıydık. Başta 

konuk olarak gördüğümüz ama şimdi ev 

sahiplerinden bir farkı olmayan 

arkadaşlarımız gelene kadar sınıflardaki 

son rötuşları yaptık, sunumlar için son 

hazırlıkları tamamladık. İkramların 

sunumunu düzenledik ve beklemeye 

koyulduk.

 

 

"Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk

Çarpı bacaklarıyla  ha düştü, ha düşecek 

Nasıl koşarsa ardından bir devin,

O çapkın babamı ben öyle sevdim."
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 Birinci oturumda yeni tanışmış olmanın verdiği bir tutukluk vardı. İlk yarım saat daha çok birbirimizi 

tanımak için sohbet ettik. Birinci oturumun ikinci yarısında Can Yücel hakkında konuşmaya başladık. 

Başlangıç olarak "Can Yücel Kimdir?' sorusunu bir sunumla cevapladık. Zaten hepimizin bildiklerinden ve  

ilginç anılarından söz ettik. On birinci sınıf IB öğrencileri misafirlerimize nasıl şiir eleştirisi yazıldığından 

bahsetti. Birinci gün boyunca Bir Cin Şiiri, Cihat için Cahit, Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim, Dinar 

Yolunda Devrilen Fordun Şoför Ahmet için Yaktığı Ağıt, Yapraktı ve Sakız Ağacı şiirlerini inceledik. 

İncelemelerimiz sonunda Can Yücel'in karşıt  duruşunun temel nedeninin babası olduğu kanısına vardık. 

Şiirsel söyleminde en göze çarpan noktanın eleştirdiği veya anlatmak istediği temaları karşıtlıklardan 

yararlanarak işlediğine karar verdik. Bir Cin şiirindeki gibi düşüncelerini imgelere yer vermeden ifade 

ederken bazı şiirlerine kişileştirme ve benzetmelerden yaralanması, yer,doğa  ve insanı bir bütün içinde 

sunması ile Can Yücel’in çok yölülüğünü keşfettik. 

 Öğretim dönemi boyunca Can Yücel şiir lerini incelerken şiir kişisinin duygu durumu , şiire yansıttığı 

olgular ve şiirin yazınsal özellikleri üzerinde durmuştuk. İncelenen şiir sayısı arttıkça şiirsl söyleme dair 

algılarımız gelişti ve yargılar oluştu. Bu sempozyum oturumlarında gördük ki, konuk okulların öğrencileri 

de farklı bir süreç yaşayarak benzer yargılara varmış. Örneğin Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi, bu Can 

Yücel şiirlerini temalar üzerinde işlemiş ve  belirli kelimelerle 'Can Yücel gibi yazma' çalışmaları yapmış. 

Sonuç olarak Can Yücel diğer şairlerden ayıran en temel özelliklerin şiirsel söylemindeki cüretkar ifadeler, 

özgün ve karşıt bakış açıları olduğu kararına vardık.

 İkinci gün şiir eleştirilerimizi yazmamız gerekiyordu. Bir Cin  ve Cihat İçin Cahit şiirleri üzerinde 

yapılan çalışmalardan yola çıkarak yazma aşamasına geçtik. Farklı düşünce ve bakışların yazıyla 

yorumlanması da  paylaşımlarımızı bu yolla zenginleştirmiş oldu.
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Yaprak&

Bir	  başka	  yolculuk	  dalından	  düşmek	  yere,

Yaşadığından	  uzun;

Bir	  tatlı	  yolculuk	  dalından	  inmek	  yere.

Ağacın	  yüksekliğince,

Dalın	  yüksekliğince	  rüzgarda;

Ve	  bir	  yeni	  ö'mü'r

Vardığın	  çimen	  yeşilliğince.

Bir	  Cin

Davacı	  zengin,	  davalı	  yoksulsa	  

Zenginden	  yana	  işler	  yasa	  

Davacı	  yoksul,	  davalı	  zenginse	  

Davalıda	  kalır	  yine	  nizalı	  arsa	  

Davacı	  da	  davalı	  da	  zenginse	  davada	  

Özür	  diler	  çekilir	  aradan	  kadı	  

Davacı	  da	  davalı	  da	  yoksulsa,	  bak,	  

Sade	  o	  zaman	  işte	  yerin	  bulur	  hak
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Oyun!Hakkında:!!
“Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım”, Haldun Taner'in 
1964 yılında yazdığı iki perdelik tiyatro oyunudur. Oyun, II. 
Meşrutiyet'ten 1960'ların sonuna kadar olan bir zaman 
diliminde Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın tarihinde 
gerçekleşen toplumsal değişimleri, Vicdani ve Efruz adlı iki 
karakterin yaşam öyküleri aracılığıyla anlatır. 
Oyun, ilk kez 1964-1965 tiyatro sezonunda İstanbul Küçük 
Sahne'de Ulvi Uraz Tiyatrosu tarafından Ulvi Uraz 
yönetmenliğinde sahnelenmiştir.  Biçim ve teknik açıdan, Geleneksel Türk Seyirlik oyunlarından 
esinlenmiş olan “Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım”ın ilk sahnelenişinden on yıl sonra Taner, 
tarihsel-toplumsal değişiklikler bağlamında yapıtını bir kez daha gözden geçirmiş ve oyuna 12 Mart 
dönemini de kapsayacak tablolar eklemiştir. 
!
!
YAŞAM, MESLEKLER VE HALDUN TANER 

 

Kabare’nin Türk Tiyatrosu’ndaki 
öncüsü olan Haldun Taner, yapıtlarında 
evrenselliği belki de en iyi sağlayabilen 
oyun yazarlarındandır. Yarattığı durum 
ve karakterler, olayların getirilerine 
göre değişmektedir. Öykü yapısı ve 
karakter yaşamları, yazıldığı dönemin 
üzerinden ne kadar zaman geçerse 
geçsin geçerliliğini ve gerçekliğini 
yitirmemektedir. Bu evrenselliğin en iyi 
örneklerinden biri ise “Gözlerimi 
Kaparım Vazifemi Yaparım” dönemin 
çarpıklıklarını işleyen komedisidir. 

 

 

“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”, Cumhuriyet öncesi dönemden başlayıp, aynı ülkede, aynı 
dönemde hatta karşı binalarda doğmuş ama birbirinden son derece farklı koşullarda yetişmiş iki insan 
olan Vicdani ve Efruz’un yaşamlarının nasıl başladığını ve ilerlediğini anlatmaktadır. Bu anlatımda, bu 
iki karakterin karşılaştığı insanlar ve bu insanların ait olduğu sınıflar, ele alınan sınıflı toplum 
yapısının karakterlere verdiği zararlar ya da sağladığı çıkarlar, öykünün temelini oluşturmuştur. 
Birbirine her anlamda zıt olan Vicdani ve Efruz’un yapıt boyunca karşılaştığı insanların ait olduğu 
sınıflar, bu iki figürün yaşamlarını etkilemiştir. 

Oturumlar       
Tiyatro   Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım - Haldun Taner

Rehber Öğretmen
• Sevgi Çağlar
• Havva Reyhan
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Vicdani, hiyerarşik toplum düzeninin en alt 
basamağında bulunmaktadır. Vidcani’nin Saf 
karakteri, her şeye inanmaya açık yapısı, farkında 
olmadan her ortamda ezilmesine yol açmıştır. 
Yapıt boyunca Vicdani; polisler, müdürler ve 
teselli arayan ya da art niyeti olan kadınlarla 
karşılaşmıştır. Bu meslek grupları ve kadınların 
ortak özelliği, Vicdani’nin hayatında bir sömürü 
düzeni oluşturmalarıdır. Polisler, kendi 
üstünlüklerini ve Vicdani’nin sosyal yetersizliğini 
kullanarak, Vicdani’yi kaçınılmaz son olan deliliğe 
itmişlerdir. Müdürler de polislerden farklı değildir. 
Sosyal statü olarak polislerden daha yukarıda olan 
müdürler de Vicdani’nin yetersizliğinden 
yararlanarak onu, kendi emelleri doğrultusunda 
sömürmüşlerdir.  

Efruz karakteri de Vicdani‘yle aynı 
ortamlarda bulunmuş, aynı kişilerle karşılaşmıştır; 
ancak bu karakterlerle ilişkileri Vicdani gibi 
olmamıştır. Efruz, yaşamı boyunca, babasının 
konumundan gelen doğal üstünlüğünü, her koşulda 
kullanmıştır.                Böylece, yapıtın temel izleği olan 

“kutupluluk” aktarılmıştır. Efruz’un polisle 
olan karşılaşmasında hazırcevaplığını kullanıp 
polisi alt etmesi, müdür sahnesinde sadece 
kendisi olarak, Vicdani’nin önüne geçmesi ve 
Vicdani ile arasında çocukluklarından beri var 
olan ve yaşamlarının sonuna kadar süregelecek 
olan kutuplaşmayı oluşturmuştur.  

 

Yapıt boyunca ele alınan karakterler ve onların 
meslekleri, giderek çarpıklaşan dünyamızda 
yozlaşan insanların belki de en iyi örneğini 
oluşturmuştur. Ayrıca yapıtta karşılaşılan her 
meslek grubu, iki figüre çifte standart 
uygulamıştır. Vicdani, alt sınıfta doğup geçen 
her gün daha da yoksullaşırken, Efruz, üst 

sınıfta yaşama başlayıp sonrasında da zirveye çıkmıştır. Yaşanan bu durumlar, yapıtta yer alan Vicdani 
dışındaki tüm figürlerin mesleklerini kötüye kullanması sonucu oluşmuştur. Yapıt sonunda, Vicdani 
yozlaşmış dünyanın bir parçası olamayıp delirmiş; Efruz ise, bu düzenin ve dünyanın dönmesini 
sağlayan ana çarklardan biri hâline gelmiştir. Tüm bu yaşananlar sonucunda, yapıtın temel iletisini 
anlatan en iyi tümce, yine yaptın içinde, hatta son tümcesinde gizlidir. “SAKIN PLAK OLMAYIN!” 
Toplum düzeninde çıkar sağlama uğruna konumlarını istismar eden bireyler yüzünden, ortaya 
Efruz’lar ve Vicdani’ler çıkmıştır. Dünya dönmeye devam ettiği sürece Efruz’lar ve Vicdani’ler 
olacaktır; ancak bu ‘karışıklığa’ bir son vermek  “PLAK OLMAMAKLA” mümkündür.                     
(Tiyatro grubu öğrencileri tarafından yazılmıştır.)  
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KONUKLARLA!YAPILAN!RÖPORTAJLAR!!
!

• Sayın! konuğumuz,! sempozyum! başlamadan! önce! bu! etkinlik! hakkında! hangi! öngörülere!
sahiptiniz?!Özellikle!katılacağınız!Tiyatro!Grubundan!beklentileriniz!nelerdi?!

Her$ şeyden$ önce$ misafirperver$ insanlar$ tarafından$ karşılandık$ ve$ bunu$ ilk$ dakikalardan$ itibaren$
hissettik.$ Daha$ önce$ sempozyuma$ katılmadığım$ için$ bir$ fikrim$ yoktu$ ama$ ilk$ gün$ daha$ iki$ saat$
geçmesine$ rağmen$ grup$ başkanlarımız$ Onat$ ve$ Emre$ sayesinde$ kendimi$ herkese$ yakın$ hissetmeye$
başladım.$Güne$hızlı$bir$başlangıç$yaptık;$bu$sayede$de$samimi$bir$ortam$oluştu.$

• Sempozyum! boyunca! oyunun! öne! çıkan! kavramları! ve! karakterleri! hakkında!
gerçekleştirdiğimiz!tartışmalar!sizce!yeterli!oldu!mu?!Karşıt!görüşler!farklılık!yaratıyor!mu!ya!
da!farklı!görüşlerden!yola!çıkılarak!yeni!noktalara!ulaşılabilir!mi?!

$
$
$
$
$
$
$
$

$

$

$

$

$

$

$

Sempozyumun$başından$beri$konuştuğumuz$konular,$
oyunun$ tartışmaya$ açık$ bir$ içeriğe$ sahip$ olması$ ve$
oyundaki$ figürlerin$ günümüzle$ bağdaştırılabilmesi,$
oyunu$daha$da$cazip$hâle$getirmiştir.$Zaten$konuların$
hepsi$birbiriyle$bağlantılı$olduğu$için$oyunun$geneline$
değinebiliyoruz.$ Vurgulanması$ gereken$ yerlerde$ ilgi$
çekici$ sözlere$ ve$ örneklere$ yer$ verilmesi$ de$ çok$
dikkatimi$çekti.$Bu$örneklendirmelerin$ve$oyunda$öne$
çıkan$ sahnelerin$ canlandırılması$ da$ akılda$ kalıcılığı$
sağlarken,$ kaynaşmamızı$ da$ arttırıcı$ bir$ etken$ oldu.$
Ayrıca$ tartışma$ sırasında$ herkes$ birbirine$ karşı$
hoşgörülü$ davrandığı$ için$ düşüncelerimizi$ özgürce$
dile$getirebildik.$$
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• Birinci! oturumumuzu! tamamladıktan! sonra! grubumuzla! ve! etkinliğimizle! ilgili!
düşüncelerinizi!yeniden!alabilir!miyiz?!!
!

Öncelikle$ çok$ güzel,$ çok$ nitelikli$ bir$ okulda$ okuduğunuzu$ söylemek$ istiyorum.$ Edebiyatın$ kapsamı$
içinde$olan$farklı$türlerin$ele$alındığı$bu$etkinlik,$bizim$gibi$liseli$gençler$için$çok$çok$yararlı$olduğunu$
düşünüyorum.$$

 

 

 

 

                    

KONUKLARDAN GÜNLÜKLER 
 

Heyecanla beklediğim eleştirmenler sempozyumunun başladığı gün herkesin samimi ve içten 
davranışlarıyla karşılaştım. Okulunuza gelmeden önce bu sempozyumun hem düşünce dünyama 
yapacağı katkının hem de genel kültürümü ne kadar geliştireceğinin farkında değildim. Açılış 
konuşmaları bitip gruplar halinde dağıldığımızda önce inceleyeceğimiz tiyatro yapıtı “Gözlerimi 
Kaparım Vazifemi Yaparım”ın ana sorunsalını ele aldık. Sonra kitapta işlenen diğer kavramlara 
değindik. Adalet, sosyal statü  ve bu konulardaki düşüncelerimizi belirttik. Bu esnada hem verimli hem 
de hepimizi düşünmeye iten tartışmalar yaşadık ve bu tartışmalar sonucunda kitabın daha önce 
göremediğimiz yanlarını keşfettik.  

Son olarak da kitapta işlenen konuların hem o dönemdeki hem de günümüzdeki durumunu 
karşılaştırdık. Edebiyatın ve tarihin birleştiği bu noktada, genel kültürümüzün gelişmesinin yanı sıra 
olayları  birbiriyle bağdaştırma yeteneğimiz de gelişti.      
                                                                                                                                 Canan Dirican  
 

Bu yıl sempozyuma ilk katılışım. Açıkçası katılmadan önce önyargılarım vardı. TED Ankara 
Koleji özel bir kurum olduğundan, öğrencilerin bize uzak ve soğuk davranacağını düşünüyordum, 
fakat ilk oturumun başlamasıyla, yanlış düşünceler içinde olduğumu anladım. Oturum başlamadan 
organizasyonu düzenleyen öğrenciler, yanımıza gelip bizimle tanıştılar ve daha öne sempozyuma 
katılıp katılmadığımızı sordular. Grup başkanlarımız Onat ve Emre’nin başarılı ve eğlenceli 
yönetimiyle ilk günümüz oldukça eğlenceli ve verimli geçti. Genel olarak Haldun Taner’den ve 
tiyatrodan söz ettik. Sonrasında yapıtımız olan “Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım” ile ilgili 
tartışmalarda bulunduk. Sempozyumun ikinci gününde daha çok tiyatro/sahne çalışması yapmak üzere 
anlaşarak ilk günü noktaladık. 
                                     Ozan Heval Anci  
  

!
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NELER 
ÖĞRENDİK?

Gülsümnaz Çakır, İstanbul Hisar Okulları 

Edebiyat Sempozyumu başından beri çok güzel ve zevkli geçti. 
Grubumuzun kişi sayısı diğer gruplara nazaran daha azdı. Ben bunun 
bizim için daha yararlı olduğunu düşünüyorum çünkü arkadaşlarım ve 
ben çok çeşitlilik gösteren fikirlerimizi daha rahat  ifade ettik. Ben 
burada fikirlerimi ifade etme becerimi, başkalarının fikirlerini dinleme 
ve yorumlama becerimi geliştirdim. Biraz daha uzun olmasını isterdim. 
Hayat boyu unutamayacağım kazanımlar elde ettiğimi düşünüyorum. 
Buradan çok güzel anılar ve kazanımlarla ayrılıyorum. Eğer imkân 
olursa seneye yine katılmayı isterim. 

Elif Temiz, Adapazarı ENKA Anadolu Lisesi

Kitaptaki hikayeler istisnasız hepimizin hayatlarına birçok metaforla dokunduğu için tartışma ortamı oldukça canlıydı. Bu 
sempozyum daha önce okulumdaki atölye dersinden elde ettiğim tüm deneyimlerim ve bilgi birikimimi kullanabileceğim 
bir fırsat oldu. Aynı zamanda karşılıklı tartışma esnasında benim fark etmediğim noktaları başka arkadaşlarım tamamladı 
ve aslında böylece ben de bu bağlamda kendimi tamamlamış oldum.

Arjen Deniz Türkmen, TED Ankara Koleji 

Edebiyat sempozyumu başından sonuna kadar ilginç ve eğlenceli geçti. Daha önce hiç tatmadığım bir deneyim olan bu 
sempozyumda, yeni insanlarla etkileşime geçmek cidden çok güzel bir deneyimdi. Başka okullarda okuyan insanların 
farklı düşüncelerini öğrenmek bakış açımı çok geliştirdi. Sonuç olarak bu sempozyum bana yeni ve özgün düşünceler 
kattı.

İrem Kanatlı, TED Ankara Koleji

Yapılan sempozyum sayesinde, kendi okulumda olan fakat birebir çalışma fırsatı bulamadığım değerli hocalarımla çalışma 
ve birbirimizi hiç görmediğimiz fakat sadece bu iki günde “kardeş” olduğumuz arkadaşlarımızla tanışma fırsatı bulmuş 
oldum.  Okuduğumuz yapıtı tartışmak amacıyla her hafta düzenli olarak toplandığımız toplantıların sonucunda edinmiş 
olduğumuz bilgileri arkadaşlarımızla paylaşıp beyin fırtınası gerçekleştirdik. Kendim ve arkadaşlarım adına son derece 
etkin ve paylaşımcı bulduğum bu çalışmada yer almaktan çok mutluyum. Bu organizasyonu hazırlayan ve bu güzel 
insanlarla bir araya gelmemizi sağlayan Edebiyat Zümresi ve okul idaresine teşekkürü borç bilirim

Kübra Elibüyük, TED Kayseri Koleji

Sempozyum bana eleştirme yeteneği, bir olaya farklı açılardan bakabilme ve kendimi daha kolay ifade edebilme olanağı 
sağladı. Ayrıca farklı insanlarla tanışma fırsatı verdi. 

Selen Özcan, TED Kayseri Koleji

Sempozyum bana bir konudan yola çıkıp o konu ile ilgili çok farklı fikirlerin ortaya çıkabileceğini anlamamı ve iki 
günlüğüne de olsa yeni arkadaşlar edinip onlarla beraber beyin fırtınası yapmamı sağladı.

Ali Akpınar, İstanbul Hisar Okulları

Bu denli büyük bir organizasyonun bir parçası olup, okulumuzu temsil etmenin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından son 
derece değerli, kıdemli ve karakterli arkadaşlar edinmenin verdiği duygu kelimelerle ifade edilemez. Her biri benim için 
çok değerli. Onlarla beraber bir çalışma yürütmekten onur duydum.

Betül Kademoğlu, TED Kayseri Koleji

Sempozyum bana bir şeylere farklı açılardan bakabilmeyi öğretti. Kendimi daha ifade etmeyi, yorum yapabilmeyi daha iyi 
kavradım.
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