
KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 2012

Sahibi
TED Ankara Koleji Vakfı adına
Sunullah Salırlı

Adres
TED Ankara Koleji Yerleşkesi
İncek / ANKARA
Tel : (0312) 586 90 00

Derleyen ve Yayıma Hazırlayan
Fatma Uğur
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Kapak Resmi
Begüm Yamaner

Kapak ve Görseller
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
öğrencilerine aittir.

Tasarım / Ugulama / Baskı
OFSET FOTOMAT
İvedik Organize San. Sitesi
24. Cad. 729. Sok. No: 17
06370  İvedik / ANKARA
Tel: 0(312) 395 37 38



KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 20122

6-7

8-9

9-10

12-13

14-15

16-17

18-19

21

22-23

24-26

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

38-39

41-43

44

45

46-47

49-50

‹çindekiler

,

SEMPOZYUM

MASALINI YİTİREN DEV: ADNAN BİNYAZAR

ERENDİZ ATASÜ İLE BULUŞTUK

GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU

ATÖLYE EDEBİYAT

ANADOLU DEYİNCE

NAZIM HİKMET: KAR TANESİ

GELECEĞİN GENÇ MEŞALESİ

BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN 
NE YAPILABİLİRSE… 

KARDA IŞILTILAR - ARKADAŞLIK
İNANCI VE ÇOĞULLUK

ÇOCUKLUĞA DÖNÜŞ ŞİİRİ ÜZERİNE

YALNIZLIĞI DENEMEK - 
BENLİĞE GİDEN YOLDA

NEFES ALMAK ŞİİRİ ÜZERİNE

KUM - RÜZGAR NEREYE?

SALATALIK ŞİİRİ ELEŞTİRİSİ

ZEHRA KARDELİN ŞİİRİ ELEŞTİRİSİ

İhtiyarlar Baladı - YOL BİR YERE GİTMEZ, 
O BİR DURMA HALİDİR

KARAGÖZ ile HACİVAT

“TEK KİŞİLİK ŞEHİR” OYUNUNA BAKIŞ”

MİAMİ’DE BİR MEVSİM

UFUKTAKİ FERMAN

IŞIL ÇIRAKOĞLU

Duygu YAĞCI
Esma Nur ÜNAL

Senar ARCAK
Merve KARAGÖZOĞLU

Ayşegül ÇELİK

12 A - B Sınıfı Öğrencileri

Didem TAN

Ezgi EVRENSEL

Erknaz Ecehan ERK

Berke ÖKSÜZOĞLU

Deniz SELÇUK

Selenge Biset EKER

Zeynep AKKALYONCU

Gökçe TELLİ

Engin KIZILCAN

Merve DURSUN

Sinan BARIŞTA

Didem TAN

Ekin YAVUZ

Kayra Su KARAYALÇIN

Zeynep İlayda GÜRCÜM



3KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 2012

52-53

54-55

56

58-60

62

64

65-66

67

68

70

71

72-73

74

75

76

77

78-79

80

BİR “ATÖLYE EDEBİYAT” ÜRÜNÜ

ZITLIK DEYİNCE...

ANNELERE KOCAMAN SEVGİLER - MELEK

ÜVERCİNKAYA - TOPLUMSAL EROTİZM

ZAMANI GELMEDİ Mİ?

ÖTEKİ “DELİ”

HOCA HİÇ BU KADAR KIZMAMIŞTI

BİR HALKI KURTARMAK

HAYATIN İÇİNDEN BİR DUYGU: KORKU

KAVRAM: DOMUZ BAŞI

KAVRAM: DOMUZ KAFASI

KAVRAM: CANAVAR

MASKENİN ARDINDA NE VAR?

ŞİDDET

BARINAKLAR

KARA SEVDA - HAZİN BİR AŞK HİKÂYESİ

HATIRALAR

SONSUZA DEK - ATAM’IN HUZURUNDA

Didem TAN

9 E Sınıfı Öğrencileri

Pelin Laçin ÖNEN

Zeynep ERYILMAZ

Cansu ÖNEN

Serra ŞEN

Ali Kutay ÇALIŞIR

İrem AYDOĞDU

Rozerin ALP

Arda ŞAFAK

Anıl YARIŞ

Duygu YAĞCI

Gül Nihal GÜMÜŞAY

Gül Nihal GÜMÜŞAY

Merve AKSU

Arda ŞAFAK

Duygu YAĞCI

Baran BODUR - Levent ARAL



KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 20124

SILA GENYA- BENGİ DOĞA- IRMAK BİL



5KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 2012

Sevgili Kolejliler,

Yazın, söz gücüne dayalı bir sanat dalı olmakla beraber bir eğitim aracıdır.

Bu gerçeği Ankara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi olarak hep göz 

önünde bulundurduk. Yazınsal metinlere ana dili eğitimin bir kişilik eğiti-

mi olduğu bilinciyle yaklaştık. Bunun yanı sıra yıl boyunca yazın sanatının 

insanı incelten, estetik  bakış açısı kazandıran, hayallerimizi, duygularımızı 

geliştiren, söz varlığımızda fark yaratan yapısında yaşadık

Yoğun yaşanan bir öğretim yılının içinden seçtiklerimizle de Kalem İzleri’nin 

on birinci sayısını oluşturduk. Kalemlerimizden yansıyanlar doğal olarak 

tüm yıl boyunca yaptıklarımızla ilgili. Yarışmalarda dereceye girmiş öykü-

ler, Öykü Aralığı’nda buluşacak sizinle. Okulumuzda ağırladığımız Adnan 

Binyazar, Erendiz Atasü, Ayşegül Çelik, Hasan Ali Toptaş’ın bıraktığı izlerse 

Yazar Buluşmaları sayfalarında... Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz “Türk 

Edebiyatında Yeni Yaklaşımlar”, “Genç Eleştirmenler Sempozyumu”nun 

özgün çalışmaları ve coşkusu da karıştı paylaşmak istediklerimizin arasına. 

Derslerimizde yaptığımız metin odaklı eleştiriler her zaman olduğu gibi 

derinlikli değerlendirmeler.

Bütün bu üretimlerimiz, ana dilimizi bilinçli kullanma çabamız ve bu çaba-

nın sanata, sanatçıya değdiği, dokunduğu noktada açılıveren çiçekler gibi. 

Duygular ve düşünceler sözün büyülü, şaşırtıcı dünyasından çekip çıkar-

dıklarımızla bütünsel bir yapı oluşturdu. Her şeyden önemlisi bütün yazılar 

büyük emek ürünü. Yazılanları emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle 

değerlendireceğinize duyduğumuz güvenle, coşkuyla, heyecanla kalemle-

rimizden yansıyanları sizlerle buluşturmaktan kıvanç duyuyoruz.

AYŞE YILDIZ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE BAŞKANI
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Değişen yaşam algısı ile birlikte eğitim süreci içerisin-
deki tüm bileşenlerin yeniden yapılandığı günümüzde, 
özellikle öğrenci merkezli eğitimin sıkça gündemde tu-
tulduğu bilinmektedir. Öğrencinin, eğitimde söz sahibi 
olması, bilgiyi alımlarken seçebilme özgürlüğünü kul-
lanabilmesi, bilgiye hızlı ve çeşitli kaynaklar aracılığıyla 
ulaşabilmesi, geride bıraktığımız dönemlerde eğitimin 
tek sorumlusu olarak görülen “eti kemiği emanet edi-
len” öğretmenleri değişime itmektedir. Konuları aktar-
mada denenmiş yöntemlere alışkanlık geliştirmiş olan 
öğretmenler için değişim sancılı bir süreç gibi algılansa 
da onlara aynı zamanda esneklik, yenilenme ve dersi 
paylaşarak bilgiyi çoğaltabilme olanağı sağlamaktadır. 
Bu noktadan hareketle, öğrencilerin birikimlerini özgü-
venli bir duruşla farklı okullardaki ve düzeylerdeki öğren-
cilerle, her yaştan ve meslekten, değişken izleyici kitlesi 
önünde, yönlendirici ve yönetici bir yetişkinin varlığına 
gereksinim duymadan sergilemelerinin, edebiyatla ya-
şamı ilişkindirmelerinin öncelendiği çalışmalar önem 
kazanmaktadır. Bu amaca uygun olarak kurumumuzun 
ev sahipliğinde 12 Mayıs 2012 Cumartesi günü GENÇ 
LİSELİ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU’nun ikincisi de 
katılımcı yoğunluğu nedeniyle, çalıştay biçiminde ger-
çekleştirilmiştir. Çalıştaya TED İstanbul Koleji, TED Konya 
Koleji, TED Alanya Koleji, TED Samsun Koleji, Mustafa 
Azmi Doğan Anadolu Lisesi, VKV KOÇ Lisesi, ODTÜ GV 

Okulları yüze yakın öğrenci ile katılmıştır. Başkent Üni-
versitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü 
öğrencileri de hocaları Yrd. Doç, Dr Nermin Yazıcı’nın 
yönlendirmesiyle oturumlara gözlemci olarak katılmış-
lardır. Öykü, roman, şiir, tiyatro alanında altı oturum-
dan oluşan toplantılarda gerçekleşen paylaşımların yanı 
sıra bu yıl, Sinema-Tiyatro-Edebiyat İlişkisi, Dilin Farklı 
Bağlamlarda Kullanımı başlıklı sunumlar da paylaşılmış 
ve bu sunumlar beğeni toplamıştır. Öykü grubu Cemil 
Kavukçu’nun Yalnız Uyuyanlar İçin adlı yapıtını, roman 
grubu, Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesiz’lerini; tiyatro grubu 
Murathan Mungan’ın Geyikler ve Lanetler’ini; şiir grubu 
Edip Cansever’in şiirlerini eleştirel değerlendirmişlerdir. 
Çalıştayın roman bölümüne incelenen Gölgesizler adlı 
yapıtın yazarı Hasan Ali Toptaş da katılmış ve öğrencile-
rin sorularını yanıtlamış, tartışmalarına katılmıştır. Yazar-
la genç okurların buluşmasının öğrencilerde çok olumlu 
etkiler bıraktığı gözlenmiştir. Çalışmanın daha yoğun 
katılımla her yıl sürdürülmesi planlanmaktadır.
Öğrenci çalıştayı ile eşzamanlı olarak “Türk Edebiyatı ile 
Dil Anlatım Derslerine Yeni Yaklaşımlar” başlığı altında 
öğretmen sunumları gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin 
uyguladıkları yeni yöntemleri, uygulamalarının amaç ve 
sonuçlarını somut örnekler üzerinden gerçekleştirdikleri 
bu sunumlar da bilgilerin tazelenmesi açısından yönlen-
dirici olmuştur. Okulumuz öğretmenlerinden Ayşe Ümit 
Dönmez, Şule Kaynar, Tülay Cenik Akfırat, Sevgi Balcı, 
Buket Şafak Ciğeroğlu, Mustafa Değirmen başarılı ve 
yenilikçi bakış açılarıyla sempozyuma destek vermişler-
dir. Lise kısmımızın konferans salonunda gerçekleştirilen 
açılış programında açış konuşmaları okul müdürümüz 
Aydın Ünal ve Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı Ayşe 
Yıldız tarafından yapılmıştır. Açılışta tiyatro grubu öğren-
cileri, Geyikler ve Lanetler adlı yapıttan bir bölüm sergi-
lemişlerdir. Amacına ulaşan, daha da önemlisi eğitimleri 
konusunda söz sahibi olmaları amaçlanan öğrencileri 
yüreklendiren çalışmalar kurumumuz tarafından sürdü-
rülecektir.

IŞIL ÇIRAKOĞLU: Sempozyum Koordinatörü

TÜRK EDEBİYATI  İLE DİL ve ANLATIM 
DERSLERİNE YENİ YAKLAŞIMLAR ve 
GENÇ LİSELİ ELEŞTİRMENLER
SEMPOZYUMUNUN / ÇALIŞTAYININ
İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK
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İDİL İPEK- SERRA KIŞ- DENİZ DORA- AYBÜKE BARKÇIN  
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Okuduğumuz bir kitap bütün dünyamızı etkiledi. Öyle 
bir gerçeklikle karşılaştık ki okuduklarımız kanımızı don-
durdu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, annelerinden doğ-
dukları coğrafyadan uzakta iki çocuğun yaşam savaşıydı 
kanımızı donduran. Masalını Yitiren Dev’de, Adnan Bin-
yazar, İstanbul’un Samatya semtinde yaşadığı inanılmaz 
gerçekleri bir kurgu atmosferine yerleştirmiş, okuyan 
herkesi çarpıyor. Okuyan herkes bu yapıtı birilerine ya ar-
mağan ediyor ya da almasını sağlayacak güçte anlatıyor. 
Adnan Binyazar’ın adı okulumuzda önce bu yapıtıyla 
anıldı sonra da onu görmek istedik. Öncelikli eylemimiz 
yazdıklarını okuyarak onu anlamaya çalışmak oldu. Böy-
lece anlatacağı gerçeklere ve dünyasına yabancı kalma-
yacağımızı düşündük. Ardından öykü ve romanlarından 
önemsediği motifleri yakalamaya giriştik. Afişler hazırla-
dık, serçe kuşlarıyla hazırladığımız afişleri süsledik. Me-
tinlerinden sevdiğimiz tümceleri renkli kartonlara yaz-
dık, uygun bulduğumuz yerlere astık. Bunları son ana 
kadar sakladık sürpriz olsun diye.

BEKLEDİĞİMİZ AN GELMİŞTİ.

Çok konuğumuz vardı salonda. Okuyan bunu neye 
yorar bilemiyoruz ama yazara hepimiz başka gözlerle 
baktık. Masalını Yitiren Dev’e yansıyan gerçekler neden 
oldu şaşkınlığımıza. Onun bugüne nasıl gelebildiğine 
ve bugüne ulaştığına inanamadığımız için şaşkındık. Biz 
bu durumdayken konuk yazarımız Adnan Binyazar, ya-
şamla, kendiyle barışık, umutlu, en başta sevgi doluy-
du. Sorularımıza uzun uzun yanıtlar verdi. Yanıtlarında 
Karacaoğlan, Yunus Emre, Dede Korkut Öyküleri gibi 
edebiyatımızın temel değerlerinden örnekler seçti. Hatta 
bu örnekleri Dünya Edebiyatı’nın klasik ürünleriyle yan 
yana getirerek kendi değerlerimizi fark etmemizi sağla-
dı. Söyleşide Shekespeare ve Karacaoğlan yan yanaydı. 
Söyleşinin iki saat sürdüğüne inanamadık, zaman su gibi 
akmıştı. Yazarla söyleşimiz kitaplarımızın imzalanmasıyla 
sona erdi. O gün yaşadıklarımız ve dinlediklerimiz hiç 
çıkmamak üzere her birimizin zihinlerinde yer etti. 

MASALINI YİTİREN DEV:

 ADNAN
 BİNYAZAR
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(Burada yayımladığımız mektup, 
Adnan Binyazar’ın söyleşi günü za-
man yetersizliğinden yeterli yanıt 
veremediğini düşündüğü Selene’ye 
ayrıntılı yanıtıdır.)
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“Dağın Öteki Yüzü” yapıtıyla tanıdığımız yazar Erendiz 
Atasü’yle verimli, derinlikli bir zaman paylaştık. Kadınlar 
da Vardır, Dullara Yas Yakışır” gibi yapıtlarını okuyup ya-
zara, yazma süreci ve ülkemizde “kadın” sorunuyla ilgili 
sorular yönelttik.

1980`lerde başlayan öykü serüveninde genellikle ka-
dınlık durumuna dair konuları ele alan Erendiz Atasü, 
kadınların toplumdaki yerine ve çevreleriyle ilişkilerine, 
yalnızlıklarına, ezilmişliklerine tam bir gerçekçilikle yak-
laşmıştır. Ataerkil yapının, toplumsal düzenin kadın-erkek 
ilişkilerini daha bir çıkmaza sokuşu ve erkek egemenliği 
sorununu eserlerinde işlemiş,  yaşamdan algıladıklarını 
ve çevresinde gözlemlediklerini yapıtlarına aktarmıştır.

Atasü’nün edebiyatımızdaki tavrı, kadınların kendi kişi-
liklerini geliştirip kişilik bölünmüşlüğünden kurtulmala-
rından yanadır. Kadın her konumda -evlilik, iş, cinsel-
lik- ezilen cins rolündedir. Onun öykülerinde bilinçli bir 
kadının duyarlı kalemiyle kadın-erkek ilişkileri irdelenir. 
Atasü, kadını gerek toplumsal gerek tarihsel ve zaman 
zaman da mitolojik boyutlarıyla farklı açılardan nesnel 
bir gözle yansıtır.

Buluşmamızda da Erendiz Atasü, kadınların öznel tari-
hini, “Cumhuriyet Devrimleri”yle ilişkilendirerek anlat-
tığına, yazdıklarını kadın bireyin gözüyle irdelediğine 
değindi. Edebiyat ve sanatın insanda sıçrama yaratan 
önemli iki unsur olduğunu, buna bağlı olarak edebiya-
tın resim, müzik, heykeltraşlık gibi diğer sanat dalların-

dan farklarını ortaya koydu. “Yazar sözcüklerle düşünür. 
Başkalarının duygularını kendi duyguları, acıları gibi his-
sedebilmek, yani empati kurabilmek, yazarda farklı bir 
kişilik yapısı olarak gelişir” diyerek “yazma süreci”nden 
söz etti. İyi bir edebiyat okuru olduğunu söyleyen yazar, 
yazma eyleminin zihni geliştirdiğini belirterek yazmak 
ve yazar olmak arasındaki farka değindi. Atasü, yazar 
olmak için hayatta karşılaşılan olay ve insanların kişide 
birtakım imgeler ve hikayeler doğurması gerektiğini be-
lirtti. Edebiyatın  kişiyi duygu yoğunluğuna yönelttiğini, 
edebiyatın görünen hayat içindeki görünmeyeni ortaya 
koyduğunu edebiyatın işlevi içinde değerlendirdi. Ayrıca 
da gençlere duyduğu güveni dile getirdi, tanık olduğu 
bütün olumsuzluklara karşın gençlerden yana umutlan-
dığını belirtti.

ERENDİZ ATASÜ
İLE BULUŞTUK
“Edebiyat sizi ve başka insanları 
duygulara yakınlaştırır. Sizi bir duy-
gu olgunluğuna, başkalarını anla-
yabilme yeteneğine taşır”

Duygu Yağcı, Esma Nur Ünal - 9/B
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Öğrencilerimizin Gözüyle…
Duygu YAĞCI 9-B

“Ataerkil kültürü benimsemiş bir dünyada zordur kadın 
olmak… Kendi ayakları üstünde duran, kişisel özgürlü-
ğün getirdiği hazzın tadına bütünüyle varan, erkeğinin 
yönlendirmesiyle değil kendi deneyimlerinden yola çıka-
rak hayatını yaşayan bir kadının bitmek bilmez mücade-
lesi hafife alınacak bir şey değildir. Kimi kadınlar doğuş-
tan güçlüdür, yaşama görünmez ağ iplikleriyle sımsıkı 
bağlanmışlardır. Kimisi içine atar yaşadıklarını, bütün 
sorunlara göz yumar, kayıtsız kalır. Evrenin kusursuz 
bir çark gibi işleyen döngüsüne baş kaldırmak, erkeğin 
karşısına geçip “Ben de buradayım” demek inanç ister, 
cesaret gerektirir. Her kadın, onu bekleyen kaderin iple-
rini kendi eline alamaz. Bazısına şans hep güler, bazısının 
bahtı karadır… Okula gider bazısı, kariyer edinir… Bazısı 
evde boynu bükük oturur, beyinin dönüşünü bekler… 
Bazısının toz pembe hayalleri fiziksel şiddetle yıkılır, bazı-
sının geleceğe dair umutları psikolojik baskıyla tüketilir… 
Peki, tüm bu farklılıklara rağmen nedir kadınlara aynı du-
rakta inecek yolcular olduklarını hatırlatan hakikat? Ne-
dir onları birbirine sımsıkı kenetleyen, evlat kokusu gibi 
vazgeçilmez olan ortaklıkları? Bir gelinliğin zarafetle yere 
dökülen beyaz etekleri mi yaklaştırır kadınları birbirine? 
Yansıyan güneş ışığından dolayı gözlerinin hafif kapalı 
çıktığı, bir zamanlar aşkın en saf haliyle sevdiği adam-
la çekilmiş, artık unutulmaya yüz tutmuş fotoğraf mıdır 
kadına kadın olduğunu hatırlatan? Tek bir tanımda karar 
kılmak imkânsız görünse de aslında kadınların ortak iste-
ği cinsiyetlere olan önyargı zincirinin kırılmasıdır. Doya 
doya yaşamak herkesin en doğal hakkıyken, kadının elin-
den bu özgürlüğü almak kabul edilemez bir ihlaldir.
Her kesimden kadının hayatını yapıtlarında işleyen Eren-
diz Atasü, kadınların gülümsemelerinin ardında yatan 
burukluklarını, kalplerine gömülmüş acılarını, toplum ta-
rafından dışlanmanın sebep olduğu hüzünlerini doğallık 
çerçevesinden bir an olsun ayrılmadan kâğıda döker.”

Okulumuza davet ettiğimiz Yazar Erendiz Atasü, ede-
biyat yazarlığı konusunda düşünce ve yaklaşımlarını 
bizlerle paylaştı. Konferans salonunda öğrencilere yeni 
bir yazarla tanışmanın keyfini yaşatırken bizim şu üç 
şeyin farkını kavramamızı belirtti: “Okumak, bir insa-
nı doldurur; insanlarla konuşmak, hazırlar;  yazmak ise 
olgunlaştırır.”(Francis BACON).  

Eserlerinde konu aldığı kadınlık durumu haricinde, öğ-
rencilerle “Edebiyat” üzerine konuşma yapan değerli 
yazarımız resim, müzik, heykeltıraşlık gibi sanat dalları-
nın edebiyatla farkını açıklayarak edebiyat yazarlarının 
halkın ulusal belleği ve vicdanları olduğunu vurguladı. 
Atasü görüşlerini dile getirirken, yazar olmak isteyen ar-
kadaşlarımıza da yol gösterdi. 

 9. Sınıf öğrencisi olarak ben, sadece bir yazarla tanışa-
cak olmanın değil Erendiz Atasü’nün bize kendi bilgi ve 
deneyimleri dâhilinde yol göstermesinin mutluluğunu 
ve gururunu yaşadım. Yazarımızın diğer kitaplarını da 
okumaya başladım, çünkü kalıcılık ancak ortak duygu 
ve hayallerin paylaşılmasıyla yaşanır, tıpkı 14 Mart 2012’ 
deki söyleşi günümüzde Erendiz Atasü ile paylaştığımız 
gibi…

Esma Nur ÜNAL 9-B

Erendiz Atasü’nün yapıtlarının amacı, kadını acın-
dırmaktan uzaktır. Kadının çektiği çileleri, arzularını, 
başka hayatlara duyduğu derin özlemleri ve erkeğin 
egemen olduğu toplumda yer alma çabasını kaleme 
alır. O, sorgulayıcı bir bakışla kadının günlük hayat-
ta karşı karşıya kaldığı olayları değerlendirir.  Kadına 
yapılan haksızlıkları anlatırken erkeğe herhangi bir 
suçlamada ve ya göndermede bulunmaz. Her kesim-
den kadının hayatını aynı özen ve de birikimle ya-
zar, değişik alınyazılarını kendi süzgecinde harman-
lar ve böylece insana tokat gibi çarpan bu güzelim 
hikâyeler ortaya çıkar. Kadınların gülümsemelerinin 
ardında yatan burukluklarını, kalplerine gömülmüş 
acılarını, toplum tarafından dışlanmanın sebep ol-
duğu hüzünlerini doğallık çerçevesinden bir an ol-
sun ayrılmadan kâğıda döker. İkinci plana atılan bu 
cinsiyetin ortak değer yargılarını gün yüzüne çıkarır, 
hislerini tercüme eder. Kadın edebiyatının en önem-
li yazarlarından olan Erendiz Atasü, bu çok hassas 
konuyu takdire layık bir biçimde duyurur dünyanın 
dört bir yanına eserleriyle. Evet, trajiktir çoğu kadı-
nın yaşantısı. Evet, cinsiyet ayrımcılığının yol açtığı 
zorluklara göğüs gererek harcanmıştır pek çok ömür. 
Ne var ki kadınların dileği duygu sömürüsü yaparak 
kendilerini acındırmak değildir ki… Özgürlüktür, 
adalettir, mutluluktur, huzurdur bir kadının arayışı. 
Fırtınalı günlerde gemisini demirleyebileceği güveni-
lir bir limana sahip olmaktır istediği. Değer görmek, 
sevilmek fikriyle tutuşur içi. Son olarak -eğer böyle 
bir şey mümkünse tabi- ‘‘eşitliktir’’ kadının dizginle-
nemez tutkusu. Erendiz Atasü, işte bu noktalara de-
ğinerek yazılarında hedefi on ikiden vurur. Bize de, 
onun ustaca yazılmış hikâyelerini bir çırpıda okumak 
düşer sadece.  RANA UÇAN
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12 Mayıs 2012 tarihinde TED Ankara Koleji’nde düzen-
lenen “Genç Eleştirmenler Sempozyumu”nda “Roman” 
grubu, Hasan Ali Toptaş’ın “Gölgesizler” adlı romanı 
üzerine çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bu yapıt, 
eleştirel okuma bağlamında değerlendirildi. Sempozyu-
ma katılan genç eleştirmenler yaptıkları değerlendirme-
lerle ilgili çeşitli bildiriler hazırladılar. Sempozyumun bu 
ayağına TED Konya’dan, TED Samsun ve ODTÜ Koleji 
Vakfı Özel Lisesi’nden çok sayıda öğrenci katıldı. Her ka-
tılımcı, roman hakkında bir bildiriyle görüşlerini ortaya 
koydular. Sempozyuma, “Gölgesizler” adlı romanın ya-
zarı Hasan Ali Toptaş da katıldı. Hasan Ali Toptaş, sem-
pozyum boyunca öğrencilerle birlikte oldu, katılımcıların 
değerlendirmelerini ilgiyle dinledi ve sürece kendisi de 
katılarak katılımcı öğrencilerin sorularını yanıtladı.  

Sempozyum sürecinde, Hasan Ali Toptaş okulumuza 
gelmeden önceki bir saat boyunca katılımcılar eserin 
beğenilen, kafa karıştıran, en çok merak ve kuşku uyan-
dıran noktaları üzerinde durdular. Romanda, gerçekliğin 
her an sorgulanıyor olması ve belirsizliğin, “tekrarların 
tekrarı” gibi kavramların vurgulanmış olmasının neden-
leri üzerinde tartışıldı. Roman; kronolojik bir zamana 
sahip olmaması, kurgunun, uzamın ve zamanın iç içe 
geçmiş olması nedeniyle son zamanlarda büyük ün ka-
zanmış, teması “Gölgesizler” ile benzerlik gösteren film 

“Inception”a benzetildi.  Eserde okuyucunun karşısına 
zaman zaman çıkan, roman figürlerinden “Cennet’in 
Oğlu”nun tekrarladığı “Kar neden yağar, kar?” ifadesi 
katılımcıların üzerinde en çok durduğu ifadelerden biri 
oldu. Katılımcılar, bu ifadenin dünyayı, evreni ve hatta 
Hasan Ali Toptaş’ın kendisini sorgulamak amacıyla kul-
landığını öne sürdüler. Aynı zamanda bu sözün yapıtın 
ana sorunsalı olan “varoluş- yokoluş” kavramlarını barın-
dırdığını dile getirdiler. Romandaki “hiçlik” olgusunun 
aslında bu soru ile ifade edildiğini ve bu soruyla aslında 
insanın kendisini sorguladığını ileri sürdüler. Eserde bazı 
figürlerin isimlerinin olmaması da değerlendirmelerin bir 
başka kilit noktasıydı. Bekçi, Muhtar ve Cennet’in Oğlu 
gibi roman figürlerinin isimlerinin olmaması katılımcıla-
rın zihninde yer etmiş önemli bir soruydu ve çoğu katı-
lımcı bunu “devlet sistemi”ne yapılan bir eleştiri olarak 
değerlendirdi. Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabı 
ise aslında Hasan Ali Toptaş’ın aramıza katılması ile net-
leşti denilebilir. 

Katılımcılar bu konular üzerinde tartıştıktan hemen 
sonra da Hasan Ali Toptaş da genç eleştirmenlere eşlik 
etti. Hasan Ali’ye yöneltilen ilk soru, kitabı ne düşüne-
rek ve nasıl yazdığı oldu. Yazar, bu soruya hayal gücünü 
kullanarak, kendini kısıtlamayarak ve plan yapmayarak 
yazdığını söyleyerek cevap verdi. Roman türünde veri-

“GENÇ ELEŞTİRMENLER 
SEMPOZYUMU”NUN ONUR KONUĞU:

HASAN ALİ TOPTAŞ
“Yazar, kitabı yazıp bitirdikten sonra o 

kitap artık okurundur; okur, kitabı kendine 
göre kurgular, değerlendirir ve içselleştirir. 

Bu nedenle bir roman karşısında en perişan 
okur, aslında kitabın yazarıdır.”

HASAN ALİ TOPTAŞ

Senar ARCAK - Merve KARAGÖZOĞLU   11-V
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len eserlerde her ayrıntıyı açıkça okura yansıtmanın ha-
yal gücünü yok ettiğini “armudun okuyucunun ağzına 
düşmemesi gerektiğini” ve “buzdağının görünmeyen 
kısmını keşfetmenin okuyucuya kalması gerektiği”ni de 
ekledi. Bundan dolayı da kitapta olan bazı olayların ne-
denini aslında kendisinin de bilmediğini; çünkü bunu 
yazdıktan sonra okuyucunun zihnine bırakmanın daha 
doğru olduğunu düşündüğünü söyledi.  Hasan Ali Top-
taş, “Yazar, kitabı yazıp bitirdikten sonra o kitap artık 
okurundur; okur, kitabı kendine göre kurgular, değer-
lendirir ve içselleştirir. Bu nedenle bir roman karşısında 
en perişan okur, aslında kitabın yazarıdır.” diyerek kendi 
yazma ve metin değerlendirme süreci hakkında da katı-
lımcılara bilgi verdi. 

Eleştirmenler eserde en çok merak ettikleri konu olan 
“İsimsiz Figürler”i Hasan Ali’ye sorduklarında yazar muh-
tarın ve bekçinin isimsiz olma sebeplerinin bu kişilerin ik-
tidarı temsil etme güçlerinin altında yattığını dile getirdi. 
Yazar, aynı zamanda bu kişilerin sadece görevlerinin kesin 
olduğunu düşündüğünden ve figürlerin “varlık”larındaki 
belirsizliği yansıtmak istediğinden onlara belirli bir isim 
koymadığını belirtti.  “Kuvvetle var olduğu için yok ol-
maya en müsait karakter muhtar.”diyerek aslında neyi, 
nasıl sorguladığı hakkında da biz okurlara bilgi verdi.  

Hasan Ali Toptaş’a yöneltilen bir başka soru ise uzamın 
neden berber dükkânı olduğuydu, neden bütün zaman-
sal ve mekânsal geçişler buradan oluyordu? Hasan Ali, 
berber dükkânının haberlerin toplandığı ve toplandıktan 
sonra da dağıtıldığı yer olduğu için uzam olarak seçil-
diğini ifade etti. Tüm dedikoduların, söylentilerin ve 
hatta hayatın toplandığı yer berber dükkânı olduğu için 
mekânı berber dükkanı olarak düşündüğünü belirtti. 

Katılımcıların aklını karıştıran bir başka unsur ise eserin 
adının neden “Gölgesizler” olduğuydu. Hasan Ali Top-
taş, eserinde, olayların nedenlerini okuyucuya bıraktığı, 
onların hayal gücünü canlandırmak istediği için ve aynı 
zamanda romanda “belirsizlik, kararsızlık, karamsarlık 
ve karmaşa” ön planda olduğu için eser bittiğinde adını 
“Gölgesizler” koymaya karar verdiğini açıkladı.  “Eğer 
romandaki figürlerin, varlıkların gölgeleri olsa idi her 
şey çözülmüş olurdu. Benim amacım ise çözüm değil.” 
diyen Hasan Ali  “gölgesiz” olanın iz bırakmadığı için 
“varlık – yokluk” sorgulamasında en uygun malzeme 
olduğunu, kitabının adının da bu yüzden “Gölgesizler” 
olarak belirlendiğini dile getirdi.  

Hasan Ali Toptaş, yazma macerası hakkında da katılım-
cılarla söyleşti. Roman yazmaya nasıl başladığını, onu 
yazmaya iten, sürükleyen sebepleri, “Edebiyat Tanrısı”nı 
nasıl bulduğunu genç eleştirmenlere aktaran Hasan Ali 
Toptaş, gençlerle böyle bir ortamda bulunmaktan son 
derece keyif aldığını belirtti. Katılımcılar da üzerinde söz 
söyledikleri eserin yaratıcısı ile birlikte olmaktan son de-
rece mutlu olduklarını belirttiler. 

Gün sonunda eserle ilgili bildiriler toplandıktan sonra bu 
çalıştaya katılan öğrenciler, bir eser üzerinde söz söyle-
menin ne derece heyecan verici olduğunu dile getirerek 
sempozyumun gelecek sene de düzenlenmesini umut 
ettiklerini ve böyle bir çalışmaya heyecanla katılacakla-
rını belirttiler.
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Atölye Edebiyat

Yazar Ayşegül ÇELİK’le 

“Prometeus’un Sofrası”nda...
Konumuz:

MİTOLOJİ
“Atölye Edebiyat”a katılan öğrencilerin ortak çalışmasıdır.
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“Prometeus’un Sofrası”  adını koyduğumuz atölye çalış-
masında yazar Ayşegül Çelik’le birlikteydik.
Edebiyata ve mitolojiye meraklı bir grup,  geçen yıl 
“Genç Eleştirmenler Sempozyumu”nda öykülerini tar-
tıştığımız yazar Ayşegül Çelik’le önceden belirlediğimiz 
program çerçevesinde atölyemizde buluştuk. Atölyede 
ilk durağımız  mitolojiydi. Neden mitoloji? sorusuna ge-
lince…
Mitoloji, modern edebiyatın temelini oluşturduğu ger-
çeğinden yola çıkarak günümüz yazarlarının  ortaya 
koyduğu yapıtlarda bunların izlerine rastlamak, bize 
bu çalışmanın alanını açtı. Bu amaçla örnek metin ola-
rak Dede Korkut Hikayelerinden, “Duha Kocaoğlu Deli 
Dumrul Boyu”, Murathan Mungan’ın “Dumrul ile Az-
rail” ve İhsan Oktay Anar’ın “Efrasiyab’ın Hikayeleri” ni 
seçtik. Bu metinlerde gördüğümüz ortak motifler, bize 
“sanat”ın tarihsel süreçte doğup buna bağlı yol aldığı-
nı gösterdi. Bu yolda karşımıza çıkan ortak motifleri be-
lirlemek, bizim hem ulusal hem evrensel düşünmemizi 
sağladı. Metinler yoluyla edebiyatın geçmişten bugüne 
uzanan bir nehir olduğunu bundan sonra da bu nehrin 
bugünün metinleriyle geleceğe yol alacağını öğrendik. 
Atölye çalışmasında yaptığımız araştırmalar iddialarımızı 
pekiştirdi. Birbirimizin görüşleriyle çoğalan bir mitoloji 
dünyası yarattık, o dünyada yol aldık.  Yazar Ayşegül 
Çelik, bizim yolculuğumuza eşlik etti. Bu konuda bize 
kattıklarından dolayı kendisine büyük bir teşekkür borç-
luyuz. Atölye çalışmasına katılan öğrencilerin görüşlerin-
den seçtiklerimizi kısaca sizlerle paylaşmak istedik. 

Ayşegül Çelik: Bu atölyede  edebiyata  meraklı gençlerle 
ve birlikte görüş paylaşmak beni çok  heyecanlandırdı. 
Öncelikle sizleri dinlemek isterim.      

• “Mitolojinin insanların korkularından kaynaklanıp, in-
san beyni tarafından yaratıldığını düşündük. Bu mitoloji 
atölyesi için Prometeus’un Sofrası adını verdiğimiz bir 
tablo yaptık. Bu tabloda topraktan bir insan yaptık, yü-
züne ayna koyduk, herkes bu aynada kendini görebilsin 
diye. Tabloda kullandığımız su da saflığı temsil ediyor-
du. Ayrıca bir kum fırtınasıyla savrulan insan yaşamlarını 
göstermeye çalıştık.”

• “Mitleri insanlar var oluşlarına cevap bulmak için ya-
ratıyorlar. Tablodaki çöl tek başınalığı ve arayışı vurgulu-
yordu onu da kullanmak istedik.”

• Ayşegül Çelik: Bir şey yazacak olursanız mitolojiden 
ne alırdınız?

• “Herkesin anlayabileceği mitleri, evrensel mitleri al-
malıyız bence. Çünkü sadece ulusal bir kültüre ait olan 
mit yeterince anlaşılamayabiliyor. Yunan Mitolojisi bu-
nun için iyi bir kaynak olabilir.”

• Ben buna tam olarak katılmıyorum. Bütün ulusal de-
diğimiz mitolojilerde bile evrensel bir kaynak bulunabilir. 
Hint mitolojisinde ‘Atman’ tek tanrı olarak ortaya çıkar 
ve yalnızlığından korkar, tek başına olmaktan kurtulmak 
için bölünmeye başlar.Kadın ve erkek daha sonra bö-
lünerek hayvanlar yaratılır.Bu hayvanlar insanlaştırılmış 
tanrı olurlar. Bu da yeterince evrensel bir örnek değil mi-
dir?

• Ayşegül Çelik: Sanırım mitolojiye geniş bakmak gere-
kiyor.Her kültürden büyük zenginlikler çıkabiliyor.İnsan-
lar öyle bir dünya yaratmış ki kendi özelliklerini tanrılara 
vermişler.Böylece o tanrıların da içten ve yaşanabilir iliş-
kileri olmuş. Dinle mitoloji ve sanat birbirini destekler. 
Yazarken istediğiniz her konuyu ele alabilirsiniz.
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Öykü Deniz Kanbur  12-A

UNUTULMUŞ DİYAR 
Her şiire konu olmuş, her türkünün bir dizesinde ken-
dine yer bulan Anadolu, neden sadece sanat yaparken 
gelir aklımıza? Havasını soluduğumuz, suyundan içtiği-
miz, ekmeğiyle karnımızı doyurduğumuz Anadolu’nun 
gerçek anlamda kalkınması için neler yapıyoruz? Yoksul-
luğunun çığlığını duymadan olur mu bu güzel toprakla-
rın, insanların… Bunun için nereden başlayalım? Şunu 
unutmayalım ki ne yaparsak yapalım ona başlamadan 
önce sevmeliyiz bu yurdu ve toprakları. Sevmeden ol-
maz! Severseniz, özveride de bulunursunuz…
Anadolu’nun haykırışlarına, bu güzel yurdun çağrılarına 
biz kulak vermeliyiz… “fırsatçının, fesatçının, hayının…” 
elinden biz korumalıyız, binlerce yıllık kültürünü biz sür-
dürmeliyiz. Biz gençler olmazsak ona gerçek anlamda 
sahip çıkacak kimse yok çünkü…

Yunus Can Erol   12 – A

ANADOLU’M
Anadolu; zenginlikleri, bereketli toprakları, dopdolu kül-
türüyle “Medeniyetin Beşiği” adını hak eder. Kaynaklık 
ettiği uygarlıklar büyümüş, dünyaya hükmetmiş, yer-
yüzünden silinmiştir fakat Anadolu hala ayaktadır. Kimi 
zaman ona hükmedenler tarafından unutulmuş; asker 
ihtiyacı duyulduğunda ya da parasal ihtiyaçların karşı-
lanmasında hatırlanmıştır. Anadolu’ya hak ettiği değer, 
Cumhuriyet’in kurulmasıyla verilmiş olsa da bugün hala 
yoksullukla karşı karşıya olduğu bir gerçektir. Bütün bun-
lara karşın, doğasındaki çeşitliliği, tarihsel zenginliği, en 
başta yaşının büyüklüğü ona mağrurluk verir. Anadolu 
bir açık hava müzesidir. Toprağa dokunsanız uygarlığın 
bir kırık hatırasıyla karşılaşırsınız. Var olduğumuz sürede 
Anadolu’muzu yüceltmeli, onu incitmemeliyiz.

(12. Sınıflarda Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı dersi kapsamında Anadolu gerçekliğinin yansıdığı 
yapıtlardan esinlenerek bir yazma etkinliği gerçekleştirilmiştir. Yazılanların bazılarını okurlarımızla 

paylaşmak istedik)

ANADOLU
DEYİNCE

TUĞÇE AY- KORHAN SARICAOĞLU
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Ayça Hüma Şen   12-A

ANADOLU
İstanbul çevresindeki karışıklıklar ve güvensiz havaydı 
Mustafa Kemal’in yüzünü Anadolu’ya çeviren neden. 
Yoksuldu insanlar ama dayanma gücü, karşı durma cesa-
reti vardı içlerinde. Kendi içine çekilmişti halk ama kenet-
lenmeyi, bir olabilmeyi, tek yürekte buluşabilmeyi başa-
rıyorlardı. En umutsuz olanlar bile gözlerini kapatmıyor, 
varını yoğunu ortaya koyup dayanıyordu. İskender’in, 
Sultan Murad’ın ve sevdalı kurtarıcısı Mustafa Kemal’in 
Anadolu’su. 
Gene zor günler geçiriliyor şüphesiz ama biliyorum ki 
Anadolu içinde büyütüyor umudunu, kendisi hazırlıyor 
geleceğini. Dünya’da başka bir yer var mıdır bu kadar 
hırpalanıp ayakta kalmayı başaran, yıkılıp yeniden kuru-
lan, küllerinden dirilerek doğan…   

Emir Ateş Özdeş   12-E

BİZİM ANADOLU…
Anadolu insanlık tarihi boyunca ne uygarlıklara beşiklik 
etmiş, ne hükümdarlara sıcak kucak olmuştur. O hala 
Anadolu’dur. En kıdemli topraklar Anadolu’nundur. Ku-
sursuzdur, gözden uzaktır bazen… Yaşadığı onca yıkım-
lara, savaşlara karşı güçlü duruşunu korur dimdik ayakta-
dır. Anadolu hep hesap sorar; hesap sorar gezgininden, 
gencinden, üzerinden geçen herkesten ve gelecekten. 
Tekrar canlanmayı, onunla yaşayanda hayat bulmayı 
bekler, gözünün içine bakar her bir yiğidinin. Umutlu-
dur Anadolu, onu yaşatacak ve onunla yaşayacak her bir 
candan…

Elçin Karatay   12-E

ANADOLU BENİM
İnsanlık tarihinden eski Anadolu, ne yazık ki bir o kadar 
da çilekeştir. Değeri anlaşılamadığından olsa gerek taht 
kavgalarına, hak etmediği kanlı savaşlara sahne olmuş-
tur. En son da kurtuluş mücadelesinin tüm yıpratmala-
rından çıkıp tekrar kurulmuştur. Kazandığı zafer, denizde 
boğulurken tonlarca su yutmuş bu toprağın tekrar nefes 
almasıdır, yaşama dönmesidir. Kurtuluş Savaşı, yıllar-
ca sömürülmüş, göz ardı edilmiş bu toprakların ayağa 
kaldırılma çabasıdır. Cumhuriyet dönemi ise ona geri 
dönmek, onu yeniden yaratmaktır. Anadolu’nun değe-
rini bilmek, bu yalnız topraklara ana baba olmaktır. Onu 
anlamak ve yaşamaktır.

Öner Deniz Aslan   12-A

BİLGEDİR ANADOLU
Yaşlıdır Anadolu, kamburu çıkmış, bastonu elinde, göz-
lüğünün camları kalın… Bu camlar, sanki ardındaki göz-
lerin yaşadıklarının ve gördüklerinin yansıtıldığı bir per-
de gibidir. Çocuklarını, torunlarını ve hatta torunlarının 
çocuklarını yetiştirmiş, büyütmüştür. Bilgedir, çünkü yaş-

lıdır. Hiçbir zaman yoksulluğa, açlığa boyun eğmemiştir. 
Büyüttüğü onca çocuğa ve toruna karşın yalnızdır Ana-
dolu. Unutulmuştur. Uğradığı onca saldırı, aldığı onca 
hasara karşı Anadolu bastona değil, bastonu Anadolu’ya 
dayanmaktadır. Yaşadığı bin yıllara rağmen, delikanlı 
gibi dik ve güçlüdür. 
Yalnız bırakılmış da olsa bir umudu ve dolayısıyla bek-
lentileri vardır Anadolu’nun. Yüzünün kara çıkarılmasını 
istemez. Alnındaki kırışıklık, saçlarındaki aklar, dil verme-
yen ağzı, “Çalış, sev, ellere bırakma beni” der. Bilir ve 
umut eder bin yıllık bilge. Eğer sen vazgeçmezsen be-
nim de toplayacak bir bohçam yok, der.   

Güneş Sönmez 12-B

ÖZGÜRLÜK UMUDU
Yoksul ve sade insanları, medeniyetlerin doğumu ve 
ölümü,savaşların en kanlısı... Umut, çok derinlere kazın-
mıştır Anadolu insanının hayatında. İyi bir hasat umudu-
dur; daha iyi bir gelecek umudu, özgürlük umudu, barış 
umududur... Umudu besleyen ve ona kaynak olan bu 
toprakların çocukları, hasat umudu için yılmadan çalı-
şan, özgürlük ve daha aydınlık bir gelecek için canından 
vazgeçen, yüreğinde kardeşçe özgür yaşanacak günlerin 
umudu ve özlemini taşımaktadır.

Tuğçe Fındıkoğlu  12-B

BİRLİĞİN GÜCÜ
Yıllarca aynı havayı soluduk, aynı suyu içtik, aynı ekmeği 
yedik bu topraklardan. İçimizde aynı değerleri büyüttük, 
aynı kültüre ev sahipliği yaptık. Bu coğrafyada atan mil-
yonlarca yürek... Bugünlere hep beraber geldik. Bugün 
de varlığımızı ileri taşırken dimdik durabilmeli, bir olma-
yı başarmalıyız. 

Mustafa Kaan Gençalp 12-B

ÖLÜMSÜZ ANADOLU
Zamanla unutulup giden, tarihin toprağa karıştığı bin-
lerce hikayenin, trajedinin, kahramanlığın bir arada 
yaşandığı bu topraklar, Anadolu toprağı. Her karışın-
dan bir mermi kovanının çıktığı, kılıcın kalkanın bin yıl 
önce yaşamış yiğitlerin Malazgirt’ten Samsun’a uzanan 
destanlarının kaynağıdır Anadolu toprağı. Hür doğmuş 
hür yaşayan, zincirleri kırıp akarsulara, denizlere karışan 
ölümsüzlüğe erişenlerin toprağıdır Anadolu.



KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 201218

.....
Sekiz bin metre yukarda, Anadolu’mun üstündeyim,
Sekiz bin metre derinde, bulutların altında, toprağımda kara kış.
Köylerin çoktan kesiktir yolu.
Her biri karlı çöllerde bir başınadır.
Bulgur aşı yağsız.
Tezek dumanında göz gözü görmez.
Bebeler ölür bitlenmeye bile vakit bulmadan
Ve ben uçarım sekiz bin metre yukarda, bulutların üstünde. 

Nazım Hikmet
(Tanganika Röportajı’ndan)

Konu
Anadolu
olunca
son sözü
Nazım 
Hikmet’e
ayırdık...
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Kar tanesi kadar seviyorum seni
Tane tane ilk başta
Bir araya gelince bir şehir kadar
Hem üşütüyor hem mutlu ediyor

Kar tanesi kadar seviyorum seni
Üstüne basılmadıkça temiz, masum,
Yağan her kar tanesi
Örter senin gibi ayak izlerimi...

Siir....

Kar Tanesi

Didem TAN  10-U
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SELİN ELALDI 
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Ağır ağır iniyordu tam on iki yıl önce aynı 
tedirginlikle çıktığı merdivenleri… Aşinası ol-
duğu bu bina, bu duvarlar sanki vedasının 
hüznünü ve mağrurluğunu anlamış gibi eşlik 
ediyorlardı ona. Kalem tutan elleri, biten öğ-
renciliğini anımsatıyordu. On iki yıl önce gir-
mişti Kolej’e ama bu defa aynı kişi olarak çık-
mıyordu Kolej’den. Gözünü açtığı an burada 
bulmuştu kendini, sanki ellerine doğmuştu 
TED’in. Pembe binasına kazıdığı hayallerini 
hatırladı ilkokulda. Her bir ferdiyle kucak-
laşmasını ve korunmasını ikinci yuvasında. 
Annesinin elini bırakmak ne zor gelmişti. 
Parmakları birkaç saniye daha dokunsun bir-
birlerine diye türlü bahaneler uydurmuştu. 
Zamanı geldiğinde yüreğinde doyasıya ya-
zacağı bembeyaz bir sayfayla adım atmıştı, 
onu bekleyen yeni yurduna.

Okulun ilk töreninde gördüğü havaya ulaşan 
kırmızı balonlar rahatlatıcısı oldu her dara 
düştüğünde. Aklında binlerce kırmızı balo-
nun yükseldiğini düşleyip Ankara’nın berrak 
mavisiyle doldurdu içini. Ne zaman yağsa 
yaz yağmurları gözlerine, o her daim yalnız 
olmadığının işaretlerini aradı. Dirsek çürüt-
tüğü tahta sıralarda yanına bir yoldaş veya 
arkadaş mutlaka oturdu. TED’in geniş kub-
besi altında bu arkadaşlarla hep ilkleri tatma 
fırsatı buldu. İlk yalan, ilk aşk, ilk tartışma, ilk 
hasret, ilk kıskançlık ve daha birçoğu oluş-
turdu dallarını merdivendeki söğüdün. Tüm 
hayallerini, tüm mutluluklarını gömmüştü 
Kolejine, her baktığı köşede kendi parçalarını 
görüyordu sanki. Tanıdığı insanların hayalleri 
ve onu o yapan bütün deneyimleri. Her bir 
öğretmenin fırçası, içinin bin bir tonda renk-
lenmesini sağlıyordu. Başka yerlerde gör-
mediği bir saygıyla karşılanıyordu; kendini 
keşfetme, içini aydınlatma ve hayatta yolunu 
bulma konusunda aydınlatıcı bir fener oldu TED Ankara 
Koleji. Özellikle onun ufkuna kattığı yeni görüşler ve de-
neyimler, hiçbir şeye değişmeyeceği kadar değerliydi. En 
önemlisi ona “motorları maviliklere sürmenin” önemini 
anlattı TED. O mavi gözlü, yüreği büyük adamı, onun 
kurduğu bu okulda tanımıştı yine.

Şimdi durduğu merdivende hayatının en önemli yıllarını 
geçirdiği biricik okuluna duyduğu minnet içini burktu. 
“Beni ben yapan, her sabah kapısından içeri adım attı-

ğımda, tanıdık birini görmüş hissi yaşatan bu yüce ku-
rumun altından çekileceğim gün, bugünmüş.” diye dü-
şündü. Göz pınarlarının dolduğunu hissetti. Ağlamamak 
için kendini zor tuttu. Yüreğinde, yaşadığı yılların verdiği 
deneyim, heyecan ve özgüvenle yakasında taşıdığı me-
şalenin önemini aklına ve yüreğine kazıyarak ayrılıyordu. 
“Ben, geleceğin genç meşalesi, ilerlediğim yolda kendi-
mi ve çevremdekileri aydınlatacağıma söz veriyorum.” 
diye mırıldandı. O an geleceğin berrak maviliğine kıpkır-
mızı bir balon yol almaya başlamıştı…

EZGİ EVRENSEL  11-G 

GELECEĞİN
GENÇ MEŞALESİ
“Bu yazı TED’in 80.yıl kutlamaları çerçevesinde yazılmıştır.”

ELVİN SELVİN - IRMAK DÜNDAR
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İnsanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamda uyumlular ve 
ayrıksılar hep olagelmiştir. Toplumla uyumlulaşarak var-
lığını garantiye alma duygusunun dayanılmaz cazibesi, 
insanları doğruların belirlenmesinde ortaklığa götürmüş; 
bu süreçte “kendi” olabilenler, “farklı” olmakla suçlan-
mış, farklılık da delilikle özdeşleştirilmiştir. Cevat Fehmi 
Başkut’un Buzlar Çözülmeden adlı yapıtında da sosyal 
adaletsizliğe mahkum, insanlık dışı koşulların konu edil-
diği dış gerçeklik, bu durumun farkında olan ve değişti-
rilmesi için adım atan bir “deli” ekseninde ele alınmıştır

Yapıt özünde bir sistem eleştirisi üzerine kurulmuştur. 
Cumhuriyetin kuruluşunun üzerinden geçen onca za-
man sonra bile kazanımlarının yerleşmemesi, Anadolu’da 
yaşamın sömürüye açık olması yazarı sistemi eleştirmeye 
sevk etmiştir. Bu yapı içinde yazar, etrafı dağlarla kaplı 
bir coğrafyada kış koşullarının yolları kapatması ve dış 
dünyayla bağı kopan bir kasaba uzamında örnek bir sos-
yal düzen oluşturma yoluna gitmiştir. Bu örnek düzende 
ülkenin bütün sorunları çözülecektir. İnsanlar insana ya-
kışan düzende yaşacak, devlet daireleri vatandaşa hiz-
met edecek, işsizlik, adaletsizlik ortadan kalkacak hep-
sinden önemlisi halk bir avuç uyanık insan tarafından 
sömürülmeyecektir. Bu koşulların oluşması için mevcut 
düzenin dışına çıkmak gerekir. Yazar bunu etkili biçimde 
anlatabilmek için deliliğe başvurmuştur.

Yapıtta deli kavramı ile ilk Deli Çavuş’ta karşılaşılır. Her-
kesin alay ettiği, sersefil sokaklarda dolaşan, bir lokma 
ekmek için her türlü aşağılanmaya uğrayan Deli Çavuş, 
aslında bir savaş kahramanıdır. Memleket için canını 
ortaya koymuş bir kahramanın deli olarak anılması ve 
aşağılanması deliliğe karşı olumlu bir tutum oluşturur. 
Kasabaya yeni gelen ihtilalci Kaymakam, önce bu oyun 
figürüne itibarını verir ve ona Mehmet Çavuş denmesini 
emreder.  Oyunun odak figürü (deli) Kaymakam figürü, 
devlet yönetiminin bir uzantısı olmakla birlikte alışıla-
gelmiş devlet otoritesinin dışında bir davranış sergiler. 
Görevde olduğu sürece o güne kadar halk adına, halkın 
yararına yapılması gereken ama sürüncemede olan ne 
varsa onları gerçekleştirmekle kalmaz; halkın sevgisini, 
güvenini kazanır. O güne kadar sistemin boşluklarından 
yararlanan fırsatçılar için de kabus olmuş, adaletin, dü-
rüstlüğün simgesi haline gelmiştir. Devlet kapısını halkın 
gözünde erişilmez ulaşılmaz kılan anlayışı değiştirmiştir. 
Şekilci dış yapı saygılarının içeriğini, güven ve sevgiyle 
doldurmuştur. 

Oyunun geçtiği kasabada toprağa bağlı/dayalı feodal 
sistem hüküm sürmektedir. Bu sistemde toprağı olan 
güçlüdür ve tüm haklar ya da üstünlükler onlara bir lü-
tuf gibi sunulmuştur. Bu azınlık, bilinçli olarak cahil ve 
yoksul bırakmış halkı sömürebilmek için her fırsatı kul-

Buzlar Çözülmeden
adlı yapıt üzerine bir değerlendirme...

BUZLAR
ÇÖZÜLMEDEN
NE YAPILABİLİRSE… 

Erknaz Ecehan Erk 12-A

YAĞMUR KOYUNCU- MELİS HIZIR- NAZLI YETKİNES
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lanmaktadır, ahlak ve namus kavramlarını da tekelleri-
ne almışlardır. Kaymakam; güçlü, güçlü olduğu için de 
haklı olduğuna inanmış olan egemenlere -----Hacı Murat 
Ağa ve Sarı Mahmut’a- hak ettikleri cezayı vermiştir. Hacı 
Murat Ağa, dini sömürü aracı olarak kullanmakta, din 
gücünü arkasına alarak halka haklılığını ve üstünlüğünü 
kabul ettirmiştir. Böylece insanları kendisinden çekinir 
hale getirmiş ve her istediğini elde etmiştir. “Kayma-
kam – Sen hacısın. Bu kasabanın en namuslu, en şerefli 
adamısın. Üstelik bak bir karış sakalın da var. Fakir halka 
böylesine kastedecek değilsin ya...” (s. 24) sözleri iro-
ninin yanı sıra olması gerekeni de anlatır. Sarı Mahmut 
Ağa karakteri ise halk tarafından özlenen “toprak refor-
mu” çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Sarı Mahmut devlet 
arazilerine ve halkın toprağına el koyarak arazi zengini 
olmuş bir vurguncudur. “... Kaymakam Bey yaldızlı iki 
laf etti diye ben cedlerimden kalan toprakları aç kuşla-
ra darı serper gibi fırlatıp atamam...” (s.53).Kaymakam 
bu soyguncuları cezalandırırken mevcut hukuk sistemini 
işletmez. Onları gafil avlar, delilsiz tutuklar.  Bu adamlar 
yıllarca hukuk sistemini de devleti de kendi çıkarları için 
kullanmışlar sistemi kilitleyerek işlemez noktaya getirmiş-
lerdir. Bu noktada Yeni Kaymakam sitemim çözülmesini 
beklemeden kendi sistemini işletir kötüleri cezalandırır.

Kaymakamın çözdüğü diğer sorun ise bürokrasidir. Dev-
let vatandaşa hizmet etmesi gerektiği yerde vatandaş 
devlete ulaşamamakta sorunlarını duyuramamaktadır. 
Vatandaşın dilekçe vermesi bile büyük emekle gerçek-
leşmekte, üstelik bunun için para harcamaktadır. Zaten 
dilekçenin yerine ulaşacağı ya da dikkate alınacağı da 
şüphelidir. Yeni Kaymakam tüm dosyaları yakarak for-
maliteleri ortadan kaldırmış, halkın işine yaramayan ku-
ralları ortadan kaldırmıştır. “Dilekçe mi? Bir vatandaşın 
derdini dinlemek veya halletmek vazifesiyle kurulmuş 
hükümetin aldığı 16 kuruş sanki rüşvet olmuyor mu? 
Hayır bundan sonra dilekçe kaldırıldı.” Kaymakam bun-
ların yanında kasabaya yol su getirmek, kahvedekilere iş 
bulmak gibi sorunları da çözer.
 
Sistemin kilitlendiği noktada adaleti ve sosyal düze-
ni sağlayan Kaymakam’ın getirdiği çözümlerle deliliği 
sorgulatan yazar, akıllıların yaptıkları eylemlere dikkat 
çekerek toplum düzenindeki yozlaşmışlığın kaynağını 
göstermektedir. Yapıttaki Hacı Murat Ağa figürü ken-
disinin asla yemeyeceklerini halka yedirerek, Sarıların 
Mahmut Ağa ise gücünü halkı sömürmek için kullanarak 
erdemsizlik örneği oluşturmaktadırlar. Deli Kaymakam; 
vali ile içtiği su ayrı gitmeyen, valiyi istediği zaman ara-
yacak kadar kendini ona yakın gören bu ağaların ken-
disini dize getirmesine izin vermemiş, karaborsacılarla 
işbirliği yapıp daha lüks koşullarda yaşamak yerine tezek 
yakmayı göze almıştır. Onun bu düzene boyun eğmez-
liği ve uzun zamandır yerini bulmayan adaleti sonun-
da sağlayarak; halkı dolandıran, yoksulları zor durumda 
bırakan kimselere hak ettiği cezayı vermesi de hem dış 
gerçekliğin hem de kaymakam öncesi durumu(akıllılığı!)
sorgulatmaktadır. Deli kaymakam Şeref Hakarar’a boyun 
eğmediği gibi eşkıyaları ortadan kaldırmış halkına hiz-
met için yaralı olmasına rağmen gerekli yerlere gitmiş, 
eski düzenin dolap dolusu evraklar değerlendirmesiyle 
somutlanan işlevsizliğini ortada kaldırmıştır.

Deli Kaymakam’ın çıkarımları da dış gerçekliğe ışık tut-

maktadır. Yönetimin kusurlarını zavallı bir kadına yük-
lenmesinden rahatsızlık duyan Kaymakam, köprüyü di-
namitleyen Hatice’ye de anlayışlı bir tutum sergileyerek 
insancıl yanını ortaya koymuştur. Deli Çavuş’tan yarattığı 
insanla insanın layık olduğu yeri okura hissettirmektedir. 
Deli Kaymakam’ın haksızlıklara göğüs geren eylemleri 
okura dış gerçekliğin kapılarını açmakta ve sistemle alay 
etmektedir. Böylece okur, delinin eylemleriyle akıllıların 
eylemlerini karşılaştırarak bir çıkarımda bulunmaktadır. 

Oyunun kurgusunda delilik ve akıllılık kavramları tartış-
maya açılırken yapıtın sonuna kadar Yeni kaymakam’ın 
deliliği anlaşılmaz. Bu durum yapıtın sonunda bir sürpriz 
olarak ortaya çıkarken yapıtı mizahi bir boyuta taşır.
 Sosyal adaletsizliğin, eşitsizliğin, haksızlığın olduğu dü-
zende toplumsal yozlaşmanın önüne geçmek oldukça 
imkansız görünürken çözüm oldukça ironik biçimde 
gerçekleşmiş, tüm akıllıların kendi çıkarları uğruna yoz-
laştırdığı düzen bir deli tarafından sağlanmıştır. Yazar 
bununla okuru kim akıllı kim deli noktasında düşündür-
mekte sistemi sistemin dışına itilmiş, sistemle ilişkisinde 
sorun çıkmış birine düzelttirerek sistemin çarkları içinde 
kaybolmuş yöneticileri de eleştirmektedir.

Buzlar Çözülmeden’de yazar, delilik ve akıllılık zıtlığını 
vurgularken akıllının yapması gereken işi deliye yaptır-
mış, oluşturduğu ironiyle sorunları çözmüş, okura halkın 
sorunlarının çözümünde olağanüstü biçimde harekete 
geçebilecek, sorunlara kökten çözüm getirebilecek, sis-
temin yıldıramadığı aydınlara, yöneticilere, korkusuz, 
cesur kahramanlara duyulan gereksinimi göstermiştir.
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 IRAZ ALTUĞ- MELİSA BASAT- DENİZ YILDIZELİ
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İnsanı insan yapan pek çok özellik vardır. İnsan, seven, 
kıskanan, öfke duyan, âşık olan, yaşamda çoğu zaman 
duygularıyla var olmaya çalışan, kimi zamanda aklını 
duygularının önüne getiren bir varlıktır. Duygularını aklın 
önüne getiren insanlar için yaşam aslında bu duygular-
la şekillenir denilebilir. Kişinin yaşamını şekillendiren bu 
duyguların en başta gelenlerinden biri de “arkadaşlık”tır. 

“Arkadaşlık” ve bu duyguyla birlikte gelişen “bağlılık” 
olgusu “ben”i “biz” yapan değerler arasındadır. Kişi,  
“arkadaş” olmayı ve “arkadaş” kalmayı ne kadar başa-
rabiliyorsa aslında hem o kadar insandır ve bununla bir-
likte toplumun o denli önemli bir oluşturucusu ve parça-
sıdır. Arkadaşlık, hem bireyi hem de toplumu etkileyen 
ve değiştiren bir olgudur. Arkadaşlık, bireye ve topluma 

Gece yağmaya başlayan kardan mı nedir? 
Saklamak zorunda olduğum kocaman bir sevinç varmış gibi 
Çok güzel şeyler söyleyecekmişim de 
Söyleyemiyormuşum gibi dolu dolu yüreğim. 

İnsanca bir gülümsemeye rastladım 
Hıdrellez günlerinde salıncaklarda sallanan insanların 
Gönülleri kadar hafif. 
Baloncunun peşinden koşan çocuk yüreği gibi sevdalı 
Al, yeşil, sarı salonlarımız olsun. N’olur diyen 
Bağlara gidelim 

Asma çardaklarda yatalım gecelerde 
İsteyen sabahlasın, istediği kitapla 
İncir, üzüm, nar, şeftali 
Hepsi hepimizin diyen 
Sevginin dostluğun, arkadaşlığın dışında 
Hiçbir anlama gelmeyen 
İnsanca bir gülümsemeye rastladım 

Merdivende verdiğin sarı kasımpatıyı unutmadım 
Sevdiğim bir şiir kitabına taktım onu 
Karıştı çiçeğin şiirlere. 
Kolunu boynuma doluyorsun otobüste 
Çocuğunu seven bir anne gibi 
Yakınlığımız insanlığımızdan geliyor 
Ne kadar insanlaşırsak 
O kadar arkadaşız.

Turgay Fişekçi, Sevgi Bağları, (1998)

Karda Işıltılar

ARKADAŞLIK
İNANCI VE ÇOĞULLUK

Berke ÖKSÜZOĞLU 11- D 
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olumlu etkilerde bulunabileceği gibi, bireyi ve bununla 
birlikte toplumu olumsuz yönde de etkileyip değiştire-
bilir. Her iki durumda da “arkadaşlık” olgusunun insan 
yaşamında önemli bir etkisi olduğunu söylemek müm-
kündür.  Turgay Fişekçi’in “Karda Işıltılar” adlı şiirinde 
“arkadaşlık”a duyulan inancın kişiye verdiği coşku ve bu 
arkadaşlıkla şekillenen “birlik ve beraberlik” duyguları-
nın “insanlaşma” ve “bir olma, bütünleşme” yolundaki 
etkisi ve önemi, şiir kişisi olan “ben” anlatıcının yaşadık-
larından yola çıkarak okura yansıttığı çıkarımlar ile akta-
rılmıştır. 
Şiir kişisi olan “ben” ikinci dizeden itibaren içinde sevinç 
taşıdığını, bir umuda sahip olduğunu “Saklamak zorun-
da olduğum kocaman bir sevinç varmış gibi” ve “dolu 
dolu yüreğim”  sözleriyle ifade etmektedir. Şiir kişisi, ar-
kadaşlığa, dostluğa “bütünleştirici” bir güç olarak bakar. 
Onun için “İnsanca bir gülümsemeye başladığı zaman”, 
dostluğa ve insanlığa duyduğu inancın da ortaya çıktığı 
zamandır. Kişi, “asma çardaklarda” yatacağı “Hepsi he-
pimizin diyen” insanlarla beraber olacağı bir dostluk or-
tamı aramaktadır. Bu ortam, aslında şiir kişisinin inandı-
ğı, var olmasını hep istediği, “arkadaşlık” ve “dostluk”la 
şekillenen “bütünlük”ün ve “insanlık”ın egemen olduğu 
bir dünyadır. 

Şiir anlatımsal olarak beş, anlamsal olarak ise üç kesite 
ayrılır. Şiirin ilk anlatımsal kesiti aynı zamanda anlamsal 
kesitidir. Bu kesitte, şiir kişisi gece yağan karla birlikte his-
settiği coşkuyu ve sevinci anlatır. Şiirin ikinci anlamsal 
kesitinde ise (2, 3 ve 4. Bölümler) şiir kişisinin umut ve 
hayalleri, arkadaşlığa verdiği önem ve bu değer yargı-
sının bütüncül bir anlayışla insanlık ile ilişkilendirilmesi 
aktarılır. Metnin son anlatımsal ve anlamsal kesitinde ise 
şiir kişisinin geçmişinden gelen bir arkadaşının onun için 
ne derece değerli olduğu ve bu kişinin kendisinin yaşam 
algısındaki belirleyici rolü anlatılmaktadır. Bu bölümde 
şiir kişisinin “nasıl insanlaştığı” “arkadaşlık” ve “insanlık” 
arasında kurduğu bağ ile aktarılmıştır. 

Şiir, “Gece yağmaya başlayan kar” ifadesi ile başlamış ve 
gece yağan bu karın şiir kişisinde bir coşku hali yarattı-
ğına değinilmiştir. Yaşanılan bu durum metnin başlığı ile 
de ilişkilendirilebilir. Kişi, gece yağmaya başlayan karda-
ki ışıltıları fark etmiş, karın verdiği soğukluğu aklına bile 
getirmemiştir. “Kardaki Işıltılar”, aslında şiir kişisinin için-
deki ışıltıdır. Bu ışıltı, “birlik, beraberlik, dostluk, umut 
ve coşku” gibi duygu hallerini çağrıştırır. Şiir kişisinin 
gördüğü ışıltılar bir anlamda kişinin insanlığa duyduğu 
inancın verdiği coşkunun yarattığı bir ışıltıdır. Kişi, nasıl 
bir ruh halinde ise aslında çevreyi, yaşanan değişimleri 
o ruh haline göre yorumlamakta, öyle değerlendirmek-
tedir. 

Şiir kişisinin varmak, yaşam istediği, idealize edilen bu 
yer metinde “bağlar” olarak ifade edilmiştir. “Asma çar-
dakların olduğu bu bağlar”ın belirtilmesinden sonra kişi, 
bu bağlarda birlikte olmak istediği “kişi”den bahseder. 
Bağlar ve bu bağlarda kurulması istenilen yaşam, kişinin 
geçmişe ait anılarını canlandırmıştır. Şiirin üçüncü bölü-
münün son dizesini oluşturan “İnsanca bir gülümseme-
ye rastladım” ifadesi ise şiir kişisinin belirli bir kişiye hitap 
ettiğini gösterir nitelikte kullanılmıştır. Metnin son bölü-
münden ise bu kişinin şiir kişisinin yaşamında ne derece 
önemli olduğuna dair çıkarımlarda bulunmak mümkün-

dür. Bu kişi, şiir kişisinin en güzel duygularla bağlandığı 
“dostu, arkadaşı, sevdiği insan”dır. Merdivenlerde insan-
ca bir gülümsemeyle şiir kişisinin karşısına çıkan bu kişi, 
ona sarı bir kasımpatı vermiş ve şiir kişisi bu çiçeği sev-
diği bir şiir kitabının içinde saklamıştır. “Merdiven “ya-
şamı, “sarı kasımpatı” ise sevgiyi ve belki de zorunlu bir 
ayrılığı temsil edebilir. Bu ayrılığa rağmen “çiçeğin şiirle 
karışması” “dostluk”un şiir kişisi için taşıdığı önemi gös-
terir. Şiir ve dostluk, sanat ve insancıl yanı oluşturan duy-
gular şiir kişisi için çok önemli ve aynı zamanda birdir. 
Duygu şiiri, sanatı, sanat da duyguları ve insanı besler. 
Şiir kişisinin sözü edilen bu kişiyle kurduğu yakınlık, onu 
dostluk ve insanlaşmak arasında kurduğu bağa yönlen-
dirir. Başka bir deyişle, ikili ilişkilerdeki anlayış zamanla ki-
şinin tüm yaşam algısı haline gelmiş, kişi yaşadığı ilişkileri 
genele yöneltmiş, arkadaşlık ve dostluğu hayatın özünü 
oluşturan kavramlar olarak görmüştür. 

Şiirde, sade bir dil yapısı göze çarpar. Şiir kişisi, içinde 
bulunduğu ruh halini, özlemlerini, yaşam algısını ve bu 
algıya nasıl ulaştığını, onda bu hallerin oluşmasını sağla-
yan “sen” kişisine kişiye hitap ederek aktarır. Kullanılan 
bu sade ve canlı dil şiir kişisinin ne denli içten duygular 
içinde olduğunu ve seslenişin ne kadar coşkulu yapıldı-
ğını gösterir niteliktedir. Şiirde belirli bir uyak düzeni gö-
rülmez. Şiir dili bu sade söyleyişin yanında birtakım imge 
ve benzetmeler de içerir. “Hıdrellez günlerinde salıncak-
larda sallanan insanların gönülleri kadar hafif bir gülüm-
seme” ve “çiçeğin şiirlere karışması” bu söyleyişlere ör-
nek olarak gösterilebilir. Şiirin anlatımında kullanılan bu 
sadelik ile şiirin vermek istediği ana ileti olan “Arkadaşlık 
ve dostluğun insanlaşmadaki önemi” arasında bağ ku-
rulabilir. Şiir kişisi yaşama aslında bu kadar net ve basit 
bakmaktadır. Bu içten ve sade anlayış şiirin biçimindeki 
yalınlık ile belirgin bir hale getirilmiştir. 

İnsan yaşam boyu pek çok boyaya girip çıkar. Yaşanılan-
lar insanı insanlaştırır, kişiyi birey, insan haline getirir. Kişi 
hayat boyu umut eder, bu umutlar bazen kırılır bazen 
de kişiyi yaşama bağlar, umut umudu doğurur ve yaşam 
böylelikle daha canlı, daha yaşanılası bir hale bürünür 
Turgay Fişekçi’in “Karda Işıltılar” adlı şiirinde öne çıkan 
“umut” da şiir kişisinin yaşama ve bu umudun oluşma-
sını sağlayan “arkadaşlık” olgusuna verdiği değeri yansı-
tır. Şiirde, arkadaşlık olgusunun yarattığı “bütüncüllük” 
anlayışının önce insana ve dolayısıyla topluma yansıttığı 
güzelliklerden söz edilir. Şiirde, bu güzellikler ve yaşam 
coşkusu içinde kişinin hayata karşı duyduğu sevgi seslen-
me havası içinde ve içten bir söyleyişle aktarılmıştır. Me-
tindeki bu içten dil ve söyleyiş özellikleri kanımca okuru 
da aynı duygu durumuna yönlendirmede ve yaşamı şiir 
kişisinin bakış açısından da olsa sorgulamaya, hayattaki 
bazı değerleri düşünmeye sevk etmektedir. 
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En dolu dizgin çağımda,
Urgana vurulan bir tay gibi
Düştüm yaban ele.
Dolaştığım hiçbir caddede,
Yok çocukluk anılarım.

Çocukluk ya, gök mavisi gibi sınırları
Kaldırdı yeryüzünden.
Karadeniz’in sularını,
Malatya ile Sivas arasından geçirir,
Akdeniz’e aktarırdı düşlerimi.
Şimdi dalında altın sarısı
Bir kayısı bile alamıyorum, o bahçelerde
Oynaşan çocuk seslerini özlüyorum.

Karların erimesiyle taşınırdık Kartal dağı’n eteklerine,
Tapusu yoktu büyük dedelerimizden kalma yurtlarımızın.
Baharla koyun kuzu meleşmeleri,
Ses katardı kuşların müzik korolarına.
Nedensiz yasaklanınca yaylalar,
Tükendi sürüler, viran oldu ocaklarımız.
Düşmüşüm büyük kentlerin hoyratlığı ortasına
Yaylaları, kuzu, keklik seslerini özlüyorum.

Çocuk tarla işçiliğinde nasıl yorgun düşerdim yatağa.
Şimdi kol değil beyin gücümü satarak yaşıyorum.
Gökteki yıldızlar değil caddeleri ışıldatan, 
Cereyan lambaları.
Ne bir horoz, ne de bir kedi sesi var.
Yollarda tıklım tıklım araba
Ve biri öbürüne selam vermeyen insan kalabalığı.
Bense yıldızları, horoz, keklik, kuş seslerini
Ve bir gün görmediğimiz zaman arkadaşlarla 
Candan kucaklaşmalarımızı özlüyorum.

Ne bu vitrinleri renkli kent, döşeli daire,
Ne bu rahat iş,
Ne de gece caddeleri gündüze çeviren 
Elektrik aydınlığı gideriyor yurt özlemimi. 
Her gün doğumunda, ak kanatlı güvercinler
Salıyorum gökmavisine, selamımı götürsün
Özgür bir tay gibi tırsladığım, oynaştığım
Köyümün kırlarına, yaylasına.
Çocuklarım, eşim bile anlamaz beni.
Bu caddelerde yok çocukluk anılarım,
Çocukluğumu özlüyorum…

Molla Demirel

Çocukluğa Dönüş
Deniz Selçuk   11-G
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Çocukluğa Dönüş 
Şiiri Üzerine
Büyük kentlerde yaşayan, kalabalıklar arasındaki yalnız 
bireyler, kalabalığın içinde süren yaşamlarının akışından 
sıyrılıp, kendi iç dünyalarıyla yüzleştikleri vakit gelince 
tutunabilecekleri bir dal ararlar. Şehirde sürüklenilen bu 
melankoliye, bir de geçmiş yaşantının özlemli anıları ka-
tıldığında bireyler kendilerine bir çıkış bulmak isterler. 
Molla Demirel’in “Çocukluğa Dönüş” başlıklı şiirinde de, 
büyük şehirde yaşayan şiir kişisinin çocukluğunda yaşa-
dığı köyü, yaşamındaki doğallığı ile ilişkilerindeki sami-
miyeti arayışı ve anılarına duyduğu hasret anlatılmıştır. 
Ben dilinin kullanıldığı bu şiirde yabancılık ve arayış duy-
gularını yaşayan şiir kişisinin durumu şiirde çocukluğu-
nun anlatıldığı geçmiş zaman kip ekleri ve şiir kişisinin 
içinde bulunduğu anı anlatan şimdiki zaman kip ekle-
rinin kullanımını da içeren iki anlamsal kesite ayrıldığı 
bölümler üzerinden incelenecektir.

Şiirin birinci anlamsal kesiti, şiirin birinci, beşinci ve al-
tıncı bölümlerinde şiir kişisinin kendisinin “dolu dizgin 
çağında” (1) dizginlenen bir “tay” (2, 38) gibi olduğu-
nu ifade etmesinden özgür olmadığının, zorla dizginlen-
diğinin anlaşılmasıyla oluşmuştur. Şiirin ikinci anlamsal 
kesiti ise şiir kişisinin arayışının nedeninin anlaşıldığı, ço-
cukluğundaki yaşantısının anlatıldığı bölümdür. Bunlar 
ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerle ayrılmıştır.

Şiir kişisi “doludizgin”, “tay” gibi ifadelerle okuyucunun 
aklında güçlü, hareketli ve genç birinin görüntüsünü 
canlandırmış ve “urgana vurulmak” ifadesiyle bu özellik-
lerinin, bir başka deyişle hareketliliğinin zorla durdurul-
duğunu belirtmiştir. Şiir kişisi “yaban ellerdedir”, kendi-
sine yabancı bulduğu bir ortamda, sokaklarda çocukluk 
anılarını aramıştır; fakat anıları bu ıssız sokaklarda kay-
bolmuştur. 

Şiir kişisi yaşadığı köye gönderdiği “ak kanatlı güvercin”e 
umutlarını bağlamıştır. Yabancıyken de özrgür değildir 
insan; çünkü özgürlük yaşanılan yeri benimsemekten, 
sevilen yerde rahat ve mutlu olabilmekten doğar. Şiir 
kişisi köyüne sonsuzluğa bırakabildiği güvercinlerle ve 
elde edemediği özgürlüğün hasretiyle selam gönderir. 
Şehirdeki caddelerde köyünün kırlarını arayan şiir kişisi-
nin duygularının derinliğini  “çocukları, eşi” (40) olan en 
yakınları bile hissedememekte ve şiir kişisinin o caddede 
kendinden izler bulamadığını anlamamaktadırlar.

Şiirin ikinci bölümünde şiir kişisi çocukluğunu anlatmıştır 
ve şiir kişisinin arayışının nedeninin çocukluğa duyduğu 
özlem olduğu anlaşılmıştır. “Gök mavisi gibi sınırları” 
(6) aslında çocukluğunun sınırları kaldırdığını ve sonsuz 
olduğunu göstermektedir. Şiir kişisinin hayatına gelen 
“nedensiz yasaklar” (18) şiir kişisinin büyük kentin orta-
sına düşmesine ve kentin hoyrat olduğunu düşünmesi-
ne, “düştüğü” için ise bu durumun bir anda olduğunu 

ve şiir kişisinin alışamadığını algılamasına neden olur. Şiir 
kişisi köydeki “yıldızların” (24) ışığıyla “cereyan lamba-
larını” (25) karşılaştırarak şehrin yapay olduğunun altını 
çizmiştir. 

Şehrin göz alıcı “renkli vitrinleri”, “döşeli daire” gibi bir 
insanın hayır diyemeyeceği imkanlar, şiir kişisinin yurt 
özleminin, şehrin ona sunduklarına baskın geldiğini gös-
termektedir. Şiirde tekrarlanan ifade olan her bölümün 
sonundaki “özlüyorum” ifadesi şiir kişisine hakim olan 
ana duygunun özlem olduğunu da kanıtlamaktadır. 
Özlemin başat olduğu bu şiirin başlığının “Çocukluğa 
Dönüş” olması da anlamlıdır.  Başlık çocukluğuna döne-
meyen şiir kişisinin anılarını araması, kuşları özgür bırak-
masına rağmen gerçek anlamda çocukluğundaki ortamı 
elde edemediğini anlatmaktadır.

Çocukluğundaki özgürlüğü arayan şiir kişisi, özgürce 
yaşadığı köyüne özlem duymaktadır. Şehir onun için 
yabancıdır ve yapaydır. Köy ise düşlerinin sınırlarının ol-
madığı kendisini özgür hissettiği ve caddelerde dolaşıp 
bulamadığı anılarını yaşadığı, özlem duyduğu gerçek 
evrenidir.

GÜL DİLA DİNÇSOY
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gecenin ortasında ne işin var 
yıldızlara dokunma yanarsın 
bak birazdan ay da batacak 
karanlık bulaşmasın ellerine 
tersine döner yolunu bulamazsın 

içi dışı uzay tozu yansımalar 
sahi mi yalan mı anlayamazsın 
bir rüya gemisi iskele sancak 
dokunup geçiyor hayallerine 
ağlayasın gelir ağlayamazsın 

sevmek insanın yüreği kadar 
küçükse büyüğünü taşıyamazsın 
yalnızlığı da dene oldu olacak 
nasıl yankılanır derinden derine 
iyi midir kötü mü çıkaramazsın 

insan insanı kendisi tamamlar 
içinde başka dışında başkasın 
eksikliğin fazlana elbet bulaşacak 
öbürü sığacak bunun derisine 
yoksa sabaha sağ çıkamazsın 

ATTİLA İLHAN

yalnızlığı denemek

Selenge Biset EKER   11-E

İREM BALIKÇIOĞLU- İREM ULAŞ- BİLLUR TURNAOĞLU
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BENLİĞE
GİDEN YOLDA
Atilla İlhan’ın “Yalnızlığı Denemek” adlı şiirinde insanın 
kendi varoluşunu ve benliğini bulmasının tek yolunun 
kendi iç dünyasındaki gerçekliklerle yüzleşmesi, dış dün-
yadaki aldatıcı benliklerden uzak durup, ‘yalnızlığı dene-
mesi’ gerektiği gerçeği konu edilmektedir.

İnsanın iç dünyasındaki boşlukları tamamlayıp, bu ta-
mamladığı dünyayla kendi benliğini oluşturması gerekti-
ği; bunu yaparken dış dünyanın aldatıcı görüntülerini ya 
da kişilerini bu süreçten uzak tutması gerektiği, anlatıcı 
öznenin diğer şiir kişisi “sen”le söyleşmeleri,  uyarıları, 
seslenişleri yoluyla anlatılmaktadır. Bunun en belirgin 
anlatımı, beş dizeli eşit bentlerden oluşan şiirin son di-
zelerinde yinelenen “bulamazsın”, “ağlayamazsın”, “çı-
karamazsın”, “çıkamazsın” sözleriyle yansıtılmaktadır. 
Zaman olarak ilk dizede geçen ‘gece’ vaktinin seçilmesi 
aydınlığa kavuşamamış bazı gerçeklikleri, karanlık bir at-
mosferin varlığını göstermektedir. Uzaktayken; sadece 
dıştan göründüğü kadar bilinen ‘yıldızların’ görünüş-
lerinin ‘sen’ kişisini aldatabileceği, ‘yıldızlara dokunma 
yanarsın’ dizesinde anlatılmaktadır. Şiir kişisine yapılan 
bu uyarılar geniş zaman kipiyle yapılmaktadır, bu da şiir 
gerçekliğinin yaşamın temel özelliklerine dayandığına 
işaret etmektedir. Uzay tozu gibi dıştan parlak görünüm-
lü şeylerin onun benliğini yakacağını, bu tür aldatıcı et-
menlere takılmanın onu üzeceği, karanlığa sevk edeceği 
birinci ve ikinci bentlerde anlatmaktadır. İkinci bendin 
ilk dizesinde kullanılan ‘içi dışı uzay tozu yansımalar’ sa-
natsal söyleminde, ne olduğu gerçeği kesin olmayan bu 
aldatıcı yansımaları şiir kişisini daha da çok belirsizliğe 
iteceği görülmektedir. ‘sahi mi yalan mı anlayamazsın’ 
söylemiyle bulunduğu yere ya da kişiye sabit kalmaya-
cak olan bu ‘rüya gemisi’ en başta insanın hayallerine 
dokunarak mutluluk vermeye başlasa da sonradan bir 
anda varlığı çekeceğini ve onun gerçek mi yoksa sahte 
mi olduğunu kişinin anlayamayacağı anlatılmaktadır. Bu 
dış dünyanın kişide yaratacağı belirsizliği onu daha da 
karanlığa sokarak, belirsizlik içinde boğulacağı ‘ağlaya-
sın gelir ağlayamazsın’ dizesinde anlatmaktadır. İkinci 
bentte ‘sahi’ ve ‘yalan’ zıtlığı şiirdeki derinliği güçlü kıl-
maktadır.

İnsanın kendi benliğini tamamlama yolunda dış uya-
ranların yanıltıcı ve aldatıcı etkisinin bireyi bu yoldan 
döndüreceği ‘tersine döner yolunu bulamazsın’ dize-
siyle pekiştirilmekte, üçüncü bentte bu insanın kendi iç 
dünyasını tamamlama serüveninin hangi yolla gerçek-
leştirileceği, üçüncü dizedeki anlatıcı özenin, şiir kişisine 
önerileriyle ortaya konulmuştur. ‘yalnızlığı da dene oldu 
olacak’ dizesi hem başlığın tekrar edildiği bir dize olup 
hem de şiir kişisine yapılan uyarılardan sonra gösterilen 
ilk yoldur. Dördüncü dizenin ilk bendinde de ‘insan insa-
nı kendisi tamamlar’ dizesiyle de desteklenen bu gerçek; 
insanın kendi benliğini tamamlamadaki tek çözümün 

kendi iç dünyasını tamamlamak; dışarıda başka benlik-
lerden yardım aramak yerine çarenin yalnızlığı denemek 
olduğu anlatılmaktadır. Bu uyarı yapılırken de ‘iyi midir 
kötü mü çıkaramazsın’, ‘küçükse büyüğünü taşıyamaz-
sın’ dizelerinde olduğu gibi zıtlıklar kullanılmaktadır. 
Kendi iç dünyasını tamamlamak için yalnızlığı dene-
mesi önerilen şiir kişisinin dışarıda çare araması halinde 
oluşabilecek kayıplar ve zararlar ‘yıldızlara dokununca 
yanmak’, ‘eline karanlığın bulaşması’ imgelerinde vur-
gulamaktadır. Bunların ardından dördüncü bendin en 
son dizesi olan ‘yoksa sabaha sağ çıkamazsın’ dizesin-
de de anlatıcı özne, bireyin benliğini yaşatmasındaki tek 
seçeneğin dış aldatıcılıklardan kurtulup yalnızlığı dene-
mesiyle gerçekleşeceğini; yoksa kendisinin bu belirsizlik 
içinde kaybolacağına dair son uyarısını yapıp şiir kişisini 
yalnızlığı denemeye çağırmaktadır. 

Sonuç olarak, “Yalnızlığı Denemek” adlı şiirde şiir kişisi-
nin gezindiği karanlıklarda gözlemlediği yalnızlığa, ça-
resizliğe, seçeneksizliğe ayna tutulmuş olmakla birlikte; 
şiir, modern insanın birey olma yolunda yaşadıklarına 
gönderme niteliği taşımaktadır. Şiirin tamamında “sen” 
kişisine sunulan çarenin, yalnızlığı denemek olduğu vur-
gulanmaktadır.
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Nefes almak, içten içe, derin derin,
Taze, ılık, serin,
Duymak havayı bağrında.

Nefes almak, her sabah uyanık.
Ağaran güne penceren açık.
Bir ağaç gölgesinde, bir su kenarında.

Üstünde gökyüzü, ufuklara karşı.
Senin  her yer: Caddeler, meydan, çarşı...
Kardeşim, nefes alıyorsun ya!

Koklar gibi maviliği, rüzgârı öper gibi,
Ananın sütünü emer gibi,
Kana kana, doya doya...

Nefes almak, kolunda bir sevgili,
Kırlarda, bütün bir Pazar tatili.
Bahar, yaz, kış.

Nefes almak, akşam, iş bitince,
Çoluk çocuğunla artık bütün gece,
Nefesin nefeslere karışmış.

Yatakta rahat, unutmuş, uykulu,
Yanında karına uzatıp kolu,
Nefes almak.

O dolup boşalan göğse...
Uyumak, sevmek, nefes nefese,
Kalkıp adım atmak, tutup ıslık çalmak.

Sürahide ışıl ışıl, içilecek su.
Deniz kokusu, toprak kokusu, çiçek kokusu.
Yüzüme vuran ışık, kulağıma gelen ses.

Ah, bütün sevdiklerim, her şey, herkes...
Anlıyorum, birbirinden mukaddes, 
Alıp verdiğim her nefes.
 

ZİYA OSMAN SABA

NEFES ALMAK

Zeynep AKKALYONCU   11-F

AYÇA YILMAZ- ÖYKÜ TANSEL
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Nefes Almak
Şiiri Üzerine
Yaşanılan her anın insanlığa sunduğu mutluluk kaynak-
ları yaşamı değerli kılmaktadır. Ancak bu mutluluk kay-
naklarının sıradanlığı birey tarafından önemsenmemiş, 
insan büyük mutlulukların peşinden koşarken elindekile-
rin kıymetini bilememiştir. Ziya Osman Saba’nın “Nefes 
Almak” adlı şiirinde de bireyin bu umursanmadan geçir-
diği “yaşam”ın farkına varması ve basit şeylerden mutlu 
olmayı bilmesi gerektiği konuyla uyumlu olacak şekilde 
yalın bir şiirsel söylemle dile getirilmiştir.

“Nefes almak” eylemi mastar haliyle yalnızca başlık-
ta değil şiir boyunca biçok kez yinelenmiştir. Şiir kişisi, 
bu eylemin çağrıştırdığı en basit anlamıyla “yaşamak” 
kavramını ele almış, bireyin yaşamı boyunca sahip ol-
duklarının aslında birer mutluluk kaynağı olduğu dü-
şüncesini okuyucuya yansıtmıştır. Şiir kişisi “bağrı(n)
da, pencere(n)” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere sen 
kişisine seslenmiştir. Ancak bu “sen” kişisinin belirli bir 
kişi olmadığı şiirin bütün insanlara bir sesleniş niteliği ta-
şıdığını göstermektedir. “Kardeşim nefes alıyorsun ya!” 
dizesindeki seslenişte hissedilen samimiyet şiir kişisinin 
yaşama ve insanlara bakış açısıyla ilgi ipuçları vermek-
tedir. Şiir kişisi yaşamayı sevmekte, aldığı her “nefes”in 
değerini bilmekte ve bunu “kardeşim” olarak nitelendir-
diği bütün insanlara anlatmaya çalışmaktadır. Ayrıca şiir-
de yer alan “ağaç”, “su kenarı”, “gökyüzü” gibi doğa ya 
ait öğelere de sıkça yer verilerek bireyin günlük yaşamda 
değerini anlamadığı huzur verici “basit” şeylerin farkına 
varmasını sağlamaya çalışmıştır. 

Şiirin her üçlüğünde günlük yaşamda “sıradan” olduğu 
için farkına varılmayan kesitlere yer verilmiştir. “Ağaran 
güne gözlerini açan” kişinin “caddeler, meydanlar, çarşı” 
geçerek akşam evine, sevdiklerinin yanına gelmesi “ru-
tin” olarak nitelendirebileceği bir şeydir. Ancak şiir kişisi 
bu sıkıcı gibi görünen durumun dahi önemli olduğunu 
ve bunun “nefes alma”nın diğer bir deyişle “yaşama”nın 
bir sonucu olduğunu ifade etmiştir. Sonrasında sıradan 
bir günün diğer kesitlerine de yer verilen şiirde her üçlük 
kendi içinde bir anlam taşımakta hepsi birer “mutluluk 
kaynağı”nı simgelemektedir.

Şiirin esenlikli atmosferi, kullanılan birtakım anlatım 
özellikleriyle de pekiştirilmiştir. “Nefes almak” eyleminin 
“taze, ılık, serin”, mukaddes” gibi önadlarla nitelendiril-
mesi insan tarafından önemsenmeyen bu eylemin yaşa-
mın bir koşulu olduğunu ve insana mutluluk verebilece-
ğini göstermek için kullanılmıştır. Şiirde kullanılan dilin 
basit olması, süslü ifadelerden uzak durularak duru ve 
yalın bir anlatımın tercih edilmesi anlatım ile konunun 
birbiriyle uyumlu olmasını sağlamıştır. Çünkü şiire konu 
olan “nefes almak” eylemi de kişinin düşünmeden hatta 
farkında olmadan “doğal” olarak gerçekleştirdiği “basit” 
bir olaydır. Ancak derin anlamıyla bakıldığında “yaşama” 

nın temelini oluşturmakta, “hayat”ı simgelemektedir. 
Şiirde kullanılan koklama, duyma, ve dokunma duyuları 
ile şiire hakim olan olumlu atmosferi okuyucuya hisset-
tirme amacı güdülmüştür. “Yüzüme vuran ışık, kulağıma 
gelen ses” ifadeleri hem görme hem duyma yetisinin in-
san yaşamındaki önemini göstermiştir.  “Koklar gibi ma-
viliği, rüzgarı öper gibi” dizesinde duyular arası aktarma 
yapılmış, önemli olanın sadece “yaşam”ın değerini anla-
mak olduğu vurgulanmıştır.

Şiirde yer alan “ağaran güne pencere açmak”, “üstünde 
gökyüzü ufuklara karşı” sözleriyle şiir kişisi yaşama sevin-
cinin önemi vurgulamış, umutlu olmanın kişinin yaşam 
algısını değiştirebileceğini göstermiştir. “kalkıp adım at-
mak, tutup ıslık çalmak” basit ancak yaşamı daha renkli 
hale getiren eylemler olarak şiir kişisinin insanlara birer 
önerisi olarak şiirde yer almaktadır. “Anlıyorum, birbi-
rinden mukaddes, aldığım her nefes” dizelerinde şiirin 
iletisi verilerek nefes almanın öneminden söz edilmiştir. 

Yaşamak, insan için büyük bir hazinedir. Bu hazineyi layı-
ğınca kullanmak bireyin kendisine kalmıştır. Yaşam hazi-
nesinin önemi “Nefes Almak” şiirinde anlatılmış, kullanı-
lan dilin ve şiir yapısının da yalınlığıyla bu basit eylemin 
yaşamın kaynağı olduğu ve nefes almakla gelen küçük 
mutlulukların dahi insanı yaşama bağladığı anlatılmıştır.
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Bana yaşadığı kentin kumunu gönderen 
Bir sevgilim vardı 
Bense merak ederdim hep oranın rüzgarını 
Uslu mu deli mi sürekli mi 
Apansız mı çıkar gökte savurur 
Yerden aldığını 
Paylaştığımız kentler oldu sonra 
Rüzgar usta ben acemi 
Esti geçti bir hışımla geçti 
Kum doldurdu gözlerimi…

Gülten AKIN

KUM
Gökçe Telli   11-E

“Gustave Klimt” den  
EYLÜL HAZAL TAŞKIN
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RÜZGAR
NEREYE?
İnsan yaşamı boyunca bir kum misali savrulup durmak-
tadır. Aldığı yolları, yaşadığı şehirleri, ilişkilerinin sonlarını 
seçemeyen, bir kum saati içindeki herhangi bir kumdan 
farksız olan insanın yaşamı, çevrildiği yöne göre belirle-
nir. Hayat kum saatini çeviren el; çölde fırtınayı başla-
tan güçlü rüzgar; insan da karşısına çıkanı içine alıp alıp 
birden sönen, hışımla geçerken oradan oraya, aşağıdan 
yukarıya, soldan sağa savrulan tek bir kum tanesidir.

Gülten Akın’ın “Kum” adlı şiiri; başlık, ilk dize ve son 
dizede yer alış itibari ile “kum” ile sınırlanmış bir görü-
nüm sergilemektedir. Bu sınırlanmışlık insanın bir kum 
oluşundan gelen sınırlarına bir gönderme niteliğindedir.
Şiirin genel yapısına bakıldığında sınırlandırılmışlığının 
yanında bütünlüklü on dizeden oluşmuş ve az sözcük 
kullanılan yalın görüntüsü dikkat çekmektedir. Bütünlük-
lü görüntüsüne karşın konusu ve anlatım şekline göre 7. 
dizeden ayrılmış iki kesitten oluştuğu söylenebilir. Belirli 
bir uyak düzeni bulunmamakla birlikte 2. 3. ve 6. dize-
lerde “vardı”, “rüzgarını”, “aldığını” sözcüklerinin ortak 
sesi “-ı” lerle, son üç dizenin sonunda bulunan “ace-
mi”, “geçti”, “gözlerimi” sözcüklerinin “-i” sesleri yarım 
uyaklar ahenk yaratmaktadır. Bunların yanı sıra şiirin 4. 
dizesinin “Uslu mu deli mi sürekli mi” soru cümlelerinin 
art arda sıralanışı da şiire müzikal bir hava katması yö-
nünden önemlidir. 

Anlatıcı öznenin/şiir kişisinin kendi öyküsünün yer aldığı 
şiirde zaman, görülen geçmiş zamandır. “Bir sevgilim var-
dı”,  “Paylaştığımız kentler oldu sonra” dizelerinde öykü 
dili, doğal akışında görülmektedir. Kullanılan zaman ve 
öykü dili aracılığıyla başlangıçta tanıma çabası içerisine 
düşülen, zamanla karşılıklı paylaşım ile bağlanılan ve son 
olarak geldiği gibi bir rüzgârla giden sevgili anlatılmıştır. 
Hikâyenin anlatılması sırasında bazı sözcükler tekrarlan-
mıştır. Bu tekrarlanışla kısa anlatıma yoğunluk kazandırıl-
mıştır. Örneğin, bir yere aidiyeti, yaşamı, anları ve anıları 
temsil eden kent sözcüğü; birinci ve yedinci dizelerde 
tekrarlanmaktadır. Başlangıçta kent, sevgilinin yaşamını 
ifade eden bir gizem unsuru iken, ardından bir birliktelik 
anlarının simgesi olarak yer almıştır. Kent kavramının ar-
kasında bir duygu ve zaman ortaklığı, aktarımı olmuştur. 
İnsan hayatını belirleyen “rüzgâr”  yine iki kez kullanılan 
sözcüklerdendir. Rüzgar; şiir beninin, sevgilisinin yaşadı-
ğı kentin rüzgârını merak etmekte, onun huyunu suyu-
nu merak etmektedir. Sevgili uslu mudur, deli mi sürekli 
midir? Soru cümleleri art arda yinelenirken şiir kişisinin 
içinde bulduğu çıkmazı da anlatmaktadır. Bu bağlamda 
şiir kişisi, rüzgar üzerinden sevgilisini anlama çabası için-
dedir. Rüzgarın apansız çıkıp çıkmayacağının belirsizli-
ği, sevgilinin gelecekte yaşatacaklarının belirsizliğine eş 
değerdir. Sevgili gelip de geldiği gibi apansız savrulup 
gidecek midir yoksa birdenbire şiir benini göklerde mi 
savuracaktır? Tıpkı geldiği rüzgâr gibi ayaklarını yerden 

kesip kendi akımı içine mi alacaktır? Bunların yanıtı şiir 
beninin merak ettikleridir. Bunun yanıtı ya da açıklama-
sı, sekizinci dizede bir bağdaştırma içinde yer almıştır. 
Rüzgârın usta insanın acemi oluşu, insanın ne yaptığını 
bildiğini sanıp yine hayatın kum fırtınası içinde dönerek 
bir yol izlemesi düşüncesini barındırmaktadır. 

Son dizede yer alan “acı, görememe durumu, kızarık 
gözler, görüntüdeki kayıp”, faydasız bir gözü kaşıma is-
teğini taşıyan anlamıyla şiir yeni bir derinlik kazanmıştır. 
Artık hikâye tamamen bitmiş, sevgili gitmiş ve geride 
onun rüzgârından kalan kumlar, yani sevgilinin giderken 
bıraktığı anılar ve o boşluk nedeniyle hissedilen hırpala-
yıcı rüzgâr, gözleri yaşartan bir ilişki olarak hayatın geç-
miş sahnesinde yerini almıştır. 

 “Kum”un on dizesi arasına sıkıştırılmış derinlikte, hayat 
denen rüzgarla savrulan şiir kişisinin, sevgilinin gidişiyle 
sonlanan hikayesi yer almaktadır. Rüzgâr, kent, kum söz-
cüklerine yüklenen aidiyet, güçsüzlük, göçücülük, ilişki-
lerdeki geçicilik kavramlarıyla mayalanan şiirde bağdaş-
tırmalardan oluşmuş yoğun bir anlatım bulunmaktadır. 
On dizeye sığdırılan hikayenin derinliği, rüzgar kişileştir-
mesiyle sağlanmıştır. 

Hangi rüzgâr atmıştır insanı ve sevgilisini aynı kente ve 
hangi rüzgâr hırçın ve kuvvetli ayırmıştır onları, birleştir-
diği gibi…

“Botiçelli”den 
DENİZ- MERVE-CEREN
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Avluda dizboyu kar

lapa lapa da yağıyor

hızını alamadı sabahtan beri bir türlü.

Mutfaktayız.

Masada, muşambanın üstünde bahar,

masada, muşambanın üstünde körpecik bir 

salatalık

çiçeği burnunda, pütürlü.

Çepçevre oturmuş bakıyoruz ona,

şavkı vuruyor yüzümüze yumuşacık

bir tazeliktir kokuyor bir tazelik.

Çepçevre oturmuş bakıyoruz ona

şaşkın

düşünceli

iyimser.

Rüyada gibi bir halimiz var.

Masada, muşambanın üstünde umut,

masada, muşambanın üstünde güzel günler

yeşil bir güneşle yüklü bir bulut

yaklaşan sabırsız zümrüt bir kalabalık

açılıp saçılacak sevdalar

masada, muşambanın üstünde körpecik bir 

salatalık

çiçeği burnunda, pütürlü.

Avluda dizboyu kar

lapa lapa da yağıyor

hızını alamadı sabahtan beri bir türlü.

NAZIM HİKMET RAN

Salatalık
Engin Kızılcan 11-G

AYÇA ÖZTÜRK
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Salatalık
Şiiri Eleştirisi
Bilinçaltı, duyguların ve hislerin incelenmesini sağlayan 
bir ortam oluşturur. İnsanoğlu, duyguları üzerine düşü-
nebilen bir canlı olduğu gibi, bu yeteneğini analiz edip 
onu kullanma yeteneğine de sahiptir. Nazım Hikmet’in 
“Salatalık” şiirinde de, bireylerin duygularının nasıl te-
tiklendiği, bilinçaltının incelenmesi ve bu duyumsama-
nın nasıl gerçekleştiği ele alınmıştır. Şiir, “Gerçeklik” ve 
“Düşünce akışı” olarak iki anlamsal kesite ayrılmış, ton 
ve eserin akışı bu anlamsal bütünlüğe uygun olarak bir 
araya getirilmiştir.

Şiirin ilk anlamsal kesiti, avluda sabahtan beri yağan karlı 
bir hava tasvir edilerek başlanmış ve şiirin bitişinde tek-
rar edilmiştir. Bu yerleşim, okuyucunun yer ve zaman 
kavramını pekiştirmekle beraber, şiirin gerçekçi temelini 
güçlendirmektedir. Tıpkı bu şekilde, şair, “Mutfaktayız” 
dizesiyle, şiir kişilerinin Biz olduğunu ve bulundukları 
uzamı ifade etmekte ve “Masa”nın etrafında “çepçevre” 
konuşlanmış olmalarını irdelemektedir. Bu ayrıntılı akış, 
dışarıdan içeriye “salatalık” ile sonlanmış, ve şair, kur-
guladığı evreni aşama aşama sergilemiştir. Bu sergileniş 
biçimi, imgelerin daha rahat ve akıcı bir şekilde algılan-
masını sağlamakta ve şiire somut bir anlam katmaktadır. 
“Salatalık” nesnesinin incelenmesi, tıpkı uzamın betim-
lenmesinde olduğu gibi adım adım gerçekleşmektedir. 
Öncelikle kişilerin masanın etrafında “çepçevre” konuş-
lanmış oldukları, sonra da “ona bakmaları” ve “şavkının 
yüzlerine yumuşacık vurması”, nesnenin bütünden de-
taya tasviridir. Salatalık nesnesi, gerek “körpecik” ifade-
siyle boyutu, gerek “çiçeği burnunda, pütürlü” ifadesiy-
le dokusu, gerek “tazeliktir kokuyor bir tazelik” ifadesiyle 
kokusuna kadar betimlenmiş, şiirin odak noktası olan bu 
nesne, şiir kişilerinin algılamış oldukları her yönüyle oku-
yucuya sunulmuştur. 

“Çepçevre bakıyoruz ona” ifadesinin tekrarı ve onu ta-
kip eden kaydırılmış mısralarla tensel özelliklerin anlatımı 
sona ermiş, akabinde, şiirin tonunda olumlu bir yönelişe 
geçilmiştir. Bu yöneliş, uzamın ve figürlerin betimlenme-
sinden, onların duygu durumuna doğru bir yöneliştir. 
Mısraların kaydırılma tekniği, bir akışın ve yönelişin aşa-
ma aşama ilerleyişini görsel olarak ifade etmekte, şiirini 
duygu durumundaki değişimini göstermektedir. Biz kişi-
leri, bu akış sonrasında ne hissettiklerini gözlemlemeye 
başlamışlardır ve bu değişim de “Rüya gibi bir hal” ve 
düşünceler ile devam etmiştir. Masanın üzerinde duran 
salatalık nesnesi, onlar için “umut” ve “güzel günler”i 
simgelemektedir artık. Aynı şekilde, nesnenin rengi, şiir 
kişilerinin zihninde “yeşil bir güneş” ve “zümrüt bir kala-
balık” gibi imgeler yaratmaktadır. “Yeşil”in bu dizelerde-
ki işlevi, bahsedilen kavramlara somut bir özellik ekleye-
rek, duygu durumunu güçlendirmesidir.

“Düşünce akışı” anlamsal kesitinden “Gerçeklik” kesiti-

ne geçiş, en yoğun biçimiyle “açılıp saçılacak sevdalar” 
dizesinden, “masadaki muşamba”ya geçişte görülebilir. 
Bu dizeler, şiirin hayali ve duygusal boyutundan, hatta 
şiir kişilerinin bilinçaltlarına ve zihinlerine kadar giden bir 
yolculuktan, gerçek dünyaya çarpıcı bir geri dönüşün 
yaşanması bakımından önemlidir. Şiir kişileri, düşünceler 
aleminden bir anda çıkmış, öncelikle bakmakta oldukları 
masaya, sonra da bulundukları ortama hakim olmuş-
lardır. Kar yağışının tekrarı ile gerçeklik, tüm varlığıyla 
kendini hissettirmiştir. “Salatalık” şiiri, bireylerin kendile-
rini bulundukları ortamdan soyutlayıp, iç dünyalarına ve 
“sevda”larına yaptıkları yolculukların bir anlatımıdır. Bu 
yolculuğun somut ve gerçek hali şiirin başında ve sonun-
da tekrarlanarak okurun gözünde temellendirilmiş, aynı 
şekilde yolculuğun özü ise tüm soyutluğu ve imgeleriyle, 
şiirin tonunun olumlu bir yönde değişmesiyle ve özellik-
le görme duyusunun kullanımı ile pekiştirilerek, bir akış 
halinde verilmiştir. Duygular, figürlerin ani uyanışıyla ve 
kar yağışıyla yüzleşmeleriyle son bulmuştur.

Doğa, insanı çevreleyen bir uzam görevi görse de, as-
lında onun duygu durumunu da etkileyen bir güce sa-
hiptir. Aynı şekilde, kişiler de duygu durumlarını bulun-
dukları uzamla iliştirip ifade etme yeteniğe sahiptirler. 
Nazım Hikmet’in şiirde ifade edilen umut dolu, iyimser 
duygu durumunun nasıl ortaya çıktığı tek bir salata-
lık nesnesinden türetilen çağrışımlar ve görsel imgeler 
üzerinden bir akış halinde verilmiş, mevcut düzendeki 
olumsuz şartlardan etkilenerek nasıl eski haline geri dön-
düğü ise, uzamın sade tasviri ile açıklanmıştır. “Salatalık” 
şiiri göstermiştir ki, bir sebze tek başına bile, bireylerin 
bilinçaltını ve duygu durumlarını anlatmak için yeterli 
imgeleri sunma gücüne sahiptir.

ÖMER ERENCAN DURAL
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akşam oldu yine bastı karalar

varıp yıldızların kapısını çaldım açtılar

yıldızlar uyanıp gözlerimden geçtiler

halep şehri şen oldu şenlik oldu

ağaçlar dile geldi kuşlar güldü

dağ dağa kavuştu ben sana kavuştum

zehra kardelin

sen kimsenin bilmediği bir yıldız gibisin

istersen derya düşünür kahrolur kederinden

istersen dağ yürür yağmur olur bulut olur

bir rüzgârın koynundan çıkar gelirsin

gözlerin iki siyah karanfil gibi

gözlerini alsam yakana taksam

zehra kardelin

sen masallardan bile güzelsin büyüksün

açıl susam dedin açıldı kalbimin kapıları

kırk haramiler yol verdi sana

ellerin alnıma dokundu havaî fişek oldum

alıp başımı gittim güneşi delip geçtim

evren tükendi tükendi sen başladın

zehra kardelin

sen bensin ben senim

kalbimde senin kalbin kalbinde benim kalbim

ben yanardağ sen ateş sen dünya ben güneş

ömrün ömrüme girmiş yazan alnıma yazmış

nur yüzüne yüzün şarkılara dönsün

kalbim bir yol sana gitmiş

zehra kardelin

ATTİLA İLHAN

ZEHRA KARDELİN

Merve Dursun  11- F

AYSU GÖKSU BAŞER
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Zehra Kardelin
Şiiri Eleştirisi
Aşk, bireyin yaşamı sevmesini ve geleceğe umutla bak-
masını sağlayan bir duygudur. Kişi, sevdiği insanın duy-
gularına karşılık vermesini bekler ve bunun yaşamını ta-
mamıyla değiştireceğini düşünür.  Attila İlhan da  “Zehra 
Kardelin” adlı şiirinde şiir kişisinin “sen” kişisine olan aş-
kını ve onun yaşamı değiştirecek gücüne olan hayranlı-
ğını “ben” ve “Zehra Kardelin” şeklindeki iki anlamsal 
kesitle okuyucuya yansıtmıştır. 
Şiir kişisi, “ben”,  seslendiği “sen” kişisi Zehra Kardelin’dir. 
“Sen” kişisinin adının hem başlıkta hem bölümlerin son-
larında açıkça belirtilmesi, şiir kişisinin “sen” kişisine 
karşı olan duygularıyla ilgili herhangi bir tereddüdünün 
olmadığını göstermektedir. Şiirin geneline bakıldığında 
şiir kişisinin Zehra Kardelin’e olan aşkı ve bunun getirdiği 
hayranlığı görülmektedir. “sen bensin ben senim / kal-
bimde senin kalbin kalbinde benim kalbim” dizeleri de 
şiir kişisinin bu duygularını kanıtlamakta, kendisini “sen” 
kişisiyle bütünleştirdiğini göstermektedir. 
 Şiir kişisi Zehra Kardelin’e karşı olan duygularını açıkça 
belirtmiştir,  ancak “sen” kişisinin duygularına şiirde yer 
verilmemiştir. “dağ dağa kavuştu ben sana kavuştum” 
ve “kalbim bir yol sana gitmiş” dizelerinden de anlaşıldı-
ğı üzere Zehra Kardelin şiir kişisi için ulaşılmaz değildir, 
bu da onun beklenti içine girmesine neden olmaktadır. 
Şiir kişisi, Zehra Kardelin’i kimsenin bilmediği bir yıldıza 
benzetmiştir. “Yıldız” umudu simgelerken o yıldızı kim-
senin bilmemesi Zehra Kardelin hakkındaki belirsizliğin 
ve gizemin bir göstergesidir. “Yıldız” sözcüğü şiirde bir-
den fazla kullanılmıştır. “Varıp yıldızların kapısını çaldım 
açtılar / yıldızlar uyanıp gözlerimden geçtiler” dizelerin-
de de görüldüğü üzere “yıldızlar” yani Zehra Kardelin, 
şiir kişisine göre ulaşılması zor olandır ancak şiir kişisi ona 
ulaşma gücünü kendisinde görmektedir.  “Yıldızların 
kapıyı açması” imgesi de bunu kanıtlamakta, ayrıca şiir 
kişisinin duygularının karşılıksız olmadığını göstermekte-
dir. “Akşam olup da karalar bastığında yıldızların uyanıp 
şiir kişisinin gözlerinden geçmesi”  ise bir yıldıza benze-
tilen Zehra Kardelin’in şiir kişisinin  “karanlıklar içindeki 
umudu” olduğunu ifade etmektedir.
Zehra Kardelin’in şiir kişisinde uyandırdığı yoğun duygu-
lar “ellerin alnıma dokundu havaî fişek oldum / alıp ba-
şımı gittim güneşi delip geçtim” dizeleriyle anlatılmıştır. 
Bu da sevdiği kişinin sadece yanında olmasının bile onu 
ne kadar mutlu edebildiğinin ve ona neler yaptırabildi-
ğinin kanıtıdır. Zehra Kardelin’in “eli alnına değdiğinde” 
şiir kişisinin “güneşi delip geçmesi” Zehra Kardelin’in 
ona hissettirdiği olağanüstü duyguları ifade etmektedir. 
Zehra Kardelin şiir kişisini heyecanlandırmakta, umutlan-
dırmakta ve mutlu etmektedir. Şiir kişisinin kendini havai 
fişeğe benzetmesi de hissettiği heyecanı göstermektedir. 
“Evren tükendi tükendi sen başladın” dizesinde ise Zeh-
ra Kardelin’in şiir kişisi için bir umudu simgelemesinin 
yanı sıra  onun için son anda gelen bir mutluluk olduğu 
da görülmektedir.

Şiir kişisi “sen” kişisine olan hayranlığını masalsı öğe-
lerden yararlanarak ifade etmiştir. Şiir kişisinin Zehra 
Kardelin’i “masallardan bile güzel büyük” görmesi bu-
nun bir örneğidir. Zehra Kardelin’in kendisinde uyna-
dırdığı aşk duygusunu “açıl susam dedin açıldı kalbimin 
kapıları” dizesiyle anlatmış, yine aynı masalda yer alan 
“Kırk Haramiler”in Zehra Kardelin’e yol vermesini de 
onun bütün zorluklara ve engellere karşı olan yok edici 
gücünün bir ifadesi olarak kullanmıştır. Zehra Kardelin’in 
bu gücünü “istersen derya düşünür kahrolur kederinden 
/ istersen dağ yürür yağmur olur bulut olur” dizeleriyle 
vurgulayarak onun istediği zaman masallardaki olağa-
nüstülükleri dahi gerçekleşebileceğinden söz etmiştir. 
 Karanfil,  temizlik saflık ve güzellik anlamına gelmek-
tedir. Şair Zehra Kardelin’in gözlerini siyah karanfillere 
benzetmekte ve “siyah” sözcüğüyle  Zahra Kardelin’in 
gözlerindeki güzellik ve derinliği anlatmaktadır.  Şiir kişisi 
aynı zamanda Zehra Kardelin’in kendisinin varlığı için bir 
neden ve gereklilik olduğunu düşünmektedir. “Ben ya-
nardağ sen ateş sen dünya ben güneş” dizesi bunu an-
latmaktadır. Ateş olmayan bir yanardağın bir hiç olması 
gibi “Zehra Kardelin”siz bir hayatın da imkansız olacağı-
nı belirtmektedir. Dizenin ikinci kısmında ise dünyadaki 
hayatın devam edebilmesi için güneşin olması gerektiği 
gibi duyduğu aşkın da Zehra Kardelin’ei “değerli” kıldı-
ğını vurgulamıştır. 
Birey âşık olduğu zaman hissettiği yoğun duygularla ha-
reket eder; o kişi adeta onun yaşam kaynağı haline gelir 
ve hayatını sürdürebilmesi için onun bir gereklilik oldu-
ğunu düşünür. Attila İlhan’ın Zehra Kardelin adlı şiirinde 
şiir kişisinin Zehra Kardelin’e duyduğu aşk da böyle bir 
aşktır. Şiirde bu duygu masalsı öğelerle ve benzetmelerle 
okuyucuya aktarılmıştır.

BERK DURAL
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Sinan Barışta   11-D

onlara ün mü gelir bazı ses mi duyarlar
yumuşak bir kedere ufalır bakışları
idam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar
ölüme koşullanmış bütün davranışları
yorgun öksürükleri oturup kalkışları
yaşayıp durmaktan gizlice utanırlar
her gece artık gitmek vaktidir sanırlar
geçmiş günlerinden bir destek aranırlar
uysal bir gülümseme tek sızlanışları
idam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar
ölüme koşullanmış bütün davranışları

yolculuk sabaha mı yoksa akşam üstü mü
aylardan bu ay mı günlerden acaba ne gün
yılan gibi çöreklenmiş bu boğuk kördüğümü
çözebilirsen çöz çözememekten üzgün
kaç kere hesabını çıkarırlar bir ömrün
şu yağmurlu güz dünyadaki son güzü mü
bir daha yiyecek mi yediği şu üzümü

ya uykuda giderse söylemeden son sözünü
ölmek var mı farkına varmadan öldüğünü
yılan gibi çöreklenmiş bu soğuk kördüğümü
çözmeye uğraşırlar çözememekten üzgün

bakılan her resim bütün bir ömrü saklar
ellerini kaldırsalar yıllar dökülüşür
birazdan yalıda sanki buluşacaklar
bir yerde saat çalsa o sevgili görünür
umut heykeli midir ay ışığı örtünür
bir pencere açılsa unutulmuş şarkılar
çocuk bahçelerinden nasıl yankılanırlar
kalkan her vapurda giden bir yolcu var
gönderilen her mektup onları götürür
idam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar
sabahtan akşama her gün kaç kere ölür

	 	 	 Atilla	İlhan	

İnsanın hayatını nasıl yaşadığı ve bu hayattan mutlu 
olup olmadığı çok önemlidir. Her insan dönüp geçmi-
şine baktığında hatırlayacağı güzel anılar ve bu anılarla 
değer kazanan bir hayatı olsun ister. İstenilen bu yaşama 
ulaşılamadığında kişi mutsuz olur ve “ihtiyarlık” denilen 
süreç geçmişe duyulan özlem, yaşanılanların veya ya-
şanılamayanların yarattığı pişmanlık duygusu içinde bir 
hayli zorlu geçebilir. Yaşlılığın kişiye getirdiği yük aslında 
yükü fiziksel sıkıntılardan çok yaşanılan pişmanlıklar ve 
bu pişmanlıkları yok edememenin getirdiği “çaresizlik” 
duygusudur.  Atilla İlhan “İhtiyarlar Balladı” adlı şiirinde, 
içinde bulunduğu “ihtiyarlık”  durumunu kabullenmiş, 
geçmişe özlem duyan, umut arayışı içinde olan ve yakla-
şan sonu çaresiz bir biçimde bekleyen insanları, onların 
yaşam algılarını gözlemci bir şiir kişisinin ağzından dile 
getirmiştir. 
 
Şiirde sözü edilen “ihtiyarlar”ın durumunu anlatan şiir 
kişisi, dışarıdan bir göz olarak sözünü ettiği bu kişileri 
gözlemlemiş ve onların “yaşlılık” durumu ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunmuştur. İhtiyarlar, onların durumu-
nu aktaran anlatıcı kişinin gözünde,  hallerini kabullen-
miş, ölümün yakın olduğunu bilmelerine rağmen yine 
de hayatta tutunacak bir dal, bir destek arayan, yaşam 
telaşından vazgeçmeyen insanlar olarak anlatılmışlardır. 
Şiirde, ihtiyarların yaşlılıktan, bu halin getirdiği zorluklar-
dan dolayı yaşadıkları sıkıntılar ve kaygılar dile getirilmiş-
tir. Özellikle, ölümün ne zaman geleceğinin belirsizliği 
ve yaşanılan anların son anları olmasının korkusu ihti-
yarları belirgin bir kaygı durumu içine itmiştir. Her şeye 
rağmen bu kişilerin yaşamak, hayatın devamlılığı adına 

bir umut beslekleri ve yaşam karşısındaki çabalamaları 
hiçbir zaman tamamen bırakmadıkları da ifade edilir.

Şiirin ilk bölümünde yaşlıların içinde bulunduğu durum, 
hayatının sonuna gelinişi, ölümün yaklaşıyor olması ve 
yaşlıların bunu kabul edişi anlatılmaktadır. Şiirin ilk dize-
sinde geçen  “onlara ün mü gelir bazı ses mi duyarlar”, 
“yumuşak bir kedere ufalır bakışları” ifadesi yaşlıların 
geçmişini, yaşanılan acıları ve hissettikleri üzüntüleri ak-
tarır.  “Yumuşak bir kedere ufalır bakışları” dizesi imgesel 
bir söyleyiş olup ihtiyarların üzüntülerini ve yaşanmışlık-
larını dile getirir. “İdam mahkûmlarıdır aslında ihtiyar-
lar”, “ölüme koşullanmış bütün davranışları” şeklindeki 
iki dize şiirin anlam ve bütünlüğü için çok önemlidir. Bu 
iki dize, ilk bölümde iki defa tekrarlanmıştır. Şiir kişisi, 
vermek istediği duygu durumunu güçlü bir biçimde ifa-
de edebilmek için tekrarlardan yararlanmıştır. Bu dizeler 
şiirin tüm anlamını içinde barındırır. Aynı bölüm içinde 
dikkat çekecek bir biçimde dizelerin tekrarlanması da 
bu durumu kanıtlar niteliktedir. “İdam mahkûmlarıdır 
aslında ihtiyarlar” bölümünde şiir kişisi, yaşlıları “idam 
mahkumları”na benzetmiş, onlar arasında bağ kurmuş-
tur. İdam mahkûmlarının çaresizce ölümü bekleyişleri ve 
idam hükmüne rağmen ölüm anının tam olarak bilin-
meyişi noktasında şiir kişisi bu mahkûmlarla yaşlıları or-
tak bir noktada buluşturmuştur. İdam mahkûmları gibi 
yaşlılar da içinde bulundukları durumu kabul etmişler ve 
bir bekleyiş içine girmişlerdir. “Yorgun öksürükleri otu-
rup kalkışları”, “yaşayıp durmaktan gizlice utanırlar” ifa-
delerinde ise ihtiyarların, yaşamlarının son demlerinde 
olduğunun, ölümün yaklaştığının farkında olduklarını 

İhtiyarlar Baladı

YOL BİR YERE GİTMEZ, 
O BİR DURMA HALİDİR
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aktarmak için kullanılmıştır. “Yorgun öksürükler” söyle-
yişinde onların artık yaşamaktan yorgun düştüklerini ve 
sona gelinmişliğinin farkında oldukları anlatır. “Her gece 
artık gitmek vaktidir sanırlar” derken yaşlıların da tıpkı 
idam mahkûmları gibi bu dünyadan yakın bir zamanda 
ayrılacaklarının farkında olmaları ve bu ayrılığın ne za-
man gerçekleşeceğini bilememelerinden dolayı yaşadık-
ları kaygı durumu dile getirilir. “Geçmiş günlerinden bir 
destek aranırlar”, “uysal bir gülümseme tek sızlanışları” 
ifadesi ise bu kadar çaresizliğe rağmen hala küçük de 
olsa ihtiyarların yaşam mücadelesinde bir umut taşıdık-
ları ve tam anlamıyla pes etmedikleri ifade edilir. Des-
tek arayışında bir “gülümseme”nin bile onları ne kadar 
mutlu edeceği anlatılır. 

Şiirin ikinci bölümünde yaşlıların ölümün ne zaman ge-
leceği noktasında hissettikleri korku ve kaygıları anlatılır.  
“Yolculuk sabaha mı yoksa akşamüstü mü”, “aylardan 
bu ay mı günlerden acaba ne gün” şeklindeki söyleyişler 
ihtiyarların ölüm zamanının belirsizliği ve bilinmezliği 
karşısında yaşadıkları çaresizlik ve kabullenmişlik hali-
ni ifade etmektedir. “Yılan gibi çöreklenmiş bu boğuk 
kördüğümü”, “çözebilirsen çöz çözememekten üzgün” 
dizeleri ise bu durumun bir kör düğüm gibi asla çözüle-
meyecek, içinden çıkılamayacak ama bir o kadar da yad-
sınamaz bir gerçek olarak insanın karşısında durduğunu 
ifade etmektedir. Ölüm gelmekte, yaşamdan ne zaman 
ayrılacağımız bilinmemekte ve insan bu durum karşısın-
da çaresiz bir bekleyiş içine girmektedir. “Çözebilirsen 
çöz” ifadesi aslında tek bir kişiye yönetilmiş bir sesleniş 
değildir. Burada “insan”a, herkese bir seslenme vardır, 
çünkü bu durum insanlığın içinde bulunduğu, herkesin 
bir gün karşılaşacağı bir durum, bir gerçektir. “Çözeme-
mekten üzgün” ifadesi ise bu durumu sorgulamanın ya 
da çözmenin ne derece boşa bir çırpınış olduğunu vur-
gulamak için kullanılmıştır.  “Kaç kere hesabını çıkarır-
lar bir ömrün”, “şu yağmurlu güz dünyadaki son güzü 
mü”, “bir daha yiyecek mi yediği şu üzümü”, “ya uy-
kuda giderse söylemeden son sözünü”, “ölmek var mı 
farkına varmadan öldüğünü” mısralarının hepsi ise ikinci 
bölümün özünü oluşturan “ölümün ne zaman geleceği 
konusunda yaşanan kaygılar”ı anlatır. “Kaç kere hesabı-
nı çıkarırlar bir ömrün” denilirken, ihtiyarların “Ölüm ka-
pımızı ne zaman çalacak?”diye duydukları kaygıyı ifade 
eder. Onlar bu belirsizliğin yarattığı huzursuzluk içinde 
yaşadıklarından, yaşarken bile ölüm halinden bahseder-
ler. Yaşam, onlar için aslında bir noktadan sonra ölümün 
kabullenilmişliği ile birlikte devam eder. “Son güz mü”, 
“bir daha yiyecek mi”, “ya uykuda giderse”, “ölmek var 
mı farkına varmadan” bölümleri ihtiyarların; ölümün za-
manın belirsizliği, sona ne kadar yakın olunduğu konu-
sundaki kaygılarını dile getirir.  Yaşlılar, uykularında, son 
sözlerini söyleyemeden ve öldüklerinin farkına bile var-
madan gitmekten korkmaktadırlar. İkinci bölümde “yı-
lan gibi çöreklenmiş bu soğuk kördüğümü”, “çözmeye 
uğraşırlar çözememekten üzgün” ifadelerini yineleyerek 
vurguyu belirgin hale getirmiştir. 

Şiirin üçüncü bölümünde ise önceki iki bölümde anlatı-
lanlar yinelenmiş, yaşlıların yaşanmışlıklarından, bir des-
tek arayışından, geçmişteki günlerinden bahsedilmiştir. 
“Bakılan her resim bütün bir ömrü saklar”, “ellerini kal-
dırsalar yıllar dökülüşür”, “birazdan yalıda sanki buluşa-
caklar” dizeleri yaşlıların geçmişlerini, geçen yılları, yaşa-

nılmış onca şeyi ifade eder. “Bütün bir ömrü saklar” ve 
“yıllar dökülüşür” bölümleri koca bir ömrün geçtiğini, 
geride birçok şeyin kaldığını ve artık sona yaklaşıldığını 
anlatır. “Ellerini kaldırsalar yıllar dökülüşür” bölümü yaş-
lılığı, arkada kalan hayatı ve uzun yılları ifade eder. “Bir 
yerde saat çalsa o sevgili görünür”, “umut heykeli midir 
ay ışığı örtünür” derken geçmişin hatırlanmasından ve 
çare arayışından söz edilir. “Sevgili, saat, umut, ay ışığı” 
gibi sözcüklerden değinilmek istenenin geçmişteki kişi-
ler, olaylar olduğu ve bu kişilerin yaşam mücadelesin-
deki çare arayışından asla vazgeçmedikleri ifade edilir. 
“Bir pencere açılsa unutulmuş şarkılar”, “çocuk bahçe-
lerinden nasıl yankılanırlar”, “kalkan her vapurda giden 
bir yolcu var”, “gönderilen her mektup onları götürür” 
dizelerinin ortak olarak anlattığı da üst bölümlerde an-
latılara benzemektedir. Yine geçmişten bahsedilirken; 
“pencere, unutulmuş şarkılar, çocuk bahçeleri, vapur, 
yolcu, mektup” gibi sözcükler artık koca bir ömrün ge-
ride kaldığını, ölümün oldukça yakın olduğunu ifade 
eder. “Kalkan her vapurda giden bir yolcu var” ifadesin-
de “yolcu” ihtiyarları, “yolculuk” ise ölümü anlatır. Şiirin 
son iki mısrası olan “idam mahkûmlarıdır aslında ihtiyar-
lar”, “sabahtan akşama her gün kaç kere ölür” ifadesi 
ise şiiri özetler niteliktedir. “İdam mahkûmlarıdır aslında 
ihtiyarlar” şeklindeki dize yine tekrar edilmiştir. “Sabah-
tan akşama her gün kaç kere ölür” bölümü ise ikinci bö-
lümdeki “kaç kere hesabını çıkarırlar bir ömrün” dizisi ile 
benzerlik göstermektedir. Ölüm kaygısının aslında yaş-
lıları yaşarken öldürdüğü bir kez daha dile getirilmiştir. 

Şiirde kullanılan uzam net değildir. Metinde geçen 
“yalı”, “çocuk bahçeleri”, “kalkan bir vapur”, “mektup” 
gibi sözcükler uzam hakkında bilgi verir niteliktedir. Yalı, 
geçmişi; kakan vapur- liman varılan son noktayı (Bu ifa-
deler aynı zamanda zaman hakkında da bilgi vermek-
tedir.), çocuk bahçeleri ise yaşlıların dönmek istedikleri, 
neşe ve mutluluk kaynağı olarak görülen uzamları ve za-
man dilimlerini ifade eder. Bu değerlendirme aslında şiir 
de zaman ve uzamın iç içeliğini de gösterir niteliktedir. 

Şiirin belirli bir zaman diliminden de pek söz edilemez. 
Öne çıkan zaman, ölmeyi bekleyen yaşlıların içinde 
bulunduğu zaman ve bu kişilerin geride bıraktıkla-
rı ömürdür. “Yıllar”, “sabahtan akşama”, “her gece”, 
“yağmurlu güz” sözcükleri ise şiirdeki zaman olgusunu 
vurgulamak, belirgin hale getirmek için kullanılmıştır. Şi-
irde geniş zaman kipinin kullanıldığı görülmektedir. Ge-
niş zaman kipleri, yaşlıların genel durumunu anlatmanın 
yanı sıra, şiir boyunca bahsedilen esenliksiz durumların 
birçok ihtiyar ve elbette insan için geçerli olduğunu ifa-
de etmek adına tercih edilmiştir. 

Şiirin dili açık ve sadedir. Yaşlıların durumu açık, anlaşılır 
bir dille aktarılmıştır. İmgesel ifadeler sözü edilen kesi-
min yaşam algısını vurgulamak için kullanılmış söylem-
lerden oluşmaktadır.

Metnin başlığı ile içeriği arasında doğrudan bir iliş-
ki görmek mümkündür. Şiirde yaşamlarının sonlarına 
yaklaşmış yaşlılar anlatıldığı için şiirinde kullanılan “ba-
lad” nazım biçimi ile şiirin içeriği örtüşmektedir. Balad, 
Batı şiirinde efsanemsi, masalımsı, çoğu zaman acıklı, 
kimi zaman gülünç olayları, söylenti niteliğindeki eski 
hikâyeleri işleyen, bentlerden kurulu bir nazım şeklidir. 
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Attila İlhan da yaşlıların içinde bulunduğu bu çare-
sizlik halini ve onların bu çaresizlikten kaynaklanan 
üzücü hallerini “balad” nazım şekli ile anlatmış ve şii-
rine de “İhtiyarlar Baladı” adını uygun görmüştür. Bu 
bağlamda, şiirin anlamsal ve anlatımsal özelliklerinin 
bir bütünlük içinde olduğu söylenebilir. Başlık ve içerik 
arsındaki ilişki de bu tespiti destekler. 

Metinde verilmek, yansıtılmak istenen duygu durum-
larını ve çeşitli halleri aktarmak için birbiri ile ilintili 
olan pek çok sözcük ve sözcük grubu kullanılmıştır. 
“Ölüme koşullanmış davranışlar”, geçmiş günler”, 
“idam mahkûmları”, “yolcu”, “vapur”, “ömür”, “bo-
ğuk kördüğüm”, “yorgun öksürükler”, “yılların dökü-
lüşmesi”, “unutulmuş şarkılar”, “son söz” gibi kelime-
ler şiirin içeriği açısından büyük önem taşımaktadır. 
Zamanın geçişi, ölümün engellenemezliği, ölüm za-
manının bilinmememsi, bundan duyulan kaygı, yaş-
lılığın çeşitli halleri bu sözcükler ve sözcük grupları ile 
aktarılmıştır. 

Yaşam, nasıl geçtiğini çoğu zaman anlayamadığımız 
uzun bir yolculuktur. Bu yolculuk kimi insanlar için ol-
dukça keyifli kimileri için ise bir hayli sıkıntılı geçer. 
Her iki durumda da bu yolculuğun bir gün nihayete 
ereceği çoğu zaman ancak yolun sonunda fark edilir. 
“İhtiyarlar Baladı” insanın bu yolculuk halinin sona 
yaklaşan durağını, son durakta yolcunun içinde bu-
lunduğu farkındalık halini ve yolcunun bu noktadaki 
duygularını anlatmaktadır. 

Yol nasıl geçerse geçsin, insan yola, hele de uzun 
süren bir yola alışır. Bu yolun bitişi de genelde kişiye 
üzüntü verir. Bu noktada yolun bir gitme değil de dur-
ma hali olduğunu kabullenmek herhalde yolcu için en 
iyisi olacaktır. Yolun bitişinin, başka bir yolun başlan-
gıcı olduğunu hatırlamanın da hepimiz için, başka bir 
rahatlama vesilesi olduğu düşünülebilir. 

 Kim bilir?

EYLÜL-SERA
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Didem Tan    10-U

Hacivat: Ah Karagöz’üm duydun mu bizim Berber 
Kazım’ı?
Karagöz: Ne olmuş Hacivat?
Hacivat: Ne olacak işsiz kalmış.
Karagöz: Ne dişsiz mi? Durduk yere dişleri mi dökül-
müş yahu?
Hacivat: Ayol dişsiz değil işsiz. O da senin gibi boş 
gezenin boş kalfası oldu yani.
Karagöz: Ben hoş muyum Hacivat? Ağzından bal 
damlıyor.
Hacivat: Bir kere de doğru anlasan kellemi keseceğim 
vallahi!
Karagöz: Kesme kaleni Hacicavcav, kesme yahu! Kale 
kesilmez! Bir de okumuş adamsın…
Hacivat: Bırak şimdi onu da ne olacak senin halin, 
Karagöz’üm?
Karagöz: Ne varmış benim halimde Hacivat? Köşe 
penceremde otururum, gelene geçene bakarım, böy-
le…
Hacivat: Sabahtan akşama kadar hiçbir şeyle uğraşma-
dan oturuyorsun Karagöz’üm. Gelene geçene selam 
versen ne ala!
Karagöz: Sen ne yaparsın Hacivat? Ne işe yararsın?
Hacivat: Sabah oldu mu evvela pazara gidip Rıza 
Efendi’ye yardım ederim. Benim de elim armut topla-
mıyor elbet.  Hem ben keman da çalarım.
Karagöz: Kemal çalınmaz, hırsız olursun, hırsız!
Hacivat: Şimdi düşüp bayılacağım vallahi!
Karagöz: Ne imam bayıldı mı pişirdin?
Hacivat: Karagöz içimi şişirdin, içimi!
Karagöz: Ben at mıyım ki kişneyeyim?
Hacivat: At değilsin ama işsizsin.
Karagöz: Sen öyle san birader.
Hacivat: Ne demekmiş o?
Karagöz: Ayol sen anlatıverdin ya Berber Kazım’ı?
Hacivat: Ee?
Karagöz: Ben onun dükkanında işe başladım.
Hacivat: Vay! Sen nereden öğrendin saç kesmeyi, tıraş 
etmeyi Karagöz’üm ?
Karagöz: Ayol iş dediysek çırak oldum yahu çırak. 
Amma seni tıraş edeceğim şimdi…

“Belki bir yerlerde okudum sekiz yaşında bir oğlanın
Karagöze gidişini ramazan gecesi İstanbul’da dedesinin elinden tutup 
dedesi fesli ve entarisinin üstüne samur yakalı kürkünü giymiş 
ve harem ağasının elinde fener 
ve benim içim içime sığmıyor sevinçten” 

Nazım	Hikmet,	Severmişim Meğer’den                                                                                                         

FARKLI BİR ÇALIŞMA: 
Gölge Oyunu Tasarlama

KARAGÖZ ile HACİVAT
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“TEK KİŞİLİK ŞEHİR” 
OYUNUNA BAKIŞ”
“Tarih yok, savaş yok, barış yok mutluluk yok, mutsuzluk 
yok, yok, yok, yok. Yokların sayısı giderek artıyor ve in-
sanlar gittikçe mutluluk denen kavramdan uzaklaşıyor-
lar. Nedir mutluluk? Evde yalnız başına kalıp terliklerin 
ve pijamanla televizyon izlemek mi? Ya da cumartesi 
akşamı arkadaşlarınla buluşup sıcak bir şeyler içmek 
mi? Sürekli bir şeylerden şikâyetçiyiz. Üst komşumu-
zun köpeğinin havlamasından, saçımızın renginden, 
işyerimizden, fazla kilolarımızdan… Bizler için sağlanan 
imkânlara rağmen burun kıvırıyoruz her şeye. Hiç kim-
seyle konuşmuyoruz, kimsenin derdini paylaşmıyoruz 
ve en önemlisi hep uzaklaşıyoruz birbirimizden, ken-
dimizden, benliğimizden… Yabancılaşıyoruz ülkemize, 
sokaklarımıza, insanlarımıza ve hatta kendimize. Tanıya-
mıyoruz bazen benliğimizi. “Bunu ben mi yaptım, bu-
raya ben mi gittim?”diyoruz. Unutuyoruz; zamanı, bü-
yüdüğümüz mahalleyi, sıra arkadaşımızı, ilk aşkımızı… 

Tüketiyoruz kendimizi, kendimizi mutsuz olduğumuza 
inandırmaya çalışıyoruz. Kısacası bardağın hep boş ta-
rafını görüyoruz”.

Kendi tek kişilik dünyalarında, yalnızlığıyla baş başa olan 
insanlar… Mutlu olabilmek için yalnızlığı seçen ve bu 
sebeple kendi benliklerini kaybedenlerin şehri. Yalnız-
lıklarından sıyrılmak için vücut denen idrar ve kandan 
meydana gelen et parçasından kurtulmaya çalışanlar. 
Onların hepsi tek kişilik şehirlerinin insanları… Kendi 
yönettikleri dünyalarında, kısacası kendi yarattıkları ce-
hennemlerinde azap çekiyorlar. Kendi benliğini yalnız-
lıklarıyla eşdeğer gören ve yalnızlıklarını tercih eden in-
sanların hazin sonları… Kendilerine yabancılaşan, kendi 
çocukluklarına, kendi anılarına, kendi hayatlarına…

Oyun kişileri, birey olmanın yanlış yorum-
landığı, bireyselliğin yabancılaşma olarak 
algılandığı ve uygulandığı bir dünyada 
tek avuntusu yalnızlığı olanlar. Özgür 
birey olmak adına bütün hayatlarını kay-
bedenler… Bireyselliğin yanlış tarafını ele 
alan insanların, özgür birey olma gibi kav-
ramları insanın aklında tekrar düşünmeye 
iten bir dizi olay…

Nedir özgür birey olmak? Yalnız kalmak 
mı, kendimizden yabancılaşmak mı? Ken-
di benliğimize uzak düşmek mi? Özgür 
bireyleriz hepimiz, kendi düşüncelerimiz 
var, kendi hayatımız, kendi amaçlarımız 
ve kendi hayallerimiz. Kendi mutsuzluk-
larımız var, bakıp daha da mutsuz oldu-
ğumuz… Ve teknolojik aletlerimiz var bizi 
daha çok yalnızlaşmaya iten, bizi bizden 
uzaklaştıran… Batı’dan esen bu rüzgârın 
etkisi altında kalıp biraz fazla rüzgâr yiyip, 
hastalananlar yani özgür birey olmanın 
kurbanları.

Bu oyunun, izleyenleri rahatsız etme ga-
rantisi var. Günümüz insanın içinde bu-
lunduğu acıklı durum yukarıdaki düşün-
sel özde yoğrulmuş. Her tür elektronik 
araçlarla donatılmış günümüz insanının, 
elleriyle yarattıkları tek kişilik dünyaların-
dan yansıyan acınası haller var. Oyundan 
sonra her birimiz, tanık olduğumuz bu 
insanlık hallerine uğramamak için “neler 
yapılmalı”yı konuştuk. Sizler de izlerseniz 
bize hak vereceksiniz. İnanın buna…

Ekin Yavuz  9-E

BERK DURAL
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MİAMİ’DE BİR MEVSİM

Bizim ülkemizde kış saltanatını sürdürürken, ailece git-
tiğimiz bir Amerika seyahatinden Miami kesitini sizlerle 
paylaşmak istedim. Bir gün önce ülkemde bırakıp gitti-
ğim mevsim tamamen farklı işliyordu. Sözü uzatmaya-
yım, sabah saat 7’de Miami’ye ulaştık. “Sunshine State” 
olarak anılan Florida, havaalanından çıkar çıkmaz yüzü-
müze üflediği nemli ve sıcak rüzgârla, ününü ne dere-
ce hak ettiğini hatırlatmak ister gibiydi adeta. Arabaya 
atlayıp doğruca North Beach olarak anılan bölgedeki 
amcamların evine doğru yola koyulduk. Ev asıl hareke-
tin olduğu South Beach’e birkaç mil mesafede olmakla 
birlikte, söylemesi ayıp olmasın okyanusa sıfır, palmi-
yelerle süslü bir yol üzerinden ulaşılan mütevazı küçük 
bir barınma evi adeta. Annem, babam, kardeşim Can, 
babaannem ve ben; bir hafta boyunca tozunu atmaya 
niyetliyiz bu şehrin. Ama Türk’üz tabii, ilk gün bırak sen 
güzelim plajları, atla git Amerika’nın en büyük outlet 
mağazalarından Sawgrass Mills’e ve akşama kadar alış-
verişten başını kaldırama. Türkiye’den kat be kat daha 
ucuz olan bu dükkânlarda saatlerimizi harcadıktan sona 
eve döndüğümüzde öyle bitap düşmüştük ki Cuma ak-
şamı Miami’de yapılabilecek son şeyi yaparak kendimi-
zi yatağa attık. Sabah tatlı palmiye kokusu ve tarçının 
burnumuzu şenlendiren kokusuyla uyandık yeni güne. 
Okyanus karşısında bir verandada klasik bir Amerikan 
kahvaltısından daha hoş bir karşılama olabilir mi?  ‘Ba-
con and egg’ klasiğinin yanında ‘butter and jam’i de ilk 
günden tadımlayıp bu kültürün bir parçasıyla etkileşim 
yaşamak bizim için ayrı bir zevkti. Cinnamon rolllardan 
yiyip döküldük yollara. South Beach’in güzelliklerini 
idrak etme çabalarıyla geçti sonraki birkaç gün. Ancak 
birkaç gün boyunca Sunshine State’in azizliğine uğradık 
ve fırtınanın ortasına düştük. Üç gün boyunca öyle bir 
yağmur yağdı ki, sanırım Ankara’da biz bu kadarını üç 

yılda ancak görüyoruzdur. Buna rağmen, saatlerce süren 
yağmurun sonrasında sokakların 1 saatte kuruyor olması 
inanılır gibi değildi. Ne zaman sahile insek yarım saat 
sonra yağmurdan kaçışmak zorunda kaldığımız bu üç 
gün boyunca eğlendik yine de. Sonradan öğrendik ki, 
Ocak-Şubat ayları fırtına sezonuymuş. Miami’nin en ca-
zip dönemi, kuzeydeki New York-Washington hattında 
havaların iyice

İnanılmaz kompleks karayollarından oluşuyor. Mus-
tang’imizle bu örümcek ağının içinde kaybolmamak 
için tek dayanağımız harika çalışan Garmin navigasyon 
sistemiydi. Ön cama monte ettiğiniz bu aygıta sade-
ce gideceğiniz yerin ismini veya adresini giriyorsunuz, 
O tatlı sesiyle adeta emrediyor bize ve sinirleniyor da 
yanlış yapınca. Sanırım bu küçük alet olmasaydı bizim 
Miami’den girip Seattle’dan çıkmamız işten bile olmaz-
dı. 

Miami’nin meşhur sahil kesimi denizden içeriye yakla-
şık 40-50 metre uzanan, altın gibi kumlardan oluşmuş 
ve güneyden kuzeye kesintisiz 15-20 mil (belki daha da 
fazla) devam eden bir kumsal. Türkiye’de olsa milyarlar 
dökmeden giremediğimiz plajların, binlerce kat güzeli 
burada ‘halk plajı’ edasıyla ücretsiz. South Beach yuka-
rıda da bahsettiğim gibi en merkezi bölge, adı üstünde 
şehrin güney bölgesindeki sahil kesimine verilen isim. 
South Beach’te denize paralel üç cadde var: Plaja en ya-
kını Ocean Drive, ki dizi ve filmlerde görünen o patenci-
lerin tur attığı meşhur sokak. South Beach’ten bir cadde 
içeride Collins Avenue bulunuyor ki bu avenue aşağı 
yukarı 20-25 mil kuzeye kadar devam ediyor. Büyük 
otellerin ve ünlü markaların butikleri bu cadde üzerin-
de sıralanıyor. Daha içeride ise Washington Avenue var; 
bu caddede de kapısında kızların saatlerce beklemekten 
sıkılmadığı Miami’nin en meşhur gece kulüpleri yer alı-
yor. Tabii bu sokakların tozunu atmak kolay olmadı, çok 
yorulduk fakat tamamladığımızda içimizdeki o boşluğun 

Kayra Su Karayalçın  9-E

Gezdiklerimizden:
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dolduğunu hissettik, tabii bunda ‘News Cafe’de karnı-
mızı müthiş vanilyalı dondurma soslu bir sufleyle doyur-
mamızın da katkısı var. Haftanın kalanında ise yengemin 
tavsiyesine uyup Fort Lauderdale’n yolunu tuttuk. Saz 
ağaçlarının arasında gizi bir yerdeki gözlerden saklan-
mış açık havadaki bir balık lokantasının lüferiyle ağzımızı 
tatlandırdıktan sonra ağaçların arasından koylarda kano-
muzu sürerek tam bir yaz günü yaşadık. Miami’de hafta 
içlerinde fazla hareket yok, ancak hafta sonları durum 
tamamen farklı. Bayside Marketplace adındaki turistik 
çarşıda dolaşırken bir gün bir hediyelik eşya mağaza-
sına girdik. Mekânın sahibi Magrip asıllı bir Kanadalı, 
tam bir fırlama, tabii hal böyle olunca anlaşmamız uzun 
sürmedi. Bize ilk tavsiyesi, akşamları gereksiz ilgi çekici 
yerlere gitmememiz, çünkü Miami’de en güzel eğlen-
cenin otellerde olduğu şeklindeydi. Biz de abinin bu 
tavsiyesine kulak vererek, söylediği otellerden biri olan 
Avalon  Hotel’e gittik o akşam. Müthiş bir güzellikteki 
sokağın ortasında Retro ve Art-Deco akımlarının meyve-
si olan bu otele girer girmez loş ve geniş bir koridorda 
buluyorsunuz kendinizi. Sağlı sollu bölmelerden tüller 
dalgalanıyor, ellerinde bardaklar dünyanın en şık bay ve 
bayanları köşelerde durmuş size bakıyorlar. Koridorun 
sonuna geldiğinizde otelin içinden çıkıyor ve havuzun 
bulunduğu bahçeye çıkıyorsunuz, ama mistik atmosfer 
havuz boyunca ilerlerken de devam ediyor aynı şekilde. 
9 yaşındaki kardeşim heyecanını saklayamayarak havu-
za doğru atıldığında hemen onu uzaklaştıran ve bizi de 
ikaz etmeyi unutmayan çok şık takım elbiseli baylarla da 
dolu havuz. Kendimizi FBI’ın filmlerinden birinde hisse-
derek buranın gerçekliğini sorgulatıyor bu mekân bize. 

Tabii Florida’ya gitmişken Orlando civarında bulunan te-
matik parklara gitmemek olmaz. Biz Orlando’ya sadece 
iki günlüğüne gittik ve Universal Studios ve Disneyland’ı 
ziyaret ettik. Dostlar, yolunuz California ya da Florida’ya 
düşerse Universal’ı mutlaka ziyaret edin. Harika bir te-
sis burası. İçeri adım atar atmaz bir masal dünyasında 
buluyorsunuz kendinizi. O kadar çeşitli aktivite var ki 
içeride yapılabilecek... Stüdyo bölümlerinde meşhur 
filmlerin setlerine girebilir, ya da eğlence parkı kısmında 
dünyanın en çılgın rollercoaster’ında bağırsaklarınızı bo-
şaltabilirsiniz. Tüm bu eğlencenin bedeli 77 dolar fakat 
etrafınız mükemmel pazarlama yetenekleriyle oluşturul-
muş rengârenk dükkânlarla dolu. Biz gidememiş olsak 
da Orlando’da Kennedy Uzay Üssü  gidilebilecek önemli 
yerler arasında.

Tekrar Miami’ye dönecek olursak, buradaki olmazsa 
olmaz aktivitelerden biri de Miami Seaquarium’a gidip 
Orca’ların, yunusların ve fokların harika şovlarını izlemek 
olsa gerek. Şovları izlerken hepimizin açık kalan ağızla-
rından kıkırtılar da eksilmedi. 

Florida’ya gidip de Everglades Ulusal Parkı’nı ziyaret 
etmemek olmazdı elbette. Timsahlarla dolu bir sazlıkta 
airboat safari yapma düşüncesi ilk başta hepimizi kor-
kuttuysa da Kızılderililerle tanıştığımız da geçmişti. Sağır 
edici bir gürültüyle çalışan bu airboat timsahlara zarar 
vermemek için bataklık üzerinde hava gücüyle giderken 
hepimiz ağzımız açık seyrediyorduk bu muhteşem ya-
ratıkları.

Ve tabii sporsuz bir Amerika seyahati düşünülemez. 12 
yaşındaki kuzenim ve arkadaşlarına uyup, gittiğim bir 
basketbol maçında basketbolun ne demek olduğunu 
anladım. Miami Heat ve Chicago Bulls arasında oyna-
nan bu maç, ev sahibinin galibiyetiyle bitti fakat benim 
tek isteğim maçın devam etmesiydi.
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“Rubens”den  ELİF OKÇU
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UFUKTAKİ FERMAN
Ölüm hiç şüphesiz insan varoluşunun en temel parçası-
dır.  Bilinmezliklerin en büyüğü olan ‘ölüm’ yüzyıllardan 
beri insanın en büyük tedirginliğini tetiklerken,  insana 
dair, varoluşundan beri olan, en korku dolu gerçek halini 
almıştır.

Atilla İlhan’ın ‘İhtiyarlar Balladı’’ adlı şiirinin de teması 
olan ‘ölüm’;  şiir boyunca kendisine dair korkuyu en iç-
ten ve güçlü hissedilen yaşın çerçevesinden okuyucuya 
aktarılmıştır. Yaşamın son evreleri olan, yaşlılık döne-
mindeki ölüm korkusuyla oluşan duygu karmaşasını be-
timlemeye çalışan şiir kişisi, bu amaçla hemen hemen 
bütün yaşlılarda görülen tipik ruhsal bunalım ve tavır 
değişiklikleri örneklerine başvurmuştur. 

‘’Yumuşak bir kedere ufalır bakışları’’ şeklinde şiire başla-
yan şiir kişisi, ‘’yumuşak bir keder’’ betimlemesiyle bek-
lenen huzurlu ölümü nitelemiş; ‘ufalan bakışlar’ ile bu 
kederin ufukta yani yakın olduğunu tasvir emiştir. Şiir 
kişisi, yaşlılardan ‘idam mahkumları’ şeklinde bahseder, 
ufuktaki keder dolu kaderin geleceği zamanı beklemeye 
koşullanmışlardır; tıpkı bir idam mahkumu gibi ölümün 
gelişini beklemektedirler.  Bu zorunlu koşullanış, şiir be-
ninin yaşlıları ‘mahkum’ şeklinde nitelendirmesinin se-
bebi olarak kabul edilebilir.

‘’Yaşayıp durmaktan gizlice utanırlar’’ dizesiyle şiir kişisi, 
hemen hemen her yaşlıda kolaylıkla gözlenebilen, top-
lumdan soyutlanmanın ilk adımı olan, kendini gereksiz 
hissetme duygusunu tanımlamıştır. Boşlukta faydasız ve 
amaçsız şekilde beklemenin; gereksiz ve değersiz his-
setmenin getirdiği, aidiyetsizlik duygusu onları sarmak-
tadır. Toplumdan, şimdiki zamandan kopuk biçimde; 
anılarıyla, geçmişte yaşayan her yaşlının kendini önemli 
hissettiği günlerini yâd etme ihtiyacıdır hâlbuki bu…‘’ 
geçmiş günlerden bir destek aranırlar’’ 

Şiirde, başında tıpkı bir idam mahkûmu gibi hayattan 
bir şey ummamaya koşullanan yaşlıların her anı ölüm 
korkusuyla geçirdiğinden bahsedilir; ‘’her gece artık git-
mek vaktidir sanırlar’’ hem topluma olan aidiyetsizliğin 
hem de huzursuz bir bekleyişin tasvirini yapar bu dize.  
Her ne kadar topluma ve çevreye karşı bir aidiyetsizlik 
söz konusu olsa da, şiir beni bu aidiyetsizliği sakin bir 
bekleyiş ve kabullenmişlik şeklinde gözlemlemiştir: ‘’uy-
sal bir gülümseme tek sızlanışları’’. 

Ölümü bir yolculuk olarak nitelendiren şiir beni,  yaşlı-
ların bu belirsiz bekleyişinden doğan telaşlı havayı tasvir 
etmiştir. Ancak ölüm değildir onları ürküten, ölümün 
ve zamanının bilinmezliğidir. Şiir boyunca tıpkı ‘idam 

Zeynep İlayda Gürcüm 11-H

Bu yazı 41. sayfada yer alan İhtiyarlar Baladı adlı şiiri üzerine yazılmış ikinci eleştiridir.

İPEK ÖZENER
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mahkumu’  betimlemesi gibi tekrar eden ‘’yılan gibi çö-
reklenmiş bu soğuk kördüğümü çözmeye uğraşırlar çö-
zememekten üzgün’’ dizeleri, yaşlıların ölümü anlama 
çabalarının sonuçsuzluğuna dairdir. Bu soyut gerçekliği,  
belirsiz bir vakti bekliyorlardı nedenini bilmeden…  ‘Yı-
lan’ ölümü ve soğukluğunu sembolize eder; tıpkı yılan 
gibi ölüm de soğuktur. Çöreklendiği zaman bir kördü-
ğüm görünümü alan yılan, çöreklendiği anda dışardan 
gelebilecek olan darbelere karşı savunma pozisyonun-
dadır.  Çöreklenmiş yılan ve saldırıyı bekler durumdaki 
pozisyonu, yaşlı bir insanın ölümü beklemesiyle kıyasla-
nabilir.  Ölüm ise tıpkı yılanın bir düşmanı gibi, insanın 
üstüne çöken kaçınılmaz sonu temsil eder.  Kördüğüm 
kelimesi ise yine ölümün çaresizliğini ve çözülmezliğini, 
betimlemek amacıyla kullanılmıştır.

İnsanların ölüm korkusuyla dünyaya farklı baktıkları-
nı, her şeyin daha değerli geldiğini: ’’şu yağmurlu güz 
dünyadaki son güzü mü’’ dizesiyle ifade eder şiir beni.  
Ölümle açılan gözlerin gördüğü en karamsar manzara 
bile dünyanın geçiciliğini hatırlatıyor artık yaşlılara… 
Son anlarının değerini bilmeye odaklanırken aslında 
değerini yeni anladıkları bir nefes, bir salkım üzüm bile 
onlara ölümü hatırlatır ve bilmedikleri yolcuklarının 
endişesine kapılılar…’’ ya uykuda giderse söylemeden 
son sözünü’’. Yaşamın değerini yeni fark edenler, aslın-

da yaşam süresince en değerli hazineleri olan iradeden 
vazgeçmemişlerdi daha… Kendi iradeleri dışındaki iki 
şeyden biridir ölüm… ‘’ölmek var mı farkına varmadan 
öldüğünün’’ şeklinde açıklar şiir kişisi bu yeni farkındalı-
ğı. Endişenin getirdiği bu yeni duyguyla yaşamı ikinci bir 
kere daha yaşamaya başlar.

Son bölümde, kişinin yaşamla bağının iyiden iyiye kop-
muş, geçmişin derinliklerinde kaybolduğu anların örne-
ğini verir şiir kişisi. ‘’bir yerde saat çalsa o sevgili görünür’’ 
dizeleri yaşlıların avunma için geçmişe, yaşanmışlıklara 
sığındığı görülür. Ama aslında geçmiş ihtiyarlar için sa-
dece bir sığınak değil, bir ceza da olabilmekteydi. Eskiye 
tutunma içgüdüsüyle birlikte eski yaşanmışlıkların için-
deki kötü anılar, tıpkı iyi anılar gibi binlerce kez  tekrar 
yaşanmış, hesabı yapılmıştı.. Zaman, her zaman bir ilaç 
değildi ihtiyarlar için… ‘’kaç kere hesabını çıkarırlar bir 
ömrün’’.  

‘’İmge, duyuların bilinçteki izidir.’’[1] Atilla İlhan şiir-
lerinde, modern insanın bireysel özünü dillendiren di-
zeleri imgeleriyle daha şiirsel bir biçimde okuyucuya 
sunar. Atilla İlhan’ın hemen hemen her şiirinde olduğu 
gibi ‘’İhtiyarlar Balladı’’ şiirinde de imge ön plandadır.  
Ölümü betimlemek için:  ‘vapur’, ‘idam’, ’yılan’, ’kör-
düğüm’ gibi birçok farklı imgeye başvuran şiir kişisi, 
ölümün kaçınılmazlığı için idam, bilinmezliği için vapur, 
soğukluğu içi yılan, anlaşılmazlığı için kördüğüm tasvir-
lerini kullanmıştır. Bunların bazılarını şiir boyunca sıkça 
tekrar eden şiir kişisi; bu şeklide ölüm korkusunu insanda 
uyandıran nedenlere de inmiş böylece her bir nedenin 
insan üzerinde yarattığı etkiyi gözlemleme imkânı bul-
muştur. ‘’Yağmur’’ imgesine şıkça başvuran şiir beni;  
ölümü ve yağmuru kıyaslamıştır. Toprağın suya, suyun 
toprağa kavuşmasının bekleyişi ile ölümle birlikte tanrı 
ile kulun birleşmesinin bekleyişi karşılaştırılabilir. Ayrıca 
yağmurla birlikte tanrının izni ile gökten düşen damla 
inanışı ile tanrının insanın canını alıp almama kararında-
ki tanrı iradesi birbirleriyle benzerlik gösterebilir. 

Atilla İlhan’ın, ’’İhtiyarlar Balladı’’ şiiri boyunca, ölümün 
çaresizliği ve insanda uyandırdığı duygular, bu duygu-
ları en yoğun biçimde yaşayan yaşlılar gözünden ele 
alınmıştır. Yaşlıların geçirmiş olduğu, en tabi duygu olan 
ölüm korkusunu hem bireysel boyutta hem de betim-
lediği klasik yaşanmışlıklar sayesinde toplumsal boyutta 
işlenmiştir. Yaşanmışlıkların anlam kattığı yaşam kurgu-
sunu, ölüme yaklaştıkça daha derinlemesine düşünen 
insan, aslında en çok ölmeden önce seviyor kendini ve 
bu dünyayı; ölümle açılan bu gözler dünyaya daha önce 
hiç yaklaşmadığı bir açıdan yaklaşıyor. Ufukta bekledi-
ği ölüm fermanının kaçınılmazlığı ile aslında bir ‘idam 
mahkûmunu andırıyor gerçekten insan...

İnsan doğadaki iradi varoluşunun sonuna yaklaştıkça, 
daha çok istiyor yaşamayı ancak ölüm karşısında çaresiz-
lik ve acizlikle diz çöküyor her seferinde…

İPEK ÖZENER
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Didem Tan    10-U

Anadolu’nun yaşam geleneğinden, nice emekle sayısız 
halk ozanının çalışmalarıyla oluşturulan geleneksel anlatı 
ve yine bu geleneksel anlatıyı kaynak alıp günümüz ka-
lıplarına bürünerek tek bir kaleme ait olan modern anlatı 
arasında hem büyük benzerlikler hem de büyük farklılık-
lar bulunmaktadır. Bu iki anlatı aslında aynı temele daya-
nan esaslardan oluşmuştur. Modern anlatının geleneksel 
anlatıdan doğup geliştiği düşünülürse kullanılan yapı 
taşlarının aynı olduğu söylenebilir. Bu makalede Dede 
Korkut Hikâyeleri’nden “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul 
Boyu” ile Murathan Mungan’ın bu hikâyeyi yeniden yo-
rumladığı  “Dumrul ile Azrail” adlı metinleri üzerinden 
geleneksel ve modern anlatının benzerliklerini, farklılık-
larını anlatmak ve modern anlatının geleneksel anlatı-
dan nasıl yaralandığını göstermek amaçlanmıştır.
Her iki hikayenin de konusu ortak başlasa da olay örgü-

sü ilerledikçe farklılıklar ortaya çıkmıştır. Dede Korkut hi-
kayelerinden “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu”nda 
Dumrul, karısıyla helalleşip vedalaşmaya giderken Mu-
rathan Mungan’ın yazdığı “Dumrul ile Azrail” adlı hika-
yede, yar kapısından da can istemeye gidilmiştir. Ayrıca 
geleneksel anlatıda karısını ve çocuklarını seven bir baba 
göze çarparken modern anlatıda Dumrul, kendinden 
başka kimseyi düşünmeyen, sevgiyi “dünyadaki diğer 
şeyler gibi ona verilen bir şey yalnızca, en doğal hak-
kı…” (Dumrul ile Azrail, s133) olarak gören bir yiğit ola-
rak anlatılmıştır. Olay örgüsünde ve figürlerde bu tarz 
farklılıklar oluşmuştur. İki hikaye de içerik açısından in-
celendiğinde, buna benzer farklılıklar gene ortaya çıkar. 
Dede Korkut, hikayesinde korku teması üzerinden dini 
inançlara göndermede bulunmuştur. Bu hikayede Tanrı 

BİR “ATÖLYE EDEBİYAT” ÜRÜNÜ
“Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu” ile 
“Dumrul ile Azrail” Adlı Hikâyelerin 
Karşılaştırılmalı Okunması

DİBA DİLSİZ



korkusu ve insanın zayıflığı üzerinden dini bir kabulleniş 
göze çarpmaktadır. Yeri göğü titreten yiğit Dumrul bile 
Tanrı’nın yüceliği karşısında güçsüz, sıradan ve zavallı 
bir kul olarak gösterilmiştir. Canını kurtarabilmek için 
Tanrı’ya yalvarmak zorunda kalmıştır, onun hükümdarlı-
ğına boyun eğmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar 
anlamıştır. Murathan Mungan’ın yazdığı “Dumrul ile Az-
rail” adlı hikayede ise böyle bir dini gönderme, ir boyun 
eğiş söz konusu değildir. “Ölümle yüz yüze gelmiş ol-
manın getirdiği katılıp kalma değil bu, kayıtsızlık ise hiç 
değil; tersine, dünyaya hiçbir zaman göstermediği bir 
dikkati gösterir gibi bakıyor.” (Dumrul ile Azrail, s.122) 
Tam aksine bu hikayede Tanrısal bir yücelikten çok in-
san olmanın yüceliği anlatılmıştır. Hayatı bir insan olarak 
yaşamanın güzelliği, ölümün acımasızlığı ile tekrar anla-
şılır. İnsani duyguların ne kadar kıymetli olduğu bu hika-
yede Azrail tarafından gösterilmiştir. “O ölüm karşısında 
yalnız, ben hayat karşısında. “ (Dumrul ile Azrail, s.129) 
diyen Azrail, Tanrı’nın meleği olmaktansa bir insan ol-
mayı tercih ederek yaşamanın güzelliklerini temsil eder. 
Dünyaya insan olarak gelmenin bir lütuf olduğunu Azra-
il tekrar göstermiştir. “Bir ölümlü gibi yeryüzü toprağını 
topuklarında hissetmek”, (Dumrul ile Azrail, s.118) in-
sanların gözleriyle yaşamı görebilmek, insanlığı ruhunun 
derinliklerinde hissedebilmek ve hayatı bir insanın saflığı 
ve temizliğiyle yaşayabilmek için melek sıfatından vaz-
geçen Azrail, bu hikayedeki anlatıcıdır. Geleneksel an-
latıda ise anlatıcı Dede Korkut olmakla birlikte, modern 
anlatıda olduğu gibi anlatıcının dahil her figürün duygu 
betimlemesi yapılmamıştır. “Süzülerek yere indiğinde, 
tuhaf bir ağırlık duydu. İlk birkaç adımı bu duygunun eş-

liğinde attı.” (Dumrul ile Azrail, s.117) Modern anlatıda 
tüm figürlerin duygusal betimlemeleri ve dış görünüşleri 
ayrıntılı bir biçimde tasvir edilmiştir. Fakat geleneksel an-
latıda figür ve uzam betimlemeleri her zaman yüzeysel 
kalmıştır. Modern ve gelenekse anlatı arasındaki temel 
ayrılıklardan birisi budur. Geleneksel anlatının söyleyiş 
özellikleri de modern anlatıdan farklıdır. Söz söyleme 
kısımları manzume biçiminde olan geleneksel anlatı, 
sözlü gelenek ürünü olduğu için modern anlatıya göre 
daha kısadır. “Bre ne heybetli ihtiyarım, kapıcılar seni 
görmedi, çavuşlar seni duymadı, benim görür gözlerim 
görmez oldu.” (Duha Koca Oğlu Deli Dumrul) Bunun 
yanında “söylemiş” yerine “soylamış” gibi farklı kelime 
kullanımları da göze çarpar. Modern anlatıda böyle bir 
özellik olmamakla birlikte zengin betimlemeler, derin 
analiz ve detaylarla olay süslenir. Esas amacı bir olayı an-
latmak olan geleneksel anlatı, bu özelliğiyle de modern 
anlatıdan belirgin bir şekilde ayrılır. Ayrıca, geleneksel 
anlatının bir ürünü olan Dede Korkut Hikayeleri’nin, 
hepsi Dede Korkut’un iyi dilekleriyle biterken modern 
anlatıda böyle bir şeye rastlanmaz. Masalların karakte-
ristik özelliklerinden biri haline gelmiş “üç kalıbı” Murat-
han Mungan’ın hikayesinde kırılır. “Benden seni isteme 
Dumrul. Sen canımda saklısın. Onu sana vermem. Onu 
kimseye veremem.” (Dumrul ile Azrail, s.136) Üçüncü 
çözüm yolu olarak başvurulan yar kapısı, düğümü çö-
zemez ve hikayeyi mutlu sona ulaştıramaz. Oysaki gele-
neksel anlatıda üçüncü kapı, her zaman çözüm kapısı ol-
muştur. Masalların kalıplaşmış özelliklerini, dogmalaşmış 
din korkusunu ve geleneksel anlatının sığ biçimini kıran 
modern anlatı, geleneksel anlatıyı geliştirmiş ve yepyeni 
bir tür olarak ortaya çıkmıştır. Buna rağmen, geleneksel 
anlatının, modern anlatının temeli olduğu inkar edile-
mez bir gerçektir. Bu iki hikayede de görüldüğü üzere 
Murathan Mungan modern hikayesinin konusunu ge-
leneksel anlatının ürünlerinden seçmiştir. Dede Korkut 
Hikayeleri’nden yola çıkarak böyle bir öykü ortaya ko-
yan Mungan’ın temel konuya bağlı kalmasının nedeni 
de budur. Aynı aileden gelen bu iki edebi metin, sonları 
farklı bir gelişim göstererek birbirinden ayrılsa da, ikisi 
de aynı temele dayanır. 

Kimi noktalarda ayrılan, kimi noktalarda benzerlik gös-
teren modern ve geleneksel anlatının aynı konuya daya-
nan iki ürünü bu makalede incelenmiştir. İçerik özellikleri 
aynı temele dayanmakla birlikte bazı farklılıklar gösteren 
bu iki hikaye modern ve geleneksel anlatının karşılaştırıl-
masına olanak sağlamıştır. İki türde görülen söyleyiş ve 
biçim özellikleri birbirinden oldukça farklı olsa da mo-
dern anlatının temeli olan geleneksel anlatının, modern 
anlatının gelişmesine kaynaklık ettiği inkar edilemez. 
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Yolda	Yürürken
Dünya güzeli prensesler ve yüzüne bakılmaz çirkinlikte 
cadılar... Bu iki karakter küçükken bize okunan öykülerin 
hepsinde vardı neredeyse. Bize güzelin tarafını tutmayı 
öğrettiler çünkü güzelin kötü olmasını aklımız almazdı. 
Bir de üstüne ya yalnızca iyi vardı ya da tamamen kötü. 
Ya grinin tonları? Belki de böyle öğretmeleri daha doğ-
ruydu masumiyetimizi korumak için. Peki, doğruyla yan-
lışa ne oldu? Ya da kimin doğrusu, kimin yanlışı?

Çoğu kişi aksini söyleyecek olsa da bence yaşam zıtlıklar 
üzerine kurulu değildir. Evet, zıtlıklar vardır amazıtlıkları 
biz yaratırız. Çoklar ve azlar hangi başlangıca göre belir-
lenir? Bize hangi nokta normal olarak gösterilmişse ona 
göre bence. Çoğunluğun kötü olduğu bir dünyada kö-
tülük nedir? Peki, herkesin canavar olduğu bir yerde kö-
tülük var mıdır? Bence bu sorulara da herkes kendi yanıt 
vermeli; çünkü bunların doğrusu veya yanlışı yok. Hatta 
burada gri de yok. Her şey kim olduğunuza bağlı...   

Zıtlığın	Uyumu
Hayat, bir zıtlık demeti değil midir? Beyaz olmadan si-
yah, ölüm olmadan doğum olabilir mi? Siyah olmadan 
beyazın değerini anlayabilir miydik? Kötü olmadan ne-
yin ya da kimin iyi olduğunu da öylr... Her şey zıddıyla 
anlam  kazanıyor. Yaşamın içindedir tezatlıklar ve yaşa-
mımızda büyük bir yer kaplar. Bir şeyi değerlendirme, 
tezatı olmadan mümkün olabilir mi? Parlak nedir bilme-
den matlıktan konuşabilir miyiz? 
Bu konu hayatın her noktasında olduğu gibi edebiyatta 
da karşımıza çıkar. Bunun sanatı bile var. Sözün anla-
mını güçlendirmek için zıddı kullanılmaz mı? Müzisyen 
duygu karmaşasını çatışan melodilerle sunabilir. Bunu 
birbirine tezat giden ezgilerle yapabilir ya da bir ressam 
soğuk renklerle sıcak renkleri karıştırarak zıtlığın uyumu-
nu yaratabilir. Velhasıl, zıtlık hayatımızın her yerindedir. 
Bunun değerini bilmek lazım... 
    

Siyah	Hep	Kötülük	Değil
Her zaman kötülüklerin temsili siyahla, karanlıkla olur 
nedense. Biz neden böyle kesin belirlemelerle yetiştiri-
liyoruz? Mesela neden iyiliklerin temsili güzelle, parlakla 
veya beyazla yapılıyor? Çünkü böyle öğreniyoruz haya-
tı. Bize böyle öğretildi ve böyle kabullenmemiz istendi. 
Uzun zamandır, insanoğlu böyle düşünmek istedi bunu. 
Kötülerin karanlıkta saklandığını, iyilerin beyaz ve saf ol-

duğunu. Bunun üstüne korku filmleri yapıldı mesela. Ka-
ranlıktan canavarlar çıktı, iyiler geldi korudu bizi. Mesela 
geçen senelerde siyah giyinirdim ben. Babam çok kızar-
dı, siyah ojelerime, çizmelerime. Birkaç kez tartışmışızdır 
bu konuda. Siyah da bir renktir, tıpkı beyaz gibi. İyilik, 
kötülük meselesi, hayattaki birçok zıtlıktan biridir. Ama 
tıpkı ying-yang gibi her kötülüğün içinde biraz iyilik, her 
iyiliğin içinde biraz kötülük vardır. Sonuç olarak karanlık 
her zaman kötülük getirmez, tıpkı aydınlığın her zaman 
iyilik getirmediği gibi. Bize öğretilen kesin doğruları bı-
rakalım bir tarafa, zıtlıkların keyfini tadalım.

ZITLIK DEYİNCE...
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Öykü Deniz Bozkurt 9-E

Ekin Yavuz  9-E

Elif Saraçoğlu 9-E
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Yaşamın Zıt Yönleri
Zıtlıklar hayatımızın temelini oluşturur. Her alanda zıtlık-
larla karşılaşırız.  Gerçi biz zıt olanların içinde hep rahat 
olanları seçeriz. Mutlu olmak dururken neden üzüle-
lim, değil mi? istemeyiz... Üzüldüğümüzde sevinmeyi, 
mutluluğu isteriz.  Hayat zıtlıklarla doludur, diyordum, 
hayatımızın temellerini oluşturur bu zıtlıklar. Örneğin; 
kıskançlık ve hoşgörü... Sevdiğiniz birini kıskanırsınız o 
size kıskanılacak bir şey olmadığını söyler. O zaman bi-
zim bakışımızın neyi aradığını anlarsınız. Siz de benzer 
durumlar sergilersiniz. Duygularımızın zıttı olmasıyla 
beraber bu zıtlıklar yaşamdan soyutlanamaz, duygular 
başımıza gelen olaylarla değişiklik gösterir. İyimserken 
bizi yıkacak bir durum olduğunda kötümserleşebiliriz.  
Zıtlıklar olmadan yaşam da olmaz. Hayatın temelidir ve 
zıttı olmadan hiçbir yargıda bulunamayacağımız için 
hayat da düzeninde akmaz.  

Hayatın Mıknatısı
Hayat zıtlıklar üzerine kurulmuştur; siyah ve beyaz, acı 
ve tatlı, iyi ve kötü, aydınlık ve karanlık, güzel ve çirkin... 
Hayatta her şeyin bir sıfatı vardır. Bu iyi de kötü de ola-
bilir.

Hiç fark ettiniz mi, zıtlıklar her zaman birbirini tamamlar. 
İyilik olmadan kötülük de olamaz, güzel olmazsa çirkin, 
acı olmazsa tatlı da olmaz. Dünyada iyiliğin olmadığını 
düşünün; o zaman kötülük olabilir mi? İnsanlar iyiliğin 
ne olduğunu bilmedikleri için ortada kötülük de olamaz. 
Gece ve gündüzü düşünün. Biri olursa diğeri de olmak 
zorundadır. Yoksa ortada hiç bir şey olmaz. Sadece gece 
olsun diyelim gündüz yoksa gecenin olduğuna nasıl ka-
rar veririz? Veremeyiz.

Hayatın zıtlıkları her zaman birbirlerini tamamlarlar. Bu 
olayı bir mıknatısa benzetebiliriz. İki zıt taraf birbirlerini 
çekerler, bir elmanın iki yarısı gibi... Ama iki aynı taraf 
birbirlerini iterler çünkü o durumda birbirlerini tamam-
layamazlar çünkü aynı özellikler birbirlerine çakışır ve 
ortaya hiçbir şey çıkmaz.

Başarı ve Başarısızlık
Herhangi bir işte, olayda, çözümlenmesi gereken sorun-
da başarılı bir sonuç ister insan ve bunun için de çabalar. 
Başarılı olmanın ölçütü nedir? Neye göre başarılı deriz 
bir insana? Bir şeyler olmalı ki başarısızlık üzerine bir 

karşılaştırma yapalım. Bunun başarısızlık olduğu aşikâr. 
Olumsuz gözüken bu kavram başarının sınırlarının orta-
ya konmasını sağlar. Çünkü biri olmazsa diğeri de olmaz. 
Eğer bir öğretmen öğrenciye sınıfın en başarılısı diyorsa 
ondan daha başarısızlar vardır. Bundan başarısızlığın bile 
ne olduğunu anlıyoruz. Başarısızlık bir ölçütün oluşma-
sını sağlar. İnsan her zaman başarıyı istese de dikkatli 
bakan ve derine inerek inceleyen kişi, iki kavramın birbi-
rini bütünler olduğunu anlasa da, insan insandır ve her 
zaman, her çağda başarının peşinden koşar, koşacaktır. 

ZITLIK DEYİNCE...
Mehmet Ali Karabudak 9-E

Dilan Sarı 9-E

Mehmet Doğuhan Çoşlu  9-E

ÖMER BURAK KARACA – BARIŞ ÇALIŞKAN
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Pelin Laçin Önen  11-E

Bunca yıldır bana anlatılan hikayelere göre; iyi insanlar 
dünyaya cennetten inen meleklermiş. Ama annemin bir 
melek olduğu düşüncesi beni çok korkutuyor. Sonuçta, 
bu farklı yerlerden geldiğimiz anlamına geliyor. Ama 
ben onun bedeninden ve yüreğinden çıkmadım mı?

Ne olursa olsun, yedi yaşında bir çocuktan ne beklene-
bilir ki? Bunlara anlam verebilmem neredeyse imkansız. 
Neyse ki annem var diyorum. Neyse ki... Bu karmaşa 
gibi, tüm karmaşalardan beni o kurtarır. Tam da bir sü-
per güçleri olan çizgi film kahramanı gibi. Belki de bir 
melek değil de süper kahramandır. Aslında onu hiçbir 
şey ile bağdaştıramıyorum. İyi insanlar cennetten inen 
meleklerse bir melek, beni korumasıyla bir süper kahra-
man, her şeyi bilmesiyle bir profesör, hastalandığımda 
doktor, acıktığımda aşçı. Doğa üstü bir kahramandan 
bile daha fazlası. Ama sıfatı sadece ‘anne’... Bu kadar 
anlamı, bu kadar kişiyi, bu kadar özelliği içinde nasıl ba-
rındırabilir? Hiç kimsenin onun gibi olabileceğini düşün-
müyorum. Tüm arkadaşlarım kendi annelerini çok üstün 
görse de en mükemmel annenin benim annem olması 
tartışılamayacak kadar gerçek. Perilerden, masallardan, 
meleklerden bile daha gerçek. 
 
Anneme bunları anlattığımda inanamıyor. Kendini böyle 
yüceliklerde göremiyor, utanıyor. Benim kendi dünyam-
da öyle düşündüğümü zannediyor. Yine de onun duy-
gularını anlayamıyorum. Sanki duygularımız birbirine 
bağlanmış. Ben mutluysam o mutlu, ben üzgünsem üz-
gün, kızgınsam kızgın. Bir melek ama benim meleğim, 
benim için dünyaya inmiş... Sanki benden önce hiç var 
olmamış, tüm hayatını benim üzerime kurmuş. Herhal-
de bu kadar üstüme düşmesi de bu yüzden olsa gerek.

Annemin kim olduğunu, nereden geldiğini, duygularını 
anlayamadığım gibi, ne istediğini de anlayamıyorum. 
Bazen peşinde dolaştığım için kızıyor, bazen yanına git-
mediğim için, bazen yemeği yemediğim için, bazen de 
çikolatayı fazla kaçırdığım için... Hiçbir zaman arasını 
bulamıyor. Herhalde, bu kadar kişi onun içinde birleşin-
ce arada anlaşmazlıklar çıkıyor.

Ona ne hedye almam gerektiğini bilemiyorum. Ne za-
man bir hediye alsam hep aynı yanıt: “Bana en güzel 
hediye sensin”. Tamam, ama o zaman ben kendimi mi 
hediye paketine koymalıyım? Bunların hiçbirini anlaya-
mıyorum. 

Süperkahraman, aşçı, doktor, palyaço, profesör, yazar, 
ressam, terzi... Her şey annemin içinde. Her şey en sev-
diğim insanın içinde. Ama en önemlisi o bir melek. Be-
nim meleğim...

ANNELERE KOCAMAN 
SEVGİLER ...

MELEK

NAZ EREN
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ELVİN SEVİL – IRMAK DÜNDAR
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Zeynep Eryılmaz 11/H

Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden
En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu  
                                                              kesmemeye
Laleli’den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız
Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun
Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez
Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor
Bütün kara parçalarında
                           Afrika dahil

Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma
Yatakta yatmayı bildiğin kadar
Sayın Tanrıya kalırsa seninle yatmak günah, daha neler
Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının
Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde
Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor
Bütün kara parçaları için
                           Afrika dahil 
Senin bir havan var beni asıl saran o 
Onunla daha bir değere biniyor soluk almak
Sabahları acıktığı için haklı
Gününü kazanıp kurtardı diye güzel
Birçok çiçek adları gibi güzel

En tanınmış kırmızılarla açan
Bütün kara parçalarında
                           Afrika dahil

Birlikte mısralar düşünüyoruz ama iyi ama kötü
Boynun diyorum boynunu benim kadar kimse  
                                                  değerlendiremez
Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek
İki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar
Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar
Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna 
                                                            diziyorlar
Bütün kara parçalarında
                            Afrika dahil

Burda senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası
Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırkenki
Padişah gibi cesaretti o, alımlı değme kadında yok
Aklıma kadeh tutuşların geliyor
Çiçek Pasajında akşamüstleri
Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor
Bütün kara parçalarında
                           Afrika hariç değil

Cemal Süreya, ‘Üvercinka’ adlı şiirinde aşkı toplumsal 
açıdan değerlendirmiş, konuşulmaya cesaret edileme-
yen cinsellik konusunu işlemiştir. Cinsellik aşkın bir par-
çası olarak görülmüş, aşıkların birbirine duyduğu tutku 
ve arzunun doğal bir sonucu olarak ele alınmıştır. Top-
lumun cinselliğe bakışı, ahlaki değerlerin ve inanç siste-
minin aşkı nasıl etkilediği, aşklara nasıl yansıdığı gözler 
önüne serilmiştir.

Birinci bölümde, ‘Böylece bir kere daha boynunlayız sa-
yılı yerlerinden, En uzun boynun bu senin dayanmaya 
ya da umudu kesmemeye’ dizelerinde şiir kişisi sevdiği 
kadının zarafetini boyun sözcüğüyle dile getirmiştir.‘Sa-
yılı yerlerinden’ ifadesiyle sevdiği kadının boynunun 
güzelliği ve tekliği vurgulanmıştır. İkinci dizede, boyun 
şiir kişisinin yaşamın zorluklarına umutsuzluğa karşı tu-
tunduğu ‘uzun’ bir dal olarak görülmektedir. ‘Laleli’den 
dünyaya doğru açılan bir tramvaydayız’ dizesiyle şiir 
kişisi, sevdiği kadının yanında duyduğu özgürlük duy-
gusunu belirtmiştir. Sevdiği kişinin yanında basit bir 
tramvaydayken bile dünyayı dolaşacak kadar hafif ve 
özgür hissetmektedir.‘Birden nasıl oluyor sen yüreğimi 
elliyorsun, Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez, 

Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor’ dizelerinde şiir 
kişisi sevdiği kadına duyduğu aşkı anlatmıştır. İki dizede 
de geçen ‘nasıl oluyor’ ifadesiyle şiir kişisinin sevdiği ka-
dınla birbirlerine hissettiklerinin anlaşılamayacak kadar 
güçlü olduğu, mantıkdışı gelişen ilişkileri, aklın söyle-
diklerinin değil yüreğin sayıkladıklarının geçerli olduğu 
belirtilmektedir.‘Sen yüreğime elliyorsun’ ifadesiyle; bu 
aşkın derinliği, anlamı vurgulanmıştır. Şiir kişisinin yüre-
ğine elleyen kadın; yüreğindeki tüm duyguları, hapse-
dilmiş tutkularını bütün çıplaklığıyla görmektedir. Ayrıca 
‘sevişmek’ ifadesiyle söz edilen cinsellik, bu ruh paylaşı-
mının gerçek ve içten duygularla yaşanan aşkın bir par-
çasıdır. Şiir kişisinin sevdiği kadın sadece yüreğinin değil 
bedenini de her şeyiyle, kusurlarıyla, saklı zevkleriyle 
bilmektedir.Şiir kişisi bedeniyle, yüreğiyle sevdiği kadı-
na bağlanmış ve tüm varlığıyla onun olmuştur.‘Bütün 
kara parçalarında, Afrika dahil’ dizesiyle bu güçlü his-
lerin sınır, ülke tanımadığı belirtilmiş, aşkın yoğunluğu 
dünyanın büyüklüğüyle özdeşleştirilmiştir.Afrika maddi 
yoksulluğun, açlığın yuvası bir olurken şiirde manevi, 
duygusal açlık olarak ele alınmıştır.Aşıkların duyduğu 
yoğun duygular, hem maddi hem manevi açıdan açlık 
çeken Afrika kıtasında bile geçerlidir.

ÜVERCİNKAYA

TOPLUMSAL EROTİZM

CEMAL SÜREYA
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İkinci bölümde, ‘Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik 
olma, Yatakta yatmayı bildiğin kadar’ dizeleriyle şiir kişisi 
sevdiği kadının toplumdaki yerine değinmiştir. Aydın-
lar, toplumlarda farklı ve yenilikçi düşünceleriyle sivrilen 
kişilerdir. Tüm tabuları, kalıpları sorguladıkları için öte-
kileştirilirler.Şiirde de sevilen kadının farklılığı ‘aydınca 
düşünme’ ifadesiyle belirtilmiştir.’Yatakta yatma’ ifade-
siyle cinsellikten söz edilmiş, cinsellik ‘aydınca düşünme’ 
ile bir tutulmuştur; cinsellik de ‘aydınca düşünme gibi 
toplumda farklılık yaratmaktadır.Bu bağlantıyla, şiir kişi-
si cinselliğin özgürce yaşanmasının ‘aydınca düşünme’ 
gibi toplumu ileriye götüreceğini üstü kapalı bir şekilde 
ifade etmektedir.‘Sayın Tanrıya kalırsa seninle yatmak 
günah, daha neler’ dizesinde toplumsal bir soruna de-
ğinilmiştir. Muhafazakar bir toplumda yaşadığı anlaşılan 
şiir kişisi toplumun Tanrı’ya bakış açısını, inanç sistemi-
ni gözler önüne sermiştir. Tanrı tutucudur, yasaklar ve 
kurallarla insanların yaşam alanını daraltmaktadır. Kul-
lanılan ‘sayın’ sözcüğü saygı belirtesi olarak isimlerden 
önce kullanılan bir ektir. İnsanüstü, sonsuz güce sahip 
bir varlıktan; Tanrı’dan söz ederken sayın ekinin kulla-
nılmasıyla, toplumun kendi gelenek ve görenekleriyle, 
töre ve ahlak kurallarıyla şekillendirilen Tanrı kavramı 
eleştirilmiştir.Günah sözcüğü bu durumda dini açıdan 
yanlış ya da yasak bir davranışı değil, toplumun uygun-
suz ve yasak saydığı davranışları kapsamaktadır.‘Daha 
neler’ ifadesiyle toplumun bakış açısının şiir kişisi tara-
fından onaylanmadığı, mantıksız görüldüğü anlaşılmak-
tadır.’Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının, ben 
böyle canlı saç görmedim ömrümde, her telinin içinde 
ayrı bir kalp çarpıyor’ dizelerinde, saç dişiliği, cazibeyi ve 
güzelliği belirtmektedir.‘Her telinde ayrı bir kalp çarp-
ması’ , her telin şiir kişisi için ayrı bir anlam taşıdığını 
belirtmektedir. Bölümün sonunda ‘Bütün kara parçaları 
için Afrika dahil’ ifadesi tekrarlanmıştır. Bu ifade aşkın 
büyüklüğünü, yoğunluğunu pekiştirir niteliktedir.
 
Şiirin üçüncü bölümünde, ‘Senin bir havan var beni asıl 
saran o, Onunla daha bir değere biniyor soluk almak’ 
dizeleriyle şiir kişisinin sevdiği kadına duyduğu aşkın bo-
yutu anlatılmaktadır. Sevdiği kadının şiir kişisi için çok 
özel olduğu, varlığının şiir kişisini çoğalttığı, yaşamanı 
anlamlı ve değerli kıldığı anlaşılmaktadır.‘Birçok çiçek 
adları gibi güzel,En tanınmış kırmızılarla açılan’ dize-
leriyle, sevilen kadının güzelliğinin doğallığı, temizliği 
ve içtenliği ‘çiçek adları’ ifadesiyle vurgulanmıştır.‘En 
tanınmış kırmızı’ imgesi tutkunun, arzunun, cinselliğin 
rengi olan kırmızının aralarında içten doğal bir şekilde 
serpildiği, geliştiği anlatılmaktadır.‘Bütün kara parçala-
rında Afrika dahil’ dizesi bu bölümde de tekrarlanmıştır. 
Kuru ve çorak toprakları, Afrika’yı, aşklarının kırmızısıyla 
boyamışlar, arzu ve tutkuyla çatlamış toprağı rengarenk 
çiçeklerle sulamışlardır.

Dördüncü bölümde ‘Birlikte mısralar düşüyoruz ama iyi 
ama kötü boynun diyorum boynunu benim kadar kimse 
değerlendiremez’ dizeleri iki aşığın isyanıyla dolup taş-
makta olan bir bölümün başlangıcıdır. Şiir bir karşı çık-
ma, dilde yangınlar çıkarma sanatıdır.Şiir kişisi de sevdiği 
kadınla mısralar düşürerek toplumun değer yargılarına 
karşı çıkmaktadır.İkinci dizede leite motive olarak kulla-
nılan boyun zarafetin yanında dişiliği, inceliği temsil et-
mektedir.Cinselliklerini rahatça yaşayamayan sevgililerin 
isyanı, toplumu değiştirmeye yönelik çabaları ‘Bir mısra 
daha söylesek sanki her şey düzelecek’ dizelerinde gö-
rülmektedir.İki aşık, aşklarını rahatça yaşayabilmek için 
ellerinden geleni yapmaktadırlar, sanki sözcüğü umut-
larla dolup taşmaktadır.‘İki adım daha atmıyoruz bizi 
tutuyorlar,Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna dizi-
yorlar’ dizeleriyle iki aşığın yaşadığı zorluklar anlatılmış-
tır.‘Tutuyorlar’, ‘kurşuna diziyorlar’ ifadelerinde şiir kişisi 
belli değildir, üçüncü çoğul şahıslardır sorumlular.Belirli 
kişiler tarafından engellenmezler, toplumda yerleşmiş 
kapalı,dar görüşler iki aşığın doyasıya yaşamalarına izin 
vermez.Bir akış içerisinde değerlendirildiğinde, ‘İki adım 
daha atmıyoruz bizi tutuyorlar’ dizesinde aşıklar suçla-
rından dolayı tutuklanırlar.Suçlarıysa aşklarını topluma 
rağmen yaşayabilme çabasıdır.Takip eden  ‘Böylece bizi 
bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar’ dizesinde aşıklar 
tutuklamanın ardından yargılanmış, suçlu bulunmuş ve 
cezalandırılmışlardır.‘Zaten bizi her gün sabahtan akşa-
ma kadar kurşuna diziyorlar’ dizesinde toplumun onları 
acımasızca eleştirdiği, yargıladığı; bakışlarıyla, sözleriy-
le, davranışlarıyla onları cezalandırdığı toplumun dışına 
ittiği görülmektedir.‘Kurşuna diziyorlar’ ifadesi aşıkların 
kısıtlanmışlığını, toplumun acımasız katılığını vurgula-
maktadır.Bölüm sonunda ‘Bütün kara parçaları Afrika 
dahil’ dizesi tekrarlanmış, bu tutumun sadece bir top-
luma özgü olmadığı anlaşılır.Bu anlayış tek bir toplumla 
sınırlı değildir.

Şiirin beşinci bölümünde, ‘Burda senin cesaretinden laf 
açmanın tam sırası, Padişah gibi cesaretti o, alımlı değ-
me kadında yok’ dizelerine şiir kişisinin sevdiği kadının 
kişiliği yansımıştır.Sevgili ‘cesur’ olarak nitelendirilmiştir 
çünkü sevdiği kişi kalabalık caddelerde, toplumun içinde 
korkusuzca düşüncelerini dile getirmiş ya da toplumun 
değer yargılarına aldırmadan dilediği gibi davranmış, 
‘hürlüğün şarkısına katılmıştır’.Katılmak sözcüğüyle iki 
aşık gibi hisseden, düşünen kişiler olduğu anlaşılmak-
tadır.Sevilen kişinin cesareti padişah ifadesiyle vurgu-
lanmıştır.Padişahlar devletini yıkmak isteyenlere karşı 
soğukkanlı ve kendinden emin davranışlar sergiler.Tıpkı 
padişah gibi sevgili de tüm engellere rağmen aşkından, 
şiirinden vazgeçmemiştir.Onun devleti, imparatorluğu 
aşkını cinselliğinin istediği gibi yaşayabilme, ruhunu do-
yurabilme, dilediğince sevebilme üstüne kuruludur ve 
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yıkmak isteyenlere karşı sağlam duruşuyla şiir kişisini et-
kilemiştir.‘Alımlı değme kadın’ ifadesiyle toplumda seç-
kin ve güzelliğiyle öne çıkan kadınlardan söz edilmiştir.
Bu cazibeli kadınlar toplumun bir parçası haline gelmiş; 
cinsellikle, aşkla ilgili tabulara cesurca karşı çıkmamış, 
çıkamamıştır.‘Aklıma kadeh tutuşların geliyor’ dizesiyle 
sevgilinin şiir kişisinde uyandırdığı duygular, cinsel is-
tekler ifade edilmiştir.Kadeh sözcüğü şarabı çağrıştırmış, 
şarap ise toplumun yanlış gördüğü davranışları, günahı, 
yasakları çağrıştırmıştır.Sevilen kadın şiir kişisinde aşkın 
tamamlayan, aşkın bir parçası olan arzular uyandır-
maktadır.‘Çiçek Pasajında akşamüstleri, Asıl yoksulluk 
ondan sonra başlıyor’ dizelerinde toplumun aşklarına 
karşı edindiği bu tutumun şiir kişisinin ve sevgilisinin 
birbirlerine hissettikleri tutkulara ve isteklere yansıma-
ları görülür.Akşamüstünden sonra gece, beraber yata-
cakları, birlikte olacakları zaman yoksulluğun başladığı 
nokta olarak belirlenmiştir.Aşıklar topluma daha fazla 
direnememiş, yorgunlukla toplumun onlara dayattığı 
katı ahlak kurallarının içinde eriyip gitmişlerdir.Arzula-
rını, tutkularını bastırarak  yoksullaşmışlardır.Bu yoksul-
laşmanın; bütün bir geceye yayılan duygu körelmesinin 
büyüklüğü ‘Bütün kara parçalarında Afrika hariç değil’ 
dizeleriyle belirtilmiştir.

Şiirsel söylem bakımından ele alındığında, şiir boyunca 
tekrarlanan, her bölümün son iki dizesini oluşturan ‘Bü-
tün kara parçalarında Afrika dahil’ ifadesinin son bölüm-
de değiştiği görülür.‘Dahil’ sözcüğü yerini ‘hariç değil’ 
ifadesine bırakmıştır.Bu değişiklikle okuyucunun dikka-
ti son iki dizeye çekilmiş ve olumsuzluk anlamı taşıyan 
‘değil’ sözcüğü şiir kişisinin duygusal durumunu gözler 
önüne sermiştir.Farklı bölümlerde kullanılan ‘eksik olma’, 
‘laf açmanın tam sırası’, ‘ama iyi ama kötü’ ifadeleriyle 
doğal bir söylem yakalanmış, şiir boyunca şiir kişisinin 
duyguları içten ve samimi bir dille aktarılmıştır.Cinsellik 
temalarının işlendiği, şiirde kadınlığı temsil eden boyun 
sözcüğü leite motive olarak kullanılmıştır.Şiirin başlığı 
‘Üvercinka’ kelimesi şiir boyunca geçmemekle beraber 
şiirin özünü barındırmaktadır.Güvercin gibi özgürce, ka-
natlanıp uçmak isteyen aşıklar Afrika gibi yoksul ve çare-
sizdir.Güvercin’den ‘üvercin’ ve Afrika’dan ‘ka’ alınarak 
yepyeni yoğun bir sözcük türetilmiştir.Aynı zamanda 
olumlu bir anlam taşıyan ‘Üvercinka’ aşıkların diledikleri 
gibi yaşayabilecekleri bir ülkedir aynı zamanda.

Cemal Süreya ‘Üvercinka’ adlı şiirde ahlak, toplum, doğ-
ru ve yanlış kavramların iki aşığın üzerinden eleştirmiştir.
İnsanın en doğal, katıksız duygusu sevilen kişiye hisse-
dilen arzu ve cinsellik kalıplaşmış kuralların, toplumun 
karşısına dikilmiştir.’Üvercinka’ şiirinde özel bir ilişkiden, 
duygulardan yola çıkılarak, dünyanın her yerinde farklı 
boyutlarda uygulanan aşkı sindiren kısıtlamalar gözler 
önüne serilmiştir.
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Cansu Önen   10-P

Kutup ayısı Knut. Hatırlıyorsunuz değil mi ? Berlin hayva-
nat bahçesinin sembolü haline gelen minik kutup ayısını. 
Hani şu t-shirtleri anahtarlıkları, bardakları, Almanya’da-
ki üreticilere birkaç milyon euro kazandıran Knut ya da 
çekilecek animasyon filmi sayesinde, Hollywood’un ünlü 
yönetmenlerinin ve dev yapımcı şirketlerinin cebini dol-
duracak olan Knut. Donut’un kuzeni olan Knut. Donut 
kim mi? Hani var ya minik bir buz parçasının üzerinde tu-
tunmaya çalışan fotoğrafıyla, küresel ısınma karşıtlarının 
sembolü haline gelen 2000’ lerin yeni kutup starı. Dev 
bir kola şirketinin, küresel bankaların, film endüstrisinin 
üzerinden servetlerine servet eklediği Donut’un açıkcası  
Knut’un kuzeni olduğuna inanıyorum. Aksi taktirde bu 
ölçüde bir medya başarısı kutup ayısı camiası için biraz 
fazla gibi geliyor. Peki ya sizce küresel ısınma çevre fe-
laketleri, kısacası doğa ananın türlü gazabına karşi yapı-
lan mücadeleler bu sevimli kutup ayılarıyla yürütülebilir 
mi? Ya da İstanbul’da, Mexico City’de, Tokyo’da trafikte 
günde dört saat geçirmenin bu ayılarla ne alakası olabi-
lir. Çoğumuzun babamızdan bir masal olarak dinlediği, 
içinde yüzülen hatta suyu bile içilen nehirlerin göllerin 
etrafından da bildiğimiz kadarıyla kutup ayısı yaşama-
maktadır. Sizce de artık bu geçerliliğini yitirmiş sözde 
kampanyalardan sıyrılıp etkili ve çözüm odaklı projeler-
den bahsetmenin zamanı gelmedi mi?

Ortalama bir aile, otomobilinin yılda yaklaşık on dört 
büyük meşe ağacının temizleyeceği bir kirlilik yarat-
ması, herhangi bir şehrin meydanında ne denli büyük 
bir ormanın katledildiğinin en açık kanıtı olsa gerek. İki 
adım yürüyün, otobüse metroya binin, yanınızdaki yaşlı 
teyzeyi dinleyin ve onun ahret sorularına cevap verin, 
gününüz çok daha güzel geçecektir. Ancak en güzel an, 
başınızı yastıga koyduğunuzda o gün kaç ağacı, o ağaç 
sayesinde yaşamını sürdürebilen kaç canlıyı kurtardı-
ğınızı düşünmek olacaktır. Aynı zamanda günümüzün 
en önemli sorunlarından olan giderek azalan ve paha-
lanan enerji kaynakları da şüphesiz ki çevrecilerin sihirli 
dokunuşuna ihtiyaç duyan sorunlardan birisi. Yıllardır 
düşünüp anlam veremediğim şeylerin başında, bütün 
insanların yüzyıllarca çalışıp asla ama asla elde edeme-
yeceği bir enerji kaynağı olan güneşin,  “ Benden fayda-
lanın! “ diye bağırarak doğudan bize yaklaşması, ancak 
bizim ona kayıtsız kalmamız yüzünden küserek batıdan 
kaybolmasıdır. Biz bilinçli insanlara düşen, bireysel ta-
sarrufları yapmak kadar, bir sivil toplum hareketi olarak 
yeşil-çevreci enerji kaynaklarının kullanımı konusunda 
yerel yönetimlere ve hatta hükümetlere gerekli baskıyı 
kurmaktır.

Sonuç olarak Martin Luther King gibi  benim de bir haya-
lim var dostlarım. Yorulan, yaşlanan dünyamızı korumak 
onu çocuklarıma torunlarıma daha fazla kirlenmeden 
bırakmak, bu hayalim. Yaşanabilir bir dünya hayalim. Bu 
bilince sahip olan kimselerin daha fazla tahribata sebep 
olabileceğine inanmıyorum. Bu yüzden bilinçli toplum 
yaratmak esastır. İster sevimli Knut ve Donut’u, ister se-
vimli doğa ailelerini, isterseniz de kendinizi ve sevdik-
lerinizi korumak için olsun, gerekli tasarruf önlemlerini 
almalı, daha az tüketmeli ve yeşil enerjiye yönelmeliyiz. 
Eğer ki yeşil enerjiye yönelmezsek çoğu  şey için çok geç 
kalmış  olacağız ve doğa anayla birlikte biz de yok ola-
cağız. Bu yüzden ki dostlarım sizlere söylemek istediğim 
şey: BÜTÜN DÜNYA DOĞA ANA İÇİN BİRLEŞİN!

ZAMANI GELMEDİ Mİ?
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Serra Şen   9-İ

İnsanoğlu, var oluşundan beri çevresine ve olaylara ön-
yargıyla yaklaşmıştır. Doğaları gereği, canlılar “öteki” 
olanı ve farklıyı dışlarlar. Bu da dünyada sınıf farklılık-
larına ve statülerin oluşmasına neden olmuştur. Cevat 
Fehmi Başkut’un Buzlar Çözülmeden adlı yapıtında da 
bu konu ele alınarak toplumdaki ötekilerin önemi delillik 
kavramı yoluyla belirtilmiştir. 

Farklılar… Hayatımızda her zaman bir yeri olan bu in-
sanlar, yaşamı keskin ölçütlerden çıkarmış, devrimle-
rin ve ilerlemenin her zaman öncüleri olmuşlardır. Bu 
yüzdendir ki farklı düşünce yapılarıyla herkesten farklı 
olduklarından dışlanmışlar hatta çoğu zaman “deli” 
damgası bile yemişlerdir. Bu insanların en sık başvur-
dukları bir yoldur. Bu seçim hem kolay hem işlevseldir. 
Aynı durum yazınsal metinlere de yansımıştır. Buzlar 
Çözülmeden’de de yolları hava koşulları/ağır kış şartları 
nedeniyle kapanmış bir kasabaya tımarhaneden kaçarak 
gelen ve her şeyi değiştiren bir kaymakamın sosyal ada-
leti sağlamak için verdiği mücadelesi ve bu arada ya-
şanan mizah içerikli maceraları anlatılmaktadır. Bu kay-
makam korkusuz, cesur, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan 
bir “öteki”dir ve halkı savunmak için bölgenin ağalarını, 
kabadayılarını karşısına almıştır. Ancak bu kişiler kayma-
kamı diğer insanlar gibi suskun aciz görmedikleri için 
bu kişiyi dışlamışlar,  deli olduğunu söylemeye başla-
mışlardır. Hatta öyle ki asıl kaymakam geldiğinde onun 
bir deli olduğunu söyleyip gitmesini isteyenler de aynı 
kişiler olmuştur. Kısaca insanoğlu işine gelen, çıkarlarına 
uyan insanları normal ve doğru; geri kalanları ise deli ve 
öteki olarak nitelendirirler. Bu da gelişmeyi, ilerlemeyi ve 
değişik düşüncelerle ülkenin yapılandırılmasını engeller. 
Buzlar Çözülmeden’de de bazı kasabalılar çıkarının aksi-
ne hareket ettikleri için her ne kadar farklı düşünceleri ve 
seçimleri dışlamaya çalışsalar da zeki bir ötekinin mutlu 
bir halk yarattığı anlatılmaktadır.

İnsanlar birey toplum ilişkileri içinde her farklılığı ka-
bullenmekte zorlansalar da alışılmışın dışında kalanlarla 
barışmalı ve yaşamı yeni fikir ve düşüncelere hoşgörüy-
le bakarak değiştirmeye, değerlendirmeye çalışmalıdır. 
Aksi takdirde yaşam sosyal yönden ezberlenen doğru-
larla sınıflara ayrılarak eşitlik ve özgünlük korunamaz ve 
toplumda sosyal adalet sağlanamaz. Gerçek dünyaya 
baktığımızda da Mozart, Einstein, Van Gogh da yaşa-
dıkları toplumsal düzende ileri gelen, dünyayı değiştir-
miş “öteki”lerdir. Öteki olma yürekliliğini göstermek ya 
da öğrenilmiş doğrulardan ayrılmamak herkesin kendi 
elindedir.

ÖTEKİ “DELİ”

HELİN CİVAŞ
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I.ADAM: Hoca, kuzu nasıl oldu, serpildi inşallah…
II.ADAM: Geçenlerde gördüm, epey büyümüş senin 
kuzu Hoca.
NASRETTİN	 HOCA: Eee, fena değil arkadaşlar, biraz 
daha ele gelmesi lazım, önümüzdeki bahar barksınız 
güzel bir koyun olur. 
III.ADAM: Arkadaşlar, akşam vakitleri çok soğuk oluyor 
yahu. Bu Akşehir kışları da  nasıl beter geçiyor böyle.
I.ADAM: Öyle ya, çok soğuk hakkaten. Yakacak da tü-
kenmeye başladı.
II.ADAM: Bana kalırsa kilerde yiyeceği kalmadı kimse-
nin. Böyle giderse aç kalırız.
NASRETTİN	HOCA: Öyle demeyin arkadaşlar, hiç açlı-
ğından ölen birini gördünüz mü siz?
I.ADAM: Arkadaşlar, aklıma bir fikir geldi.
II.ADAM: Nedir fikrin söyle hele, biz de bir dinleyelim 
canım.
I.ADAM: Madem yiyeceksiz kalacağız, kış soğuk gidiyor, 
bir bahse tutuşalım.
NASRETTİN	HOCA: Ne üzerine bahse tutuşacağız ar-
kadaşlar?
I.ADAM: Şimdi şu soğukta kim dayanıklı bir görelim ba-
kalım.
II.ADAM: Nasıl yani…
I.ADAM: Nasıl olacak canım… Hoca’nın kuzusu üzeri-
ne… Hoca, sabaha kadar soğukta bekleyebilirse, soğuğa 
dayanabilirse bizim kuzuyu keser, ziyafet yeriz, yok eğer 
Bekleyemezse Hoca’nın kuzusunu yeriz. Budur bahsim.
III.ADAM: (Gülerek, muzipçe) Hay aklınla bin yaşa 
emi… Nasıl da düşünürsün böyle güzel şeyleri… 
NASRETTİN	 HOCA: Tamam arkadaşlar, kabulüm, bu 
akşam bunu deneyelim.

(Hoca sabaha kadar soğukta beklemiş, bahsi kazandığını 
düşünerek, gayet mutlu ve gururlu bir şekilde adamların 
yanına gelmiştir. Arkadaşları Hoca’nın mutlu halinden 
hoşnut değillerdir. Bir kuzu kaybetmenin üzüntüsü için-
dedirler.)

I.ADAM:  Hayırlı sabahlar Hoca, nasılsın? 
II.ADAM: Maşallah Hoca, donmadan bahsi atlattın val-
lahi…
NASRETTİN	HOCA: Vallahi çok soğuktu arkadaşlar. Sa-
bah oldu ama çok üşüdüm. Bir gökte ay vardı bir de 
yerde ben vardım. Aya baka baka sabahı ettim.
III.ADAM: (Bütün kurnazlığıyla) Bak bu olmadı Hoca, 
biz de seni dürüst sanırdık. Sen oyunu bozdun. Ay seni 
ısıttı demek. Yoksa bu soğukta bir Allahın kulu sağ kal-
maz dediydik. 

NASRETTİN	HOCA: Yahu siz ne biçim insanlarsınız? Ay-
dan ısınıldığı nerde görülmüş? 
III.	ADAM:	Yok yok Hoca, bahsi kaybettin, kuzuyu kes 
yarın senin evdeyiz… 

NASRETTİN	HOCA: (Bu insanlara ders verecek bir kur-
nazlık düşünür. Kuzuyu kaptırmaya hiç niyeti yoktur) 
Tamam canım, bir kuzunun adı mı olur? Yarın gelin, 
kuzuyu yeriz. 

(Hoca’nın evinde, adamlar köşelere oturmuş, akıllılık et-
tiklerini düşünmektedirler. Biraz sonra yiyecekleri kuzu, 
ağızları sulanmaktadır. Başlarına geleceklerden habersiz-
dirler.)

I.ADAM: Arkadaşlar, Hoca nerededir? Yemek çok gecik-
miştir, siz öyle düşünmez misiniz?
II.ADAM: Bir bekle bakalım arkadaş. Bedavadan kazan-
dık nasıl olsa ziyafeti. Doğrusu beklemekte hiçbir mah-
sur yoktur.
I.ADAM: Yok arkadaş, ben daha fazla beklemeyeceğim, 
dışarı çıkıp bir bakayım, Hoca ne yapar? Belki yardım 
etmek icap eder.
(Dışarı çıkan adam Hoca’yı bir köşede otururken görür. 

(Kasaba meydanında birkaç insan kalabalığı bulunmaktadır. Ayak üstü muhabbet eden insanlar el kol ha-
reketleriyle bir şeyler anlatmaktadırlar. Nasrettin Hoca da bir arkadaş grubu içinde söyleşenler arasındadır. 
Hoca’nın kuzusundan söz edilmektedir.)

Ali Kutay Çalışır 10-T

FARKLI BİR ÇALIŞMA: 
Bir anlatı metnini senaryolaştırma 

Hoca hiç bu kadar kızmamıştı! 
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Kazanı askıya asmış, altına da bir mum yakmış, öylece 
durmaktadır.) 

I.ADAM: Hoca, bu ne haldir böyle, ne yaparsın köşeci-
ğinde? 
NASRETTİN	HOCA: (Hiç ses çıkarmaz) 
I.ADAM: Hey içerdekiler, gelin buraya. Hoca’da bir iş 
var.
(İçerdeki iki adam, sese kulak verirler. Dışarı koşarlar)
II.ADAM: Bu ne haldir Hoca, ne bu ses?
I.ADAM:: Gördünüz değil mi? Ben işin içinde bir iş var 
dediydim size. Bu kadar uzar mı bir kuzuyu pişirmek ca-
nım. Gelsem de bir baksam ne göreyim. Deli bu adam 
zırdeli.
II.ADAM: Zırdeli ya… Tövbe tövbe… Ne günlere kaldık 
yahu…
III.ADAM: Pek bir işe karışmayayım dediydim amma ko-
nuşmak lazımdır artık. Başımıza gelene bakın arkadaşlar. 
Söyleseler inanmazsın…
NASRETTİN	HOCA: Yahu, deminden beri susuyorum. 

Hepiniz şuraya çıkın da toplanın diye bekledim. Size 
kalsa ne deliliğim kaldı, ne zırdeliliğim. Siz ne utanmaz 
arlanmaz adamlarsınız. Şu boyunuzdan bosunuzdan 
utanın. Bir gece soğukta donmadan kurtulduğuma şük-
rettim ben, siz aydan ısındığımı söylediniz. Aklınız başı-
nızda mı sizin? Hangi akıl ay ışığından ısınılacağını kabul 
eder arkadaşlar? Bu ne arlanmazlıktır… Şimdi siz, aydan 
ısınılacağını söyleyen siz, karşıma geçip mumun kazanı 
kaynatamayacağını söylüyorsunuz. Utanın yahu. Eğer 
ben o soğukta aydan ısınmışsam bu mum da bu kazanı 
kaynatır. Haydi def olun karşımdan… 

(Adamlar, kurnazlığın her zaman yürümeyeceğini dü-
şünmüş, mars olmuş bir şekilde Hoca’nın evini terk 
ederler) 

“YA TUTARSA” da bir 
bahis değil mi?

Bu resim, (http://www.ortakcizgi.com/icerik.asp?an=&icerik=nasreddin_hocadan_kazanmak_uzerine_dersler_&manset=&rq=708) sitesinden kaynak olarak alınmıştır.
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Kurtuluş Savaşı; maddi ve askeri olarak, düşman ülkele-
rinden çok daha kötü durumda olmamıza rağmen, Türk 
halkının isteği ve gücüyle kazanılmış en önemli zaferleri-
mizden biridir. Zafer, halk tarafından kazanılmış olsa da, 
halkın tamamının Kurtuluş Savaşı’na ne kadar inandıkla-
rı, gerçekten savaşmak isteyip istememeleri tartışmalıdır. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” adlı eserinde, 
Anadolu’nun bir köyünde yaşayan insanların savaşa ba-
kış açıları, bizim sandığımızdan çok daha farklıdır.

Ahmet Celâl, savaşta gazi olduktan sonra Mehmet 
Ali’nin köyüne gelen bir aydındır. İstanbul işgal altında 
olduğu için oradan kaçıp, kendi memleketinin insanla-
rıyla yaşamaya gelir; fakat işler tahmin ettiği gibi yürü-
mez. “Lakin, bu köyde de kolsuz olduğumun farkında 
değil... Oysa, burada, isterdim ki farkında olsunlar. Zira 
sağ kolumu, ben, onlar için kaybettim.” (S. 19) Türk 
köylüsünün onlar için kolunu kaybetmiş bir gaziye de-
ğer vermemeleri, onu ötekileştirmeleri ve ona “yaban” 
demeleri, Kurtuluş Savaşı’na da önem vermediklerinin 
bir göstergesidir. 

“Ona göre, Kemal Paşa’nın açtığı yol, çıkmaz bir yol-
muş. Hem de çok tehlikeli imiş. Çıkmaz bir yolmuş, 
çünkü padişah kendisiyle beraber değilmiş. Padişah, 
düşmanla çoktan barış yapmış. Sonra ‘Avrupa’ diye bir 
kraliçe varmış. O işe karışmış. ‘Ben sizin müşkülünüzü 
hallederim.’ demiş.” (S. 41) Muhtar ve köylülerin çoğu 
böyle düşünmektedir. Padişaha ve düşman askerlerine 
daha çok güvenmektedirler. Bu düşüncelerini değiştir-
mek için uğraşan Ahmet Celâl’i dinlemeyip, dikkate al-
mamaktadırlar. Mehmet Ali bir gün “Beyim bizi gene as-
kere alacaklar mı?” (S. 41) diye sorar. O zamanlar ülkede 
sayısız asker kaçağı vardır ve hükümet sürekli asker ara-
yışı içindedir. Ancak halk askere gitmekten korkuyordur; 
çünkü gidenlerin çoğu geri dönemiyordur. Ahmet Celâl, 
Mehmet Ali’ye gerekirse tekrar askere gideceğini, yoksa 
düşman askerlerinin köye kadar ineceğini söyler. Meh-
met Ali “Yok, beyim, buraya kadar geleceklerine aklım 
ermez.” (S. 42) derken aslında kendini düşünmektedir. 
Düşman askerleri kendisine zarar vermeyecekse savaş-
manın ne anlamı vardı; ülke elden gitse ona dokunma-
dıkları sürece sesini çıkarmazdı.

Gün gelir, düşman askerleri köyün üstünden uçmaya 
başlarlar. Bir defasında attıkları kâğıtların üstünde “... 
Biz size kötülük etmeye gelmiyoruz. Halife ve Padişah 
bizimle beraberdir. Biz sizi Kemal’in çetelerinden kur-
tarmak için harbediyoruz.” (S. 125-126) yazmaktadır. 
Köylüler bu yazılanlara inanmışlar, hatta sevinmişlerdir. 
Daha sonra attıkları kâğıtlarda da benzer şeyler yazmak-

tadır. Ahmet Celâl bu duruma şöyle tepki göstermekte-
dir; “ ‘Biz size Halife tarafından kurtarmağa geliyoruz,’ 
Ne Halife’yi, ne de Peygamber’i bildikleri var. Fakat 
’kurtarmağa geliyoruz’ sözü, bilmeksizin pek hoşlarına 
gidiyor. Kurtarmak! Sizi kim kurtarabilir? Sizi gökten me-
lekler inse kurtaramaz. Çünkü, sizi evvela sizden, ken-
dinizden kurtarmak lazımdır...” (S. 150-151) Düşman 
askerleri geldikleri ilk birkaç gün köylülere iyi davransa-
lar da, sonra onları sömürmeye, kadınlara el uzatmaya, 
halka işkence etmeye başlamışlardır. Ahmet Celâl’in ön-
ceden onlara söylediği; fakat onların kulak asmadığı ne 
varsa, hepsi başlarına gelmiştir.

Ahmet Celâl’i “yaban” yapan sebeplerden biri de Kur-
tuluş Savaşı’na bakışının, Anadolu köylüsünün büyük 
bir kısmından çok daha farklı olmasıdır. Halkın geneli, 
düşmana inanmayı seçti; çünkü bu, savaşmaktan daha 
kolaydı. Zannedildiği gibi tüm halk istek ve şevkle savaş-
mamıştır, halkın büyük bir kısmı sihirli bir değneğin ge-
lip kendilerini kurtarmasını beklemiştir. Kurtuluş Savaşı, 
Atatürk’ün istek ve kararlılığı doğrultusunda kazanılmış-
tır. O, böyle bir halkı bile yokluklar içerisinde savaşmaya 
ikna edebilmiştir, halkın tutumunu değiştirip zafer kaza-
nabilmiştir.

(Bu çalışma 9. sınıf Dil ve Anlatım dersi kapsamında, ‘Yaban’ adlı romanı odağında hazırlanmıştır.)

İrem Aydoğdu 9-N

BİR HALKI KURTARMAK

Desen: HALE ALP 9-L
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Rozerin Alp  9-İ

İnsan duygularıyla var olan bir canlıdır. Her gün başın-
dan geçen olaylara duygularıyla tepki verir. Verdiği tep-
kilerden en göze batanlardan biri korkudur. Bu duygu 
insanı içten içe sarar, etkiler. Korkuyu etkileyen birçok 
etken vardır. William Golding’in Sineklerin Tanrısı adlı 
yapıtı bu etkenleri belirginleştirir.

Yaşadığımız çevre başka bir deyişle içinde bulunduğu-
muz uzam bizi hem bedensel hem de zihinsel açıdan 
etkilemektedir. Bedensel olarak insanın beslenme şartla-
rı gibi etmenlerin hepsi uzamın içinde yer alır. Zihinsel 
açıdan bakarsak korunma iç güdüsü ile korku arasındaki 
bağın ucu uzamla bağlanır. “Şey…şeyden ötürü barınak 
gerek bize… 
-Farkındasın değil mi?
-Neyin?
-Korktuklarının.” (sayfa58)

Bu yapıtta korkuya neden olan bir başka etken de karan-
lıktır. Karanlık hiçbirimize esenlikli çağrışımlar yapmaz. 
Hepimizin içine gizliden bir korku düşürür. Çünkü ka-
patıcıdır karanlık, gündüz kadar net değildir. Ve herkes 
bilir ki insan göremediği şeylerden korkar. “Hava çok az 
serinliyordu o sırada. Ne var ki, karanlığın basması teh-
didi altındaydı bu serinlik. Güneş batınca, karanlık, ada-
nın üstüne ansızın çöküveriyor ve çok geçmeden, uzak 
yıldızların altında, huzursuzlukla doluyordu barınaklar.” 
(sayfa 66)

Ailemiz, öğretmenlerimiz, akrabalarımız kısacası büyük-
ler her zaman çocukların güvendikleri, sırtlarını yasla-
dıkları varlıklar olmuştur. Adı üstünde büyük olmaları 
sayesinde çocukların gözünde hep koruyucu rolleri 
vardır. Yapıtta da büyüklerin olmadığı adada çocuklar , 
güvensiz koşullar yüzünden bıyıkları kesilmiş kediler gibi 
dengelerini kaybetmişlerdir. “Domuzcuk’un yüzü daha 
da solgundu şimdi; soluk soluğaydı. ‘Nereye gideceği-
mizi belki biliyorlar, belki de bilmiyorlardı. Ama nerede 
olduğumuzu bilmiyorlar; çünkü biz gideceğimiz yere 
varamadık.’” (sayfa 35)

İnsan her şeyi büyüdükçe öğrenir, daha etkili anlatacak 
olursak yaşam bizi büyütür, olgunlaştırır. Konuşmayı, 
matematiği, araba kullanmayı… Hayatta her şey sırasıy-

la yaşanır. İçinde yaşadığımız düzen de buna göre ku-
ruludur. Kimse iki aylık bebekten araba tamir etmesini 
istemez. Bunun gibi adadaki çocuklar da bu düzenin bir 
parçası durumundadırlar ve yaşları küçüktür. Bu da on-
ların ilkel insanlara benzemeleri için yeterlidir.
“-Canavar mı?
-Yılan-gibi-şeymiş. Koskocamanmış onu görmüş.
-Nerede?
-Ormanda.” (sayfa 38)
“Canavar denizden geliyormuş.” (sayfa 104)

Bilginin varlığı  yaşla orantılıdır. İnsan büyüdükçe tec-
rübelerle birlikte bilgi de artar. Belki de bu yüzdendir 
büyüklerin koruyucu, küçüklerin korunmaya muhtaç ta-
rafta olmaları. Belki de bu yüzdendir çocukların adada 
büyükleri istemesi. “‘Yılan-gibi-şey konusunda ne yapa-
cağınızı bilmek istiyor.’… ‘Bir canavar diyor şimdi de.’” 
(sayfa 37)

İnsanın en değerli dayanağı aklıdır. Çünkü insan aklıyla 
düşünür, aklıyla karar verir ve aklıyla seçim yapar. Fakat 
doğasındaki vahşet aklı kapatır, aklın üzerini örter. Ne 
yazık ki adaya düşen küçükler korkularının akıllarını ele 
geçirmesine izin vermişlerdir. “Yerinde oturan Ralph’a 
göre, aklın egemenliği böylece çöküvermişti: Korku, ca-
navarlar, ateşin her şeyden önemli olduğu konusunda 
genel bir anlaşmaya varılmaması…” (sayfa 105)

Çocukların birbirleriyle etkileşimi, roman kurgusuna 
yansıyan korku etkeninin önemli ayaklarından biridir. Bu 
etkenin rolü küçümsenmeyecek denli önemlidir. Güçlü-
nün güçsüzü ezdiği günümüz dünyasında Golding’in 
de anlatmak istediği budur. “Onun için Jack’i iyi bili-
yorum. Birinden korkunca ondan nefret edersiniz ama 
boyuna da düşünüp durursunuz onu. Kendi kendinizi 
aldatırsınız; aslında kötü değildir dersiniz. Ama onu gö-
rünce, tıpkı nefes darlığına tutulmuş gibi olursunuz, so-
luk alamazsınız. Sana bir şey söyleyeyim mi? O senden 
de nefret ediyor, Ralph…” (sayfa 111)

Korku tek başına etkilemeye yetmez insanları. Ona yar-
dımcı olan faktörler mutlaka vardır. Sineklerin Tanrısı’nın 
anlatmaya çalıştığı da tam budur. Yeter ki anlamak iste-
yelim.

HAYATIN İÇİNDEN BİR DUYGU: 
KORKU

“Burada yer alan yazılar, yapıt odaklı yürütülen Dil ve Anlatım dersi kapsamında YARATICI ÇALIŞMALARIN ürünüdür. 
Bu çalışmalarla öğrenciler odağa alınan yapıta daha eleştirel yaklaşabilmekte, kurguların ana sorunsalının temel kav-
ramlar üzerine oturduğunu fark edebilmektedir. Yazılar içinde gördüğünüz resimler de yine bu yapıta başka bir sanat 
yöntemiyle bakılarak ortaya konmuştur.” 
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“Domuzu gebert, gırtlağını kes, tepele onu!” (s.87) Ve 
savunmasız domuz gırtlağı kesilerek bir değneğin ucuna 
asılıp bırakılır canavara bir adak olarak. Sinekler üşüşür 
başına, şeytana isimlerini vermenin mutluluğuyla…
 
Olayın geçmiş ve geleceği bilinmeden değerlendirildi-
ğinde bunun vahşi bir kabile işi olduğu düşünülebilir. 
Hâlbuki William Golding “Sineklerin Tanrısı” adlı ese-
rinde olayın failini bir grup başıboş İngiliz çocuk olarak 
göstermiştir.

“Dişi domuzun kanayan başını ellerinde tutuyordu. Jack 
başı tuttu, değneğin sivri ucunu domuzun yumuşak 
gırtlağına soktu. Değnek ağzı deldi. Baş orada takılı kal-
dı. Değnek boyunca biraz kan sızıyordu aşağıya doğru. 
Orman çok sessizdi. Sineklerin dökülen bağırsaklar üze-
rinde vızıldadığı duyuluyordu ancak.” (s.166-167) İçgü-
düsel olarak çocuklar uzaklaşır bu nahoş görüntüden. 
Nasıl uzaklaşmasınlar ki bu kötülüğün simgesinden! 
Kendisi itiraf eder domuz başı: “Her şeyin bozuk gitme-
sinin nedeniyim ben.” (s.175)

“Bu baş canavar içindir. Bir armağandır bu.” (s.167) 
Ancak tek gerçek canavar insandır, Simon’un da dediği 
gibi: “Belki, bir canavar vardır belki. Bizden başka cana-
var yok belki…” (s.105) İnsanın içindeki canavar ise kö-
tülüktür, her bireyin yanı başında, eli uzansa dokunacak 
uzaklıktadır: “Sen biliyordun değil mi? Sizlerin bir parça-
sı olduğumu biliyordun değil mi? Sizlere öyle yakın, öyle 
yakınım ki!” (s.175) der domuz başı. Simon kötülüğü 
anlamıştır ve aynı kötülük tarafından canı alınmıştır.

“Sana yardım edecek kimse yok. Ben varım ancak. Ben-
se canavarım. Canavarın avlanılıp öldürülebilecek bir şey 
olduğu da nereden aklınıza geldi!” (s.175) diye konuşur 
domuz başı. Canavar insansa, onu seslendiren kötülük 
de şeytan olsa gerektir. “Gülünç bir şey bu. Oraya git-
sen de benimle karşılaşacağını pekâlâ biliyorsun. Onun 
için kaçmaya kalkma.” (s.175) Kötülük her yanda ve 
durdurulmazdır. Her benliğin köküne yerleşmişse ken-
disi dâhil, nasıl kaçabilir ki insan kötülükten? “Haberin 
olsun, öfkeleneceğim. Seni istemiyorlar. Biz eğleneceğiz 
bu adada. Onun için bir haltlar çevirmeye kalkma, yoksa 
seni yok ederiz.” (s.176)

Lakin kötülükten tamamen uzaklaşmak mümkün olma-
sa da mücadele etmek imkânsız değildir. “Bağırsaklar, 
testereler gibi vınlayan sineklerle örtülü, kara bir yığın 
olmuştu. Simon’un önünde, değneğe takılı Sineklerin 
Tanrısı, sırıtıyordu. Sonunda Simon dayanamadı, Sinek-
lerin Tanrısı’na baktı. Beyaz dişleri gördü, donuk gözleri 
gördü, kanı gördü.” (s.168) Kötülük tek kelimeyle iğ-
rençtir ve sağlıklı düşünce için kolayca inkâr edilebilir. 
Golding’in yarattığı Sineklerin Tanrısı, kötülük için mü-
kemmel bir tasvirdir. Bu kana bulanmış domuz başı, fe-
laket tellalı sineklere layıktır sadece.

Kavram: Domuz Başı

IRMAK DÜNDAR
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Anıl Yarış 9/B

Adak adama, özellikle ilkel dönemlerde isteklerinin ye-
rine gelmesi dileğiyle insanların inandıkları tanrısal güç-
lere hediye sunmasıdır. Günümüzdeki kurban anlayışı-
na yakın olan adak adama, genellikle bir ritüel şeklinde 
yapılır. Tanrıların bu hediyelere karşılık verip vermediği 
tartışılır ama cevap verme ihtimali bile insanları rahat-
latmıştır. Özellikle ilkel toplumlarda adak adamanın ar-
kasında yatan diğer bir neden ise tanrıların gazabından 
korkudur. İnsanın korktuğu şeye hizmet etme içgüdüsü 
son derece doğaldır. Yalnız korkulan şeyin her zaman 
tanrılar olması gerekmez, tıpkı “Sineklerin Tanrısı” adlı 
yapıtta olduğu gibi.

Kitapta ıssız adaya düşen bir grup çocuk, avladıkları 
domuzun kafasını keserler, bir tahta parçasının ucuna 
takıp tahtayı da toprağa saplarlar. Bunları yapmalarının 
amacı adada bulunduğu düşünülen bir canavarın onlara 
saldırmasını engellemektir. Bu, çocukların iki ayrı gruba 
bölünmelerinden sonra Jack adlı figürün grubu tarafın-
dan yapılır. Gruplaşmadan sonraki bölümü inceleyecek 
olursak Jack’in grubunun Ralph adlı figürün grubuna 
kıyasla çok daha vahşi ve saldırgan davranışlar sergile-
diğini, ilkel bir kabile gibi hareket ettiğini görebiliriz. Bu 
ilkellik de kabilenin adak adamasına zemin hazırlar. Bu 
davranış tıpkı Afrika’nın ücra yerlerindeki kabileler için 
doğal karşılanabileceği gibi Jack’in kabilesi için de do-
ğal ve mantıklıdır. Aynı zamanda Jack kendi kabilesine 
gücünü ispatlamak istemiş ve domuz kafasını da bunun 
için araç olarak kullanmıştır.  

Ne var ki Jack’in bu davranışı aynı zamanda kendi için-
de çelişmektedir. Jack canavardan korkmadığını kitapta 
daha önce belirtmiştir: “(…) Biz ava gideriz… Eğer bir 
canavar varsa, biz onu avlayıp yakalarız. Çevresini sara-
rız, vururuz, vururuz, vururuz!..” (sayfa 109). Bir insan 
eğer bir şeyden korkmuyorsa onla yüzleşebilir. Jack ise 
canavara kendilerine saldırmaması için hediye sunar: 
“Maurice ile Robert, bir sopayı şiş gibi boydan boya 
domuzun içine soktular; ölü hayvanı kaldırıp, beklediler. 
Kuruyan kanın üstünde sessizce dururken, bir şeyden 
kaçarcasına, sinsi bir hal gelmişti çocuklara ansızın. Jack, 
yüksek sesle konuştu: ‘Bu baş, canavar içindir. Bir arma-
ğandır bu.’” (sayfa 167). Yani aslında Jack, “korkmuyo-
rum” dediği şeyden kaçmaktadır. Bu davranış Jack’ten 
değil de küçük çocuklardan birinden gelse onların ço-
cukluğuna da vererek bunu normal karşılayabiliriz ama 
kitaptaki figürlerden en gözü pek olanından gelen bu 
davranış çelişki yaratmaktadır.

Domuz kafasının adak boyutunu bir kenara bırakıp onu 
sembolik açıdan değerlendirecek olursak domuz kafası-
nın adada yaşanan acı ama gözden kaçan gerçeklerin 
temsilcisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Simon’la do-
muz kafası arasında geçen diyalogda bunu destekleyen 
cümlelere rastlayabiliriz: “‘Peki öyleyse’ dedi Sineklerin 
Tanrısı. ‘Koşup ötekilerle oynasan, daha iyi olur. Onlar, 
kafadan çatlak sanıyorlar seni. Ralph’ın seni kafadan 
çatlak sanmasını istemezsin, değil mi? Sen Ralph’ı çok 
seversin, değil mi? Domuzcuk’u da, Jack’ı da?’” (sayfa 
174-175). Tehditkar ve alaycı bir ifadesi olan Sineklerin 
Tanrısı, bu yönüyle dolaylı olarak günümüzdeki güçlü 
insanlara benzetilebilir. Bu insanların önüne çıkan en-
gelleri sahip oldukları gücü kullanarak yok etmesi gibi 

Sineklerin Tanrısı da Simon’ı psikolojik gücüyle saf dışı 
bırakır: “‘…Yoksa” dedi Sineklerin Tanrısı, ‘seni yok ede-
riz. Anladın mı? Jack, Roger, Maurice, Robert, Bill, Do-
muzcuk ve Ralph. Yok ederiz. Anladın mı?’ Simon ağzın 
içindeydi. Düştü, bayıldı.” (sayfa 176). Ayrıca kitapta 
ismi bu kadar az geçen Sineklerin Tanrısı’nın kitaba is-
mini vermesi ilginçtir. Fakat yazarın vermek istediği gü-
nümüzde insanların, hatta çocukların bile, ne kadar kir-
lenebileceği, ne kadar insanlık dışına çıkabileceği mesajı 
açısından gücüyle şımaran insanları temsil eden domuz 
kafası büyük bir önem taşır. 

Domuz kafası, kitapta geçen ve gerçekte var olmayan ca-
navarın somutlaşmış hali olarak da kabul edilebilir. Yine 
diyalogda geçen cümleler Sineklerin Tanrısı hakkındaki 
bu görüşü güçlendirir: “‘Sana yardım edecek kimse yok. 
Ben varım ancak. Bense, canavarım.’ Simon ağzını zorla 
kımıldattı; duyulabilecek bir söz söyledi: ‘Bir değneğe 
takılmış domuz başı.’ Baş, ‘Canavarın avlanıp öldürüle-
bilecek bir şey olduğunu sanmak da nereden aklınıza 
geldi!’ dedi. Ormanda ve Simon’un belli belirsiz görebil-
diği başka yerlerde, bir kahkahanın gülünç taklidi çınladı 
bir iki saniye.” (sayfa 175). Simon, canavarın “gerçek” 
olmadığını en şiddetli savunan karakterdir: “‘Demek is-
tediğim şu… Bizden başka canavar yok belki… (…) Bel-
ki bizler bir çeşit…’ Simon, insanlığın başlıca hastalığını 
dile getirmek çabası içinde, derdini anlatamaz hale gel-
di. (…) ” (sayfa 105-106). Özellikle Sineklerin Tanrısı’nın 
yukarıdaki cümlesinden sonra Simon’ın düşüncesinde 
haklı çıktığını görebiliriz. Tüm bu cümlelerden domuz 
kafasının canavarla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak, domuz kafasının temsil ettiği şeylere genel 
olarak bakarsak hep kötü kavramları sembolize ettiğini 
görebiliriz. Domuz kafasının çevresinde dolaşan sinekler 
de aynı zamanda kötülüğü, karamsarlığı simgelemekte-
dir. Kitapta geçen ve kötülüğü temsil eden kavramlar 
arasında domuz kafası, belki de en kapsamlı olanıdır. Bu 
kadar kısa süren bir davranışın sembolik boyutunun ne 
kadar derin olduğu hayret vericidir. Romanın insanlık 
dışı boyutunun başlı başına özetini barındıran domuz 
kafası, okuyucunun bu mesajı anlayabilmesi için önemli 
bir nesnedir. Adada yaşanan tüm vahşeti, ilkelliği, acıyı 
kendinde toplamış olan Sineklerin Tanrısı sadece “sinek-
lerin” değil, aynı zamanda insanın içindeki kötülüğün 
de tanrısıdır.

Kavram: Domuz Kafası

ONUR POLAT
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William Golding’in Sineklerin Tanrısı adlı kitabında kü-
çük büyük fark etmeksizin bütün çocukların arasında ya-
yılmış olan canavar korkusu adayı kasıp kavurmaktadır. 
Başlarda somut bir canlı, ürkünç bir hayvan ile özdeşleş-
tirdikleri canavar kavramının aslında soyut düşünülmesi 
gereken, içlerinde besleyip büyüttükleri yozlaşmış kötü-
lük kıvılcımları olduğunu anlayacaktır çocuklar; ilk önce 
de iyilik timsali Simon…

Canavar korkusunun ilk kez gündeme gelişi bir toplan-
tıda gerçekleşir. Yüzünde karadut lekesi olan küçük bir 
oğlan ‘’yılan-gibi-şey’’ konusunda ne yapacaklarını sorar 
diğer çocuklara. Canavarı gördüğünü, canavarın kosko-
caman olduğunu iddia eder. Lider Ralph her ne kadar 
‘’Bu kadar küçük bir adada canavar da olmaz, yılan-gibi-
şey de olmaz. Öyle şeyler ancak büyük ülkelerde olur, 
Afrika ya da Hindistan gibi yerlerde.’’ (syf 38) diyerek 
çocukların içini ferahlatmaya çalışsa da canavar korku-
sunun önüne geçip çocukların endişe ve tereddütlerini 
tümüyle ortadan kaldıramaz. Jack adlı bir başka çocu-
ğun kesin ve gözü kara konuşmaları [Ralph’ın hakkı var 
elbette. Yılan-gibi-şey yok. Ama bir yılan varsa biz onu 
avlarız, öldürürüz… (syf 39)] da korkuları sineye çekmek 
için yetersiz kalır fakat bir süreliğine de olsa rafa kaldırır.

Ada yaşantısının cazibesine kapılan çocuklar etrafta hiç 
yetişkin olmamasının getirdiği özgürlükle günlerini gün 
ederken dozu kaçırdıklarının farkına varamazlar. Örne-
ğin, adadan kurtulmaları için tek umut olan ateşin ba-
şında nöbet tutmaları gerekirken Jack’la birlikte zavallı 
domuzlara işkence ederek onları öldürmeye gider bazı 
çocuklar. Bu ihmalkârlıkları onlara pahalıya patlar, tam o 
sırada adanın yakınlarından bir gemi geçer ama ateşin 
dumanını görmediğinden durmaz, böylece çocukların 
kurtuluş fırsatı geri tepilir. Adadakilerin Jack’ın önder-
liğinde gittikçe zıvanadan çıktığını, insani değerlerini 
yitirdiklerini, adeta kan dökme arzusuyla yanıp tutuşan 
küçük ‘’canavarlara’’ dönüştüklerini gözlemleriz ilerle-
yen bölümlerde. Öldürmeyi eğlenceli bulur çocuklar, 
domuzların canını almaya bir oyun gözüyle bakarlar. 
Her öldürdüklerinde bir çember oluşturup kutlamalar 
yaparlar. ‘’Domuzu gebert! Gırtlağını kes! Tepele onu!’’ 
(syf 87) diye şarkılar söylerler, bu iş yavaş yavaş taham-
mül edilebilir boyutları aşar. Lider Ralph, durumun cid-
diyetini tam olarak kavrayamasa da kontrolün elden 
uçup gittiğini sezer ve çocukları bir toplantıya çağırır.

Toplantıda canavar konusu tekrar gündeme gelir. ‘’Her 
şey bozulmakta. Neden bilmiyorum. İyi başlamıştık, 
mutluyduk. Sonra… Sonra korkulmaya başlandı.’’ (syf 
96) sözleriyle düzene tekrar kavuşmak için canavar ko-
nusuna acil bir çözüm getirilmesi gerektiğini savunur 
Domuzcuk. Ralph ve Jack’ın da kendi yorumlarını dil-

lendirmeleriyle ortalık karışır. Domuzcuk’un diğerlerine 
yönelttiği soru, çocukları iş işten geçtikten sonra anla-
yacakları bir ironiye sürükler [Derken Domuzcuk elini 
uzattı: ‘’Jack’ın her söylediğine katılmıyorum ama söy-
lediklerinin bazılarına ben de katılıyorum. Ormanda ca-
navar yok elbette. Nasıl olabilir ki? Neyle beslenirdi bu 
canavar?’’ ‘’Domuzla.’’ ‘’Domuz yiyen biziz.’’ (syf 98)]  
Sağduyulu ve diğer çocuklara kıyasla oldukça akıllı olan 
Domuzcuk şöyle devam eder sözlerine: ‘’Korkunun ol-
madığını da biliyorum. Ancak insanlardan korkmadığı-
mız sürece.’’ O, sözlerini bitirince dalga geçmeye başlar 
çocuklar. Bu sözlerin altında yatan gerçeklikle harman-
lanmış derin anlama kafa yormazlar bile. Kendine güve-
ni olan bir küçük söz ister bu sefer: ‘’Ağaçların arasında 
kımıldayan bir şey gördüm. Koskocaman, korkunç bir 
şey’’ (syf 100). Ne var ki herkesi dehşete düşüren asıl kişi 

Kavram: Canavar

BUKET
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Percival adında küçük bir oğlandır. Canavarın denizden 
geldiğini öne süren Percival çocukların kanını dondurur. 
Şaşkınlıktan soluğu kesilmeyen tek çocuk Simon’dur. O, 
Domuzcuk’un anlamaya çok yaklaştığı ama kafasında 
tam olarak oluşturamadığı düşünceyi kelimelere döker: 
‘’Belki bir canavar vardır. Demek istediğim şu… Bizden 
başka canavar yok belki…’’ (syf 105). Büyük küçük her-
kes Simon’un aklını kaçırdığı konusunda hemfikirdir. 
Olaylı başlayan toplantı olaylı biter ve hiçbir gelişme 
yaşanmaz.

Aynı gece adaya bir paraşütçü cesedi düşer ve rüzgârla 
birlikte dağın doruğuna kayar, paramparça kayalar üs-
tünde yığılıp kalır. Paraşütün ipleri birbirine dolanır, 
salkım saçak olur. Karmakarışık iplerle bağlanan ceset 
oturakalır. Bir esinti olunca ipler gerilir, ceset dağın dik 
yamacından aşağı bakar gibi gözükür. Esinti azalınca da 
ipler gevşer, cesedin başı dizlerinin arasına düşer (syf 
114).  Eric ve Sam isimli ikiz kardeşler dağın yamacının 
biraz aşağısında ateşi korumakla sorumludurlar. Esen 
rüzgârla havalanan paraşütçü cesedini görürler ve onu 
canavar zannederler. Korkudan elleri ayakları titreyen 
ikizler koşarak Ralph’ı uyandırırlar. ‘’Canavarın üstü kürk 
gibiydi. Başının arkasında kımıldayan bir şey vardı… Ka-
natlar… Canavar kımıldıyordu…’’ (syf 119) gibi yorum-
larla betimlerler sözde canavarı.

Peşi sıra gerçekleşen bu olayların üstüne Domuzcuk’u 
küçük çocuklara göz kulak olmakla yükümlendirip ca-
navarı avlamaya gider yaşça büyük çocuklar. Simon da 
katılır onlara ama onun zihni bambaşka fikirlerle meş-
guldür: ‘’Simon, canavarı düşündükçe, gözünün önüne 
bir insan geliyordu: Hem yiğit, hem de hasta bir insan.’’ 
(syf 123).  Vakit geç olunca Domuzcuk’a hava kararma-
dan geri döneceklerini bildirmek üzere birini gönder-
meye karar verir Ralph. Canavara inanmayan neredeyse 
tek kişi olan Simon bu görevi hemen kabul eder, yola 
koyulur. Geride kalanlar ise canavarı bulmak için dağa 
çıkmaya karar verir ama yalnızca Jack, Ralph ve Roger 
cesaretini toplayabilir. Dağda paraşütçü cesedinin silu-
etiyle karşılaşan çocuklar onu canavar zannederler ve 
arkalarına bakmadan kaçarlar.

O güne kadar adada bir canavar olduğunu kesinlikle 
inkâr eden Ralph da korkmaktadır artık [Ralph, ‘’Cana-
varın dişleri var’’ dedi ‘’ve kocaman kara gözleri.’’ Ralph 
şiddetle ürperdi. (syf 151)]. Üstüne üstlük, Ralph’ın 
korktuğunu gören Jack bu fırsatı lehine çevirmeye çalışır 
ve Ralph’ın yalnızca bir korkak olduğunu, liderliği hak 
etmediğini belirtir. Ralph’ın şefliğini reddeder ve diğer 
çocuklara ava çıktığı zaman kendisine katılabileceklerini 
söyleyerek uzaklaşır. Sonrasında iyice çıldırır Jack. Kabi-
lesine katılan bir grup çocukla yüzlerine savaş boyaları 
sürerek kişiliklerinden sıyrılırlar, durmaksızın avlanırlar. 
Ne var ki öldürmenin verdiği yoğun haz gözlerini öyle 
bir karartır ki hala asıl canavarın içlerinde olduğunu kav-
rayamazlar, onu somut bir yaratık sanmaya devam eder-
ler. Ondan korunmak için öldürünce, öldürdüklerinin bir 

parçasını canavara armağan olarak bırakırlar. Sivri uçlu 
bir değneği işkence ederek öldürdükleri domuzun gırt-
lağına sokarlar, domuz başı orada takılı kalır. Jack, ‘’Bu 
baş, canavar içindir. Bir armağandır bu.’’ (syf 167)  der 
yüksek sesle.

Olup biteni gizlendiği yaprakların arasından izleyen Si-
mon dehşete kapılır. Herkes uzaklaşınca domuz kafası-
nın yanına yaklaşır. Domuz kafası adi adi sırıtmaktadır 
adeta. Etraf cesedin başına üşüşen sineklerle dolar bir 
anda. Tıka basa yiyip doyduktan sonra Simon’un üze-
rine çullanır sinekler. İşte o zaman değneğe takılı duran 
Sineklerin Tanrısı’nı görür Simon. Sağ şakağında bir da-
mar, beynini dövercesine zonklar. Sineklerin Tanrısı ko-
nuşmaya başlar. Bu olay kitaptaki canavar tartışmasının 
dönüm noktasıdır. ‘’Canavarın avlanıp öldürülebilecek 
bir şey olduğunu sanmak da nereden aklınıza geldi! Sen 
biliyordun, değil mi? Sizlerin bir parçası olduğumu bili-
yordun? Sizlere öyle yakın, öyle yakın, öyle yakınım ki! 
Her şeyin bozuk gitmesinin nedeniyim ben. Bunu bili-
yorsun, değil mi?’’ der domuz başı. Simon kaskatı kesi-
lir, Sineklerin Tanrısı devam eder sözlerine: ‘’Gülünç bir 
şey bu. Oraya gitsen de gene ancak benimle karşılaşa-
cağını pekâlâ biliyorsun… Onun için kaçmaya kalkma!’’ 
(syf 175). Simon yaşadığı şokla düşer, bayılır. Sonrasın-
da baygınlığı, uykuya döner. Uyanınca dağ doruğunda 
tümseğimsi bir şeyin oturup aşağılara, ona doğru baktı-
ğını fark eder. Güçlükle ilerler ve doruğa çıkar. Canavar 
sandıkları yaratığın aslında sadece bir paraşütçü cesedi 
olduğunu görür. Bu haberi diğerlerine iletmek için he-
men yola koyulur.

O sırada Jack’ın kabilesinde Ralph ve Domuzcuk’un dahi 
katıldığı bir şölen düzenlenir. Yağmur yağmaya başlayın-
ca huzursuzluk çıkmasını engellemek isteyen Jack her-
kesi kabile dansını yapmaya çağırır. Çocuklar bir halka 
oluştururlar ve vahşet şarkılarını söylerler. Gök tüm şid-
detiyle gürler, yağmur bardaktan boşanırcasına yağar. 
Yorgunluktan bithap düşen Simon ansızın halkanın or-
tasına girer, sesini duyuramaz. Simon’u net göremeyen 
çocuklar onu canavar sanarlar ve zavallı çocuğu parça-
layarak öldürürler. 

Bu olaydan sonra ipler kopar. Mutlak güce sahip oldu-
ğunu düşünen Jack acımasızlıkta sınır tanımaz, adanın 
başına gelen en tehlikeli ‘’canavar’’ unvanını fazlasıyla 
hak eder. Öyle ki Domuzcuk’u öldürtür, Ralph’ı tek dos-
tundan mahrum bırakır. Artık sıra asıl hedeftedir: Ralph! 
Jack, onun kafasını koparıp bir değneğe asmak ister. 
Ralph’ı avlama fikri ile kabarır içi. Vahşilik ve ilkellik, ben-
liğindeki son insanlık kırıntılarını da silip süpürür.

Sineklerin Tanrısı adlı yapıt, insani değerlerimizi yitirdiği-
mizde nasıl canavarlaştığımızı gösteren bir örnektir bize. 
Issız bir adaya düşen çocukların, medeniyetten uzakla-
şınca nasıl ilkelleştiğini, içlerindeki vahşetin ortaya çıktı-
ğını gösterir. Bir grup masum çocuk, değişen koşullarda 
aynı kalamamışlar ve tutkularına yenik düşmüşlerdir.
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Bir uçak kazası sonucu ıssız bir adaya düşen bir grup ço-
cuğun, onlara öğretilen uygarlıktan uzaklaşarak benlik-
lerinin derinindeki vahşiliğe geri dönüşünü konu alıyor 
Sineklerin Tanrısı. Başta adada düzen içinde yaşamak 
için kurallar koyan, daha önceki hayatlarının değerleri-
ni devam ettirmeye çalışan çocukların; düzensiz, şiddet 
dolu, vahşileşmiş figürlere dönüşümünün en belirgin 
sembolü ise kuşkusuz “maske”dir; çocukların arkasına 
saklanarak cesaret aldıkları ve kimliklerini örten maske.

Yüzlerini boyayarak eski görünümlerinden uzaklaşmak, 
eski yaşantılarından ve o yaşantının ahlâk anlayışından 
da uzaklaşmak anlamına geliyor ada çocukları için. 
“Yüzlerini gizleyen boyaların, onlara vahşi olmak özgür-
lüğünü bağışladığını öyle iyi anlıyorlardı ki!” (s. 218)
En başta avın bir gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor 
boyalı yüzler. “Balçığı yüzüne sürdü: ‘Biraz da yeşilim 
olsaydı!’ Yarı gizlenmiş yüzünü Roger’a doğru çevirdi. 
Roger’ın anlamadığı bakışından belli olduğu için gene 

açıkladı: ‘Ava gitmek için. Savaşta gibi. Bilirsin ya… Ya-
nıltmak için boyanmak.’ ” (s.86) Önce kamuflaj amaçlı 
olan bu maske, daha sonra uygarlıktan kaçışın, ilkelliğe 
tanınan özgürlüğün simgesi olur.

Artık maske, çocuklara olağan koşullarda yapamayacak-
ları şeyleri yapma gücü vermektedir. Örneğin Roger; 
başlarda, küçüklerden olan Henry’ye taş atmaktan çe-
kinmektedir. “Gel gelelim, Henry’nin çevresinde, çapı 
belki altı yarda olan bir alan vardı ki, oraya taş atmayı 
göze alamıyordu. Roger’ın eski yaşantısına bağlı ve gözle 
görülmediği hâlde henüz güçlü kalan kesin yasaklar, bu 
alannda egemendi. Analar, babalar, okullar, polisler, ya-
salar çömelen küçüğü korumaktaydı. Roger’ın varlığın-
dan haberi olmayan, yıkılıp giden bir uygarlık, Roger’ın 
kolunu koşullandırıyordu hâlâ.” (s. 85) Zamanla Roger 
bu koşullandırmadan kurtulur, maskenin gizleyiciliğine 
sığınır. O maskenin ardındayken evebeynler, polisler, 
okullar…kısaca eski düzenin uygulayıcıları Roger’ı göre-
mez, ve bu da Roger’a her vahşiliği yapma hakkı verir. 
Taş atmaya korkan Roger, faha sonraları Domuzcuk’un 
ölümüne neden olan kayayı yuvarlamaktan çekinmeye-
cektir.

“Sanki başlı başına bir benliği vard bu maskenin ve bu-
nun arkasına saklanan Jack, utanma duygusundan da, 
kendi benliğinden de kurtulmuştu.” (s.87) Ancak mas-
kenin tek etkisi kişiyi benliğinden ve kuralları sağlayan 
duygulardan kurtarması değildir; adeta kendi kişiliği 
olan bu “(…) maske, istediğini yapmaya zorluyor on-
ları.” (s.87) Hem vahşilikten, hem de sakladığı kişiye 
verdiği cesaretten ve özgürlükten güç alan maske, aynı 
zamanda bir iktidar aracına, Jack’in korku kaynaklı yöne-
timine destek veren bir araca dönüşmüştür artık. “ ‘Yüzü 
boyalı olacak’ dedi Sam çekine çekine. ‘Onun nasıl oldu-
ğunu biliyorsunuz…’ ” (s. 217)

Jack, Ralph’in yanına kabilesine karılmak isteyenleri ça-
ğırmak için geri döndüğünde, uygarlığın son izlerini de 
silip atmıştır üzerinden. “Beyaz, kırmızı ve yeşil yüzlü 
şeytanımsı biçimler, uluyarak ormandan fırladılar. (…) 
(Ralph) En uzun boylusunun Jack olduğunu gördü. Jack 
çırılçıplaktı; üstünde boyadan ve bir kuşaktan başka bir 
şey yoktu.” (s. 179)

Uygarlığın yavaş yavaş silinip gittiği, eski değerlerle bağ-
lantıların koparıldığı bu adada maskenin bir gizleyici, bir 
kaçış yolu mu, yoksa içimizdeki derinlikleri yansıtan bir 
ayna mı olduğu asıl soru olmalı. Doğduğumuz andan 
beri toplum düzenine uymak için koşullandırılmasaydık, 
aslında içimizde ne olurdu? Birileri bize bir şeylerin yan-
lış olduğunu söylemeseydi ne yapardık? Maskenin ar-
dındaki, asıl benliğimiz mi? Maskenin arkasında aslında 
ne var?

MASKENİN ARDINDA NE VAR?

EGEMEN EKİCİ



75KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 2012

Gül Nihal Gümüşay 9/V

Şiddet, insan içgüdüsünün en kınanacak yönü olsa ge-
rek. Kontrolsüz bırakılmaya hiç gelmeyecek, en ufak zor-
lukta, öfkede tüm yıkıcılığıyla ortaya çıkabilecek kirli bir 
güç. Birilerinden üstün olmanın tatlılığı, güç hissi, kor-
kuyu unutmak için başkalarını ezmek, incitmek, kendi 
eksikliğini kapamak için yapay bir güç oluşturmak… Şid-
detin sebepleri öyle çok ki. Ortaya çıkmak için ahlâkta, 
otokontrolde ufacık bir çatlak arıyor hep.

Şimdi ailelerinden, toplumsal düzenden, kendi sorum-
luluğunu taşımamanın getirdiği hafiflik ve masumluk-
tan uzaklara, ıssız ve vahşi bir adaya düşen çocukları 
düşünelim. Bunlar William Golding’in yarattığı, Sinek-
lerin Tanrısı’nın çocukları. Kuralları, topulumun getirdiği 
ahlâkı yavaş yavaş kaybeden, içlerinde şiddetin kıvamlı 
bir zehir gibi davranışlarına sızmaya başladığı çocuklar.

Kendi başlarınalar. Onlara emredecek bir yetişkin yok 
yanlarında. Ne “Kardeşine vurma!” diye azarlayacak bir 
anneleri var, ne de arkadaşını yaralamanın kötü bir şey 
olduğunu söyleyecek kimseleri. Şiddete mutlaka bir şe-
kilde tanık olmuş bu çocuklar, kimsenin üstünde otorite 
kurmadığı bu ada dünyasında zamanla şiddeti mübah 
saymaya başlıyorlar.

“Roger eğilip bir taş seçti; nişan aldı, Henry’ye attı, ama 
ona değmemek için nişan almıştı. Zaman kavramının 
saçmalığını simgeleyen bu taş, Henry’nin beş yarda sa-
ğından fırladı, suya düştü. Roger, bir avuç taş topladı, 
atmaya başladı. Gel gelelim, Henry’nin çevresinde, çapı 
belki altı yarda olan bir alan vardı ki, oraya taş atma-
yı göze alamıyordu. Roger’ın eski yaşantısına bağlı ve 
gözle görülmediği halde henüz güçlü kalan kesin yasak-
lar, bu alanda egemendi. Analar, babalar, okullar, po-
lisler, yasalar, çömelen küçüğü korumaktaydı. Roger’ın 
varlığından haberi olmayan, yıkılıp giden bir uygarlık, 
Roger’ın kolunu koşullandırıyordu hâlâ.” (s.85)

En başta küçük bir çocuğa atmaya çekinen Roger, daha 
sonra Domuzcuk’a bir kaya atarak ölümüne sebep ol-
maktan çekinmez. Şiddeti mübah gören çocuklar, şid-
det isteklerini yine en mazur görülebilecek yoldan, yani 
av yoluyla giderecektir. “Jack hem gülüp hem ürpererek, 
‘Kan öyle fışkırdı ki!’ dedi, ‘senin de görmeni isterdim!’ 
‘Her gün ava çıkacağız!’ “ (s. 94)

Avlanmak, yiyecek ihtiyacı için yapılan bir eylem ol-
maktan çıkmış; kanı seven, şiddetli bir vahşet ayinine 
dönüşmüştür. “Domuzu gebert! Gırtlağını kes! Kanını 
akıt!” Şiddet artık bir eğlenceye, topluluk hâlinde rahat-
ça yapılabilen, normal karşılanabilen, sıradan bir şeye 
dönüşmüştü adada. Ancak şiddet, “canavar”a duyulan 
korkuyla daha da artmıştır. Çünkü başkalarına şiddet 
uygulamayla kazanıldığı hissedilen güç, çok daha güçlü 
ve korkutucu bir kavramın karşısında daha da hazırlıklı 
hissettirir sizi.

Simon’ın ölümüne sebep olan şiddet, canavara karşı 
kendilerini üstün hissetme ihtiyacının bir gösterimi ola-
bilir çocukların zihinlerinde. Ne de olsa Simon kurban 
edilirken slogan artık “Canavarı gebert! Gırtlağını kes! 
Kanını dök! Öldür onu!” olmuştur. (s. 194) Canavara 
gücü yetmeyen şiddet, Simon’ın kurban edilişiyle tat-
min olmuştur – elbette kısa süreliğine.

Şiddetin adadaki son hedefiyse Ralph olur. Ralph’in av-
lanışı, tüm kabileye karşı Ralph’in yalnız kaldığı, Jack’in 
iktidarına tehdit olarak gördüğü tek şeyi yok eyme hırsı 
kaynaklı bir av olur.“ ‘Senden nefret ediyorlar, Ralph. 
Seni mahvedecekler.’ ‘Yarın seni avlayacaklar.’ “

Kaosun olduğu yerde şiddetin olması kaçınılmazdır. 
Çünkü şiddet duygusu, insanın en kolay ortaya çıkan 
duygusu, bir tür kaçış yoludur. Ama elbette her zaman, 
bu kolay kaçışın doğru olup olmadığını değerlendirmek 
gerek- elbette hiçbir şeye düzeltilemeyecek bir zarar ver-
meden önce.

ŞİDDET

UMAY ATALAY
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Çaresiz ve olanaksız bir ortamda barınmak insanın doğal 
ihtiyaçlarındandır. Sineklerin Tanrısı adlı yapıtta çocuk-
ların acizlik içinde, yaşama tutunma çabalarıyla, barın-
ma ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını çok net görebiliriz. 
Barınak yapımı, yapımdaki dayanışmasızlık gibi sorunlar 
çocukları zorlasa da barınakların çocukların üstündeki 
etkisi incelemeye değerdir.

Somut bir kavram olan “barınaklar” aslında adadaki 
soyut düşüncelerin bir araya geldiği mekânlardır. Vah-
şilik, adadaki çocukları bu çatı altında yakıp kavurmuş-
tur. Kararlar bu çatı altında alınmıştır. Çocuk katillerinin, 
yangın meydanındaki telaşlarının ilk kıvılcımları burada 
düşmüştür ilk korku anları gibi. Çoğu zaman yedireme-
mişlerdir gururlarına olanları, oysa gurur onlar için sadist 
düşüncelerden oluşan bir kutudur. İşlerine gelince açıp 
kapayabilecekleri tek destek kaynakları.

Akıl belirtileri gösteren tek yaratık Domuzcuk’tur. Dü-
şüncelerini paylaşıp yeni kararlar alınabileceğini sanmış-
tır. Her ortaya atılan işe yarar fikir gibi, barınak fikri de 
ondan çıkmıştır. “Domuzcuk fena halde kızdı: ‘Deniz-
kabuğu bende! Beni dinleyin! Aşağıda, kumsalda barı-
naklar yapmamız gerekirdi ilk iş olarak. Geceleyin oraları 
oldukça soğuk. Ama Ralph ateş lafını eder etmez, bu 
dağa koştunuz bağıra çağıra. Tıpkı bir sürü bebek gibi!’ 
Çocuklar, bu söylevi dinlemeye başlamışlardı artık. ‘İlk 
yapılması gereken şeyleri hemen yapmazsanız, gerektiği 
gibi davranmazsanız, gelip sizi kurtaracaklarını ummaya 
ne hakkınız var.’” (sayfa 50) Domuzcuk’un etkisiyle yıkı-
lan umutlar, onları barınak yapma fikrine sürüklemiştir. 
Hep birlikte yapılan ilk barınak, umut, sevinç ve heyecan 
içinde hızlıca bitmiştir. Barınaklarını sadece korunma 
yeri olarak gören çocuklar, bu barınma ortamlarının ne-
lere şahit olacağını, onlara ne yollar açacağını farkında 
bile değillerdir belki de.

Yapmaya başladıkları barınaklardan başta pek de mem-
nun olmayan çocukların barınak yapımındaki işbirliği ve 
dayanışmaları, medeniyeti temsil etmektedir. Adanın 
iklim şartlarından etkilenecek gibi görünen bu barınak-
lar çoğu kez, korumuştur onları karabasanlardan. Hiç 
şikayet etmemişlerdir altlarındaki kuru yapraklardan, ne 
hışırtılarından ne de rahatsızlıklarından. 

Barınak sayılarının artması ile beraber, barınak yapımına 
yardım edenlerin sayısı yavaş yavaş azalmaya başlamış-
tır. Oluşan grup ayrılıkları ve çocukların evlerinde alıştık-
ları hazırcılık anlayışı sadece Simon ve Ralph’i etkileme-
miştir o günlerde. “Ralph diliyle dudaklarını ıslattı: ‘Bir 
de kulübeler işi var. Barınaklar.’ Mırıltı yeniden yükseldi; 
sonra duyulmaz oldu. ‘Çoğunuz barınaklarda uyuyorsu-
nuz. Bu gece ateşin başında kalacak olan Eric’le Sam bir 
yana, hepiniz barınaklarda uyuyacaksınız. Kim yaptı ba-
rınakları?’ Hemen bağırıştılar. Hepsi yapmıştı barınakları. 
Ralph denizkabuğunu havada sallamak zorunda kaldı. 
‘Barınakların üçünü de kim yaptı demek istiyorum. Bi-
rincisini hepimiz birden yaptık; ikincisini dört kişi yaptık. 
Şuradaki son barınağı yalnız Simon ve ben yaptık. Onun 
için böyle yıkıldı yıkılacak. Hayır gülmeyin. Eğer yağmur-
lar gene başlarsa, o barınak yıkılabilir. O zaman ötekiler 
gerekecek bize.” (sayfa 94) Barınaklar konusunda artan 
tartışmalar, gerçek duyguları ortaya dökmeye başlamış-
tır bile. “Zaten sizler ne ava gidiyorsunuz, ne barınak ya-
pıyorsunuz, ne de bir işe yarıyorsunuz. Bir sürü zırlayan 
bebekler, muhallebi çocuklarısınız, siz küçükler. İşte bu 
kadar. Korku konusuna gelince, biz nasıl katlanıyorsak 
korkuya, siz de katlanmalısınız.” (sayfa 97)

Gözlerinde korkunun, barınakların ise sakat siluetleri 
belirmiştir çoğu zaman akıllarında. Domuzcuk’un göz-
lüğünün çıkar uğruna vahşice çalındığı bu barınaklar 
artık ne korkunun ne de endişelerin temsilcisidir. Sadece 
tatmin edilemeyen açlık duygusuyla çırpınıp durmuşlar-
dır mazide. “Barınağın arkasına bir şey sürtündü. Do-
muzcuk, bir an kıpırdamadan durdu; sonra astım nöbeti 
başladı. Sırtı bir yay gibi gerildi, bacakları yaprakları eze-
rek, çırpınmaya başladı. Ralph yuvarlaıp Domuzcuk’tan 
uzaklaştı” (sayfa 203) Bu insan açlığıydı, bu sadistçe 
duyguların bir şekilde dışa vurumuydu. Belki de çok geç 
kalınmıştı küçük Simon’ı bu duygulardan çekip kurtar-
mak için. Ne yazık ki insanoğlunun caniliğine kurban 
gitmişti. Tıpkı barınaklardan kopan odun parçaları gibi. 
Belki çok sağlam değildi barınaklar. “ ‘Fırtına olacak’ dedi 
Ralph. ‘Buraya ilk geldiğimizde nasıl yağmur yağdıysa, 
gene öyle yağacak. Akıllı olan kimmiş bakalım? Barınak-
larınız nerede? Ne yapacaksınız şimdi?’” (sayfa 185) Ba-
rınak eksikliğinin ve olan vahşice olayların etkisiyle yanıp 
tutuşan çocuklar da artık anlıyordu insanlığın basitliğini, 
caniliğini ve umursamazlığını. Düşünmeden alınan ka-
rarlar düşünmeden verilen soluklara mal olmuştu küçük 
Simon için. Bazen bu yaşam solukları çocukların ölüm 
çığlıkları ile birleşirken, barınaklar sembolize ettikleriyle 
ve yıkıntılarıyla kalmıştı o adada.

Yağmur damlalarının buğulu bir camda bıraktıkları ilk iz 
gibi çocuklar da öyle düşmüştür adaya. İzlerini ilk başta 
kalıcı olarak görmemişlerdir çünkü adadan kurtulabi-
leceklerinin umudunu taşımışlardır o küçücük yürekle-
rinde. Bu umut içinde geçirdikleri günlerde barınaklar 
içinde, yakınında ve etkisinde yaşadıkları olaylar Mark 
Twain’in bu roman için söylediği tek bir cümle ile özet-
lenebilir: “Her insan bir aydır, kimseye göstermediği ka-
ranlık bir tarafı olan.”

Merve Aksu 9/V

BARINAKLAR

MERİH DİLBER
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İki aile başodada karşılıklı oturmuş, birbirlerini gergin 
bakışlarla süzüyorlardı. Sinirli kıpranışları altında sedirler 
acıyla gıcırdıyordu. Emindi ki, bu an birkaç saniye daha 
sürse amcalarla teyzeler birbirlerine sırtlarını yasladıkları 
minderlerle saldırmaya başlayacaklardı. Neyse ki, Nusret 
Dede’nin hırıltılı öksürüğüyle bekleyiş son buldu. “Efen-
dim,” diye başladı söze Nusret Dede, boğuk sesi oda-
dakilerin her birini çıplak elleriyle boğuyordu. Az evvel 
müstakbel gelin adayının getirdiği kahvelerin diplerin-
deki hayırsız karaltı, ev ahalisinin suratlarına yansımıştı. 
Nusret Dede sözüne devam etti ve o sihirli kelimeler dö-
küldü ağzından: “Allah-ü Teâlâ’nın emri, Peygamberin 
kabriyle kızınız Sevda’yı oğlumuz Hüseyin’e istiyoruz.”

Ter içinde döşeğinden fırladı Hüseyin. Bakışları duvara 
asılı maarif takvimine saplandı. Tarih 4 Temmuz. Haş-
metli dört rakamının altında bir Muğla atasözü: Anası 
meth ederse koy kaç, el meth ederse al kaç. Siz Muğ-
lalıların tuzu kuru tabii, diye sayıkladı Hüseyin: “Hava 
günlük güneşlik, ekmek derdi yok, karı kız derdi yok…” 
Tahtaları soyulmaya başlamış pencereden dışarıya göz 

attı. Ağaçlar hacıyatmaz gibi sallanıyor. Rüzgârın uğul-
tusu çatıları yerlerinden söküp alacak sanki. Dahası, yer-
lerde o soğuk parlak beyaz örtü var Temmuz güneşinde 
ışıldayan. “Gelmişiz yazın ortasına, yerlerde kar var, töv-
be estağfurullah…” 
Sırtına attı yeleğini, avluya indi Hüseyin. Dışarıda kuru 
soğuk. Boşuna ünlü değildir Ankara’nın ayazı. Ördek-
başı yeşili lastik botları karda gıcırdarken bir kez daha 
savurdu aynı sözcükleri: “Tövbe estağfurullah…” Tarih 4 
Temmuz, Yer’in Güneş’e en uzak olduğu zaman. “Dün-
ya bugün Güneş’e ne kadar uzaksa, ben de sana o denli 
uzağım, Sevdaaa’m!” diye bağırdı Hüseyin. Ama için-
den bağırdı. Bağırtısı içinde söndü kaldı. Bir köşede taş 
fırın, öte yanda asırlık çınar ağacı. İkisi de açmışlar kolla-
rını iki yana, direniyorlar fırtınaya. “Onlar belki fırtınaya 
dayanıyorlar ama ben senin fırtınana dayanamıyorum 
Sevdaaa’m!” diye bağırmak istedi, yine yapamadı. Çığ-
lıklarını içine attı, içi yandı.

Beypazarı’nın evleri, kurulmuşlar üç yandaki sırtlara. 
Cumbalarıyla gözlüyorlar dört bir yanı. Hepsi tek bir 
noktaya odaklanmış gibi hissediyordu Hüseyin. Her da-
kika başına kakıyorlar, “Olmaz bu iş, yürümez bu sevda.” 
diye tembihliyorlar. Ancak taş döşeli sokaklar onu başka 
yana götürüyor. Sokaklar onu Sevda’sına götürüyor.

Sevdaların evi dik bir yokuşta. Kapısı saklanmış ücra bir 
aralığına. Geçeni gideni yok, kim olacak ki sanki sabahın 
altısında. Tekmelerinin yankısı yayılıyor etrafa. İçeri dalı-
yor son sürat, kara sevdanın aralıksız itelemesiyle. Ellerini 
kara gömüyor, yerden iki büyük kartopu çıkarıyor. Kar 
yumaklarının pencerelerle çarpmasıyla ak tozlar dökülü-
yor, bacanın kara külleriyle karışık. İki kartopu yetmiyor, 
üçüncüler, dördüncüler izliyor onları. O da yetmeyince 
bir parça moloz kapıyor, havada uçuşuyla camların şan-
gırtısı bir. “Sevdaaa’m, Kara Sevdaaa’m!” diye sesleni-
yor, bu sefer içinden değil, ses tellerinin son raddesiy-
le. Ayşe Teyze’yle Halil Amca beliriveriyor, biri “Aman 
evimin gözleri, amaaan” diye ağıt yakarken, öteki “Git 
la buradan!” deyip küfürler savuruyor. Hüseyin koşuyor, 
Hüseyin var gücüyle koşuyor.

Eskilerin bir deyişi vardır, erkeğin tüm ihtiyacı at, avrat, 
silahtır. Hüseyin’in atı yoktu, yüreğinden başka silahı da 
yoktu. Yârini de almışlardı elinden, şu lanet olası töre 
yüzünden. Hüseyin koşuyordu, yokluğundan kaçıyor-
du. Parası yoktu, pulu yoktu; derdi çoktu ama dermanı 
yoktu. Hatta kimisine göre namusu da yoktu, şerefi de 
yoktu. Derdinden başka hiçbir şeyi yoktu. Hüseyin koşu-
yordu, yokluğundan kaçıyordu.

Ne kadar koşmuştu, nerelere gelmişti hatırlamıyordu. 
Karların üzerine nefessiz yığılmış, hiçbir şey düşünemi-
yordu. Yerlerdeki soğuk parlak beyaz örtü, Temmuz gü-
neşinin altında ışıldıyordu. Güneş’in saçtığı demetlerin 
her biri sinesine bıçak gibi saplanıyordu. “Sevdaaa’m!” 
diye bağırdı son nefesiyle Hüseyin. “Söyle bana, hiç 
Temmuz’da kar mı olurmuş?”

Arda Şafak 9/B

Kara Sevda - Hazin Bir 
Aşk Hikâyesi

“Okuyacağınız bu öykü, okulumuz kaynaştırma prog-
ramının Beypazarı gezisinde yapılan yaratıcı drama 
etkinliğinin bir uzantısı olarak olarak kaleme alınmıştır. 
Etkinlikler, “Yaşayan Müze” atmosferinde gerçekleş-
miştir. Öğrenciler yaratıcılıklarını eski bir konak olan bu 
uzamda olası yaşanmışlıklar üzerine kurgulamışlardır.”

MERVE AKSU
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Duygu Yağcı 9/B

Soğuk kış akşamları torunlarımın okuldan dönmesini 
beklerken şöminenin yanındaki sallanan koltuğa oturur, 
hatıraların gelip kendilerini bir bir anımsatmalarına izin 
veririm. Hatıralar… Seksen iki yaşındayım, neredeyse bir 
asırlık yaşamımdan geriye dönüp bakınca elimde kala-
nın sadece hatıralar olması kulağa adil gelmese de ben 
halimden memnunum. İnsanlar sizi terk eder, sardun-
yalar en geç iki hafta sonra ölür, para dolu çantalar göz 
açıp kapayıncaya kadar boşalmış olur ama hatıralar tıpkı 
sadık bir köpek gibi her zaman ayakucunuzda hazır bu-
lunur vaziyettedir. Neyse, konuyu dağıtmayayım, kimse 
yaşlı bir kadının zırvalıklarına katlanmak istemez-inkâr 
etmeye çalışmayın. En sevdiğim hatıra şöminede yanan, 
kırmızının her tonuna bürünmüş ateşi izlerken aklıma 
gelir: Annem. Onun kızıl saçlarını, al yanaklarını aradan 
kaç yıl geçse de çıkaramadım belleğimden. Gizli bir mü-
rekkeple zihnime çizmişim sıcacık gülüşünü, gül tenini. 
Annemi gözümde canlandırmak başka çağrışımlara da 
kapı açar. Eski yaşantımı, ailemi, nenemin bastonunu, 
komşumuzun eşeğini hatırlarım. Konağımız… Konağı-
mızı hatırlarım.

Çocukluğum Beypazarı’nda geçti. Allah’a şükür varlıklı 
bir aileydik, dara düştüğümüz olmazdı. Dedemin arsala-
rı, babaannemin ailesinden yadigâr altınları vardı.‘‘Hele 
sen büyü gelinlik kız ol Ayşe’’ derdi babaannem, ‘‘İşte 
o zaman bunların hepsi senin’’. Tek çocuktum, ailenin 
gözbebeğiydim. Şimdi düşünüyorum da bir ağabeyim 
olsa her şey çok farklı gelişebilirdi. Babam her ne ka-
dar bana belli etmemeye çalışsa da hep bir erkek evlat 
özlemiyle yanıp tutuşurdu. Amcamın oğullarıyla ko-
nuşurken gözlerinin içi güler, onları kendi çocuğu gibi 
bağrına basardı. Beni seviyordu, çok seviyordu hem 
de ama onun soyunu devam ettirecek güçlü kuvvetli 
bir delikanlı değildim. Annem… Annem bambaşkaydı. 
Henüz on iki yaşındayken güzelliği tüm Beypazarı’nda 
nam salmıştı. Babamla ortak bir ahbabın düğününde 
tanışmışlar, üç hafta sonra da evlenmişlerdi. ‘‘Annenle 
göz göze geldiğimizde bayılacağımı hissetmiştim’’diye 
iç geçirirdi babam, ‘‘Bir anda hayatta istediğim yegâne 
şeyin o olduğunu anlamıştım’’. Anneme olan tutkusu 
ifade edilebilecek gibi değildi. Benim üzerime bu kadar 
titremesinin sebeplerinden biri de anneme olan ben-
zerliğimdi. İş dönüşü ikimize birden sarılır, saçlarımızı 
okşardı. ‘‘Siz kızlar’’ derdi gülerek, ‘‘Beni parmağınızda 
oynatabilirsiniz’’… 

Herkesi eşit sevmeye çalışsam da annemin yer benim için 
de apayrıydı. En iyi arkadaşım, sırdaşım, öğretmenimdi. 
Birlikte ıhlamur baskısı yaptığımız öğleden sonraları, mi-
safirliğe gelen ablalara nazar duası okuyup kurşun dök-
tüğümüz günleri bugün bile hasretle anarım. Ne var ki 

HATIRALAR
Bir öykü:

GÖZDE ŞİMŞEK
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çocukluğumun en büyük eğlencesi annemi ebru yapar-
ken seyretmekti. Sanata meraklıydı annem, yetenekliydi 
de.  Babamın ona aldığı boyaları suyla karıştırır, ortaya 
bakmaya doyamadığımız şaheserler çıkarırdı. Ben uyu-
madan önce saçlarımı okşar, kadife sesiyle Billur Köşk, 
Ahu Melek masalları anlatırdı. Çoğu zaman masalın so-
nuna gelmeden uyuyakalırdım, sabah kalkınca kızardım 
kendime. Gülerdi annem bu işe. ‘‘Tamam’’derdi, ‘‘Ak-
şam kaldığım yerden devam ederim anlatmaya’’. 
 
Şu ana kadar sizinle paylaştığım kısım çocukluğumun 
mutlu mesut günleriydi. Maalesef gerçek hayat küçük-
ken annemden dinlediğim masallar gibi tozpembe de-
ğil. Mutlu sonlar, yağmur bulutlarının ardına saklanıyor 
bazenleri. Ben bunu on bir yaşına girince öğrendim. 
Öyle ki hayatım tepetaklak oldu, doğru bildiğim her şey 
tümüyle değişti.

Bir akşamüstü yanında genç, yakışıklı bir subay ile gel-
di babam. ‘‘Ahmet ile tanıştırayım sizi’’ dedi, ‘‘Kendisi 
yurdumuzu düşmana karşı savunan bir aslan parçası. 
Onu konağımızda ağırlamak hepimiz için bir onur ol-
malı’’. Bu mavi gözlü, insanın içini gıdıklayan gamzelere 
sahip subay sessiz ama zeki görünüşlüydü. Asker oldu-
ğuna inanmazdı dışarıdan bakan. Sarsak hareketleri, ki-
bar tavırları ve gülümsediği zaman kırışan alnı ile çocuk 
kalbimin hızla çarpmasına sebep olmuş, adı güncemin 
sayfalarını süslemişti. Konuştuğumuz zaman yüzünde 
onaylayan bir bakış ile uzaktan izlerdi babam bizi. Bir 
gün Ahmet’le evleneceğime emindim, o günün gelme-
sini iple çekiyordum…

Sonra ordudan çağırdılar Ahmet’i. Gitmeden bir gün 
önce kulağıma benim için geri döneceğini fısıldadı, ya-
nağıma ömrüm boyunca benzerini yaşamadığım gü-
zellikte bir buse kondurdu. Ayaklarım yerden kesilmişti. 
Sabırla, azimle bekledim gelmesini. Her gece rüyala-
rımdaydı. Günler geçti. Haftalar. Aylar. Bir yıl. Bir buçuk 
yıl. İki. Dönmedi. Haber yok. Mektup yok. Hiç. Babama 
onu sorduğumda gözlerini devirir, yüzünü benden sak-
lamaya çalışırdı. Elbet bir gün döneceğini söyler, biraz-
cık daha sabretmem gerektiğini yinelerdi her seferinde. 
Annem ise yapay bir gülümsemeyle ‘‘Her geçen gün 
onu sana yaklaştırıyor’’ derdi sesi titreyerek, ‘‘Sabret 
Ayşe’m’’. 

Ne safmışım… Benim ilk aşkım, ordudaki arkadaşların-
dan birinin kardeşine gönül vermiş. Bizi terk edişinin 
sekizinci ayında o kızla evlenmiş, babamı da nikâhına 
davet etmiş. Çok üzüleceğimi düşünen babam kendime 
zarar vermemden korkmuş, gerçeği saklamış benden. 
Bunu öğrenince çılgına döndüm, annemin porselen ye-
mek takımının parçalarını bir bir yere fırlattım. Gözlerin-
de yaşlarla cam kırıklarını topladı annem. İçim burkuldu. 
Uzaklaşmak istedim. Ardıma bakmadan çıkıp gitmek…  
Gençlik işte… Ama yapamadım… Ailemi, güzel konağı-
mızı bırakamadım.
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“Ölüm ayırana dek”
Abartılı bir söz mü?
Bir sevda ya da dostluk için
Ya da Kolejli olmak için.

Sonu görünmeyen bir mabet,
Duvarları aynalarla dolu.
Kendimizden bile sakladığımız 
“biz”i gösteren
Her köşesinde bir ilham saklı.

Bu sonsuz mabette
Yanımızdan ayrılmayacak bir kılavuz.
Tökezlesek bizi kaldıracak,
Her zaman bize sadık.

Üzerimizdeki binlerce sorumluluk,
Sırtımızda taşıdığımız bir yük değil,
Göğsümüzde taşıdığımız bir onur.

	 BARAN	BODUR	12-B

Kocaman, siyah mozole önünde,
Türk bayrağının gölgesinde,
Taş duvarlar etrafımda,
Senin karşındayım, kalbimde sen.

Resimlerinden tanıyorum seni,
İçimde fikirlerin.
Demişsin: “Beni görmek,
Yüzümü görmek demek değildir.”

Nereye baksam sen,
Taşında toprağında bu vatanın.
Senin nefesin, senin ellerin,
Her şey senin eserin.

Bir kere daha “söz” dedim içimden,
Söz, izindeyiz ilkelerinin.
Islanırken yanaklarım sicim sicim,
Huzurunda hazırız Ata’m.

	 	 LEVENT	ARAL			10-J

SONSUZA DEK

ATAM’IN HUZURUNDA

“Bu şiirler TED’in 80.yıl kutlamaları çerçevesinde yazılmıştır.”

ALAZ ŞAHİN-BERKE AKSOY-TAYFUN ILGAZ GÜLBUNAR


