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Sevgili Kolejliler,

Bir yıl boyunca öğretmen ve öğrenci kimliklerimizle ne çok şey kattık bir-

birimize… Bu katışmalar, karışımlar, buluşmalardan çok küçük bir bölü-

münü yine Kalem İzleri’ne yansıttık. Aslında bu öğretim yılında “Edebiyat 

Günleri”, “Genç Eleştirmenler Sempozyumu” ile toplu paylaşımlarda bu-

lunmuştuk. Kalem İzleri’nin bu sayısında ise kalemimizin ucundan / bil-

gisayarımızın tuşlarından gözlemlerimiz, izlenimlerimiz, dinlediklerimiz ve 

okuduklarımızdan edindiğimiz birikimler döküldü sözcüklerin dilinden.

 Yazmaya duyulan heves yarışmalarda her geçen gün güzel sonuçlara ulaş-

tırdı bizi. Böylece “Yazmak yaşamaktır” diyen Oktay Akbal’a, “Yazmasam 

deli olacaktım” diyen Sait Faik’e birkaç adım daha yaklaşarak çağdaş dün-

yaya yeni yazarlar kazandırma yolunda küçük adımlar atmanın mutluluğu-

nu yaşadık. Atatürk’ün “Türk dili dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu 

dil bilinçle işlensin” önerisini yerine getirme sorumluluğunu gerçekleştir-

meye çalıştık. Bu yolla Atatürk’ün izinden gitmenin onurunu yüreğimizin 

derinliklerinde sessizce hissettik.

Yazmanın iyi dinlemek, iyi gözlemek ve iyi okumaktan geçen yolunda, bi-

limsel düşüncenin ışığı ile aydınlanan zihinlerin ürünleri ile beslenmeye ve 

beslemeye devam ediyoruz. Çünkü var oluşumuzu sanatın incelikli dün-

yasından aldıklarımızla zenginleştirmek dileğindeyiz. Yazın dünyasının bi-

reysel kimliğimize kattığı değerin farkında olmak ve yaşamsal kaynağımızı 

buna dayandırmak bizi güçlü ve farklı kılacaktır. Bu düşüncelerle okumaya 

ve yazmaya yönelik çabayı kutluyoruz. Hepinize sonsuz teşekkürler.

AYŞE YILDIZ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE BAŞKANI
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Eğitimciyiz… Eğitim adına yürünmüş onca yolun 
belleğimizde bıraktığı izleri, her geçen gün yenile-
nen yöntemlerle harmanlayıp kendimize özgü bir yol 
bulmaya çabalıyoruz. Öğretmenliğimizin ilk yılları, sı-
nanmış yöntemleri bizzat sınayarak, kimliğimize, ait 
olduğumuz kuruma, seslendiğimiz kitlenin birikimine 
ve beklentilerine uydurmakla geçiyor, sınama ve sı-
nanma hiç bitmiyor. 

Edebiyatçıyız. Her gün, tüm ömrümüzce didinsek oku-
yamayacağımız kadar edebi ürünün edebiyat dünya-
sına merhaba dediği bir ortamda, bu dipsiz kuyunun 
ne kadarının görülmeye ve başkalarına gösterilmeye 
değer olduğu zihinlerimizi kurcalıyor. 

Dilciyiz. İletişim ağının her geçen gün yeni bir dil ya-
rattığı çağımızda, dili doğru kullanma ölçütlerini ya-
kalamanın, dahası öğretmenin telâşındayız. Bu yeni 
‘dilleri’ görmezden gelerek yeni kuşakla ‘iletişmenin’ 
olanaksızlığının da, bunların çoktan edebiyat ve dil 

derslerinin programlarında yer bulmaya başladığının 
da bilincindeyiz. Üstelik, nitelikli bireyler yetiştirmenin 
arayışında olan öncü bir kurumun öğretmenleriyiz. 
Tüm bu rollerimizin, öğretmen olmanın doğasından 
kaynaklanan yenilikçi bakış açımızın bizlere yüklediği 
sorumluluk oldukça fazla. Bu sorumluluğun altından 
kalkabilmek için çizdiğimiz öğrenci modelinin sınırları 
ve nitelikleri ise oldukça belirgin: “Bağımsız düşüne-
bilen, sorgulayabilen, temelsiz görüşlere itibar etme-
yen, edebiyat kültürüne sahip, etkili ve planlı konuşan 
ve yazan, nitelikli bilgileri alımlamaya istekli, alılma-
dıklarını eleştirel bir gözle değerlendirebilen, bilgiye 
dayalı özgüvene sahip gençler istiyoruz. Bu gençleri 
yetiştirmenin yolunun da onlara sorumluluk vermek-
ten, onları bir öğretmen ya da yetişkin yönlendirme-
sinden uzak bir ortamda yazınsal metinler aracılığıyla 
nitelikli tartışmalar yapabilmeye, somut bir ürün or-
taya koymaya teşvik etmekten geçiyor. Okulumuzun 
ulusal düzeyde üçüncüsüne ev sahipliği yaptığı “Genç 
Eleştirmenler Çalıştayı da bu farkındalığın sonucu.  

Genç Eleştirmenler Çalıştayı, gücünü, öğrencilerin 
üretme, birikimlerini sergileme yolundaki tükenme-
yen isteklerinden alıyor. Nitelikli okur kimliğini taşıyan 
öğrencilerimiz,  okulumuzun edebiyat öğretmenleri-
nin ve öğrencilerinin görüşleri alınarak belirlenen ro-
man, öykü, şiir, tiyatro, yaratıcı drama ve sinema-ede-
biyat uyarlamaları alanındaki yapıtlarla ilgili olarak, 
bir yıl boyunca danışman edebiyat öğretmenleri gö-
zetiminde çalışıyorlar. Bu çalışmalar,  aynı süreci kendi 
okullarında yaşayan lise öğrencileriyle bir günlük bu-
luşmayla yeniden anlam kazanıyor. Tüm gün boyunca 
tartışan, birlikte üreten gençler, hem okuryazar genç 
oranı konusunda yetişkinlere umut aşılıyor hem de 
edebiyat öğretiminin geleceği konusunda edebiyat 
öğretmenlerini yönlendiriyorlar. 

Çalıştay, eleştirel okuma ve bu okumayı içselleştirme, 
bireysel birikimle yeniden üretme bu yeni üretimi bi-
limsel kurallara uygun nitelikte sunabilmeyi odağına 
alan akademik bir etkinlik.  Öğrencilerin, çalıştay or-
tamında tanıştıkları yaşıtlarıyla birlikte üretmek, kül-
türel etkileşime girmek, tartışma adabına uygun bir 
biçimde düşüncelerini sunabilmek, aldıkları edebiyat 
eğitimin farkındalığına varmak yönündeki kazanımla-
rını da destekliyor. 

IŞIL ÇIRAKOĞLU: Sempozyum Organizatörü

III. ULUSAL GENÇ LİSELİ
ELEŞTİRMENLER ÇALIŞTAYINI
BAŞARIYLA GERİDE BIRAKTIK
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Ev sahipliğini yaptığımız çalıştay, sözü edilen ilkeler-
le okulumuzda üçüncü kez verimli bir biçimde ve iki 
yılın ayrıntılı değerlendirilmesi sonucunda bazı deği-
şikliklerle gerçekleşti. İki yıl,  her öğrencinin bilimsel 
bir makale ile katılımını koşullayan etkinlik, bu yıl, 
tüm grupların, gün boyunca sürdürdükleri çalışmaları 
konferans salonunda sunmaları ve bu sunumların ka-
tılımcı okulların öğretmenlerinin değerlendirmesiyle 
sonlandı. Sunumuyla birinci seçilen şiir grubu, her 
grubun içerisinden bireysel başarısıyla sıyrılan öğren-
ciler ise okul müdürümüz Sayın Aydın Ünal tarafından 

ödüllendirildi. Oturum aralarında, organizasyondan 
sorumlu öğrencilerin tasarladıkları kaynaşma amaçlı 
oyunlar, müzisyen öğrencilerimizin konserleri, tiyatro 
ve dans gösterileri, akademik ciddiyetin ağırlığını kısa 
süreliğine katılımcılara unutturdu. Gün boyunca ya-
şananlar, aynı anda gazeteci öğrencilerimizin yoğun 
çalışmalarıyla Edeb-i Muaşeret adında bir gazete ara-
cılığıyla aktarıldı. Oldukça başarılı geçen etkinlik, ken-
dini durmadan yenileyerek ve güçlenerek geleceğe 
kalacaktır. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlere 
çok teşekkür ederiz. 

UMAY AYDIN
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Edebiyata ve sanata olan ilgimiz, bizi iki yıl önce ça-
lıştayda bildiri sunmaya yönlendirmişti. Yaptığımız 
çalışmalar, aldığımız olumlu geribildirimler, özellik-
le de okulumuza konuk olarak gelen öğrencilerden, 
öğretmenlerden ve öğretmen adaylarından gelenler, 
bizi iki yıl sonra öğrenci koordinatörlüğüne taşıdı. 
Üstümüzdeki yük ağırdı. Okullar defalarca aranacak, 
afişler, duyurular, yaka kartları hazırlanacak, bitme-
yen dilekçelerin altından kalkılacaktı. Koordinatör 
öğretmenimiz, bize geçen yıllardan arşivlediği yazılı 
belgelerin tümünü sunmuş olsa da afişten içeriğe ye-
nilik ve farklılık hevesi içindeydik. Bu da sorumluluğu 
alınan ve gönül verilerek yapılan her işin doğasında 
vardır, sanırız. Türk Dili ve Edebiyatı zümre başkanı-
mız, koordinatör öğretmenimiz, gruplara danışmanlık 
yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz,  okul 
müdürlüğümüz, müdür sekreterliğimiz, hatta teknik 
hizmetler, bilgi-işlem, temizlik görevlilerimiz arasında 
mekik dokurken zaman nasıl geçti bilemedik. Hazırlık-
lara, geçen yılların değerlendirmesini yaparak başla-
dık. Henüz IB mezunu olmasak da çalıştay düzenleme 
ve değerlendirme konusunda tez yazma deneyimini 
okul müdürlüğümüze ve Türk Dili ve Edebiyatı zümre 
başkanlığımıza sunduğumuz raporumuzla yaşadık. 
Biraz geç bir kararla, üç güne yaymayı düşündüğü-
müz etkinliğimizi bu yıl için de bir güne sığdırmak 
durumunda kaldık; bu da planladığımız kaynaştırma 
oyunlarını, bildirilerden oluşan kitapçığı çalıştay or-
tamında oluşturma düşüncesini ve raporumuzda yer 
alan pek çok yenilik isteğimizi yeniden ve yeniden 
gözden geçirmemize yol açtı. Elbette ki önümüzdeki 
yıl üç günlük bir çalıştaya imza atma düşüncemizden 
vazgeçmedik.  Başka okullarda katıldığımız etkinlik-
lerde; İstanbul’da Gaziantep’te, de satır aralarında 
yalnızca okulumuza özgü olan bu edebiyat çalıştayını 
arkadaşlarımıza tanıtmayı ihmal etmedik. Son iki gün-
lük süreçte bütün bir yılın yorgunluğunun üstümüze 
çöktüğünü hissetsek de listelerin defalarca kontrolü, 
kaplanan yaka kartlarına, güzel dizelerle süslediği-

miz kitap ayraçlarına son biçimini verecek olmanın 
telâşı,  sınıf, konferans salonu hazırlıkları, gazete pro-
jesi, ayakta durmamızı sağladı. (PVC yaparken olduk-
ça eğlendik!) Okulun tüm birimlerinin işleyişini öğ-
renmiş olmak da bize kendimizi ayrıcalıklı hissettirdi. 
Biz, sınıflarda öğretmen yönetiminde olmadan, kendi 
özgün fikirlerini birbirlerine özgürce aktarma fırsatı 
bularak ortak bir ürün ortaya çıkarmayı amaçlamıştık 
ve aldığımız sözlü ve yazılı geribildirimler de bu ama-
cımıza ulaştığımızı gösterdi.  Hazırlık aşaması bizim ve 
bize katkıda bulunan herkes için yorucu geçmiş olsa 
da etkinliğin yarattığı sıcak atmosfer hepimizin belle-
ğine etkinliği, tatlı bir yorgunluk olarak kazıdı.  Birkaç 
gün süren yoğun telefon görüşmelerimizin ödülü de 
TED Aliağa Koleji’nden çalıştayımıza katılan Fahri-
ye Güzel öğretmenimizin “bana kendimi çok iyi ve 
değerli hissettirdiniz” sözleri oldu. Temel hedefimiz, 
edebî yapıtlar üzerinde yoğunlaşmak, tartışmaktı. 
Bununla birlikte pek çok kalıcı arkadaşlığın temelinin 
de atılması bizi çok mutlu etti. Geçen yılki çalıştayda 
öğrenci koordinatörümüz olan Ayça Şen’in sürpriz ka-
tılımı, eski koordinatörden yenilere “el verme” /devir 
teslim töreni çalıştayın önemli renklerindendi. Bu tö-
reni gelenekselleştirmek de önümüzdeki yıl için not-
larımız arasında yer aldı. Çalıştayın değerlendirmesini 
nesnel bir biçimde yaparak notlarımızla önümüzdeki 
yılın rotasını çizdik bile. Katılımcı okullardan gelen 
öğretmenlerimizin bize süreçte çok destek vermiş ve 
arkadaşlarımız gibi etkinliğimizden memnun ayrılmış 
olmaları bizi bu etkinliğin TED Ankara Koleji bünye-
sinde düzenli bir biçimde ve ulusal boyutta yapılmaya 
devam etmesi yönünde cesaretlendirdi. Lise son sınıf-
ta üniversite sınavıyla ve IB gereklilikleriyle yüzleşecek 
olsak da etkinliğimizi sahiplenmekten vazgeçmeme-
mizin temeli de bu cesarettir. Kapısını çekinmeden 
çaldığımız ve bize her konuda anında maddi-manevi 
destek veren okul müdürümüz ve müdür sekreteri 
Sema Abla’mız başta olmak üzere, emeği geçen her-
kese içten teşekkür ederiz.

ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYININ
ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLERİNDEN

ELİFNAZ GEÇER-DORA GÖZÜKARA
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ALİ TÖRE BALABAN
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BERFİN SAÇ
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6 Mart 2013 tarihinde okulumuza, çocukluğumun 
yazarlarından biri olan Ayla Kutlu gelecekti. Biraz 
mutluluk ve heyecanla harıl harıl soracağım tüm so-
ruları hazırlamaya başlamıştım. Bu fırsatı elimden 
kaçıramazdım. Ayla Kutlu, ne de olsa çocukken, kitap-
larıyla bana farklı hayatlar ve düşünceler sunan biri ol-
muştu. “Merhaba Sevgi”yle hayvan sevgisini aşılarken, 
“Küçük Mavi Tren” ile serüvenler yaşatmıştı. Hele bir 
de başucu kitabım vardı: “Başı Kuşlu Çocuk”. Bu yapıt, 
bir çocuğun başı nasıl kuşlu olur sorusuyla debelenip, 
düşünmemi sağlamıştı. 

Söyleşi günü geldiğinde elimde başka bir kitabı vardı: 
ASİ…ASİ… Bu roman sayesinde Antakya’nın insanla-
rı, kültürü, değerleri hakkında bilgi sahibi olmuştum. 
Ayla Kutlu da Antakyalıydı. Konferans salonuna girdi-
ğinde o kadar tanıdık gelmişti ki bana sanki her gün 
görüştüğüm bir yüzle eşdeğerdi. Asi…Asi’den fırlamış 
bir karakterin modern ve canlı hali gibiydi.  Anlattıkla-
rı, sözleri, konuşmak için seçtiği kelimeler, işte karşım-
daydı yaşayan kitap.

Söyleşisi sırasında sık sık çocuklara ve öğrencilere ne 
kadar çok önem verdiğini gösteren ifadeler kullan-
mıştı. Hepimizin daha kapağı açılmamış hazineler 
olduğumuzu, ileride bu kapaklar açıldığında içinden 
mühendisler, avukatlar, sporcular, anneler, babalar 

çıkacağını ve bizim bile şuan bilmediğiniz değerlerin, 
ülkenin her tarafına mücevher gibi saçılacağını söy-
ledi. ’Küçük Mavi Tren’in öğrencileri taşıdığı gibi Ayla 
Kutlu da bizi sırtına yüklemiş bize serüven düşleri kur-
duruyordu. Herkesin yazma kabiliyetinin gelişebilece-
ğini vurgulayarak bizi yüreklendiriyordu.
Yazar konuşmasında kitap yazmanın kolay olmadığı-
nı, bir kitabını tamamlamak için yedi yıl beklediğini 
söyledi. Herkes şaşkınlık içinde bakarken  açıklama 
gecikmedi; “ilhamın gelmesi gerekli, ayrıca kitap ol-
gunlaşırken insan da belli bir olgunluğa erişmeli” 
dedi. Bir söz vardır, bir kitap yürekten gelmişse, ancak 
o zaman başka yüreklere ulaşabilir. Ayla Kutlu’nun ki-
taplarını yazarken verdiği emek ve içtenlik bizim yü-
reklerimize de ulaşmıştı.

Yazarın söyleşi sırasında ayakta durarak bizimle ko-
nuşması dikkatimi çekiyor, ona olan hayranlığımızı 
bir kat daha arttırıyordu. O ise tüm doğallığı ile “Gele-
ceğin mücevherlerine karşı saygımın göstergesi” ola-
rak açıkladığı davranışıyla bizlere kendimizi değerli 
hissetmemizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 
Saygı bekleyen insanın önce saygılı olması gerektiği 
bizim için önemli bir kazanımdı.  Konuşmasının ardın-
dan bizim sorularımızı da yanıtladı. Ardından arkadaş-
lar kitaplarını imzalattı. Bu arada benim Ayla Kutlu ile 
özel konuşma fırsatım oldu. Onunla kitaplar hakkında 
konuştuk ve bana birkaç öğüt verdi ve okulumdan 
hemen ayrılması gerektiğini söyledi. Sonradan öğren-
dim ki kedisi hastaymış ve hemen onun yanına git-
mek istiyormuş. Bu gerçek “Merhaba Sevgi” kitabın-
daki hayvanlara düşkün kız çocuğunu getirdi aklıma 
o anda karşımda kitabımı imzalıyordu. Artık Asi…Asi 
romanının ilk sayfasını “Günce’ye bin sevgi bin selam” 
yazısı kaplıyordu. 

O gün konferans salonundaki bütün arkadaşlar başı 
kuşlu çocuklar olarak salondan ayrılmıştık.

AYLA KUTLU İLE
SERÜVENDEYDİK…

“İyi yetişen bir insanın en belirgin 
özelliği taşmasıdır. Herkeste taşacak 
bir hazine mutlaka vardır.”

GÜNCE DEMİRCİ 11-I
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Edebiyat öğretmenimiz Müge Atacan, düşsel gerçek-
lik alanında başarılı yazarlarından Nazlı Eray’ın söyle-
şi yapmak üzere konuğumuz olacağını söylediğinde 
büyük bir heyecan hissettik. Çünkü daha önce Nazlı 
Eray’ın yapıtlarını okumuştuk. “Düşsel gerçeklik” söz-
cükleri gizemli dünyalara açılan bir kapının parolası 
gibiydi. Açıkçası, ilk duyduğumuz andan itibaren Nazlı 
Eray’la tanışmak için sabırsızlandık. Hemen hazırlıkla-
ra başladık. Okumadığımız kitaplarını okuduk, haya-
tını araştırdık, sorular hazırladık ve konferans salonu-
nun önünde sergilemek üzere Nazlı Eray ve yapıtları 
hakkında rengârenk çalışmalar yaptık.

Yazarın Monte Kristo ve Mösyö Hristo öykülerinin 
yanı sıra Ayışığı Sofrası ve Beyoğlu’nda Gezersin adlı 
yapıtlarını okuduk. İlk defa düşsel gerçeklik alanında 
bir roman okuduğumuz için Ayışığı Sofrası başta ga-
rip gelmişti fakat okudukça o büyülü dünyanın içine 
daha çok girdik. Sanırım bu akımın en iyi tarafı hayal 
gücünüzü zorlarken sizi anında gerçeğe geri getire-
bilmesi. Nazlı Eray’ın sıra dışı anlatımı, uçsuz bucaksız 
hayal gücü ve aslında hepimizin tanıdık olduğu bu 
şehirler ve hayatımızdan, sıradan kişiler bunu bize en 
iyi ve en eğlenceli şekilde sunuyor. Beyoğlu’nda Ge-
zersin ise çok sürükleyici bir roman; olaylar birbirine 
öyle güzel bağlanıp hız kazanıyor ki yapıtın sonunda 

ne olduğunu öğrenene kadar rahatlayamıyorsunuz 
ve kitabı elinizden bıraktığınızda bile onu düşünüyor-
sunuz. Doğal olarak bize bunları hissettiren bir yazarla 
tanışmayı hepimiz iple çektik.

Ve en sonunda beklenen gün geldi. Salonun önünde 
çalışmalarımız, ellerimizde Nazlı Eray’ın kitapları ve 
sorularımız… Kimdi Nazlı Eray? O kitapları nasıl yazı-
yor, neler düşünüyor, neler kuruyordu kafasında?.. 

Onunla tanıştığımızda yaşamla, kendisiyle barışık ve 
sevgi dolu biri olduğunu gördük. Yazar, sorularımıza 
uzun uzun yanıtlar verdi ve ilk olarak 15 yaşında yaz-
dığı öyküsü Mösyö Hristo’yla atıldığı yazarlık hayatını 
bizlerle paylaştı. Aynı zamanda iyi bir edebiyat okuru 
olduğunu söyleyen yazar, yazma eyleminin zihni ge-
liştirdiğini de belirtti.  Şu ana kadar 40 kitap yazdığını 
ve yazı yazmanın artık hayatının ayrılmaz bir parçası 
haline geldiğini belirten Nazlı Eray, yapıtlarının gerçek 
hayatla bağını, nelerden ilham aldığını, öykü ve ro-
manlarını nerelerde ve nasıl yazdığını da bizlerle pay-
laştı. Böylelikle başarılı bir yazarın iç dünyasına renkli 
bir yolculuk yapmış olduk.

Bu eğlenceli söyleşinin o kadar çabuk bittiğine ina-
namadık, zaman su gibi akmıştı. Söyleşinin sonunda 
Nazlı Eray’a günün anısına Atatürk’ün çerçeveli nüfus 
cüzdanı hediye ettik. Yazar daha sonra biz okurları için 
kitaplarını imzaladı ve hemen her öğrenciyle kısa kısa 
söyleşti.

Tahmin ettiğimizden çok daha eğlenceli geçen bu 
söyleşinin ardından sınıfa döndüğümüzde, her biri-
miz Nazlı Eray’ın o büyülü dünyasına misafir olmanın 
mutluluğunu yaşıyorduk. Bu güzel günü bizlerle pay-
laştığı için öncelikle Nazlı Eray’a, daha sonra da bu bu-
luşmayı sağlayan öğretmenimiz Müge Atacan’a çok 
teşekkür ediyoruz.  

BÜYÜLÜ GERÇEKLİK 
VE NAZLI ERAY

Başak Hançerlioğulları - Pelin Toker  10-D

BÜYÜLÜ DÜNYALARA AÇILAN KAPILAR: 
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Nazlı Eray okulumuza konuk olunca biz öğrencilerde 
gerçeküstücülük merak  konusu oldu.  Konuyu biraz 
araştırınca bu akımla ilgili bilgiler edindik. Sürrealizm, 
Avrupa’da I. ve II. Dünya Savaşı arasında gelişmiş, ger-
çekliğin ötesinde ortaya konan bir yaklaşım. Gerçek 
ötecilik, fakat bir icat değil, keşif... Ayrı boyutların sa-
natı ya da öyle sanılıyor? Sürrealistler, yapıtlarına bi-
linen yolların dışında yaklaşmışlar, bunun için de deli 
olmayı önemsememişlerdir. Örneğin, Salvador Dali’ye  
ve Breton’a  sürrealist oldukları için sanatçı değil ‘’deli 
sanatçı’’ ünvanı verilmiştir. Sürrealizm akıl hastalarının, 
çocukların, özürlülerin ya da uyuşturucu bağımlıları-
nın dünyası olarak nitelendirilmiş. Bir genç gözünden 
bu konuya el atmış biri olarak, bütün bu denilenlerin, 
doğru varsayılsalar bile, sürrealizm sanatına çok ters 
düştüğünü düşünüyorum. Mesela, Dali’nin hayatına 
göz atacak olursak, hayatı boyunca ciddi bir şey yaşa-
madığını, hatta, evin tek çocuğu olarak annesi, teyzesi 
ve anneannesi tarafından fazlasıyla ilgi gören Dali’nin 
küçük yaşlardan itibaren şımarık ve kaprisli tavırlar 
sergilediği bilinir. Dali ne akıl hastası ne de uyuştu-

rucu bağımlısıdır. Bence burada tek gerçek, neyi ak-
lından geçirmiş neyi hayal etmişse onu resmetmesi. 
Faklı olup, çizgilerin dışına çıkması ve alışılmışın esiri 
olmaması. Bu gerçek üstü görünen sanatın adı da sür-
realizm olmuş. Bence yanlış nitelendirilmiş bir sanat? 
Oysa hepimizin aklında gerçekdışı fikir ve duygular 
saklı. Aslında sürrealizm gerçek dışı sanat değil, sa-
natın en normal hali. En insancıl en önyargısız hali. 
Hayal gücü ürünlerinin bir bütünü. Bilincin ötesinde 
falan değil, başlı başına bilincin ta kendisi. Ne bir icat 
ne de bir keşif. Sürrealizm, insan. Sürrealizm geliştiril-
medi aslında. İnsan, sürrealizm ile gelişti. Sürrealizm 
sıra dışı, akıllı, yaratıcı düşüncelerin saf halidir bence. 
İlk insanın ateşi, el arabasını veya tekerleği bulmasının 
nedenidir. 

Nazlı Eray da edebiyatımızda gerçeküstücülüğü baş-
latmış bir yazar. Yazdıklarını  yayımlatmak istediğinde 
ona kuşkuyla bakmışlar. Yazdıkları ilgi görmüş. Ona 
bakın ne demişler: “Kendi okurunu kendin yaratacak-
sın.” Öyle de olmamış mı... 

SÜRREALİZMİ NASIL 
TANIMALIYIZ?

ECE GENELİOĞLU   9-U



KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 201316

DİLARA M. DALBAY  9-U

Hani bazı insanlar vardır, halkının kalbine hiç çıkma-
macasına kazınır. Sen öylesin bizim için. Sen,  geç-
mişe ve yokluğa karışamayacak güçtesin, o yüzden 
sana geçmişte yaşamışsın gibi seslenmek istemem… 
Sen, ölümsüzsün çünkü… Hepimizin kalbinde ilele-
bet yaşayacaksın ATA’M. Bizim için, evet bizim için… 
Hem insanlık tarihi için, dünya için hem de TÜRK ta-
rihi için… Nice liderler, insanlar gelip geçti tarih sah-
nesinden -ya da acaba tarih sahnesinin önünden mi 
demeliydim? Önünden  iz bırakamadan geçip gittiler 
mi demeliydim?- Evet öyle ATA’M…  Sen unutulabilir 
misin, unutturulabilir misin ki? Hayır! Sen bizim vaz-
geçilmezimizsin!
Her gün sıcaklığıyla ısındığımız, yürüdüğümüz yolu 
aydınlatan, dünyanın buz kesmiş insanlığını ısıtan bir 
güneşsin ATA’M. Her bir milletin parmakla gösterdiği 
tarihimizi yücelten bir güneşsin.  Kim Atatürk dese 
herkesin yüzünde saygı, sevgi  ve özlem dolu ifade-
ler beliriyor. Sözcükler kifayetsiz kalıyor böyle anlarda. 
Gözler doluyor, dizler titriyor ve etrafa bir sevgi dalga-
sı yayılıyor… ATA’M nasıl bir bağdır ki bu hiçbir zaman 
yıpranmıyor; aklım, gücüm yetmiyor bunu anlamaya. 
Sana bağlılığımız bitmez tükenmez bir türkü gibi… 
Bizim sana bağlılığımız öyle sıradan değil ki yıpransın! 
Ne vazgeçilebilir ne vazgeçirilebilir ne de değiştirilebi-
lir! Çünkü biz sana gönülden bağlıyız ATA’M!
Ey Türklerin Atası ATATÜRK! Senin için söylenebilecek 
o kadar çok şey var ki…  Ama ne bu sayfaya sığdırıla-
bilir ne de o uçsuz bucaksız uzanan gönüllere… Zaten 
her ikisi de senin sevginle o kadar dolu ki yazacak yer 
yok! Sana olan sevgimiz ve saygımız fışkırıyor her yer-
den, her gönülden…
Gurur duymalısın ATA’M, gurur duymalısın kendinle, 
yaptığın işlerle…
Ve bilmelisin ki bu millet senin eserin ve bu millet var 
olduğu sürece adın her zaman akıllarda kalplerde ka-
zınacak, kazınmaya devam edecek…
Soruyorum sana ATA’M! Acaba ellerinde Türk bayrak-
ları ve fotoğraflarınla seni anarken görüyor musun 
bizleri? Sana sevdalı halkını görebiliyor musun baktı-
ğın her yerden? Sakın merak etme ATA’M, her zaman 
göreceksin, sözümüz sözdür!
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

ATA’M 
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Fotoğraf: MERVE ÜÇTAŞLI 11-E
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Çınar Ağacının dilinden
Sayın Yetkili, ben otoyolun kenarındaki yalnız kalan çınar 
ağacı. Size bazı sorunlarımdan bahsetmek zorundayım. Ne 
arkadaşlarımı ne dostlarımı bıraktınız. Bu yüzden etrafım ye-
şil yerine gri bir görünüme büründü. Ailem, kardeşlerim, ar-
kadaşlarım yerine büyük dev binalar diktiler. Bu dikilenlerin 
adına bina denildiğini küçük çocukların konuşmalarından 
öğrendim. Onlar bana hiç benzemiyor. Rüzgârda hareket et-
miyorlar, yaprakları olamadığı için benimle iletişim kuramı-
yorlar. Çok yalnızım sayın yetkili. Lütfen bana arkadaşlarımı 
geri getirin. 
       
Otoyolun Kenarındaki Çınar Ağacı 

   Atahan  Akyüz-Hazırlık A

Kırmızı Gülün dilinden
İnsanların aşklarından bıktım artık. Ayrılıp tekrar barışma-
larından ve bu işlerin hepsinden de beni kullanmalarından 
çok yoruldum. Benim kokumdan etkilendikten sonra diken-
lerimi söküp yapraklarımı yollamalarından kuyu suyuyla 
beni özensiz ıslatmalarından ötürü çok mutsuzuz. Taptaze 
toprağımdan beni koparıp beni ve arkadaşlarımı yavaş ya-
vaş öldürmelerine dayanamıyorum. Kendi kendime düşü-
nüyorum da kırmızı bir gül olmak demek insanların oyun-
cağı olmak demek...
        
  İrem Tümer-Hazırlık A

Bulutun dilinden
Bütün gün doğadaki güzellikleri en tepeden izleyebiliyo-
rum. Rüzgârda savrulup farklı yerlere gidebilmek, farklı 
güzellikleri görebilmek çok güzel bir duygu. Ha, bu arada, 
ben bir bulutum. İnsanlar neden doğada yeteri kadar hay-
ranlık duymuyor anlayamıyorum. Halbuki doğadaki her şey 
bütünün bir parçası. Bu parçayı insanlara hissettiren ise her 
öğenin kendine ait bir rengi olması.Ben gökyüzünden ba-
kan olduğum için bunu çok net görüyorum. Oysa insanlar 
doğayı tek renk olarak görüyorlar. İnsanlara doğanın rengi-
ni sorarsanız, genellikle yanıt sadece “yeşil” olur. Ama yeşil 
sözcüğü onları anlatmaya yetmez. Ağaçlarda, çimenlerde, 
toprakta hatta biz bulutlarda farklı tonlar vardır. Sanki doğa 
ana bize renklerle bir şey anlatır. Yaprakların yeşili ve gökyü-
zünün mavisi yaşamı simgeler. Çiçekler doğanın neşesidir; 
pembe, mor, sarı,beyaz, kırmızı renkleri doğadaki çeşitliliğin 
en güzel örneğidir. Renklerle desenler oluştururlar. Çiçekle-
rin arasından akan dereler, dağlar, uçsuz bucaksız görünen 
denizler ve biz bulutlar doğanın rengiyiz ve bütünün parça-
sıyız. Keşke insanlar benim gördüğümü görüp renklerimiz-
deki farklılıkları anlayabilseler.
           
  Hazal Karakuş-Hazırlık A

Karıncanın dilinden
Doğada küçük hatta görünmekte zorluk çeken plastik ve 
hareket eden nesnelerin üzerime basmaması için uğraşan 
karıncayım. Aslında güçlüyümdür. Bulduğum yiyecekleri 

DOĞANIN İÇİNDEN
Okul bahçemizden görünüm.
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sırtımda taşıyabilirim fakat o plastikleri kaldıracak kadar gü-
cüm yok. Ondan dolayı kaçmaya çalışan ve bu yüzden çok 
hızlı hareket eden biriyim. Genellikle yalnız dolaşmam, ak-
rabalarımla birlikte her yere gitmeye çalışırım, çünkü yaşlı 
karıncalardan kaybolanların hikâyelerini ve korku dolu ger-
çeklerini dinleyerek büyüdüm. En çok korktuğum hikâye ise 
büyük beton yapıların birine girip oradaki tuzaklara düş-
mek. Ben doğanın bir parçası olduğumun farkındayım da 
beni yok etmek isteyenler bunun farkında mı bilmiyorum. 
Ben sadece yaşamak için çalışan bir karıncayım, lütfen bizle-
re böyle davranmasınlar.
        
  Beyazıt Çelik-Hazırlık A

Gökyüzünün dilinden
Benim adım gökyüzü. Rengim sabahları güneş doğarken kı-
zılımsı daha sonra mavi. Akşama doğru ise yine kızılımsı bir 
renge bürünüp en sonunda ise siyaha dönerim. En yakın ar-
kadaşlarım bulutlardır benim.  Canım sıkıldığında bulutlarla 
anlaşıp fırtınalar, gök gürültüleri çıkarıp yağmur yağdırıyo-
ruz. Güneşi kızdırmak için yeryüzüyle arasına giriyoruz bu-
lutlarla. Mutluyum çok anlayacağınız ve en sevindiğim şey 
ise her şeyi görebilmem. Buradan binaları, insanları, canlı 
cansız her şeyi geometrik şekiller gibi görebiliyorum. İnsan-
lar buna kuş bakışı diyorlar benim içinse gökyüzü bakışı bu.

  Kemal Çetinkaya- Hazırlık A

Çam Ağacının dilinden
Ben bir çam ağacıyım. Yeşil iğne yapraklarım, kahverengi 
gövdem var. Benim yeşilliğimi kimse yaprak olarak algılamı-
yor, görmüyor. Onlara acı çektiriyormuşum gibi bakıyorlar. 
Öteki ağaçlar çiçek açıp, yapraklarını dökerken ben bunları 
yaşayamıyorum. İnsanlar onlara bakıp saatlerce düşünüp, 
yanlarına geçip resim çektirirlerken ben bakıyorum sadece. 
Ben ve arkadaşlarımın tek istediği bizim de rolümüzün biraz 
anlaşılması…
        
  Öykü Güner- Hazırlık A

Yaprağın dilinden 
Ben bir yaprağım. Kışın ortalıkta göremezsiniz beni. İlkba-
harda içimi tatlı bir heyecan kaplar, yazın ise gür bir şekilde 
doğada kendimi gösteririm. Esintiyle salınırım. Sonbahara 
geldiğim de ise ağlayan bir çocuğun gözyaşları gibi dökü-
lürüm ve rüzgârda savrulurum. Benim çok önemli bir özelli-
ğim var. Ben bu dünyada oksijen üretiminin bir parçası ola-
rak yer almaktayım. Hep aynı renkte olduğumu sanmayın 
sakın. Yaşarken yeşilimdir, solmama yakın ise sararırım.
        
  Harun Can Bayram-Hazırlık A

Toprağın dilinden
Benim rengim içimdeki alaşımlara göre değişir. Bazen kırmı-
zıya yakın olurum, bazen sarıya, bazen kahverengine bazen 
ise beyaza. Sulanmazsam çatlarım, suyu yetirince alırsam 
bitkilerin yeşermesinde yardımcı olurum. Dünyanın dörtte 
üçünde olduğumu söyleyenler var. Galiba haklılar… Bana 

emek harcayan olursa hemen karşılığını veririm. İnsanlar 
üzerime bassa da canımı acıtsa da şikâyetçi değilim.
        
  Mustafa Can Tezel-Hazırlık A

                                         

Doğanın dilinden
Ben dünya üzerindeki bütün varlıkların yaşam alanı, onların 
besini, suyu, toprağıyım. Ben güneşim, bulutum, yeryüzüne 
düşen bir kar tanesi bir yağmur damlasıyım. Ben doğayım. 
Evet, ben insanların benim üzerime bilinçsizce zarar ver-
diği doğayım. Benim bütün iyi niyetlerime ve sunduğum 
olanaklara rağmen insanların beni vurdumduymaz şekilde 
harcadığını ve yakında insanların bana vereceği zarardan 
dolayı ömrümün biteceğini görmem beni üzerime çakan 
şimşekler gibi kahrediyor. Üstelik benim onlar için bu kadar 
değerli olduğumu bildikleri halde buna devam ediyorlar. 
Benim akciğerim olan ağaçlarımı ve içimdeki kanım olan 
suyu düşüncesizce tüketmeleri bununla yetinmeyip beni 
bir akciğerin sigara dumanına maruz kalması gibi beni kul-
landıkları gazlarla zehirlemeleri gerçekten çok ilginç. Ama 
hiçbir şey için geç değil, zararın neresinden dönersek kardır. 
Aynı şekilde ben hayatta var olduğum sürece tüm insanlara 
tüm varlıklara hizmet edeceğim fakat bu hizmetin ne kadar 
ve nasıl sürebileceği sadece ve sadece insanlığın elinde.
        
  Melikşah Demir- Hazırlık A

Okul bahçemizden görünüm.
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John Stainbeck’in “Gazap Üzümleri” adlı yapıtında, 
Oklahamalı Joad ailesinin yıllardır ait oldukları top-
rakları bırakarak, hiç bilmedikleri yerlere doğru göç 
etmeleri ve bu göç yolu boyunca yaşadıklarının ‘birey’ 
ve ‘aile’ kavramları üzerindeki etkisi anlatılmaktadır. 
Ailenin göç yolu boyunca başına gelenler, ailenin her 
bir üyesini hem toplumsal hem de bireysel anlamda 
etkilemiş; onları ruhsal, psikolojik ve sosyal anlamda 
değiştirerek belleklerinde ve düşüncelerinde unutula-
mayacak izler bırakmıştır. 

Figürlerin yapısını zamana göre ele aldığımızda, as-
lında her birinin içinde birlik ve beraberlik inancı ol-
duğunu görebiliriz. “Hepimiz birleşebilseydik…” diye 
başlayan cümleler kurarlar ara ara. Aslında toprakla-
rını terk etmek zorunda kalmalarının bir nedeni de 
birlikten yoksun olmalarıdır onlar için. Çözümün birlik 
olmakla sağlanacağının farkında olmalarına rağmen 
dönemin koşullarından dolayı pasif davranmaktadır-
lar ve bu da aslında bir bütünden çok bir birey gibi 
hareket etmelerinin altında yatan nedendir. 

Hepsi farklı birer bireydir ve içlerinde “Ben” kavramı-
na yönelik düşünceler hâkimdir. Örneğin, her birinin 
umutları, beklentileri ve hayalleri farklıdır. Kimse aile-
ye yönelik düşüncelere sahip değildir. Rose of Sharon; 
Connie ve doğacak bebeğiyle olan yeni hayatıyla ilgili 
hayaller kurarken, baba portakal ağaçlarının altındaki 
işini düşünmektedir. Ya da Tom’un içinde hala yakala-
nıp tutuklanmakla ilgili endişeler varken, Papaz Casy 
sürekli kendini ve hayatı sorgulayan iç monologlarla 
uğraşırken, ailenin çocukları Ruthie ve Winfield birden 
tamamen değişen yaşamlarının nereye gideceğini 
düşünmektedir. Farklı umutlar veya karamsarlıklar, 
farklı hayaller, farklı düşünceler… Her birey bu kadar 
farklıyken  “Biz” kavramından ne kadar söz edilebilir?
İçlerinde bulundukları durumun olumsuzluğunun 
ciddiyetini kavramaları ve aslında tek varlıklarının 
bu aile olduğunu anlamaları zaman gerektirmekte-
dir. “Bu dünyada neyimiz kaldı ki? Ailemizden başka 
hiçbir şey.”(s.175) diyerek anne,  ailenin dağılmasına 
karşı olduğunu ifade etmiş ve ailenin birliğinden yana 

olduğunu dile getirmiştir.  Yoksulluğun ve sefaletin 
giderek artması, umutların birer birer azalıp yerini 
hayal kırıklıklarına vermesi gibi olumsuzluklar herkes 
için ortak bir sorundur. Belirli bir ortak nokta olma-
dan da “Biz” kavramına ulaşılamaz. Aile bireylerinin 
bu ortak sorunlarla baş etmek zorunda kalmaları on-
ları hem aileye hem de topluma daha da yakınlaştırır 
çünkü insanlar aynı derdi ve aynı kederi paylaşırken 
“Ben”likten uzaklaşarak “Biz”e yaklaşmaktadırlar. Bu 
nedenle diğer insanlarla paylaştıkları ortak yaşam on-
ları topluma kazandırır. 

“Biz” olmak; birlikte düşünmeyi, paylaşmayı ve daya-
nışma içinde olmayı gerektirir. Joad ailesi tüm yok-
sulluklarına rağmen her zaman dayanışmadan yana 
olmuştur. Örneğin anne diğer aç çocuklara da yemek 
vermiş ellerinde bulunanları onlarla paylaşmıştır. 
Aslında sahip oldukları her şeyin çok az olması yani 
sefalet içindeki durumları, aileyi benzer ailelere yak-
laştırmıştır. “Çünkü sahip olma niteliği, sizi her zaman 
“Ben”de bırakır ve sonsuza dek “Biz”den ayırır.” (s.157) 
cümlesi sahip olma niteliğinin, insanları bencilleştir-
mesini eleştirerek aslında yoksulluğun insanları bir 
araya getirip bağlarını kuvvetlendirdiğini anlatmak 
istemiştir. Yani, Ben’den Biz’e geçişin en büyük nedeni 
yoksulluktur. Çünkü yoksulluk, hem insanların ortak 
bir derdi iken, hem de onları paylaşmaya ve yardım-
laşmaya itmiştir. Aynı sorunlarla mücadele etmek zo-
runda kalan bu göçmenlerin birliğe doğru olan adım-
larının arkasındaki diğer bir nedense zor koşullar ve 
baskılardır. “Baskı ezilenleri daha da güçlendirmeye ve 
onları bir araya getirmeye yarar yalnızca.” (s.247) cüm-
lesi bunu özetler niteliktedir. 

“Göç” kavramı, aileyi bir aidiyetsizlik sorununa itmiştir. 
Ama aynı zamanda Ben olarak değil Biz olarak hare-
ket etmeyi ve beraberliğin önemini öğretmiştir. “Onlar 
göçmendi ve düşmanca duygular değiştirdi, kaynaş-
tırdı, birleştirdi onları…”(s.294) diyerek yazar, göçün 
onlara kattığı düşmanca duyguların aslında onları bir-
leştiren neden olduğunu anlatmak istemiştir. 

Joad ailesi için artık tek bir hayat vardır ve bu hepsine 
aittir. Kalan umutlar, yerini alan hayal kırıklıkları, öfke 
gibi her şey artık ortaktır ve bundan sonra bir bütün 
olarak adım atılacaktır. Başlangıçta küçük birer üzüm 
çekirdeği gibi olan bireyler, öncelikle bireysel değişi-
me uğrayarak bir üzüm tanesine benzemişken daha 
sonra beraberlik ve birlik kavramlarını tadarak büyük 
bir üzüm salkımı niteliğine ulaşmıştır. Bu salkım onla-
rın yeni hayatlarında paylaştığı ortak olan her şeydir. 
Artık “Ben” olarak değil “Biz” olarak hareket edilecek ve 
hayatın tüm zorluklarına beraber göğüs gerilecektir. 

NUR DİLAN ÖZDEMİR 10-B 

“ÜZÜM”
TANESİDEN 
“SALKIM”A
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Bir tutam sevgi bile mutlu eder onları.
En ufak bir söz bile alır mutluluklarını.
Unutma kendi yaptığın hataları.
Anlat hatalarını, ama verme cezaları.

O sadece bir kez çocuk olacak.
Anlatacak çok fazla bir şeyi kalmayacak.
Bir kez elinden aldın mı mutluluğunu 
Belki de bir daha senle konuşmayacak.
Kızdın mı yer arıyor senden sığınacak.

Unutma ailenin sana yaptığı haksızlıkları.
Sen de yaptın o küçük hataları.
Bir kez izin ver de tanısınlar dünyayı.
Bırak, öğrensin doğruyu, yanlışı

O sevgi dolu yüreği, hemen ısıtır insanın yüreğini
Bırak düşsün, sakın “Koşma, düşersin” deme,
Düşerse bir şey olmayacağını söyle.
Unutma ki bir ailenin en büyük varlığı
kendinden çok sevdiği çoçuğu olduğunu asla unutmamalı

ARDEN SOLAGAN   /   HAZIRLIK A

KÜÇÜK
BİR SEVGİ
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İPEK ÖZYÖNÜM / GÖKSU ÖZAL  / ELVİN EGE HOŞAFÇI
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İREM TURAN
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Aferin virgül sana, sansara dikkat!
Bekçi gibi düdüğünü uzaktan çalıyor,

Uzaktan çiftliğe bir ölüm çiziyor,
Çiziyor bir mezar, kazıcısı ibikten,

Taşları tavuk tüyü, orduları ibikten,
Bir manga sansar almış, kümesi kaçır;

Çünkü aydede sansarı sevmiyor.

Virgül sana aferin, bence çok önemlisin,
Belki nokta değilsin, ama virgülsün;

Ödevimin sonuna nokta koyarım;
Sansarın boynuna ben silgi astım

Silsin diye burnuyla pençerelerini,
Sen çok cesursun virgül, saklanmıyorsun,

Çünkü silgilerden hiç korkmuyorsun.

Sana aferin virgül, silgi sansarı sildi,
Bütün düşmanlar öldü, silgi de öldü;

Piliçler geri dönsün çiftçinin yatağından,
Tirenle geri dönsün, ördek şeftiren olsun,

Tavuklar bando çalsın, horoz da teftiş etsin,
Kazlar madalya versin, sana virgül aferin,

Çünkü sansara bile meydan okudun.

Mor bir kalem gelecek siz hepiniz uyurken,
Düşmanlar öldü diye mışıl mışıl uyurken,

Bir denizi kümesin duvarına çizecek,
Ben boğulunca defterler üzülecek,

Öğretmenime kızdım, kıskansın seni nokta,
Sana nişan takmadım, ama gücenme virgül,

Çünkü bu şiirim virgülle bitecek,

Ülkü Tamer

AFERİN
VİRGÜL

ALPER TAŞ  11-E
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Ülkü Tamer’in “Aferin Virgül Sana” adlı şiirinde, bir nok-
talama imi olan virgül aracılığıyla toplumda silik kal-
mış kişilerin beklenmeyen gücü simgelenmiştir. Şiirde 
‘virgül’le simgeleştirilen bu insanların varlığı, sansar 
gibi gecenin belirsizliğinde kümes hayvanlarını bo-
ğan bir güçle karşılaştırılmıştır. 

 “Aferin Virgül Sana” övgü sözü, tamamı dört bentten 
oluşan şiirin ilk üç bendinde ilk dize olarak yer almış; 
başlık da dahil dört kez yinelenmiştir. Bu tekrarlar 
hem şiirdeki ritmi sağlamakta hem de şiirde vurgulan-
mak istenen düşünceyi pekiştirmektedir. Ayrıca her 
bendin son dizesinin “çünkü” sözcüğüyle başlaması 
anlatılanları gerekçelendirmede, olaylar arasında ne-
den- sonuç bağı kurulmasında önemli bir özelliktir. 

Yapısal bakımdan şiiri oluşturan bentlerden ilkinde 
sansarın öldürücü gücüne ve gücünün sınırlarına 
dikkat çekilmiş, ikinci bentte sansarın doğası virgülle 
simgelenen insanlarla karşılaştırılmıştır. Üçüncü bent-
te sansarın gücünün yıkılması ve şiddetsiz yaşam öz-
lemi yer almış, son bentte de virgüle en yüksek değer 
verilerek bir yaşam gerçekliği ortaya konmuştur. 

Şiirde gerçek dünyadan bir uzam bulunmamakla 
birlikte “kümes” simgesel olarak yer almıştır. Kümes, 
tehlikelere açık, korunmasız/güçsüz kanatlı hayvanla-
rın yaşadığı bir yer olması bakımından önemlidir. Bu 
uzam, şiirde virgülle simgelenen insanların durumla-
rıyla ortaklık taşımaktadır. 

Her şeyin farkında olan “ben” ve bu kişinin seslendiği 
sansar, başlıca şiir kişileridir. Sansar, gece vakitlerinde 
insanlar uykudayken kümese sızan ve tavukları, ho-
rozları öldüren bir hayvandır. Kümesleri yapanların, 
sansar gibi hayvanların gücünü hesaplamadan hare-
ket ettikleri bir gerçektir. Ancak insanlar kayıpları kar-
şısında sansarın gücünü kabul ederler. Virgül, şiirde 
sansarın bu gücünü simgelemektedir. Şiirin başlığının 
“Aferin Virgül Sana”  olması da virgülün önemsiz gö-
rünmemesi gerektiğini imlemekte ve şiirin geneliyle 
ilgili ipucu vermektedir. 

Şiirin ilk bendinde, kümese sızan sansarın yarattığı 
şiddete yer verilmiştir. Şiddet; “mezar kazıcısı” tamla-
ması ve “Uzaktan çiftliğe bir ölüm çiziyor” dizelerinde 
yer almaktadır. Taşların tavuk tüyü olması, içerdeki 
hayvanların korunmasızlığını ortaya koymaktadır. Ay-
dedenin sansarı rahatsız eden durumu da bu bentte 
yer almış; sansarın girişimini aydedeye karşın başarıy-
la gerçekleştirmesi, nokta kadar etkin olmayan virgü-
lün gücünü simgelemektedir.
İkinci bentte virgül, nokta ile karşılaştırılmıştır. “Ödevi-
min sonuna nokta koyarım” dizesi noktanın önemini 
belirginleştirmektedir. Noktanın net, ilk akla gelen bir 
üstünlüğü bulunmaktadır. Şiirde gücü tartışmasız ka-
bul gören insanları temsil etmektedir. Virgül ise netlik 
ortaya koyan bir im değildir. Bu özelliğine karşın, “Sen 
çok cesursun virgül saklanmıyorsun” dizesinde de yer 
aldığı gibi ikinci olmanın rahatlığıyla gücünü göster-
mektedir.

Üçüncü dizede ben kişisi, virgülün gücünü belirgin 
kılmak için şiddetin bulunmadığı, gerçeklerin tersine 
döndüğü bir durumu hayal etmektedir. “Piliçler geri 
dönsün çiftçinin yatağından/ Tirenle geri dönsün, 
ördek şeftiren olsun/ Tavuklar bando çalsın, horoz 
da teftiş etsin” dizeleri bu tersine işleyişe örnek oluş-
turmaktadır. Bu ortamda virgülün değeri ortaya kon-
makta; ben kişisi kazların virgüle madalya vermesini 
uygun görmektedir.

Son bentte, virgüle yüklenen değer sorgulanmıştır. 
Güçsüzlerin kendini gösterdiği düzenin uzun sür-
meyeceği, bu konuda bir süreklilik sağlanamayacağı 
düşüncesi ortaya konmaktadır. “Düşmanlar öldü diye 
mışıl mışıl uyurken, / Bir denizi kümesin duvarına çize-
cek,” dizeleri bu gerçekliği kanıtlamaktadır. Son olarak 
da, şiir beni virgülü ödüllendirmek istediğinden, şiirini 
noktayla bitirmek yerine virgülle bitirmiştir.

Sonuç olarak, Ülkü Tamer’in “Aferin Virgül Sana” adlı 
şiirinde virgül simgesi altında toplumda silik kalmış, 
önemsiz kişilere vurgu yapılmakla birlikte, şiir, bu kişi-
lerin toplumdaki rollerinin göz ardı edilmemesi gerek-
tiğine bir göndermedir.

VİRGÜL MÜ,
NOKTA MI?
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TÜLİN ECE CAN / BELİS TUNÇ
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TURGUT BOYACILAR / DERÜN MAHMUT CİVELEK / MERT DAĞLI
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BURCU DOYURAN 11-F

Kaykılmış koltuğunda bir kız 
Çiğner ciklet. 

Bir oğlan dalgada, 
Geldiğine pişman uyuklar 

Bir baskası arkada. 

Hiç bulabilir mi beyaz evi çok uzak 
Uçurduğunuz kuş? 

Kılıç gibi keskin karlı dağ. 
Hiç yeri miydi açmak kalbi 

Bu çiğ ışık altında. 

Sizden önce birisi bir fantazi okudu, 
Kırdı geçirdi. 

Yayvan gülüşlerden ağızlar çok geç döner; 
Şimdi sıra sizde üzgün ağır, 

Ne güzel! 

Olsa bari benzeri duygularla tedirgin, 
Sizdekini yaşamış 

Birkaç kişi. 
Işıktasınız seçilmiyor, 

Karanlıkta hepsi. 

Okudunuz, 
Bittiğine memnun, 

Anlamamış; 
Bozuk paralar gibi düşer önümüze 

Alkış. 

Gördünüz işte yerde 
Çürük domatesler gibi ezik, 

Avuçlarda mıncıklanmış kalbiniz. 
Büyürken leke ince ipekte, 

Yeniden eğildiniz! 

Behçet NECATİGİL

EDEBİYAT 
MATİNESİ
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Günümüzde teknoloji ile birlikte yitirdiğimiz değerler 
arasında edebiyat da yerini almaktadır. Artık yalnızca 
zorunluluktan yaptığımız ödevlerde karşımıza çıkan 
ve hatta belki de bir sonraki neslin hayatı boyunca 
karşısına hiç çıkmayacak olan ‘edebiyat matineleri’ gü-
nümüzde değerini yitirmektedir. Bir zamanlar insanla-
rın hiç kaçırmadan gittikleri, büyük tutkuyla dinledik-
leri bu matineler artık tarihin tozlu sayfalarında yerini 
alırken bu kültüre sahip çıkan sayılı kişiler tarafından 
korunmaya çalışılmaktadır.

Behçet Necatigil’in “Edebiyat Matinesi” adlı şiirinin 
bütününde öne çıkan duygu “sitem”dir. Şiir kişisi ede-
biyata verilen önemin ve ilginin azaldığını betimleyici 
bir anlatım ile okura görsel bir portre çizerek vurgula-
maktadır.

İlk beş dizede anlatıcı bir kız ile bir oğlanın görsel tas-
virini yaparak edebiyata gösterilen saygının yitirilme-
sini vurgulamaktadır. Her ikisinin de rahat ve saygısız 
tutumlarıyla anlatan anlatıcı, edebiyata verilen önem 
ile birlikte saygının da azaldığını belirtmektedir. Kızın 
ciklet çiğnemesi, oğlanın ve arkada oturanların da 
edebiyat matinesini ciddiye almayıp önemsememele-
ri ve hatta geldiklerine pişman olup uyuklamaları bu 
durumu kanıtlamaktadır.

Beşinci ile onuncu dizeler arasında okuyucu kaybedi-
len değerlerden söz etmektedir. Edebiyatın önemini 
yitirmesi ve artık değerin kolay kolay geri getirileme-
yeceğini “Hiç bulabilir mi beyaz evi çok uzak, Uçur-
duğunuz kuş?” dizeleriyle dile getirmektedir. “Kılıç 
gibi keskin” benzetmesiyle okuyucu, bu değerlerin 
bir anda yitirilmesini ve bunun kalıcı bir etkiye sahip 
olduğunu belirterek artık hiçbir şeyin eskisi gibi ol-
mayacağının sinyallerini vermektedir. Aynı dizede şair 
edebiyatı “karlı dağ”a benzeterek edebiyatın insan için 
ne kadar önemli olduğunu ve sadece eğlence için de-
ğil insanı kültürel ve sosyal bakımdan doldurduğunu 
da vurgulamaktadır. Kısaca, insanı insan yapan odur. 
Sekizinci ve onuncu dizelerde de bu durumu destek-
leyen şiir kişisi, artık böyle bir ortamda sağlıklı bir şe-
kilde edebiyatın sunulmasının imkânsızlığından söz 
etmektedir. İnsanlar artık ona olan hislerini kaybettik-
ten sonra onlara edebiyat matineleri yapmanın da bir 
manası kalmamıştır.

On birinci ile on beşinci dizeler arasında kalan bölüm-
de anlatıcı, insanlara seslenerek onlara sitem etmeye 
devam etmiştir. İnsanların hayatlarına yalnızca eğlen-
ce barındıran şeyler almasını ve kendilerini geliştirme 
tenezzülünde bulunmamalarını eleştirmektedir. Ede-
biyatın insanları her bakımdan tamamladığını ve eğit-
meyi amaçladığı için onun daha çok önemsenmesinin 
ve saygı duyulması gerektiğini düşünen şiir kişisi, bu 
durumun tam tersi olmasına sitem etmektedir. Edebi-
yat yerine insan gelişimine hiçbir katkısı olmayan, boş 
ve tamamen mizah amaçlayan oyunların tercih edil-
mesine şaşırmaktadır. Anlatıcı on beşinci dizede “Ne 
güzel!” sözüyle bu duruma olan sitemini alaycı bir tu-
tumla dile getirmiştir. İnsanların artık edebiyata olan 
yaklaşımlarının değiştiğini vurgulamaktadır. Artık 
edebiyatın insanlar tarafından “üzgün” ve “ağır” olarak 
algılanmasından yakınmaktadır, çünkü edebiyatın bu 
kalıplara girmesinin temel nedeni aslında yine insanın 
kendisidir.

On altıncı ve yirminci dizeler arasında şiir kişisi, bu gidi-
şattan kimsenin yakınmadığından şikâyet etmektedir. 
Birçok kişinin edebiyata önem vermemesinin yanında 
bu gidişatın ciddiyetinin de farkında olmamasından 
yakınmaktadır. “Olsa bari benzeri duygularla tedirgin” 
sözüyle şiir kişisi bu gidişattan tedirgin olan çok az sa-
yıda insan kaldığını vurgulamaktadır. On dokuzuncu 
ve yirminci dizelerde ise insanların vurdumduymaz-
lıkları ve olaylara tepkisiz kalmalarını şiir kişisi eleştir-
mektedir. Bu değerlerin yitirilişinin hayatlarında bir 
sorun yaratmayacağını düşünen insanlar anlatıcı şiir 
kişisi tarafından belirtilmektedir. Neredeyse hiç kim-
senin bu değerlerin yitirildiğinin farkına bile varma-
ması anlatıcının bu beşlikle vurguladığı düşüncedir. 
İnsanların bu değerlerin kaybedilmesine karşı tepkisiz 
kalması, buna rağmen bunun tedirginliğini yaşayama-
ması ve bu durumun onlar için bir şey ifade etmemesi 
sert bir şekilde eleştirilmiştir. Ancak bütün bu gidişata 
rağmen insanların hâlâ kendilerini eksiksiz görmesini  
eleştirerek aslında hepsinin boş ve sadece eğlenceye 
odaklı yaşayan insanlar olarak görmektedir.

Yirmi bir ile yirmi beşinci dizeler arasındaki bölümde 
şiir kişisi, insanları edebiyat matinelerinden sonraki 
durumlarını anlatmaktadır.  Aynı zamanda bitişini iple 

ŞİİRİN ELEŞTİRİSİ



31KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 2013

çektikleri eserleri yüzeysel olarak, sadece “dinlemiş ol-
mak için” dinlemelerini ve eserin derinine inerek an-
lama çabaları içinde olmamalarından yakınmaktadır. 
Şiir kişisi edebiyatı “bozuk paralar”a benzeterek, in-
sanların gözünde edebiyatın ne kadar basit, gereksiz 
ve değersiz olarak algılandığını belirtmektedir. Esere 
karşı gösterilen saygı olan alkış ise yine edebiyat gibi 
değersiz ve anlamını yitirmiştir, çünkü insanlar anla-
madıkları şeyin değerini bilemezler.

Yirmi altıncı ve otuzuncu dizeler arasında kalan 
bölümde anlatıcı, şiirin başından beri eleştirdikle-
rini toparlamaktadır. Edebiyatı “yerdeki çürümüş 
domatesler”e benzeten anlatıcı yine edebiyatın ayak-
lar altına alındığını benzetme yolu ile anlatmaktadır. 
Artık edebiyatın insanlar için demode ve eski kaldığını 
ve bu nedenle önemsenmediğini belirtmektedir. Eski-
den insanlar için anlamı olan edebiyatın günümüzde 
artık kalbe hitap edemediğini ve dolayısı ile önemini 
yitirdiğini vurgulanmaktadır. Şiir kişisi, bu gidişatın 
sonunun gerilemek olduğunu şiirin son dizelerinde 
belirtmektedir. İnsanların bu gidişle edebiyattan önce 
nasıl yaşıyorlarsa o basit dönemlere geri döneceğini 
”yeniden eğildiniz” sözüyle dile getirmektedir.

Behçet Necatigil’in Edebiyat Matinesi adlı şiiri insanlık 
için bir uyarı niteliği taşıyıp insanı insan yapan edebi-
yatın öneminin zaman içinde yitirildiğini ve insanların 
bu duruma karşı sessiz kalmalarından yakınmaktadır. 
İnsanları bu gidişata karşı uyarmak amacı ile bu şiiri 
yazarak insanlarda farkındalık yaratmaya çalışmıştır. 

EKİNSU KAZANÇ / DİLA İREM SAĞLAM / İPEK TAŞKIRAN
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ITIR ÇELİKKALE
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Hiç düşünmemişiz annemin
Resmini kuşlarla çekmeyi. 

Kedileriyle de çekmedik ya… 
Resimsiz kaldı saksıları, çiçekleri

Annem de erkenden gitti.
O yıl 

Çok soğuktu
1946-47 Eskişehir

Savaş bitmiş miydi?
Kardeşim olacaktı biliyorum.

Annem zayıftı dal gibi
Ben öksürüyordum
Tavuklarımız yoktu
“Et” demişti doktor

“Her gün”
Şehir dışındaydık

Yollar karlıydı.
Odaya ispan kuruluydu.

Kar yağıyordu eleğin üstüne pencereden.
Kuşlar zayıftı, açtı,

çok soğuk vardı.
O kış her gün çorbayla 

Beyaz etler pişirdi annem.
“Bak tavuk yaptım kızıma”

Sertti, tuzsuzdu, yağsızdı lokmalar.
Anneler istemese yutulmazdı.

Yıllarca kuş besledi annem,
Ödemek için bir kış ölenleri.

Ne ben söyledim tuzağı gördüğümü,
Ne o sezdi.

Bir oyunu sürdürdük o yıldan konuşurken
“Kardeşim doğmuştu hani”

Hiç düşünmemişiz annemin resmini
Kuşlara bakarken çekmeyi.

Sennur Sezer

ANNEM VE 
KUŞLAR

FATMANUR ŞAHİN  11-E
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Sennur Sezer’in II. Dünya Savaşı döneminde yaşanan-
ları öyküleştirerek yazdığı “Annem ve Kuşlar” adlı şii-
rinde; ben kişisinin aile içinde gözlemlediği yoksulluk, 
sefalet ve açlık konu edilmektedir. Şiirde ben kişisinin 
çocukluğunda anlam veremediği anıları yetişkinlik 
döneminde netlik kazanmıştır. Bu gerçeklik, anlatıcı 
özne ben kişisinin “anne”sinin “kuşlar”a yaklaşımları 
aracılığıyla yansımıştır. Bu durum, şiir beninin çocuk-
luğunu kapsayan, geçmişte yaşanan kuşların avlandı-
ğı zaman,  anlatı zamanı öncesi annenin kuşlara koru-
yucu yaklaşımları, üçüncü olarak da anlatıcının bütün 
bu zamanların ardına kalıp genel değerlendirmeler 
yaptığı zaman aralıklarında ele alınmıştır.  

Şiirde konu, öyküleyici anlatım biçimiyle ortaya kon-
muştur.  “Çok soğuk vardı. /O kış her gün çorbayla /
Beyaz etler pişirdi annem.” dizeleri şiirin tamamında 
hakim olan  öyküleyici anlatım biçiminin kanıtıdır. 
Buradan yola çıkarak denilebilir ki bu anlatım biçimi, 
şiir kişisinin gözleminden aktarılanları bütün anlatı 
zamanlarında etkin bir biçimde ortaya konmasında 
önemlidir. 

Ben kişisi odağında ele alınan konunun ilk zaman di-
limi, kuşların avlanmak zorunda kalındığı dönemdir.  
Bu dönemde ben kişisi, 1946-47 yıllarında çocuktur. 
Hastadır. “Ben öksürüyordum / Tavuklarımız yoktu / 
“Et” demişti doktor / ‘Her gün’  ” dizeleri ben kişisinin o 
koşullarda hastalandığını, bunun üzerine doktora baş-
vurulduğunu, doktorun et yemek gibi pahalı ve erişil-
mesi zor reçete önerdiğini ortaya koyar. Bu yıllar İkinci 
Dünya Savaşı yıllarıdır. Savaşlardan çıkmış Türkiye’nin, 
olası bir savaş tehdidi karşısında önlem almak zorun-
da kaldığı zamandır. Ülkenin içinde bulunduğu koşul-
lar gereği kıtlık ve yoksulluk yaşanmaktadır. Bu genel 
koşullar içinde “çocuk” şiir kişisinin annesi olan diğer 
şiir kişisi “anne”, imkansızlıklar içinde kendine göre çö-
zümler üretmektedir. “Tavuklarımız yoktu / Beyaz etler 
pişirdi annem / ‘Bak tavuk yaptım kızıma’ ”dizelerinde 
annenin, çocuk şiir “ben”inin hastalığına çözüm üret-
tiği anlaşılmaktadır. Şiirin tamamı okunduğu zaman, 
annenin bulduğu çözüm anlaşılabilmektedir. “Sertti, 
tuzsuzdu, yağsızdı lokmalar. /Anneler istemese yutul-
mazdı.” Anlatıcı özne, şiir kişisinin annesi; şiirin başlı-
ğından da anlaşılacağı gibi kuşları avlayarak kızına et 

yedirmeye çalışmıştır. Şiirde geçen kuşlar da “Kuşlar 
zayıftı, açtı” dizesinden anlaşılabileceği gibi yiyecek 
arayışı içinde avlanmışlardır. “Odaya ispan kuruluydu”, 
“Kar yağıyordu eleğin üstüne pencereden” dizelerin-
de annenin kuşları avlama biçimi anlaşılmaktadır. 
Şiir gerçekliğinde doğa karşısında, kuşların hasta şiir 
kişisinden farkı bulunmamaktadır. Kış günü, her yer 
karlarla kaplıyken onlar da yiyecek peşindedirler. Bu 
nedenle kuşlar, kurulan av düzeneği karşısında kolay 
avlanmışlardır. 

Şiirde uzam olarak Eskişehir yer almıştır. Bu uzam 
Anadolu’nun orta yerinde, soğuk iklim şartlarının ya-
şandığı bir şehirdir. Şiirde konu edilen aile, şehir dı-
şında yaşamaktadır. Aynı zamanda yollar kapalıdır. Bu 
imkansızlıklar; yoksulluk ve kıtlıkla bir araya gelince 
annenin kuşları avlaması gerçekliği doğal karşılan-
maktadır. Yaşanan zorunluluklar, çocuk şiir kişisinin 
anılarını güçlü kılmıştır. 

Şiirin ikinci zamanı annenin kuşlara koruyucu yaklaş-
tığı dönemdir.  “Yıllarca kuş besledi annem”,  “Ödemek 
için bir kış ölenleri.” dizeleri bu dönem gerçekliğini or-
taya koymaktadır. Bu dizelerde geçen “yıllarca” zaman 
zarfı, yıl sayısını vermese de uzun sürdüğü anlamı 
içermektedir. Bu iki dize, bir neden sonuç bağı içinde 
ele alınmıştır. Anne, geçmişte yaşadığı zorunlu kuş av-
cılığını unutmamış, yıllar geçse de bunun etkisinden 
kurtulamamıştır. Bu nedenle de doğaya karşı bir borç-
luluk duygusu geliştirmiş, kuşları beslemiştir.    

Şiirin üçüncü zaman aralığında şiir beninin duyguları 
öne çıkmaktadır. Bu şiir kişisi, şiirde geçen eylemlere 
bütünüyle hakimdir. Olan biten her şeyi bilmektedir.  
Çocukluğunda yaşadığı hastalığın, çaresizliklerin, 
doktorun önerilerinin, annesinin duruma bulduğu çö-
zümlerin farkındadır. “Anneler istemese yutulmazdı” 
derken annesine duyduğu güven ve sevgi, yaşadıkları 
kadere uymayı beraberinde getirmiştir. Kar yağarken 
pencerenin açık bırakılışını, odaya kurulan tuzağın, 
aç kuşların onları yemeye gelip avlanışlarını unutma-
mıştır.   “Ne ben söyledim tuzağı gördüğümü”, “Ne o 
sezdi.”, “Bir oyunu sürdürdük o yıldan konuşurken” di-
zelerinden de şiir kişisinin, annesiyle yaşadıkları karşı-
sındaki duygusallığı anlaşılmaktadır. 

BORÇLAR NASIL ÖDENİR?
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DİLARA KARAARSLAN

Annem ve Kuşlar adlı şiir, İkinci Dünya Savaşı gibi bir 
zamanı, Eskişehir uzamında kış koşulları gibi dış ger-
çekliği temel almıştır. Bu gerçeklik, öyküsel anlatımın 
olanaklarıyla daha etkili anlatılabilmiştir. Şiir kişisi bu 
etki gücünü duyurmayı isteyen ve yaşananların bel-
gelenmesi gibi bir kaygı içindedir. “Hiç düşünmemişiz 
annemin resmini”, “Kuşlara bakarken çekmeyi.” dizele-
rinin, şiirin hem ilk hem son iki dize olarak seçilmiş ol-
ması şairin anlatıcı şiir “ben”ine yüklediği, duyurmada 
ısrarcı olma rolüne önemli bir örnek oluşturmaktadır.
Annem ve Kuşlar adlı şiir serbest, doğal bir anlatımla 
oluşturulmuştur. Şair şiirini savaş dönemi yoksulluğu 
ve kış koşullarının zorlayıcı gücü üzerine oturtmuştur. 
Dal gibi zayıf bir annenin hasta çocuğuna yaptığı fe-
dakarlık, bunun yıllarca süren etkisi bütün zamanların 
harmanlanmasıyla ele alınmıştır.
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ELVİN EGE HOŞAFÇI / İPEK ÖZYÖNÜM / GÖKSU ÖZAL
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çantanda bir sürü anahtar var lale 
biri evinin 

geceleri merdiveninden korkarak çıktığın 
biri yalnızlığın, kalabalıklardan damıttığın 

giysi dolabının biri 
ki giysilerini sevmem 

gizlerler güzelliğini 

çantanda bir sürü anahtar var lale 
posta kutunun biri 
sana dargın mı ne 

biri saçının, örgüsü kolay çözülsün diye 
arabanın biri 

ah şu bitmeyen taksitler ve kasko! 

çantanda bir sürü anahtar var lale 
aşk mektuplarını sakladığın çekmecenin biri 

epey eskimişler 
öyle değil mi 
biri uykunun 

bazı geceler sıçramanla bölünen 
şu yüreğe benzeyen anahtar nerenin 

ne kadar da paslanmış 

çantanda bir sürü anahtar var lale 
biri Ağrı Dağı’nın 

hep tırmanmak istediğin 
Salzburg kentinin biri 

yüzlerce mozart seni çalıyor 
biri dalgın bir nehrin 

kucağında geçmelisin sevgilinin 
Akdeniz kumsalının biri, 

ıssız ve mavi 
çırılçıplak yüzen sen misin 

çantanda bir sürü anahtar var lale 
ama açmıyor hiçbiri seni 

açmıyor işte anla 
kendini aşklara kapattığından beri

Akgün Akova

sevdiğim 
kadın
adları
gibi -
29 lale

ALİHAN ZORLU 11/G 
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Şehir hayatına kendini ait hissetmeyen ve yabancı-
laşan bireyler sevdikleri insanlardan zamanla uzak-
laşırlar. Kalabalık şehir hayatında insanlar arasındaki 
ilişkilerin zayıflaması sevgililerin kalplerini yalıtır ve 
anları ayrılığa dolayısıyla yalnızlığa sürükler. Akgün 
Akova’nın “sevdiğim kadın adları gibi – 29 lale” adlı şi-
irinde şehir yaşamı içinde yalnızlaşmış, aşktan ve sev-
giden uzaklaşmış sevgilinin şiir kişisinden uzaklaşması 
ve bu durumun şiir kişisini çaresizliğe sürüklemesi an-
latılmaktadır. Şiirde bu durum “anahtar” sözcüğünün 
şehir yaşamını belirtmesiyle verilmektedir. Şehir yaşa-
mının bireyleri aidiyetsizleştirmesi, duygusuzlaştırma-
sı ve bu durumun bireyleri ayrılığa sürükleyerek daha 
da yalnızlaştırması şeklinde şiir iki anlamsal kesitte 
incelenebilir.

Şiir kişisinin “ben” anlatıcısı olduğu şiirde “sen” kişisi 
olan “Lale”ye, sevien kadına seslenilmektedir. Şiir ki-
şisi, sevgilisinden ayrılmış olmanın acısını anlatırken, 
sevgilinin şiir kişisinden uzaklaşma nedeni olarak şe-
hir yaşamına hapsolması ve zamanla duygusuzlaşarak 
adeta bir robota dönüşerek kalbini aşklara kapatması 
verilmektedir. Şiir kişisini ve sevgilisini ayrılığına zemin 
hazırlayan süreç şiirin ilk anlamsal kesitinde verilmek-
tedir. Şiir kişisinin sevgilisi “çantasındaki bir sürü anah-
tar” ile “bitmeyen araba taksitleri” , “kasko” gibi birçok 
şeyin içinde boğulmuş ve kalabalıklardan yalnızlığını 
“damıtmıştır”. Beşinci ve on birinci ile on beşinci dize-
lerde şehir yaşamına dair birtakım ögelere yer veril-
miştir. “Araba taksiti ödemek” gibi monoton işler kişile-
ri kent yaşamı içinde mekanikleştirmektedir. “Lale”nin 
“aşk mektupları”nı sakladığı “çekmece”lerden birinin 
“eskimiş” olması da bu mekanikleşme sürecinin uzun 
zamandan beri süregeldiğini ifade etmektedir. Sevgi-
linin “yüreğinin anahtarının paslanmış” olması da es-
kiyen çekmecelerin verdiği anlamı güçlendirmektedir. 
“Posta kutusunun dargın olması” da bireyler arasında 
iletişimsizliği ifade etmektedir.

Zamanla robotlaşan ve birbirinden uzaklaşan, yalnız-
laşan şehir insanlarının aşkları da, çıkmazları da şiirin 
ikinci anlamsal kesitinde dile getirilmektedir. Şehir 

yaşamının sembolü olan “anahtar”larla bir kafese ki-
litlenmiştir. Seslenilen kişi bu kafesin içinde kaybol-
muş ve kafesin “anahtar”ı “çantasının içindeki bir sürü 
anahtar”ıniçine yani şehre gömülmüştür. Otuz beş ve 
otuz altıncı dizelerde sevgilinin bu hapsolmuşluğu ak-
tarılmaktadır. Seslenilen kişi de şehrin bunaltıcılığın-
dan kurtulmak, özgürleşmek istemektedir. Bu durum 
“Ağrı Dağı’na tırmanmak” , “Mozart’ı çalmak” , “dalgın 
bir nehri sevgilinin kucağında geçmek”  ve “Akdeniz 
kumsalında çırılçığlak yüzmek” gibi huzuru, insancıl 
değerleri çağrıştıran ifadelerle verilmişitir. Şiir kişisinin 
Lale’nin “giysilerini sevmemesi” de onun şehir yaşan-
tısından uzak olma isteğiyle açıklamaktadır. “Giysileri 
sevmemek” ve “Akdeniz kumsalında çırılçıplak yüz-
mek” dış görünüşün sahteliğine işaret etmekte ve bu 
açıdan şehre benzetilmektedir. Doğa ise tüm gerçek-
liğiyle betimlenmekte ve şehrin aksine tüm duyguları 
içinde barındırmaktadır. Şehir ile doğa arasındaki bu 
karşıtlık seslenilen kişi Lale’nin duygusuzlaşmasının 
nedenini belirtmektedir. Seslenilen kişi “sıçramayla 
bölünen uyku” ifadesinden de anlaşılacağı üzere sü-
rekli kabuslar görmektedir. Böylece Lale’nin iç dünya-
sı somutlaştırılmaktadır. “ama açmıyor hiçbirisi seni / 
açmıyor işte anla / kendini aşklara kapattığından beri” 
ifadeleriyle de şiir kişisinin tüm çabasına rağmen şeh-
rin bir parçası olmuş sevgilisini geri getiremediği anla-
tılmaktadır. Şiir kişisi sevgilisinin ondan uzaklaşmasıy-
la çaresizliğe sürüklemiştir ve bir yandan da sevgilisini 
içine düştüğü çıkmazdan kurtaramamaktadır.

Şiirin başlığındaki “lale” adı sevgiliyle aynı adı taşıyan 
bir çiçeği ifade etmesi yönünden değerlendirildiğin-
de aslında sevgilinin doğanın bir parçası olduğunu, 
doğadan uzaklaşmayı kent yaşamı içinde kaybolmay-
la bağdaştıran şiir kişisinin yaşamın anlamını yitiren 
Lale’ye farkındalık kazandırmaya çalışmasıyla açıkla-
nabilir. Şehrin sembolü olan “anahtar”a karşı doğanın 
bir sembolü olarak verilen “lale” aşkın, duyguların ve 
doğallığın yitirilmemesine dair bir uyarı da sunmakta-
dır. Lale şahsında tüm insanlar kent içinde mekanik-
leşmenin tuzağından ancak kalplerini sevgiye kapat-
mayarak kurtulabileceklerdir.

ŞİİRİN ELEŞTİRİSİ
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TÜLİN ECE CAN / BELİS TUNÇ
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DUYGU ŞEN
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yolumdan çekil yavrum
bağlasalar duramam

demir asa demir çarık dedim
neyleyim!

yolculuk dedim
ağaçlara tünedi yine akşam kargalarla bir

rüzgar kendini yerden yere vuruyor
kırık dökük yıldızlar belirli uzaktan

telsiz mevceleri ardım sıra koşturuyor
anamdan yolcu doğmuşum

yedi dağın yolları kalbimden geçer
salkım salkım mısralar gelir içimden

dudaklarımda yağmur damlaları
alır beni yollar beni alır gider

anamdam yolcu doğmuşum
nehirlerle birlikte denizlere kavuştum

akşam dedim
şu koca dünya dedim

ağlasam dedim
yola bir düşüldü mü ömür boyunca gidilir

ekmeğin ve şarabın peşinden
turnaların peşinden

büyük şehirler büyük aşklar
çığlık çığlığa terkedilir

ben
çocuklar gibi sevdim devler gibi ıstırab çektim

damarlarımda dünyanın bütün rüzgarları
harblere açlıklara yalnızlığıma rağmen

anamdam yolcu doğmuşum
neyleyim

gurbet dedim
vatan dedim

hürriyet dedim. 

ATTİLA İLHAN

ŞAHANE 
SERSERİ

SENA CEREN YAMALI 11/F
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Attila İlhan’ın Sisler Bulvarı adlı yapıtının ilk şiiri olan 
Şahane Serseri’de sürekli yolculuk halinde olan şiir ki-
şisinin düşünce ve ruh dünyası aktarılmıştır. Yolculuk, 
bağımsızlık, gurbet, aşk gibi temalar üzerine kurulu 
bu şiirde ikilemde kalan ancak özgürlüğünü seçen şiir 
kişisinin hayatı birinci ağızdan anlatılır.

Şiir, şiir kişisinin “yavrum” seslenişiyle başlar. Şiir kişisi 
ona yolundan çekilmesini söylemiştir ki bu da okura 
seslenilen kişinin şiir kişisinin gitmesine engel olduğu 
izlenimini verir. Bir sonraki dizede “bağlasalar dura-
mam” diyen şiir kişisi, durmanın onun için bir seçenek 
olmadığı; yolunda da durulsa, bağlansa da gideceği-
ni anlatmıştır. Aynı zamanda “durmam” yerine “dura-
mam” eyleminin kullanılışı, gitmeyi artık zorunlu bir 
hale getirmiş, şiir kişisinin başka çaresinin olmadığını 
vurgulamıştır.

“Demir asa” ve “demir çarık” önad tamlamalarının kul-
lanılması, iki nesneye güç ve dayanıklılık anlamı ver-
mektedir. Asa destek ve dayanağı simgelerken, çarık 
yolculuk anlamına gelir. “Ayakkabı” yerine “çarık” ke-
limesinin kullanımı da, anlatıma halktan bir yaklaşım 
katmıştır. “neyleyim!” ünlemi, şiir kişisinin bu duruma 
zorunlu olduğunu gösterir. Şiirin ilk dizesinden bu 
yana işlenen tema, beşinci dizede doğrudan okura 
sunulmuştur. Şiir kişisinin mecbur olduğu, onsuz bağ-
lansa bile duramayacağı şey “yolculuk”tur.

Şair zaman akışını gün batımı ile sağlamıştır. Şiir esen-
liksiz bir akşam betimlemesiyle devam eder. “ağaçlara 
tünedi yine akşam kargalarla bir” dizesinde, şair akşam 
ve karga arasında alışılmadık bağdaştırma yapmış, 
“akşam”ı kişileştirmiş, kargaların koyu renkleriyle ge-
cenin karanlığı arasında çağrışım oluşturmuştur. “yine” 
kelimesinin kullanımı da bu durumun sürekliliği ve 
olumsuzluğunu vurgular niteliktedir. Benzer şekilde 
rüzgârlar, “kendini yerden yere vurmak” gibi esenliksiz 
bir eylem ile kişileştirilmiş, yıldızlar “uzak” ve “kırık dö-
kük” olarak tanımlanmıştır. Yıldızların uzakta oluşu da 
şiir kişisinin aydınlığa uzak olması, elinde kalan şeyin 
kırık dökük yıldızlar olması şeklinde yorumlanabilir. 
Karanlığın gelişiyle ortaya çıkan “telsiz mevceleri” ise, 
duysal bir betimleme yapmakta kullanılmıştır. Telsiz 
sesleri polisleri, kanunu ve suçu çağrıştırırken, şiir ki-
şisinin ardı sıra koşturması da onun kaçışını anlatmak-
tadır. Şair gece tasvirinde dört duyu organından ve 
doğadan faydalanmıştır.

Şiire hâkim olan tema, yolculuk, “anamdan yolcu doğ-
muşum” dizesiyle tekrar okura sunulur. Anne yerine 
“ana” kelimesinin kullanımı ile şair halk söyleyişlerine 
ikinci kez yer vermiştir. Anneden doğmak kadar doğal, 
şiir kişisinin özünde olan bir durumdur yolculuk. Aynı 
zamanda bu onun kaderidir de, onun için kaçınılmaz-
dır. Bu dize on beşinci ve yirmi dokuzuncu dizelerde 
tekrar edilerek ile anlam pekiştirilmiştir.

Şiir kişisi devam eden dizelerde doğa ile ilişkili terim-
lerin yanı sıra “yedi dağ” gibi masalsı ögelere de yer 
vermiştir. Yedi dağın yollarının şiir kişinin kalbinden 
geçmesi de, şiir kişisinin yol ve yolculukla arasında 
duygusal bir bağ olduğunu ve kendini yollarla özdeş-
tirdiğini gösterir. “salkım salkım mısralar” tamlaması 
ile ikileme, alışılmadık bağdaştırma ve kapalı eğretile-
meyle imgesel ve sanatlı bir dil kullanlmış, bu dizeler 
aracılığıyla yolculuk halinin şiir kişisi için bir ilham ol-
duğu ve yazacaklarının ona kolaylıkla geldiği anlatıl-
mıştır.
Şiirde sıkça karşılaşılan doğaya ait göndermeler ken-
dini bir kere de “yağmur” sözcüğü ile gösterir. Saflık 
ve temizlik çağrışımları yapan yağmurun şiir kişisinin 
dudağında olması, şiir kişisinin yağmur altında kalma-
sı olarak düşünüldüğünde yağmurun temsil ettiği şey 
özgürlüktür. Ancak, şiir kişisinin dudağındaki damla, 
gözyaşı olarak da yorumlanabilir. Bu durumda yağ-
murun hüzün ve özlemi simgelemektedir. “alır beni 
yollar beni alır gider” dizesi kelime tekrarı ile dikkat 
çekmektedir. Şiirde şiir kişisinin tekrar eden hayatını 
kelimeleri ikinci kere kullanarak anlatılmıştır. Yolların 
şiir kişisini alması ise, yolculuğun şiir kişisi üzerinde-
ki etkisini ve bir kere daha yolculuk yapmaya muhtaç 
olduğunu gösterir. Bu durum öyle bir hale gelmiştir ki, 
artık giden şiir kişisi değildir. Yollar onu gitmeye zorla-
maktadır.

Şiirde şiir kişisinin yolculuğuna yine doğadan fayda-
lanılarak “nehir” ve “denizler” de eklenmiştir. Hareketli 
ve hızlı bir etkisi olan nehirler, onu daha sakin ancak 
çok derin, büyük ve uçsuz bir denize sürüklemiştir. 
“kavuştum” eyleminin kullanımı da, bu dizeye uzun 
zamandır beklenen ve şiir kişisinin hasret olduğu, ara-
dığı bir gerçekliğe ulaştığı anlamını verir. Altıncı dize-
deki “akşam” kelimesi bir kere daha okurun karşısına 
çıkar. Buradaki akşamın zamana ilişkin bir betimleme 
olmasının yanı sıra karanlığı sembolize ettiği söylene-
bilir. Şiirde nehirden denize, denizden dünyaya yapı-
lan genelleme ile dünyanın büyüklüğünü ön plana 
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çıkarmış gezilecek çok yer olduğunu ve şiir kişisinin 
gitmek istediğini “dedim” fiiliyle okura hissettirilir. An-
cak, bir sonraki dize olan “ağlasam dedim” şiire tekrar 
olumsuz bir hava katarak şiir kişisinin hissettiği hüznü 
göz önüne serer. Şiir kişisi ağlamak ister ancak ağla-
maz. Hissettiği keder, özlem, üzüntü ya da sıkıntı onda 
bu etkiyi yaratmıştır. Yolculuk halinde olmanın onu 
alıkoyduğu bazı duyguların, değerlerin ve insanların 
onda üzüntüye neden olduğu yorumu da yapılabilir.

“yola bir düşüldü mü ömür boyunca gidilir” dizesi an-
lamsal olarak şiiri tamamlamıştır. Tekrar öğesi “yol” kul-
lanılmıştır ve ömür boyu gitmesi de şiir kişisinin için-
de bulunduğu eylemdir. O anasından yolcu doğmuş 
ve sürekli yolcu olmuştur.Geniş zaman kullanımı, bu 
söyleyişi genelleştirmiş ve herkes için geçerli bir hale 
getirmiştir. Burada ömür boyu süren yolculuk, bir insa-
nın hayatı anlamına da gelir. Şiir kişisi aslında herkesin 
yaşayarak bir yolculuk yaptığını söyler. Sonraki dizler-
de kullanılan “ekmek” “şarap” ve “turna” sözcüklerinin 
her biri imgesel bir anlam ifade etmektedir. Halk ede-
biyatı motifi olan “ekmek” kazanç ve geçinmek yani 
insanın varlığını işaret eder. Yapılan yolculukların bir 
nedeninin de para kazanmak ya da halk söyleyişiyle 
“ekmeğini çıkarmak”tır. “şarap” ise Divan edebiyatı-
nın vazgeçilmez bir motifidir. Aşk, tutku ve eğlenceyi 
simgeleyen şarap yolculukların başka bir nedeninin 
de sevgili ya da eğlence peşinden gitmek olabilece-
ğini anlatır. “turna” ise edebiyatımızda özel bir anlam 
taşıyan ve özgürlüğüyle ön plana çıkan bir kuştur. Şiir 
kişisinin bu yolculuğu yapmasının sebebi ise en so-
nuncu imge olan “turna” ile ilişkilidir. Ona yol gösteren 
göçmen kuşlardır.

 Sonraki dizelerde şiiri doğal atmosferinden çıkarmış 
ve “büyük şehirlere” sokmuştur. Büyük şehirlerin şiir-
deki kaçınılmaz sonucu da “büyük aşklar”dır. Ancak 
yolculuk devamında terk edişleri ve ayrılığı da getirir. 
Bu anlamda şiir kişisi büyük şehirlerden dolayısıyla bü-
yük aşklardan “çığlık çığlığa” kaçmaktadır. Çığlık çığlı-
ğa burada terk etmenin şiir kişisi üzerindeki olumsuz 
etkisini, bırakmak zorunda olmanın ona verdiği acıyı 
pekiştirmek amaçlı kullanılmıştır. “ben çocuklar gibi 
sevdim devler gibi ıstırap çektim” dizesi de şiir kişisinin 
aşkını betimler. Şair burada iki karşıt öğe olan çocuk 
ve dev kelimelerini kullanmış, masalsı öğe ile çocuğun 
masumluğunu vurgulamış ve devlerin büyüklüğünü 
kendi acısının büyüklüğüne benzetmiştir. Bir çocuk 
kadar sevmenin zahmetsiz, karşılıksız ve masum ol-

ması devamında da devler gibi acı çekmeyi zorunlu 
bir hale getirmiştir. Birbirine anlamsal olarak karşıt gö-
rünen bu iki terim, şiir bütünlüğünde incelendiğinde 
sürecin bir parçasıdır ve birbirini tamamlar niteliktedir. 
Bu dizelerin sonunda okurun karşısına ilk defa sevgi 
ve aşk temaları çıkar.

Yedinci dizede de karşımıza çıkan, kendini yerden yere 
vuran rüzgâr yirmi altıncı dizede şiir kişisinin damar-
larında dolaşmaktadır. Şiir kişisinin nehirle sürüklenip 
denize gitmesi, yedi dağın yolunun kalbinden geç-
mesi ve dünyanın bütün rüzgârlarının damarlarında 
dolaşması anlamsal bir bütünlük oluşturur. Şiir kişisi 
yolculuk durumunu öyle benimsemiştir ki, damarla-
rında hissettiği şey artık kan ya da sevgi değil, bütün 
dünyadan topladığı rüzgârlardır. Bu rüzgârların bü-
tün rüzgârlar olması da şiir kişisinin artık bir yere ait 
olmadığı, bir gerçekliğe yani “yolculuğa” ait olduğunu 
gösterir. “harb” “açlık” ve “yalnızlık” gibi olumsuz koşul-
lara rağmen şiir kişisi annesinden yolcu doğduğunu 
ve bunun bu şekilde devam etmesi gerektiğini söy-
ler. Dize sonundaki “rağmen” kelimesi de şiir kişisinin 
yaşadığı tüm olumsuzluklara ve zor durumlara karşı 
güçlü durduğunun göstergesidir.

 Şiir kişisinin konuşması ile onun özlem duyduğu 
değerler okura sunulmuş, uyak düzeni olmamasına 
rağmen “dedim” kelimesinin tekrarıyla ses benzerliği 
oluşturmuştur. “gurbet” ve “vatan” özlemi şiir kişisini 
etkilemektedir. Büyük aşka olan özleminin yanı sıra 
onda ağlama isteği oluşturan bir başka özlem de va-
tanına duyduğu hasrettir. Damarlarında akan bütün 
dünyanın rüzgârları ondaki vatan sevgisini ve gurbeti 
tamamen silememiştir. Aksine bu özlemin ona kat-
tıkları ile yoluna devam etmektedir. Her şeye rağmen 
şiir kişisi son dizede “hürriyet” demiştir ve yola çıkış 
nedeni olan temel duygudan yani bağımsızlığından 
vazgeçmeyi reddetmiştir.

Bir yolculukla başlayan ve hürriyetle tamamlanan Şa-
hane Serseri adlı şiir, gitmek zorunda olmak ve gitme-
nin zor olması arasındaki çatışma ve karşıtlık üzerine 
kurulmuştur. Şiirde şiir kişisini anlatırken karşıtlıklar-
dan, doğadan ve çeşitli söz sanatlarından faydalanıl-
mış; bu bütünlük içinde yolculuk temel olmak üzere 
bağımsızlık, aşk, özlem, gurbet, masumluk ve özgür-
lük temaları okura yansımıştır.
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ibrahim
içimdeki putları devir 

elindeki baltayla 
kırılan putların yerine 

yenilerini koyan kim 

güneş buzdan evimi yıktı 
koca buzlar düştü 

putların boyunları kırıldı 
ibrahim 

güneşi evime sokan kim 

asma bahçelerinde dolaşan güzelleri 
buhtunnasır put yaptı 

ben ki zamansız bahçeleri kucakladım 
güzeller bende kaldı 

ibrahim 
gönlümü put sanıp kıran kim   

 Asaf Halet Çelebi 

İbrahim

BARTU OR   11/G
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Putlaştırmak, maddeleştirerek değersizleştirmek in-
sanoğlunun en zayıf noktasıdır. İnsanoğlu bu zayıf 
noktasına yenik düşer putlaştırdığın her şeyin kölesi-
ne dönüşür. Birey olmanın erdemli yolundan ayrılan, 
duygularını maddeye hapseden insana doğruyu yine 
aklı gösterecektir. Asaf Halet Çelebi’nin “İbrahim” adlı 
şiirinde de insanın aklıyla sevgiye ulaşarak kendini 
var edeceği dile getirilmiştir. Şiirde bu konu işlenirken 
İbrahim peygambere ve Babil medeniyetine gönder-
meler yapılmıştır. Bu çerçevede şiir iki anlamsal kesite 
ayrılabilir. İlk kesit insanın putlaştırma alışkanlığının 
değerlendirildiği, ikinci kesit de insanlaşma yani birey 
olma yolunda akılcı davranarak amacına ulaşmasının 
mümkünlüğü dile getirilmiştir.

İnsan kendini tanıdıkça, kendi varlığını anlamlandır-
dıkça ancak kendini bulabilecek ve var edebilecek-
tir. Bu zorlu, sıkıntılı bir süreçtir. Hz. İbrahim, insanın 
kendini var etme sürecinde “akılcılık” yoluyla her şeyin 
üstesinden gelinebileceği, her sorunun çözümlene-
bileceği öğretisini yayan bir peygamber olarak bilinir. 
Şiirde bu nedenle aklını kullanarak kendini var etmeyi 
başaran insanların temsilcisi olarak işlenmiştir. Eski Ba-
bil medeniyetinin bir kralı olarak Buhtunnasır da mad-
denin esiri olmuş insanın örneğini göstermektedir.

Şiirin ilk anlamsal kesitinde, şiir kişisi başta kendisi ol-
mak üzere tüm insanların, değer verdiği, fazla önemse-
diği, metalaştırdığı şeyleri değerlendirmektedir. Bunu 
yaparken anlatıcı kişi “ben” , “İbrahim” sözüyle kendi 
benliğine seslenmiş ve “ibrahim / içimdeki putları de-
vir / elindeki baltayla” dizeleriyle, metalaştırdığı her 
şeyden sıyrılarak birey olma yolunda ilk adımı atma 
isteğini belirtmiştir. Burada İbrahim Peygamberin bir 
baltayla Kabe’deki putları yıkma olayına gönderme ya-
pılmıştır. Bu olayı anımsatan şiir kişisi, aslında ilk önce 
insanoğlunun kölesi olduğu şeylerin farkına varması 
gerçekliğine vurgu yapmıştır. “kırılan putların yerine / 
yenilerini koyan kim” sorusuyla insanın farkındalık ka-
zansa da maddenin esiri olmaktan geri duramadığını 
da eleştirmektedir. Şiir kişisi her şeye rağmen, insanın 
aklını kullanarak ancak aklının da esiri olmadan duygu 
ve düşünce dünyası arasında bir denge kurarak ulaş-
tığı “farkındalığın” tek ve güçlü bir gerçek olduğunu 
yine bu kesitte dile getirmiştir. “güneş buzdan evimi 
yıktı / koca buzlar düştü” dizesindeki “güneş” sözcüğü 
bu gerçekliğin ifadesidir. “güneş buzdan evimi yıktı” 
dizesinde insanın kendi kendine yarattığı, duygusuz, 
kapalı, soğuk iç dünyayı ancak “güneş” gerçekliği, yani 

farkındalık ve akılcılık kaplayarak ısıtacaktır. “ibrahim / 
güneşi evime sokan kim” sorusuyla verilen yeni farkın-
dalık da insanın yaşadığı iç çatışmalar bütünüdür. İn-
sanın, parçası olduğu dünyanın gerçekliklerine de yüz 
çevirmesi kolay değildir.

Şiirin ikinci anlamsal kesitinde dış dünyanın gerçekliği 
içinde farkındalıklarını uygulamaya koyarak kendini 
var eden bireyin kendini yaratma sürecinin zorluğu 
dile getirilmiştir. Bu süreç zorlu, ancak imkansız de-
ğildir. “asma bahçelerinde dolaşan güzelleri / buh-
tunnasır put yaptı / ben ki zamansız bahçeleri kucak-
ladım” dizeleriyle Babil Kralı Buhtunnasır’ın her şeyi 
maddeleştiren, değersizleştiren yapısına gönderme 
yapılırken, bu yolda devam etmenin zorluğu ifade 
edilmiştir. Şiir kişisi “zamansız bahçeleri kucaklamak” 
ifadesiyle imkansızı başardığını, ancak bunun kolay 
olmadığını vermiştir. Kendisine seslenen şiir kişisi, ku-
caklamayı başardığı ancak “kölesi olmadığı” her değeri 
bir kazanım olarak elde etmiştir.  Kölesi olmadığı bu 
değerlerin başında da önce insan olmayı başararak 
kendi varlığını değere dönüştüren insan gelmektedir. 
İnsanoğlu, insan kalmayı başardığı süre içinde var oluş 
devam edecektir. Var oluş zordur. Şiir kişisinin son ve 
genel sorusuyla bu değişmez duruma vurgu yapılmış-
tır:  “ibrahim / gönlümü put sanıp kıran kim” 

Şiirde insanların kendilerini var eden tüm değerleri 
maddeleştirerek esir olmak yerine, var oluşun bir ara-
cı olarak görmeleri gerçeğine vurgu yapılmıştır. İnsan 
akıl ve sevgi değerlerini doğru yönlendirerek insan 
olma yolunda ilerlemekten geri kalmamalıdır. İçinde-
ki ışığın keşfi, sıkıntılı bir yolculuktan geçer. İnsan bu 
süreçte kırıldıkça şekillenecek, erdemli insan olmanın 
tadına varacaktır.
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İREM SEMİHA KÖKSALDI  11-G

Biz insanoğlu, aynı zamanda en gelişmiş ve en ilkel, 
en modern ve en vahşi ırkın mensupları değil miyiz? 
Günümüze kadar tarihi şekillendiren ve geleceği oluş-
turan biz, insanoğlu değil miyiz? Bugüne kadar yapı-
lan savaşlarda dökülen kanların, can veren çocukların, 
dağılan ailelerin, onca kanın ve gözyaşının sorumlusu 
biz değil miyiz? Öyle ki insanoğlu karşıtlıklar evreninin 
gözbebeğidir.

Fiziksel anlamda evrimimizi tamamlamış olsak da hala 
ruhsal evrim süreci içerisindeyiz. Bu süreçte, olgunla-
şan ve yorulan insan ruhunun en yüce dileğidir, ba-
rış. Artık vicdanın sesi, savaş toplarının, acı feryatların 
gürültüsünü bile aşacaktır. İşte o zaman insan ruhu 
huzur ister, insan ruhu barış ister, yaşamak ister, gül-
mek, oynamak ister. Açgözlülük, iktidar hırsı, üstünlük 
arzusu bu isteği bastıracak yegâne hislerdendir. Bu 
hisler doğru insanlar üzerinde yoğunlaştığında tarihte 
büyük yıkımlara yol açmış savaşlar patlak vermiştir. Bu 
tür felaketlerin sonunda ise yüce insan ruhu, kabuğu-
nu ısıtmak üzere bir mum yakar. Bir mum yanar, sonra 
bir mum daha yanar… Yanar, yanar! Fiziki olarak yo-
rulmuş olan beden, yenilgiyi veya yengiyi kabullenen 
zihin, ruha boyun eğer. Devletlerin bu boyun eğişleri-
ne ise bir ad koymuştur insanoğlu: “Barış Antlaşması” . 

 Türk ulusunun adeta şaha kalktığı Milli Mücadele yıl-
larının sonunda imzalanmış olan Lozan Barış Antlaş-
ması, Türk ruhunun yalnızca barış isteğinin değil, aynı 
zamanda özgürlük arzusunun bir sonucudur. Lozan, 
bir boyun eğiş değil, yıpranmış olan halkın küllerin-
den yeniden doğuşudur, bir zafer narasıdır! Kolu ba-
cağı kırık bir Osmanlı’yla girilen Birinci Dünya Savaşı 
sonrasındaki mücadele bir hayat verme savaşıdır. Bu 
hayat yeni bir gün olacaktır; güneş, ay, yıldız olacak-
tır... Türk halkı için! Son nefesini veren Osmanlı’nın ye-

rini alacaktır. Bu doğacak yavrunun ise tek bir isteği, 
tek bir ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç bir kurucu, bir koru-
yucu ihtiyacıdır. İhtiyacı karşılayacak olan ise halkın 
iradesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin görevi bu bebeğe bir yer açmaktır. 
Osmanlı’nın kanıyla ıslanmış ve bereketini, neşesini 
yitirmiş toprak parçasını, yenidoğanın yaşayacağı bir 
yer haline getirmek olmuştur, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin görevi. Bu görevi gerçekleştirmede kulla-
nılan araç ise Türk diplomasisinin üstün bir başarısı 
olan Lozan Barış Antlaşması’dır. Lozan, Türk vatanının 
boynuna yapışmış, orasını burasını çekiştiren, kemiren 
elleri savuşturmuş, uzaklaştırmıştır. Osmanlı’yı yatağa 
bağlayan demir zincirlerin bu yavrunun bileklerine 
de dolanmasını engellemiştir. Özgürlük ve bağımsız-
lık Türk için vazgeçilmez hale gelmiştir. “Ya İstiklal Ya 
Ölüm!” sloganları bu halkın yüreğindedir, adeta için-

Bu yazı “Lozan Barış Antlaşması’nın 90. Yıldönümü” nede-
niyle düzenlenmiş kompozisyon yarışmasında dereceye 
girmiştir. 

Benden Bize,
Bizden Bana
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de atar nabız misali… Eğer bu vatan kanlıysa, canlıy-
sa, ekonomisi de onun aşıdır, ekmeğidir. Osmanlı’nın 
aşını, ekmeğini elinden alan kapitülasyonların Lozan 
Antlaşması ile kaldırılmasıyla, bu yeni doğana besin 
sağlanmıştır. Bu yeni vatanın bölünmesini engelle-
mekte kullanılan araç yine Lozan’dır. Anadolu Ermeni 
Devleti kurma hayallerini suya düşüren Lozan, Türk’ün 
politik ve siyasi gücünün bir göstergesidir. Lozan, Türk 
Devleti’nin kendini var etme sürecinin önemli bir adı-
mıdır. Tam bağımsızlığını kazandığı, “Ben varım, ben 
buyum ve sen bana karışamazsın.” dediği “Paslı zincir-
lerinden kurtulmuş, güçlü bir devletim!” diye haykırdı-
ğı bir söylemdir. 

Büyük Millet Meclisi’nin açılması bebeğin doğumuy-
sa, Lozan da büyümek, güçlenmek üzere o bebeğin 
beşiğe konulmasıdır. O bebek elbette ki önce emekle-

yecek, ardından yürüyecektir. Elbette koşarken düşe-
cektir. Önemli olan düştükten sonra ayağa kalkması, 
hastalandıktan sonra iyileşmesidir. Ayağa kalkacak, 
iyileşecek gücü ise yine kendinde bulacaktır. Kendine 
olan inanç ve güvenini asla kaybetmeyecektir. Neden 
mi? Mustafa Kemal inandığı için o bebeğe. Güvendi-
ği için. Türk insanı da besledi o bebeği. Kimisi atasına 
saygısından, kimisi geleceğe olan inancından besledi. 
Aradan geçen doksan yılda, o bebek büyüdü, selvi 
boylu bir delikanlı oldu. O bebek büyüdü ay yüzlü bir 
genç kadın oldu. O bebek “sen” oldu, o bebek “ben” 
oldu, “biz” oldu. Bizimle gurur duy Türkiye. Kendinle 
gurur duy!
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Gözlerinin rengi gibi
Yüreğinin rengi gibi

Saçların da kendi renginde

Ama ben, ellerini gördüm önce
Toplayan, düzelten, onaran ellerini

Dokunduğuna soluk aldıran
Telâşlı, usta, sevecen ellerini

Geç anladım ve inandım
Her gün daha çok inanıyorum

Ellerin, güzel işlerin karıncası
Ellerin, ellerden bıkmış ellerime sığınak

Yüzünün rengi gibi
Dudaklarının rengi gibi

Saçların da kendi renginde

Ama ben, özverini gördüm önce
İçinden çavlan gibi dökülen özverini

Hep koşan, yürümeyi bilmeyen
Hesapsız, gücendirmeyen, saydam özverini

Neye uzansa dirilten
Susan, hüzünlenen, sıcak özverini

Süreyya BERFE

SEVGİLİ
ARKADAŞIM
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MERVE NEMUTLU / CAN TUZCU
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DİLARA DALBAY 9-U

KELEBEKLERİM
Bir arkadaş, bir dost... Bir ses... Bir yakınlık... Bir yaşanmışlık, 
bir anı... Bin kavram... En yakınımız dediklerimiz... Onlarsız ya-
pamam dediklerimizin hatırlanma sırası geldi şimdi. Onları 
iyice incelemek, hareketlerini önceden kestirmek ve yoldaş 
olmak... Şahit olmak... Hayat şahitlerle, sevdiklerimizle, pay-
laşımlarımızla güzel. Hayat övmeye başlayıp duramadıkla-
rımızla güzel. Zor anlarımızda karanlığı aşıp, güçlü  bir elin 
uzanacağını hissettiğimizde güzel her şey. Dostlarımızla, 
bağlarımızla, renklerimizle güzel. 
Kelebeklere benzetiyorum dostları. Renkli, farklı, saf 
ve güçlü... Bir o kadar da kırılgandır dostluklar. Hızlı, 
rahatlatıcı,duygusal, birkaç günlük ömründe bin yıllık gör-
müş geçirmişlikle kelebeklerim, iyi ki varsınız. Şu kelebek 
kadar ömrümüzde yan yana sonsuza...  

BERFİN TURAN  9-U

HAYAT SIĞINAĞI
En yakın arkadaşlarımız, dostlarımız; acısıyla, tatlısıyla yaşa-
mımızın her anına ortak olan, hep yanıbaşımızda bizler için 
bekleyen en kıymetli varlıklarımızdır. Zor bir durumla karşı 
karşıyayken başvurduğumuz danışmanımız. Hüzünlü bir 
anımızda acılarımızı paylaştığımız dert ortağımız. Pes edip 
her şeyden vazgeçtiğimizde, hayatın koşu yolunda takılıp 
düştüğümüzde, bizi ayağa kaldıran ve tekkrar tekrar dene-
meye ikna eden yaşam koçumuzdur onlar. “Kardeşim” de-
diğimiz bu eşsiz insanlar, bize görünmez bie iple bağlıdırlar 
sanki. Acımızı kendi acıları gibi algılayan, bizi sonuna kadar 
dinleyen, sevincimizi kendi mutlulukları gibi gören insanlar-
dır dostlar. Bu nedenle, dostlarımıza çok değer vermeli, on-
lardan gördüğümüz sevgiyi çoğaltmalıyız. 

SELEN  ESEN 9-U

YARDIM ELİ, DOSTLUK
Hepimizin hayatında vazgeçemediği, birbirinden farklı insan 
vardır. Fakat çoğumuzun birçok arkadaşı olsa da az sayıda 
dostu vardır. Gözü kapalı güvenebileceğimiz, ne olursa ol-
sun bizi yargılamadan dinleyecek, dertlerimize çözüm yolu 
bulacak bir dost bulmak gerçekten zordur. Gerçek dostu bul-
duğumuz zaman hayatınızı güvende hissedersiniz. Bilirsiniz, 
her zaman oralarda bir yerlerde size yardım elşi uzatacak bi-
risi vardır. Bu insanlar hayatınızdaki boşluğu doldurur, anlam 
katar yaşadıklarınıza. Bazen hayatın yorgunluğu, telaşı içinde 
elimizdekilerin kıymetini bilmeyip onları incitebiliriz. Önemli 
olan hatayı çabuk fark edip düzeltmektir. Yaşam boyu dost 
sayımız sabir kalır ama yaşam boyu sürer. Bunun yanında 
arkadaşlıklar geçicidir. Bu nedenle elimizdekilerin ve bize 
verilen değerin kıymetini bilmeli, ona göre davranmalıyız. 
Gerçek bir dost, yardım elidir; mutluluk kaynağıdır. 

Bu yazılar Süreyya Berfe’nin “Sevgili Arkadaşım” adlı şiirinin dü-
şünsel özüne yöneliktir.
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GÖKÇENAZ ÖKTEN / ASUDE YÜKSEL
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RABİA ELA ÜNLÜ 9-U

Kaybettim kendimi ben bu hayatta,
Unuttular beni;
Bekledim her gün camdan bakarak,
Torunlarımın gelişini…

Özlem, bir merhaba
Bir gülüş
Bir bakış oldu benim için…

Fakat ben fark edemedim;
Bu selamlar,
Bu gülüşler,
Bu bakışlar,
Tek başıma yürümeye çalıştım
Ya da yürütmesini bekledim
O acımasız bastonun beni…

O acımasız baston
Her zaman alay etti benimle
Fakat tek desteğim de o oldu aslında 
Zorla taşıdı beni ama olsun
Asıl insafsızlar o yollardı
Hep uzadılar
Ulaşamadım istediğim yere,
Ulaşamadım.

Her gün aynaya bakmaktan korktum
Sabah yüzümü yıkarken gözümü kapattım
Artık gamzelerini göstermeyen o kırış kırış
Üzgün yüzü görmekten korktum
O kendini kaybeden kendini tanımayan
Yüzü görmekten korktum.

Zorla üzerimi değiştirdim,
Oturdum can dostum koltuğuma
Sadece camdan baktım ve baktım…
Ne gelen var ne giden…

Kaybettim kendimi ben bu hayatta
Gün geçtikçe değişen, çirkinleşen dünyada…

Derin bir kuyunun içine her gün
Biraz daha yaklaşan
Onun karanlığında varlığını yitiren
Değilim ben…

Kuyu gün geçtikçe derinleşiyor,
Birlikte yaşlanıyoruz, tükeniyoruz.
 Tepelerde hala bir hazine var,
Elini uzatıyor bana.
Yardım edeyim, diyor.
Tek bir şey gerek bana: ruhum
Hala geç değil çoğaltmak bir damla nefesi,
Derin kuyuyu yenmek için…

DERİN KUYU

SERA EVCİMEN
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Kaybettim kendimi ben bu hayatta
Gün geçtikçe değişen, çirkinleşen dünyada…

Derin bir kuyunun içine her gün
Biraz daha yaklaşan
Onun karanlığında varlığını yitiren
Değilim ben…

Kuyu gün geçtikçe derinleşiyor,
Birlikte yaşlanıyoruz, tükeniyoruz.
 Tepelerde hala bir hazine var,
Elini uzatıyor bana.
Yardım edeyim, diyor.
Tek bir şey gerek bana: ruhum
Hala geç değil çoğaltmak bir damla nefesi,
Derin kuyuyu yenmek için…

BEYZA NUR SALMAN / KARYA SU KARAYALÇIN / ÖZGE SAYIN
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ONAT GÜNER  10- I

Dil, insanın evrim süreci içerisinde doğaya verdiği 
hayatta kalma savaşımının bir gereksinimi ve sonucu 
olarak doğmuştur. Doğa güçlerine karşı verilen sa-
vaşımın toplumsal niteliği, kaçınılmaz olarak bireyler 
arasında iletişim kurulması gerekliliğini yaratmış ve 
duyumsal bir duyumsal iletişim aracı olarak da “dil” or-
taya çıkmıştır. Günümüz dillerinin aksine, ilk diller, an-
latım kaygısından ve özellikle soyut olguları aktarmak 
amacından uzak, tamamen toplum içinde yaşayan bi-
reyleri ortak bir süreç içinde örgütlemek ve bu birlik-
teliğin sağlıklı yürüyebilmesi için duyumlar ve somut 
kavramlar seviyesinde direktiflerin iletilmesi amacını 
taşımaktaydı. Önceleri doğal bir zorunluluktan doğan 
dil zamanla insanın evrimi ve günlük hayatın gerek-
liliklerinin karmaşık bir yapıya bürünmesine paralel 
olarak yapısal olarak gelişmiş, dilin işlevleri çeşitlen-
miştir. İnsanlar tarih boyunca toplumsal iletişimi ve bi-
linci sağlamada bir araç olarak kullanılan dilin önemi-
ni çeşitli yapıtlar aracılığıyla ortaya koymuşlardır. 11. 
Yüzyılda, Türk Edebiyatı tarihinde “İslamiyet’e Geçiş 
Dönemi Eserleri” arasında yer alan Yusuf Has Hacip’in 
“Kutadgu Bilig” ve Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ü 
Lügati’t-Türk” adlı yapıtları dil bilincini ve ana dilin 
önemini ortaya koyan ilk ve kapsamlı ürünlere örnek 
olarak gösterilebilir. 

Yusuf Has Hacip tarafından yazılan “Kutadgu Bilig”, 
Türk Edebiyatında İslamiyet’e Geçiş Dönemi’nin bili-
nen ilk eseridir. Yapıt içerik bakımından tümüyle dilin 
önemi konusuna odaklanmaktan öte insan ve toplum 
yaşamındaki evrensel erdemleri de ele alan didaktik 
bir ahlak felsefesi eseridir. Yusuf Has Hacip Yapıt bo-
yunca, dilin, bireyin toplumsal hayatındaki önemini, 
bilgi-dil etkileşimini ve dilin toplumsal yaşamda  bi-
reyler üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Yapıtın 
önsöz niteliğindeki baş bölümünde dilin “erdemle-
ri”, “kusuru” ve “faydaları” okuyucuya aktarılır: “İnsan 
dil ile kıymetlenir ve kut bulur, yine insanı kıymet-
ten düşüren de dildir, dili yüzünden başı bile gider 
insanın.”(Hacip, 2006: 20) Yusuf Has Hacip bu noktada 
okuyucuya, dilin kullanımına göre kişi için itibar ka-
zanma veya ölüme sebebiyet verme gibi zıt kutuplar-
da sonuçlar doğurabileceğini anlatmaktadır. 
Yusuf Has Hacip dili önemli kılan başka bir faktörü bu 
sorunsalın üzerine kurar. Dil, eğer yerinde ve yeterince 
kullanılırsa bireyin, toplum bilincinde itibar kazanma-
sını sağlar, aksi durumlarda ise kişiyi “dilsiz” veya “ge-
veze” yapabilir. 

Yusuf Has Hacip yapıtında “dil-bilgi” ilişkisine de de-
ğinmektedir. “Zekâ ve bilgiye tercüman olan bu dil-
dir; insanı aydınlatan fasih dilin kıymetini bil.(...)Söz 

bilerek söylenirse bilgi sayılır; bilgisizin sözü ise kendi 
başını yer.” (Hacip, 2006: 20-21) Bu bölüm insanı ay-
dınlatan bilgilerin ve düşüncenin aktarılması açısın-
dan dilin taşıdığı önem aktarılır. Düşünce ve bilgi, dil 
sayesinde açığa vurulup yansıtılabilirken aynı şekilde 
dili düzgün kullanmak da bireyin bilgisinin sınırlarıyla 
gerçekleşir. Dilin bu noktada önemini oluşturan hu-
sus, dilin bilgi ile kullanıldığında düşünsel bir değer 
kazanması, aksi durumlarda ise bilgisizlerin kontro-
lünde “gevezelik” aracına dönüşerek çeşitli sorunlara 
yol açmasıdır. 

Yusuf Has Hacip dili, birey ve toplum yaşamında 
önemli kılan faktörleri de yapıtında değerlendirir. Ya-
pıtta konuşmalarına yer verilen Vezir Aydoldu ile Hü-
kümdar Gündoğdu arasındaki dil üzerine gerçekleşen 
diyaloglar, bu noktayı yansıtacak etkili örneklerden-
dir: “Sözün faydası büyüktür. Söz sayesinde bu kara 
yerdeki mavi göğe yükselir; yüce makamlara erişir. 
Eğer dil söz söylemesini bilmezse gökte olanı da yere 
indirir.” (Hacip, 2006: 43) Yusuf Has Hacip, dilin birey 
için yaratabileceği birbirine zıt sonuçları sembolik 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Özellikle, “mavi göğe 
yükselmek” deyişi, Türk halk gruplarının İslamiyet’ten 
önce benimsediği “Gök Tanrı” inancından izler taşı-
makta, kişinin dil sayesinde, kutsal sayılan “gök” gibi 
önemli konumlara ulaşabileceğini yansıtmaktadır. Ya-
pıtta dilin insanlar üzerindeki etkisine de değinilmiş-
tir: “İnsan sözü ile söver ve dili ile acıtırsa, bu kemiğe 
sızı ve gönüle ateş olur. Kamçı yarası kapanır ve çabuk 
geçer, dil acısı ise yıllarca dinmez.” (Hacip, 2006: 74) 
Dilin bu diyalogda yansıtılan özelliği, kişiler üzerinde 
kalıcı etkiler bırakabilme gücüne sahip olmasıdır. 

Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış olan “Divan-ü 
Lügati’t-Türk” adlı eser Türk dilinin bilinen ilk sözlüğü 
ve ilk dil bilgisi eseri olma özelliğini taşımaktadır. Ta-
rihsel açıdan bakıldığında, Çin ile yapılan Talas Savaşı 
sonucunda Türk halk topluluklarının İslamiyet’i kitle-
sel olarak kabul etmesi, Arap-Türk halkları arasındaki 
kültürel etkileşimi derinleştirmiş ve bu durum etkisini 
dil alanında da göstermiştir. Zaman içerisinde, Arap-
çanın Türkçe üzerindeki artan etkisine bağlı olarak 
Türk dili ve dolayısıyla Türk halklarının ulusal kimliği, 
Arap kültürü karşısında uzun planda asimile olma, yok 
edilme tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu tehlikeyi 
sezen Kaşgarlı Mahmut, Türk dilinin zenginliklerini or-
taya koyarak, Türkçenin Arapça kadar güçlü ve köklü 
bir dil olduğunu yansıtmak ve Araplara Türkçe öğre-
terek tek yönlü gerçekleşen kültür etkisini karşılıklı bir 
etkileşim haline getirmek için “Divan-ü Lügati’t-Türk” 
adlı yapıtı yazmıştır. Yapıt, “Kutadgu Bilig” adlı eserin 
aksine dilin önemini, birey ve toplum perspektifinden 
çok, ulusal kimlik ve kültür açısından ele almaktadır. 
Yapıtın önsöz bölümünde, Kaşgarlı Mahmut, dilin ulu-
sal kimlik açısından taşıdığı önemi ve ayrıca Türk dili-
nin öğrenilmesinin gerekliliğini aktarmaktadır:  “Okla-
rı dokunmaktan korunabilmek için, aklı olana düşen 

DİL BİLİNCİ
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şey, bu adamların tuttuğu yolu tutmak oldu. Derdini 
dinletebilmek ve Türklerin gönlünü almak için onların 
dilleriyle konuşmaktan başka yol yoktur.” (Mahmut, 
1970: 27-28) Kaşgarlı Mahmut’un Türk dilinin varlığını 
savunmak amacıyla bu yapıtı kaleme alması dilin ait 
olduğu toplumun ulusal benliğinin korunması açısın-
dan ne derece önemli olduğunu vurgulamak amacını 
yansıtır. 

 Yusuf Has Hacip’in yazmış olduğu “Kutadgu Bi-
lig” ile Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ü Lügati’t-Türk” 
adlı yapıtları, aynı tarihsel süreçte, “İslamiyet’e Geçiş 
Dönemi”nde yazılmış olmaları ile birlikte “dil” konu-
sunu farklı yaklaşımlarla ele alan, “dil”e başka başka 
yönlerden yaklaşan kültür ürünleridir. “Kutadgu Bi-
lig”, dilin bireysel ve toplumsal düzlemdeki önemine 
odaklanarak dili sosyal yaşantı içinde sağladığı ve ne-
den olduğu sonuçlar bakımından ele alır ve dilin bu 
noktadaki öneminden söz eder. “Kutadgu Bilig” dilin 
bu bağlamdaki önemine paralel olarak “söz”ün yerin-
de ve düzgün kullanılması gerekliliğini okuyucuya ha-
tırlatır. “Divan-ü Lügati’t-Türk” adlı yapıt ise dilin öne-
mini ulusal kültür ve kimlik kavramları açısından ele 
almakta ve dilin toplumların ulusal benliklerinin ve 
dinamiklerinin ifadesi olması gerekçesiyle dilin öne-
minden bahsetmektedir. Yapıtlar bireysel ve toplum-
sal var oluşun en önemli varlık sahalarından biri olan 
“dil”e farklı yönlerden yaklaşsalar da evrensel olarak 
“dil”in insan yaşamı için vazgeçilemez oluşu gerçeğini 
yansıtmaları bakımından benzerlik göstermektedirler.

Z. ELVİN SEVİL
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Simon: En masum varlığın içindeki kötülük bile, cana-
vara dönüşür, dışarı çıkmaya hazırdır. 
(Ece Genelioğlu)

Jack: O kadar saflar ki gerçek gücün kimde olduğunu, 
kimi tutmaları gerektiğini bilmiyorlar. (Ece Genelioğlu)

Simon: Kendi içlerindeki canavara yenik düşüyorlar, o 
yaratık onları vahşileştiriyor. (Selen Esen)

Domuzcuk: Tekrar bir araya gelmezsek, vahşet her ge-
çen saniye artacak. (Doğan Parlak)

Ralph: Savaş bir toplumu gerileten en büyük unsur-
dur. (Kaan Yemişçiler)

Jack: Savaş sonucu ganimet elde edilir ancak dostluk 
sonrası hiçbir gelir elde edilemez. (Kaan Yemişçiler)

Jack: Şu domuzu bıçağımla öldürmeliyim. Bu sayede 
et de yiyebiliriz. (Berk Duran)

Domuzcuk: Savaşın ve şiddetin olduğu bir dünya ge-
lişemez, ilerleyemez. (Mert Erkmen)

Jack: Güç kudret olmadan bir grup asla yönetilemez, 
kimse bir araya gelemez. (Balamir Ekinci)

Simon: Bırakın mızraklarınızı! Sopalarınız, batırdığınız 
mızraklar bana değil, kendinize bir darbedir, insanlığı-
nıza, özünüze… (Dilara Dalbay)

Domuzcuk: Akılcılığın küllerini hissedin içinizde biraz 
olsun, daha geniş gözler ve anlayışla bakın hayata, sıy-
rılın merceklerinizden! (Dilara Dalbay)

Ralph: Bir şeytan minaresi, bir güç imparatorluğu kı-
rılgan ama bir o kadar da güçlü, zarif ama vahşi 
(Dilara Dalbay) 

Domuzcuk: Savaş sana galibiyet sağlayabilir ama in-
sanlık duygunu kaybetmeye değer mi? (Kardelen) 

Domuzcuk: Bu adada herkes sadece kendine güven-
meli, yanındakine asla! (Elif Çeçen)

Domuzcuk: Meğer insanların içinde uyku halinde bir 
canavar yatıyormuş. Bu canavarı uyandıracak etkenler 
şimdiye kadar ortaya çıkmamış. Fakat adaya düştüğü-
müzden beri açlık, susuzluk, yorgunluk gibi faktörler 
canavarı dürtüyormuş uykusundan uyansın diye. 
Canavar ise uyanmış sonunda, vahşiliği, korkuyu, öl-
dürme güdüsünü sermiş odadakilerin tüm bedenine. 
(Berfin Turan)

Simon: Vahşileşmek insana her şeyi yaptırabiliyor. Ar-
kadaşını bile öldürtebiliyor. Dikkat domuz çıkabilir bu 
da bizi vahşileştirebilir. (Nil Kirişçioğlu)

Jack: Korkmak mı? Korkmak aptallara göredir! 
(Ali Sadıkoğlu)

Simon: Gerçekten kötülük var mıymış insanların için-
de? Sineklerin Tanrısı onları yönlendiriyor, yönetiyor-
muş. Buna inanmamam lazım, çocuklar iyilikle dolu 
olmalı, şiddetle değil. Onlarla Jack, Ralph ile konuş-
malıyım, aralarını düzeltmeli, şiddeti bitirmeli, sinek-
lerin tanrısını yenmeliyim! (Ela Ünlü)

Simon: Vahşet, kendini bilmezlik içinde önceden kö-
tülük bulunmayan bizleri bile bilinmez bir kuyuya dü-
şürdü. (Ela Ünlü)

Jack: İnsanlar savaşmadan hayatta kalamaz ve üstün-
lük birini çiğneyerek elde edilen bir zaferdir. 
(Mertay Dayanç)

Jack: Elin bıçak tutmazken ava nasıl gelebilirsin ki? 
Peh… (Yusuf Dalva)

Domuzcuk: Siz zorbalığı seçtiniz, aklın yolu durur-
ken… (Yusuf Dalva)

Ralph: Sen bir delisin, tam bir savaş manyağı. Gözün 
dönmüş. Kanla dönmüş senin gözün. Bu adada vah-
şet var. Vahşi olan sensin. (Yusuf Dalva)

Simon: İnsan içindeki iyiliği kullanabilirse üstesinden 
gelemeyeceği sorun kalmaz.  (Utku Şenel)

Simon: Nasıl da bir anda vahşi birer hayvana dönebi-
liyorlar. (Cem Gültepe)

DİKKAT DOMUZ ÇIKABİLİR!
(Nil Kirişçioğlu)

(Bu çalışmayı 9-U Sınıfı öğrencileri Sineklerin Tanrısı adlı yapıt odağında gerçekleştirmişlerdir. Öğrenciler, 
kurgu atmosferine bağlı kalarak roman figürlerinin söyleyebilecekleri tümceler oluşturmuşlardır.)
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Ege taraflarına ailece yaptığımız gezileri hep sevmi-
şimdir fakat bu yıla kadar yaz mevsiminin yakıcı sıca-
ğından payını almamış bir Ege’yle karşılaşmamıştım. 
Ben burada tanıdığım yerlerin yabancı yüzlerinden 
söz etmek istiyorum. Akıllara “yazın çocukları” olarak 
kazınmış Kuşadası ve çevresinin bir de ilkbahar döne-
mi var ki sanırım en az yaz halleri kadar görülmeye de-
ğer. Bu yüz daha sakin, daha sessiz, daha mütevazı…

Geçtiğimiz ilkyazda Kuşadası’na girer girmez gözlerim 
alışkanlıktan olsa gerek kalabalıkları, deniz kıyısındaki 
insanları aradı. Yine aynı alışkanlıkla incecik giyinmiş-
tim. Oysa Kuşadası benim bildiğim Kuşadası değildi. 
Rüzgarın hafif esintisi bile beni hırkamı almaya mec-
bur etmişti.  Dışarı çıktım ve sahile arkamı döndüm. 
(Normalde olacak şey değil!) Ama biliyordum, bu se-
fer sahilleri değil tarihi keşfe gelmiştim. Kuşadası’na 
girdiğim andan itibaren Sait Faik Abasıyanık’ın doğa 
betimlemeleri aklımın bir köşesinde bana eşlik etmiş-
ti. Gözlerim Kuşadası’na ismini veren kuşları aradıysa 
da onlardan eser kalmamıştı, artık binalar ve tek tip 
yapılar hâkimdi bu küçük yerleşim yerinde. Ancak de-
nizinin beni sakinleştirdiğini hissettim. Yazınki vahşi 
deniz ve hırçın dalgalar yoktu, ağırbaşlı bir deniz sizi 
selamlıyor ve içinizi huzur dolduruyordu. 

Kuşadası coğrafyası çevresiyle bir bütündür. Yolum 
ne zaman buraya düşse kısa mesafeli yerlere de yo-
lumu düşürürüm. Bu gezimde ilk önce Efes’e özlemi-
mi gidermek istedim. Efes Kuşadası’na 15 en fazla 20 

dakika uzaklıkta ve giderken Efes’e uzanan yolun bir 
kısmında muhteşem bir deniz manzarası size eşlik 
ediyordu. Gökyüzünün açık mavisi ufuk çizgisinin al-
tında aniden koyulaşıyor ve kıyıda yerini küçük binala-
ra ve yer yer yeşilliklere bırakıyordu. Renk geçişleri çok 
keskin olmasına rağmen görüntüde göze batan hiçbir 
şey yoktu. Kısa bir yolculuk ardından vardığımız Efes, 
bana ne kadar tanıdık olsa da sanki ilk kez görmüşüm 
gibi nefesimi kesmişti. Burası büyülü bir yer… 

Antik kenti gezmeye başladığımız sırada ben, Efes’in 
ne kadar geniş bir alana yayıldığına şaşırırken çok il-
ginç bir şey öğrendim.  Efes’in tamamının gün yüzüne 
çıkarılamamış olmasını. Antik kenti dolaşırken yıllar 
önce orada yaşayan insanları düşündüm ve onları 
hissetmeye çalışırcasına bir zamanlar bir dükkana ait 
olduğunu öğrendiğim duvarlara dokundum. Kitapla-
rı ne kadar sevdiğimi bilen annem beni antik kentin 
kütüphanesine götürdü. Kütüphanenin dış duvarla-
rında hala zarafetini koruyan birçok kadın heykeliyle 
karşılaştım. Duvarları çok uzun, görkemli ve kesinlikle 
abartıya kaçmayan bir biçimde süslüydü. Günümüz-
de şehrin görülmeyen yerlerine atılmış kütüphaneleri 
düşünmeden edemedim ve şehre ve onun entelektü-
el insanlarına saygılarımı sundum. 

Antik kentin hemen çıkışında bir ok sizi Yedi 
Uyuyanlar’a yönlendirir. Biz de hemen oku takip et-
tik. Burası kendisi küçük ancak hikâyesi büyük bir yer. 
Efsaneye göre İsa’nın ölümünden sonra buraya kaçan 
yedi Hıristiyan erkek burada uyumuş ve 100 yıl son-
ra uyanıp savaşmışlar. Ölünce de insanlar onları uyu-
dukları yere gömmüş. Tam burayı terk edecekken bir 
grup insan bizi çimlerin orda gözden uzak bir kayalığa 
davet etti. Sonradan sadece bedenlerinin yaşlı oldu-
ğunu fark edeceğim iki kadın bize hikâyeyi yeniden 
anlattı ve birçok yerde Yedi Uyuyanlar olduğu halde 
gerçek Yedi Uyuyanlar’ın burası olduğunu eklediler. 
Buranın “şifalı” ve “huzur dolu” bir yer olduğunu ve di-
leklerimi dile getirmem için iyi bir yer olduğundan söz 
ettiler. Yanlarındaki biri erkek biri kadın olmak üzere 
iki genç de güler yüzleriyle bize en iyi dileklerini ilet-
tiler ve bize mezarları görüp görmediğimizi sordular. 
Mağara ve mezarlar aynı yerde değilmiş meğer. Ayrıca 
mağara olarak bildiğimiz yer de bir kiliseymiş, artık in-
sanlara kapalıymış ve Efes’e giden gizli tüneller oldu-
ğu söyleniyormuş. Biz mezarlara doğru ilerlerken an-
neme bu insanların ne kadar huzur dolu olduğunu ve 
sanki bizim dünyamızdan değilmiş de daha farklı bir 
yere aitlermiş gibi hissettiğimden söz ettim. Annem 
bu fikrimi izlediğim dizilere bağladı ancak kendisinin 
de bu insanları çok farklı bulduğunu ekledi. İki üç da-
kika sonra aşağıya indiğimizde onları bıraktığımız yer 
bomboştu. Acaba nereye gitmiş olabilirlerdi?
Gezimizin sonunda başlangıç noktamıza geri döndük. 
Akşam annemle Kuşadası’nı gezmeye çıktık. Sokaklar 
bomboştu, saat yedi olmasına rağmen birçok esnaf 
çoktan kapatmıştı iş yerlerini. Ağaçtan ağaca asılmış 

KUŞADASI,
EFES ve YEDİ 
UYUYANLAR’DA
İLK YAZ

İLKİN DEMİRCİ   11-E
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renkli küçük ışıklar sanki geçen yazdan kalmaydı. Bir 
an Kuşadası’nı, kalabalıkları görünce şımaran bir çocu-
ğa benzettim. Normalde oldukça utangaç bir çocuk... 
Yerel halk, yaza hazırlanıyordu. Yazın burası birçok in-
sanın kaçamağı olacak, yeni hayatları barındıracaktı. 
İnsanlar, kendi hayatlarından kaçıp Kuşadası’nın onlar 
için hazırlanmış hayatına atacaklardı. Annem, babam-
la ilk tatillerini buralarda bir yerlerde bir pansiyonda 
yaptıklarından söz etti. Pansiyonu işleten sarhoş bir 
adam, onun kadar sarhoş bir oğul, cazgır bir eş ve 

evlenme hayalleriyle dolu kızının betimlemesi bana 
okuduğum Anadolu köylerinin ve insanlarının hikaye-
lerini hatırlattı. Bir mekânı yabancılaştıranın insanlar 
olduğunu o an anladım. Bu seyahatimde yazın kala-
balığında hep yabancıladığım, çekindiğim Kuşadası 
bana bütün zayıf yanlarını gösterdi. Esnafların evleri-
ne erken gitmeyi tercih ettiğini, bize sadece sokakta 
terk edilmiş duran renkli ışıkların eşlik ettiğini o akşam 
gördüm.
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İnsanlar hayatlarının her döneminde hayatta kalabil-
mek, zorluklara karşı koyabilmek ve toplumda farklı 
bir şekilde bulunabilmek için belli ihtiyaçlar ve dav-
ranışlar içinde bulunmuşlardır. Yazınsal yapıtlarda, 
farklı karakterler, uzamlar, yaşayış biçimleri ve farklı 
toplumsal koşullar insanın doğasındaki var olma ve 
kendini kanıtlama çabasını anlatır. Afrikalı Leo ve Si-
neklerin Tanrısı adlı yapıtlarda yazarlar aynı zamanda 
farklı ortamlardaki aynı durumları ve aynı ortamlarda-
ki insanların kendini kanıtlama çabası üzerinden an-
latmışlardır.

Sineklerin Tanrısı adlı eserde yazar bu olguyu Do-
muzcuk ve Jack karakterlerini kullanarak anlatmıştır. 
Bu eserde bulunan ortam medeniyetten, kurallardan 
uzak, ıssız bir adadır. Çocukların başlarında bir büyük 
yoktur ve bu Jack için özgürlüğü temsil ederken Do-
muzcuk için bilgisizliği ve deneyimsizliği simgeler. 
En başta ne kadar bir düzen kurmak istemişlerse de 
sonunda tam tersi olmuştur. Jack, lider seçilmese de 
kendini sonradan lider seçmiş ve bulundukları ıssız 
adanın kendi içindeki hayvansal içgüdüyü çıkarma-
sına engel olamamıştır. Bulundukları ortamı kabul 
etmiş insan doğasında olmayan davranışlarla hayatta 
kalmaya çalışmıştır.

“Bu maskenin arkasına saklanan Jack utanma duygu-
sundan da kendi benliğinden de kurtulmuştu.” (s.143) 
Ateş Jack için avlanmayı simgelerken Domuzcuk için 
bir kurtuluş aracını simgelemekteydi. Domuzcuk ada-
da akıl ve mantığın sembolü aynı zamanda medeni-
yetten vazgeçmeyen ve ıssız adada kuralları isteyen 
bir kişidir. Bulundukları uzamın onun kendisini kay-
bettirmesine izin vermemiş ve bildiği yoldan şaşma-
mıştır. Kendini lider yapma gibi bir arzuya kapılmamış 
ve gözlüğüyle de hem bilgeliği hem de adadan kurtu-
luşa giden ateşin merkezi olmuştur.

 “Düzen ve kurtuluş mu yoksa ava çıkıp her şeyi berbat 
etmek mi?” (s.221)

Afrikalı Leo romanında Hali ve Hasan karakterleri 
üzerinden bu olgu anlatılmıştır. Hasan kitabın ana 
karakteridir ve gittiği uzamların onu etkilemesine izin 
vermiştir. Gittiği ülkelerdeki dinin, varsıllığın onu hap-
setmesine ve alışkanlıklarından vazgeçmesine izin 
vermiştir. Savaş ve göçün etkisiyle gittiği medeniyetin 
ve kuralların olduğu ama yine de toplumsal bozukluk-
ların yaşandığı şehirlerde kendi benliğini unutmuş ve 
yeni bir dine gözünü kör eden varsıllığa karşı çıkma-
mıştır. Bazen kendi ülkesinin kıyafetini çıkarıp gittiği 
bölgenin kıyafetini giymiş bazen de farklı bir dine ina-
narak onu tanımaya ve anlamaya çalışmıştır.

 “Giovanni Leone ailemden kimse bu adı taşımamıştı.” 
(s.310) gittiği ve gezdiği hiçbir şehir onun kalıcı şeh-
ri olmamış ve kimliğinden uzaklaşmasını sağlamıştır. 
O ne kadar içten hala Granada’yı unutmasa da gitti-
ği şehirlerin onu tutsak etmesine izin vermiştir. Hali 
Hasan’ın dayısı ve ülkede saygın bir kimliğe sahiptir. İşi 
gereği birçok ülke gezmiş ama yine de kendi gelenek-
lerini unutmamıştır. Yaşamında son yaptığı seferde bir 
şehirden geçerken bir gelenek olan ve o dışında her-
kesin yaptığı bir ateşin üzerinden atlamamış ve dok-
torların dediğine göre bu yüzden yaşamını yitirmiştir.  

Her iki yapıtta da insanlığın farklı yönleri,farklı kimlik-
ler ve  farklı  uzamlar aracılığı ile işlenmiştir.

AYÇA YAVUZ   9-C

Uzamlar 
ve Değişen 
Yaşamlar

Bu yazılar “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” öğ-
rencilerimizin “Dil ve Anlatım“ derslerinde oku-
dukları yapıtlar odağında yazdıkları karşılaştır-
malı uzam çalışmalarından alınmıştır.
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Uzam; kişilerin, figürlerin ve objelerin içinde bulun-
duğu mekana verilen addır. Yazınsal yapıtlarda uzam, 
toplumun özelliklerini yansıtmak, ana düşünceyi 
desteklemek gibi birçok farklı biçimde kullanılmıştır. 
Sineklerin Tanrısı ve Afrikalı Leo yapıtlarında da odak 
figürlerin var oluş çabası uzam ve toplumsal koşullar 
çevresinde biçimlenmiştir.
 
Sineklerin Tanrısı, bir adada uygarlığın var olmadığı 
uzamda bir grup çocuğun yaşam mücadelesini ve var 
oluş çabasını konu alan bir yapıttır. Yazar toplumun 
sağduyu yerine hazzı ve vahşeti seçtiği bir ortamda 
sesini duyurabilme ve var olabilme olgularını Domuz-
cuk figürü aracılığıyla işlemiştir. Yapıtta çocuklar halkı 
temsil ederken Domuzcuk bilge ve aydın kesimi tem-
sil etmektedir. Henüz bozulmalar yaşanmadan önce 
sadece belirli konularda fikir bildirmesine izin verilen 
Domuzcuk mantıklı fikirlerinin vahşi tutkularla çatış-
ması ve bu arzulara ters düşmesi nedeniyle susturul-
muş, sindirilmiştir. Büyüklerin bulunmadığı, insanlığın 
ortak gelişiminden yalıtılmış bu ortamda bile yeşeren 
kötülük tohumları karşısında Domuzcuk, vahşeti gü-
zel bulan ve vahşetten haz duyan maskeliler karşısın-
da varlığını sürdürme çabası içine girmiştir.

 Domuzcuk, “Hangisi daha iyi, sizler gibi yüzü boyalı 
bir vahşi sürüsü olmak mı, yoksa Ralph gibi akıllı ol-
mak mı? Kurallar yapıp anlaşmak mı, ava çıkıp öldür-
mek mi?” (s.221) söylemleriyle kendi fikirlerini savun-
maya devam etmiş ve bu fikirlerin yaşatılmasıyla var 
olmaya çalışmıştır. Öte yandan maskeliler her fırsatta 
Domuzcuk’un üstüne yürümüş ve onu sindirmeye, 
susturmaya çalışmışlardır. Bu fikirlerin ağırlığı altında 
ezilen vahşiler, kendi fikirlerini kabul ettirememiş ve 
çareyi Domuzcuk’u öldürmekte bulmuşlardır. Sözü ve 
kişiliği adada saygı göremeyen Domuzcuk, mücadele-
sini kaybetmiştir.

Öte yandan Domuzcuk’la aynı adayı paylaşan Jack 
ise, demokratik olarak şef seçilen Ralph ile başa çıka-
mamış ve çareyi eğitimsiz çocukların zevklerine hitap 
eden bir oyun olarak görüp bir anda kişiliklerini kap-
tırdıkları vahşette bulmuşlardır. Jack var oluş olgusu-
nu etik olmayan, barbarca bir yöntemle sürdürmüş ve 
hatta bir tek kendisi söz söyleyene kadar durmamıştır. 
“Et istiyoruz” (s.34) söylemiyle bu var oluş çabasını dile 
getirmiş ve çocukları da yanına çekmeyi “açlıklarını 
doyurarak” başarmıştır. 

Afrikalı Leo yapıtında ise Maalouf var oluş olgusunu 
henüz bir çocukken yaşayan Hasan ve dayısı Hali üze-
rinden işlemiştir. Hasan, tüm yapıt boyunca savaştan 
ve tehlikeden uzaklaşmaya çalışarak varlığını sürdür-
meye çalışmıştır.  Hasan’ın oluşturduğu kimlik,  aldığı 
eğitim ve bulunduğu sosyal sınıfla ilişkilidir. Hasan iyi 
eğitimlidir ve üst düzey bir ailenin çocuğu olarak her 
mecliste sözünü geçirebilmiştir. Hasan’ın savaşlar ve 
göçler nedeniyle hayatta kalmak adına kimliğini de-
ğiştirmesi de var olma çabasının göstergesidir. “Sen 
bizim sevgili oğlumuz Giovanni Leone…”(s.310)

Yapıtın Ortaçağ’da geçiyor olması da bu olgunun iş-
lenişini kolaylaştırmıştır. Uzam, savaşın sık görüldüğü 
gelişmiş yerleşkelerdir ve toplum bu yönde sivrilmiş-
tir. Var oluş savaşı da bu sorunsaldan kurtulmak yö-
nündedir. İki yapıtta da var oluş olgusu, insanın kimlik 
arayışı sorunsalı çevresinde uzam ve toplumsal ko-
şullara bağlı olarak değişmiş ve insan davranışları bu 
bağlamda değişkenlik göstermiştir.   

Bir Ada
Bir Göç ve 
Var Oluş

Bu yazılar “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” öğ-
rencilerimizin “Dil ve Anlatım“ derslerinde oku-
dukları yapıtlar odağında yazdıkları karşılaştır-
malı uzam çalışmalarından alınmıştır.

AHMET SAKAL 9-C
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SİMAY EZER / OĞUZ KARAASLAN
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Annem;
Asla unutmam, bir cuma akşamı yine suratım beş karış 
okuldan gelmişim, sadece yemek yemek istediğim bir 
gün daha. Mutfakta bana bir hikaye anlatıyorsun, “Se-
ninle ben gibi, bir anne kız mutfakta oturuyorlar, kızın 
suratı seninkinden bile asık, mahkeme duvarı misali. 
Annesi yerinden kaldırıyor, tutturuyor haydi kek ya-
palım. Yumurtaları, unu , yoğurdu, kabartma tozunu 
karıştırıp kakaoyu koymadan önce anne kızının karışı-
mı yemek isteyip istemediğini soruyor ve hayır ceva-
bını alıyor. Bir saat sonra kız afiyetle keki yerken anne 
dönüyor ve ‘Keke koyduğumuz malzemeler ayrı ayrı 
ne kadar anlamsız ve lezzetsiz geliyor, halbuki nasıl 
afıyetle yiyorsun. Hayat da böyledir kızım, hiç bekle-
mediğin bir anda parçalar yerine oturur.’ Hayata aşina-
lığım oyuncak bebekler ve uzaktan kumandalı araba-
lardan ibaretken, beni bu kadar iyi tanıyabilmenin ve 
her zaman söylenecek doğru sözleri bilebilmenin bir 
mucize olduğunu zannederdim. Şimdi büyüdüm ve 
biliyorum, bu gerçekten de bir mucize. 

Hani hep izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar var 
ya kadın adam için fedakarlıklar yapar, adam da onun 
için ve sonsuza dek mutlu yaşarlar. Fedakarlığın bu 
olmadığını yeni yeni anlıyorum, korkudan uyuyama-
yan kızınla birlikte çizgi film izleyip uykusuz kalmaktır. 
Aynı çizgi filmi günde yirmi kere izlemek, bir çocuk ve 
onun beş oyuncak bebeğiyle çay içmektir, kötü kalpli 
kraliçe olmayı göze alıp hayır diyebilmektir fedakarlık. 
Ya da en azından benim için budur.

Beş yaşında ve kendini “Her Şeyin Prensesi” sanan her 
küçük kız gibi, benim de tek isteğim söyleyecekleri-
min bir önemi varmış gibi davranılması gerekirken 
beni dinledin. On yaşında aşı olmaya giderken elimi 
tuttun, daha dün yangın çıkarmadan yemek yapmayı 
öğrettin. Attığım her adımın sağlam olması için bazen 
sert, bazen gereksiz görünen tedbirler aldın. İnsanın 
en temel içgüdüsüdür diyorlar, anlayamadığı şeyi yok 
saymak ve kabul etmemek. Belki de bu yüzden zor 
zamanlarımız da oldu, ama dediğin gibi yolculuğu de-
ğerli yapan iniş çıkışlardır.  Dün, bugün ve yarın için 
teşekkür ederim sana.

Kağıdın üstünde ne kadar küçük duruyor söylemek 
istediklerim. Annem olmasan anlayamayacaksın söy-
lemek istediklerimi diye korkardım.

Sonsuzluk dileklerimle, 

Gururlu Kızın

ADA IRMAK ÖZCAN 11-E

ELİF ÇİFTÇİOĞLU / NİL ÖZERTEN
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ECEM KUMBASAR 11-E

ANNEME…
“Zaman hızlı geçer.” demiştin bana bir kere hatırlar mısın? 
Eksik bırakmışsın o cümleyi... Vakit seninle birlikte oldu-
ğum zaman hızlı geçiyor. Yanımda sen varken hızlı geçi-
yor... Geçse de bir şey değişmiyor ya! Senin yanında hala o 
titrek sesli küçük kızım, ne kadar büyüyüp olgunlaşsam da 
beni kollarına aldığında zaman dursun istiyorum. O an hiç 
bitmesin, o sarılış hiç sona ermesin istiyorum. 

Hayatta kendime örnek almakla başladığım ilk insansın 
sen. Iyi ki de öylesin. Hani bir keresinde bana dönüp de 
beni, seni uzun uzun izlerken görmüştün, hatırlar mısın? 
“Küçükken de hep böyle izlerdin beni.’ demiştin, gözleri-
nin içi gülerek... Doğru, küçükken de izlerdim seni, hiç dur-
madan. Annem ne yapıyor? Nasıl oturuyor? Nasıl konuşu-
yor? Nasıl gülümsüyor, nasıl kahkaha atıyor? Nasıl dinliyor 
diğer insanları?... Sen ne yapsan ben de onu yapmaya 
çalışırdım. Nasıl gülümsersen ben de öyle gülümserdim. 
Yanıma gelip de bana sarıldığında ya da beni öptüğünde 
aynı şekilde sarılıp, aynen beni öptüğün şekilde geri öper-
dim ben de seni. Yaptığın ne varsa yapar, sevdiğin ne varsa 
sever, sevmediğin ne varsa sevmezdim ben de...

Sensiz ne yapardım anne? Moralim bozulduğunda kime 
koşardım seni tanımasam... Canım sıkkın olduğunda, 
ümitsizliğe kapıldığım en ufak bir anda sen olmasan kime 
açardım yüreğimi? Kime anlatırdım her şeyimi? Seninle 
geçirdiğim her saniye ne kadar da hızlı geçiyor, anne! Tut 
zamanı, bir şeyler yap ne olursun! Ya da geri getir birlikte 
geçirdiğimiz onca güzel anı. 

Seni kızdırdığım veya üzdüğüm anlar için affet beni, ne 
olursun! Hep güzel anılarımızı hatırlayalım. Hep destek 
olduğun gibi destek ol bana, her zaman kolladığın gibi 
kolla beni. Hep baktığın gibi bak bana; sevecen, içten... 
Hep destek çık bana, yanımda ol daima. Başarabileceği-
me inan ama yere düşersem kaldır beni. Her zaman güven 
bana, elimden tut ve hiç bir zaman için bırakma. Elim, el-
lerinin içinde büyüsün... Ben de seninle büyüyeyim. Ama 
büyüsem de bırakma beni, ne olursun? Daha hazır deği-
lim çünkü sokaklara sensiz çıkmaya, hayata sensiz atılma-
ya. Koşup da yanına geldiğimde hala küçük bir kızmışım 
gibi masallar anlat, bir dolu güzel söz söyle bana. Geceleri 
öperek yatır beni, sabahları öperek uyandır tıpkı ben kü-
çükken yaptığın gibi. Zamanın bizden bir şey çalıp götür-
mesine izin verme!

Benimle geçirdiğin her saniye için, benimle paylaştığın 
her hatıran için, beni düşünerek göze aldığın her risk için 
nasıl teşekkür etmeliyim sana? Gülümsemek bile isteme-
diğim anlarda beni olabilecek en içten şekilde güldürebil-
diğin için ne yapmalıyım sana? Karşılık beklemeden ver-
diğin bunca şeyden sonra ne demeliyim sana, nasıl dile 
getirmeliyim düşündüklerimi? Sadece “Seni seviyorum 
anne,” deyip sarılmakla yetinsem sana da yeter mi, anne? 
Sadece sana sarılmak bana yetiyor çünkü... Sana da yeter, 
değil mi anne?
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ZEYNEP KILIÇ 11-F

Anneler ve 
Canavarlar 
Üzerine
İlk kâbusunuzu hatırlayabiliyor musunuz? Uyandığınızda 
yaşadığınız korkunun keskinliğini, kalbinizin atışını, göz-
lerinizi karanlığa açtığınız vakti? Ben hatırlıyorum. Minik 
ayaklarınızın soğuk zeminin üzerinde hızla ilerleyişini 
de… Odaya girdiğinizde uyuyordu. Belki de şimdi soğu-
maya başlamış olan yatağınıza, kâbuslarınızın yuvasına, 
geri göndermesinden korktunuz biraz. Ama yapılacak bir 
şey yoktu, hem biliyordunuz ki korurdu sizi. Korkulu düş-
ler sizi buraya kadar takip edemezdi. Yatağın kenarına ya-
vaşça yanaştınız, usulcacık fısıldadınız “Anne!”.

Tüm insanlar içinde, karanlıktan korkmayanların çoğu 
annelerdir. Korkmazlar. Korkamazlar. Onların yerine de 
korkan çocukları vardır çünkü. Çünkü paylarına yalnızca 
cesaret düşer.

Küçükken canavarları kovar; karanlığı, korkularımızı ve 
kâbuslarımızı örümcek ağıymış gibi parçalar, yırtıp atar bu 
anneler. Biz büyürüz. Kâbuslarımız büyür. Korkularımız da 
büyür. Yalnız anneler aynı kalır; olağan güçleriyle bize gü-
ven vermeye, korumaya devam ederler. İster beş, ister elli 
beş yaşında olsun, herkes bilir ki altından kalkamazlarsa 
bir şeyin, bir sorun sis gibi çöreklendiyse üstüne, anneleri 
oradadır; tüm özverileriyle destek olmak, güç vermek için. 

Anneler için karanlığı, canavarları yendikleri, kendilerini 
ve çevrelerini ayakta tutmak için durmadan çabaladıkları 
bu mesai asla bitmez. Güneş doğup batmaya, rüzgârlar 
bir oraya bir buraya esmeye devam ettikçe de sürecek-
tir. Kendilerinden verdikçe verirler; güçleri bitip tükense 
de kimsecikler bilmez, bilemez. Belli etmezler çünkü. Var 
etmeleri gereken insanlar vardır hep, canlarından çok sev-
dikleri insanlar.

Belki bu yüzden çok sevilir anneler. Güçleri sonsuz görü-
nür çünkü. Olağanüstülükleriyle gözümüzde ilahlaşıve-
rirler biz farkına bile varmadan. Öyle ya, ne sabırları biter, 
ne bize olan sevgileri. Verdikleri güven karşısında sorun-
larımız, korkularımız dağılıp gider. Ne olursa olsun orada, 
yanı başımızdadırlar. Yılmadan bizim için koştururlar. Zan-
nımca süper kahramanlara  benzerler hani biraz, tarih bo-
yunca hep var olmuş süper kahramanlara…

Anneler gününüz kutlu olsun, pek sevgili ışık savaşçıları-
mız. Üzerimizdeki karanlığı yok ettiğiniz, çeşit çeşit yara-
tıkları başımızdan kovaladığınız için teşekkürler.
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GÜL NİHAL GÜMÜŞAY  10-E

Belki de hiç durup düşünmeyiz, ama “baba” figürü ne 
kadar da derindir içimizde… Belki annelerimiz kadar 
yanımızda, yakınımızda olamaz babalarımız, belki de 
anne kadar yumuşak başlı, anne kadar kolay ikna edi-
lebilir değildir ama varlığıyla bile güç verir bize.

Evin sorumluluklarının hem anne hem baba arasında 
paylaşıldığı günümüzde baba gazetesini okuyan çatık 
kaşlı bir figür olmaktan çıkmış, çocukluk anılarımızın 
gizli suç ortağı olmuştur kimi ailelerde. Ne şanslıyım ki 
ben de öyle bir ailede büyüdüm.

Çocukluğuma baktığımda, evdeki bütün halıları top-
layıp, oturduğum battaniyeyi evin koridorlarında par-
keler üstünde sürükleyip benim “balıkçılık” oynamam 
için kendini “tekne motoru” rolüne sokan; peş peşe 
masalar okurken benden önce uyuyakalan, evin bir 
“haritasını çıkartıp bir yere çikolata saklayarak bir tür 
haritalı hazine avı oynamamı sağlayan, beni yaptığı 
inşaatlara götürüp betonun neden sulanması gerekti-
ğini anlatan, hastalanmadan karla oynayabileyim diye 
eve leğenle kar taşıyan bir baba görüyorum.

İnsan büyüdükçe anne babasının onun kişiliğinde ne 
kadar da etkili olduğunu görmeye başlıyor… Yanın-
dan geçtiğim her binayı incelememin, elim boşken 
tuhaf figürler karalamamın, en ufak şeyi uzun uzun 
tartışmamın temelindeki tek şeyin babamın da tam 
olarak bunları yapması olduğunu biliyorum. Doğal 
değil midir zaten, on altı yıldır aynı evde yaşıyoruz…

Hiçbir zaman baskıcı, benden bir şeyler bekleyen bir 
babam olmadı. Aksine, babam ailenin hayalperest ta-
rafıydı. Bazen arkadaşlarım kendi babalarını anlattık-
larında kendimi daha da şanslı hissediyorum. Çünkü 
babam, yapmak istediklerime körü körüne, hiç sorgu-
lamadan inanan nadir insanlardan oldu her zaman. 
Belki bazen beni ve yapabileceklerimi abarttı, ama 
babalar çocuklarını büyük görmez mi zaten?

Annemin dengeleyiciliği olmadan asla bu kadar iyi bir 
ebeveyn olamayacak olan babam, çocukluğumda bir 
arkadaşım, bir tür suç ortağım olmuştu. O zamanlar 
bunun ne kadar değerli olduğunu anlamamış olsam 
da büyüdükçe babamın benim için ne anlama geldi-
ğini daha net bir şekilde görüyorum.

Hiçbir zaman babasına âşık kızlardan olmadım, ama 
babasıyla herkesten çok zaman geçiren bir kız çocuğu 
olarak, babalarımızın hepimizin içinde, çok derinler-
de yer ettiğini biliyorum. Tam da bu yüzden, henüz 
fırsatımız varken, babalarımızın varlığından aldığımız 
gücün değerini anlamamız, onun bize verdiği değerin 
karşılığını vermemiz gerek.

BENİM
HAYALPEREST
BABAM

Babalarımızı da Unutmadık!

DİLAY SARPAY / YAĞMUR TEMİZ
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EKİN YAVUZ 10-H 

BİR DİZİDEN, 
BİR OYUNDAN
Son dönemlerde gündemdeki  yerini başka dizlere kaptır-
mayan “Muhteşem Yüzyıl” evlerimize, görkemli bir konuk 
olarak yerleşti. Hayatında bırakın tarihsel olaylara meraklı 
olmayı, tarihsel birkurguyla bile tanışmamış halkımız bu 
diziyle çok(!) bilgilendi. Bunu söylerken tamamen olum-
suz bir düşünce içinde değilim. Ne olursa olsun insanlar, 
Osmanlı’dan, harem yaşamından, harem kadınlarının giy-
silerinden söz etmeye başladılar. Kısaca, halkımızın tarih 
bilinci bir nebze olsun arttı. Bundan daha ötesi, dizide 
reyting kaygılaryla yapılan birtakım eklemeler, Osmanlı 
yönetimine ve saray içi ilişkilere bakış açımızı etkilemiş mi-
dir? Diziden yola çıkarak, sarayda dönen entrikaları o dö-
nemin koşullarına göre değerlendirmek çok kolay olmasa 
da bu entrikalardan en karmaşık olanı şüphesiz Şehzade 
Mustafa’ya kurulan komplodur. Bu komployu ayrıntılı bir 
şekilde anlayıp öğrenmek ise sadece ve sadece güvenilir 
kaynaklardan sağlanabilmektedir.

Aynı dönemin konu edildiği bir başka santsal üründe 
Hürrem Sultan oyunu. Bu sezonda, oldukça ilgi gördü-
ğünü düşündüğüm bu oyunda izlediklerim bana dizide-
ki gerçeklikten daha etkili göründü. Tiyatronun canlı ve 
doğrudan oluşu, izleyene her zaman daha yakın görünür.  
Oyuna duyduğum sempatinin temel nedenini ben buna 
bağlıyorum. Hürrem Sultan oyunu Ankara’da daha önce 
de sergilenmiş. Şehzade Mustafa’nın katli gibi bir ger-
çeklik, daha önceki oyunlarda farklı kurgulanmış. Benim 
izlediğimde ise Yunan tragedyalarından etkilenilmiş olsa 
gerek, ölüm sahnesi gösterilmedi. Yaşanan haksızlığı, ent-
rikayı ve bunun sonunda gerçekleşen katli izleyici içinde 
duyumsadı ve bu duruma gerçekten üzüldü.  Dekorlarıyla, 
kostümleriyle oyuncular bütün yetenekleriyle sergileye-
rek bizi 16. yüzyıl İstanbul’una götürmeyi başardılar.

Sonuçta, ister dizi ister tiyatro sahnesi olsun, tarihsel ger-
çekliklerin işlenmesi insana zamanın neresinde olduğunu 
hatırlatması açısından çok önemli.
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ENVER BARAN KESGİN  10-E

Hayatta bazen ayrıcalıklar vardır; sizin çabalarınız, dost-
luklarınız sonucu oluşmuş olan. Ders çalışırken aynı kah-
veden içip uykusuz kalmak, omzunu sıvazlamaktır bazen. 
Benimsemektir bazı idealleri, düşünceleri. Hiç “bazen”  
veya  “keşke” demeden yaşamaktır hayatı. O koca uzun 
koridorlardakini gidip almaktır; tebessüm ederek, içten-
likle saygı duyup teşekkür ederek. Bazı okullar vardır işte, 
evinizde hissedersiniz kendinizi. 28 kişilik tam anlamıyla 
birbirini tamamlayan bir aile ve ışığı kapanmayan bir ev 
misali, içeride her zaman vardır size o kapıyı açacak biri-
leri. Her seferinde bilirsiniz o koca kapının sizi karşılayaca-
ğını, her aralandığında yine kaybolacağınızı, yine hayran 
kalacağınızı. Göreceğiniz simalar, onların mimikleri, yürü-
yüşleri, sesleri, hatta bakışları. İşte her sabah aynı saatte 
araladığınız o kapının tabelasında “TED ANKARA KOLEJİ” 
yazar…

Eski bir tarihe uzanıyor aslında bu kapıların ardındaki 
köklü yapı ve ideoloji. Bu büyük ideallerle ve her adımda 
kendine biraz daha bir şeyler katmaya çalışan, farklılığı 
şansın değil, kendinin yaratabileceğini düşünen bir nesil 
yetişiyor o kapıların ardında. Yüce Önderimiz Mustafa Ke-
mal Atatürk’ ün kurduğu, O’nun düşüncelerinin, hayalleri-
nin ve ideallerinin beyinlere kazındığı bir yer TED. Bir süre 
sonra benliğinizin, kişiliğinizin oluştuğunu görüyorsunuz 
her o kapıyı açtığınızda. Her güne  “Günaydın Arkadaşlar”  
ile başlayıp,  “İyi Akşamlar” cümlesi arasında öğrendikle-
riniz, yaşanmışlıklarınız tecrübeye dönüşüyor. Bizim ilk 
farkımız asıl burada başlıyor işte… En büyük sırdaşımızın 
bazen hocalarımız olmasıyla. Öğretmenlerimizin bize olan 
yardımları ve yorumları bir diğer örneği bu ayrıcalıkların. 
Çoğu öğrenci içinde yaşar kırgınlığını, üzüntüsünü, hayal 
kırıklığını ve korkularını. Ama, gözümüzün içine bakıp ruh 
halimizi anlayan öğretmenlere sahibiz biz. Öğretmenleri-
nizin aslında onlara güvendiğinizi bilip yanınızda olmaları, 
o okulu özel yapanlardan yalnızca birisi. Dalıp gittiğimiz-
de ya da odaklanamadığımızda bir sorusuyla irkildiğimiz, 
ama dersin sonunda bizi yanına çağırıp “Durgunluğunun 
sebebi nedir? Eski Sen’ e dönmen için ne yapmak gerek?” 
diyen öğretmenlere sahibiz biz. Bizi biz yapan her gün o 
yaşanmışlıklara bir sayfa daha ekleyen öğretmenlerimi-
ze…

Asıl sizi siz yapan okulunuzun sunduğu şanslar, büyüklü-
ğü değildir. Sizi siz yapan, benliğinizi kazandığınız o okul-
da sizi bir ilmek gibi işleyen öğretmenleriniz, tamamlayan 
dostlarınızdır. TED’li olmak kendi şansını kendin yaratmak-
tır. O kapıyı her açtığınızda farklılığınızı hissetmeniz, bu-
nun farkındalığını yaşamanız, benimsediğiniz değerlerin 
sonuçlarını yansıtmaktır. Orada yaşadığınız anıların bir 
gün gülümseyişinizin nedeni olacağını bilip uyanmaktır 
her sabaha. 

Atatürk’ümüzün ideallerini ve doğrularını taşımaktır her 
zaman. Yıllar sonra aynı bardaktan kahve içip uykusuz kal-
dığınız, birbirinize yardım ederken çalıştığınız masanın üs-
tüne başınızı koyup uyuyakaldığınız,  sabah kalktığınızda 
birbirinizin kahkahasıyla uyandığınız insanı gördüğünüz-
de gidip anılarınızı tazeleyip, öğretmenlerinizi anlatmaktır 
birbirinize TED’li olmak. O kepi havaya fırlatırken öğret-
menlerinizin sizi görüp duygulanması, sonra büyüttüğü o 
küçük çocuğu, sırdaşını teslim etmesidir o kapıların ardı-
na.  İki kişilik yaşamaktır TED’li olmak. İki aileniz, bir sürü 
kardeşiniz ve büyük dostlukların başladığı yerdir. Kısaca 
TED’li olmak; ayrıcalığın farkında olmak, o kapıların ardın-
daki hayata sağlam adımlar atarak başlamak ve ülke yarın-
larında farklılık yaratmaktır. 

Bazen
TED’li

Olmak
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YASEMİN TURAL
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ALKIM ARIKAN   9-B

Hayatta bazen ayrıcalıklar vardır; sizin çabalarınız, dost-
luklarınız sonucu oluşmuş olan. Ders çalışırken aynı kah-
veden içip uykusuz kalmak, omzunu sıvazlamaktır bazen. 
Benimsemektir bazı idealleri, düşünceleri. Hiç “bazen”  
veya  “keşke” demeden yaşamaktır hayatı. O koca uzun 
koridorlardakini gidip almaktır; tebessüm ederek, içten-
likle saygı duyup teşekkür ederek. Bazı okullar vardır işte, 
evinizde hissedersiniz kendinizi. 28 kişilik tam anlamıyla 
birbirini tamamlayan bir aile ve ışığı kapanmayan bir ev 
misali, içeride her zaman vardır size o kapıyı açacak biri-
leri. Her seferinde bilirsiniz o koca kapının sizi karşılayaca-
ğını, her aralandığında yine kaybolacağınızı, yine hayran 
kalacağınızı. Göreceğiniz simalar, onların mimikleri, yürü-
yüşleri, sesleri, hatta bakışları. İşte her sabah aynı saatte 
araladığınız o kapının tabelasında “TED ANKARA KOLEJİ” 
yazar…

Eski bir tarihe uzanıyor aslında bu kapıların ardındaki 
köklü yapı ve ideoloji. Bu büyük ideallerle ve her adımda 
kendine biraz daha bir şeyler katmaya çalışan, farklılığı 
şansın değil, kendinin yaratabileceğini düşünen bir nesil 
yetişiyor o kapıların ardında. Yüce Önderimiz Mustafa Ke-
mal Atatürk’ ün kurduğu, O’nun düşüncelerinin, hayalleri-
nin ve ideallerinin beyinlere kazındığı bir yer TED. Bir süre 
sonra benliğinizin, kişiliğinizin oluştuğunu görüyorsunuz 
her o kapıyı açtığınızda. Her güne  “Günaydın Arkadaşlar”  
ile başlayıp,  “İyi Akşamlar” cümlesi arasında öğrendikle-
riniz, yaşanmışlıklarınız tecrübeye dönüşüyor. Bizim ilk 
farkımız asıl burada başlıyor işte… En büyük sırdaşımızın 
bazen hocalarımız olmasıyla. Öğretmenlerimizin bize olan 
yardımları ve yorumları bir diğer örneği bu ayrıcalıkların. 
Çoğu öğrenci içinde yaşar kırgınlığını, üzüntüsünü, hayal 
kırıklığını ve korkularını. Ama, gözümüzün içine bakıp ruh 
halimizi anlayan öğretmenlere sahibiz biz. Öğretmenleri-
nizin aslında onlara güvendiğinizi bilip yanınızda olmaları, 
o okulu özel yapanlardan yalnızca birisi. Dalıp gittiğimiz-
de ya da odaklanamadığımızda bir sorusuyla irkildiğimiz, 
ama dersin sonunda bizi yanına çağırıp “Durgunluğunun 
sebebi nedir? Eski Sen’ e dönmen için ne yapmak gerek?” 

diyen öğretmenlere sahibiz biz. Bizi biz yapan her gün o 
yaşanmışlıklara bir sayfa daha ekleyen öğretmenlerimi-
ze…

Asıl sizi siz yapan okulunuzun sunduğu şanslar, büyüklü-
ğü değildir. Sizi siz yapan, benliğinizi kazandığınız o okul-
da sizi bir ilmek gibi işleyen öğretmenleriniz, tamamlayan 
dostlarınızdır. TED’li olmak kendi şansını kendin yaratmak-
tır. O kapıyı her açtığınızda farklılığınızı hissetmeniz, bu-
nun farkındalığını yaşamanız, benimsediğiniz değerlerin 
sonuçlarını yansıtmaktır. Orada yaşadığınız anıların bir 
gün gülümseyişinizin nedeni olacağını bilip uyanmaktır 
her sabaha. 

Atatürk’ümüzün ideallerini ve doğrularını taşımaktır her 
zaman. Yıllar sonra aynı bardaktan kahve içip uykusuz kal-
dığınız, birbirinize yardım ederken çalıştığınız masanın üs-
tüne başınızı koyup uyuyakaldığınız,  sabah kalktığınızda 
birbirinizin kahkahasıyla uyandığınız insanı gördüğünüz-
de gidip anılarınızı tazeleyip, öğretmenlerinizi anlatmaktır 
birbirinize TED’li olmak. O kepi havaya fırlatırken öğret-
menlerinizin sizi görüp duygulanması, sonra büyüttüğü o 
küçük çocuğu, sırdaşını teslim etmesidir o kapıların ardı-
na.  İki kişilik yaşamaktır TED’li olmak. İki aileniz, bir sürü 
kardeşiniz ve büyük dostlukların başladığı yerdir. Kısaca 
TED’li olmak; ayrıcalığın farkında olmak, o kapıların ardın-
daki hayata sağlam adımlar atarak başlamak ve ülke yarın-
larında farklılık yaratmaktır. 

Neşeli 
Günler 
Ormanı

(Bu öykü “Özgür Pencere Öykü Yarışması”nda 
“Özgün Anlatım Özel Ödülü” kazanmıştır.) 
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BAŞAK ÖZAYDIN  9-C

Doğduğu topraklardan ayrılalı yirmi dört yıl olmuştu. 
Yirmi dört  yıl, diye düşündü kendi kendine. Aradan çok 
uzun zaman geçmişti. O kadar ki ayrılma sebebi bile artık 
çok bulanık gibiydi. Zengin bir ailenin çocuğuydu, ama bu 
geçmişte kalmıştı. Yirmili yaşlarının başlarında ailesinin 
başına gelen felaket sonucu her şeyini kaybetmişti. Eski 
ama yeni gibi duran klasik bir ahşap evde oturan ailesi 
evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmişti. Evden sağ 
çıkabilen bir tek oydu. O günden sonra kendini buraya, 
İstanbul’a yabancı hissetmişti. En sonunda gitmek zorun-
da kalmıştı. Yoksa içine düştüğü boşluk sessiz çığlıklarıyla 
onu ele geçirecekti. Evden kaçmıştı yani. O gün bugündür 
hep geziyordu dünyanın etrafında. 

 Şimdi tekrar buradaydı. Buraya gelirken kendini oynadı-
ğı oyunun ardından eve dönen bir çocuk gibi hissetmişti. 
Ama şimdi, deniz kenarında –tabi kenarına oturduğu o 
katran kıvamına dönmüş çöp yığınına deniz denebilirse- 
oturup kendini her şeyden daha yabancı hissediyordu. 
Her yer artık yabancıydı aslında. Doğanın ve çevrenin o 
kucak açan güzelliği yoktu artık. Gezdiği yirmi dört yıl bo-
yunca çevredeki değişimi kendi gözleriyle görmüştü. Yıl 
2049’du. Geleceğe dönük adımlar insanlığı daha da geriye 
götürmüştü. Doğa Ana zehirlenmiş, acı içinde kıvranırken 
yapılan her şey onu ölümün kenarına sürüklemişti. Çocuk-
ken okuduğu kitaplar ve baktığı fotoğraflardaki dünyayı 
görme umudu ile yola çıkmıştı. Ama bulduğu tek şey adını 
bile duymak istemediği bir savaş ve onun nükleer etkile-
riydi. Tüm dünya aradan geçen bu yirmi dört yılda yaşlan-
mış ve çirkinleşmişti.

Aynen İstanbul’da olduğu gibi. Eskinin ve doğanın gü-
zelliği şehri terk etmiş. Geriye yamuk yumuk binalar ve 
insanlıktan çıkan insanlar kalmıştı. Bunları düşünmek, 

kendini kötü hissetmesine neden oldu. Katran denizi, bir 
çarşaf gibiyken dalgalandı, köpürdü. Uzakta fırtına bulut-
ları  yağmur taşıyarak şu anda bulunduğu yere geliyordu. 
Yağmur, artık eskisi gibi bereket değil, asit getiriyordu. Bu 
yüzden yağmurdan kaçmak gerekiyordu artık.  Adam göz-
lerini kapadı, ayağa kalktı. Kaldığı otele doğru yavaş yavaş 
harekete geçti. Yürürken bir yandan okuduğu kitaplarda 
anlatılan doğa manzaraları gözünün önüne geliyordu. Es-
kiden Rusya’da olan beyaz gecelerden tutun, Ekvator’da-
ki küçük tropikal adalara kadar her yer tüm ayrıntılarıyla 
canlıymışcasına aklından film şeridi gibi geçiyordu. Bu 
film şeridi ani bir sülfür kokusu yüzünden bölündü. Kötü 
koku yüzünden yüzünü ekşitti. Ama bu tepki sadece ona 
özgüydü. Burada yaşayan herkes buna alışmıştı, ama o 
buna dayanamıyordu.

Kaşlarını çattı ve bir kenara çöküverdi. Biz ne yaptık böy-
le diye düşünürken gök gürledi. Hemen bir binanın içine 
sığınması gerektiği aklına geldi. İçinde bulunduğu yıkık 
binalardan birine girdi. Burası yağmurdan sığınan insan-
larla doluydu.  Pencerelerden birinden dışarıyı seyretme-
ye başladı. Yağmur binaları etkilemiyordu; binalar asitlere 
karşı korunaklı biçimde yapılıyordu. Ama yollardaki araba-
lar o kadar şanslı değildi. Zaten artan yakıt fiyatları yüzün-
den araba kullanmak yeterince masraflı bir işken asit yağ-
murlarının onları böyle etkilemesi haksızlık, diye geçirdi 
içinden adam.  Zaten uzun süredir arabalar üretilmiyordu, 
çünkü akıllı  adamlar halk sürünürken evlerinden çıkmı-
yorlardı.

Gözlerini pencereden ayırdığında gözleri küçük bir kı-
zın gözlerini yakaladı. Bu bakışlarda zekanın parıltıları ve 
umudun ışığı vardı. Biliyordu çünkü gezdiği yerlerde bin-
bir çeşit insanla tanışmıştı adam. Bir an kendini yaşlı his-

IŞIK
PARÇACIKLARI

(Bu öykü, Kayseri TED Koleji’nin düzenlemiş olduğu öykü yarışma-
sında “Dil Anlatım Özel Ödülü “ almıştır.)

ADA ALPKAYA
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setti; ama kötü bir yaşlılık değil, tecrübe dolu, dost canlısı 
bir yaşlılık. Küçük kız, olsa olsa on bir yaşındaydı. Fakat 
düzgün beslenememek onun  iyice küçülmesine, bir fare 
gibi görünmesine sebep olmuştu. Bu kalabalıktan öyle 
uzak, öyle ayrık duruyordu ki adam kızın kim olduğunu ve 
neden bu kadar yalnız olduğunu merak etti. 

Kız, adamın bakışlarını üzerinde hissettiğinde utanıp kah-
verengi gözlerini kaçırdı. Adam kıza doğru bir adım attı 
ve sordu: ‘Senin adın ne?’ Küçük kız bir süre adama baktı 
şaşkınlıkla.  Cevap verip vermemesi gerektiğini düşündü 
bir süre. Sonra tek bir kelimeyle cevap verdi: ‘Işık.’  ‘Annen 
baban nerede?’. Kız  şöyle bir dışarıya baktı. Sonra adama 
bakmadan cevap verdi. ‘Annem ben küçükken öldü. Ba-
bamın nerede olduğunu bilmiyorum. Onu en son geçen 
sene gördüm.’ Kız bütün bunları öyle düzgün bir Türkçe 
ile söylemişti ki, adam kızın eğitimli bir kız olduğunu hatta 
iyi bir ailenin kızı olabileceğini düşündü.  Ama üstü başı 
eski ve kirliydi. Adam, kızın söylediklerinden yola çıkarak 
en çok sevdiği işi yaptı. Hayal kurdu. Büyük bir ihtimalle 
kız orta halli bir ailenin kızıydı. Annesi savaş sırasında öl-
müş, babası da onun kaybı yüzünden delirmişti.  Yağmur 
dinene kadar başka söz etmedi adamla kız. 
Oteline döndüğünde adamın aklına karamsarlık bulutları-
nın dağılmasına sebep olan bir umut ışığı, bir haber geldi. 
Yaklaşık bir hafta öncenin haberiydi aslında bu. Uluslara-
rası bir antlaşma imzalanmış ve her ülkeden beşer çocuk 
yaşam olasılığının olduğu bir gezegene götürülecekti. 
Böylece çocuklar büyüklerin  onları içine attıkları bu kor-
kunç dünyada mahkum kalmak zorunda kalmayacaklar-
dı. Adamın aklına hemen bugün gördüğü o kız geldi. İçi 
öfkeyle doldu. Onun da yaşama hakkı vardı, sokaklardaki 
diğer çocukların da. Fakat o uzay gemisi sadece zenginle-
rin çocuklarını alıp götürecekti uzaya. Zaten bu dünyada 
başka türlüsü düşünebilir miydi? Zenginler ve yoksullar…
     
Ailesinden kalan birikmiş servetiyle o kızı bulabilir belki 
onun kurtulmasını sağlayabilir, dünyadaki bu düzene bir 
son verebilirdi. İnsanların bir süre önce unuttuğu her ço-
cuğun bir ışık parçası olduğu gerçeğini hatırlatırdı belki 
diğerlerine. Paltosunu aldığı gibi kızı en son gördüğü o yı-
kık binaya koştu. Işık orada değildi. Her sokağı teker teker 
aradı ama bulamadı umut ışığını. Zaten nasıl bulabilirdi ki 
bu koca şehirde küçük bir ışık parçasını? 

Yapılan bütün bu haksızlığın ağırlığını hissetti bir anda 
omuzlarında. Kaçtı tekrar İstanbul’dan yirmi dört yıl ön-
ceki çevikliğiyle. Sonra kendini yine yollarda buldu, sessiz 
çığlıkların olduğu boşluğu kendinden uzakta tutmak için 
çabalıyordu. Bir yandan da sorguluyordu kendini: Ben şu 
dünyada göçmekten başka ne yaptım ki?.. Bir ışık yüzü 
bile görememiş Işık aklından çıkmıyordu bir türlü. Kararını 
verdi başka Işıkların daha kaybolmasına izin vermeyecek-
ti. Onun için gittiği her yerde yardıma muhtaç çocuklara 
yardım etmeye çalışacaktı. Artık hayatta sadece yer değiş-
tirmiyor, başkalarının da hayatını değiştiriyordu. Bir amacı 
vardı, onun ismi de Işık’tı. DÜNYA AYDOS / EYLÜL NAZ ÜNSAL
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ÇAĞLA ERGÜL 9-J 

Sınıftayım. Öğrencilerime büyüyünce ne olmak istedikle-
rini soruyorum. Bir kız öğrencim çekinerek parmak kaldırı-
yor, “Ben büyüyünce öğretmen olmak istiyorum.” diyor. Bu 
sözü duyunca yıllar öncesine dönüyorum. O çocuğumun 
yerinde oturup “Öğretmen olmak istiyorum.” dediğim za-
mana... 

Çocukluğumu hep birilerine özenerek geçirdim. Televiz-
yonda izliyordum hep, başka ülkelerde yaşayan çocuk-
lar oyunlar oynayıp kahkahalar atıyorlardı. Mutluydular. 
Ne zaman o çocukları izlesek annem hemen kanalı de-
ğiştirir ve “Sen de bir gün onlar gibi olacaksın.” derdi. Bu 
söylediğine hiçbir zaman inanmadım. Mutsuz olmaya 
mahkûmdum, ülkemin diğer çocukları gibi. Neden bizim 
dışarı çıkmamıza izin yoktu? Neden biz arkadaşlarımız-
la buluşamıyorduk? “Çok tehlikeli dışarı çıkmak.” diyordu 
babam, “Asla dışarı çıkmayacaksın!” O zamanlar koyduğu 
bu yasak yüzünden nefret ediyordum babamdan, oysa 
çok sonraları öğrendim neden bu konuda böylesine katı 
olduğunu.
     
Yedi yaşıma bastığım gün sevinçten adeta havalara uç-
muştum. Nihayet okula gidebilecektim. Babam dışarı çık-
mama artık izin vermek zorundaydı. Bu isteğimi babama 
bildirdiğimde, küplere bindi. “Asla!” diye kükredi, “Ben 
yaşadığım sürece asla bu evden dışarı çıkmayacaksın, 
okula gitmeyi falan unut!” İtiraz etmeye fırsat bulamadan, 
“Çabuk içeri git! Odandan da dışarı çıkma!” dedi. “Senden 
nefret ediyorum!” diye haykırdım ve o hışımla odama 
uçar adımlarla gittim. Gözyaşlarımın yanağımdan usulca 
akmasına izin verdim. Hayallerim yıkılmıştı. Okula gide-
cektim, arkadaşlarım olacaktı, onlarla oyun oynayacak-
tım. Oysa babam her şeyi yine mahvetmişti, bu evde ya-
şadığım müddetçe asla mutlu olamayacaktım. Aklımdan 
kaçmak bile geçti. Bu evi, ailemi geride bırakıp yeniden 
başlamak hayata. Ne kadar da güzel olurdu! Ama açlıktan 
ölme ihtimalim çok yüksekti. Hem annem ne yapardı ben 
gidince? Annemi çok seviyordum, onun da beni sevdiği-
ni biliyordum. Babama karşı sözünü geçiremiyordu ama 
yine de benim tarafımda olurdu her zaman. Hayır, annemi 
bırakamazdım, hem o acımasız adam kim bilir neler ya-
pardı anneme? O sırada annemle babamın konuşmasına 
kulak misafiri oldum:

“Okula gitmek her çocuk gibi onun da hakkı. Benim kızım 
okuyup...”
“Kızın okula falan gitmeyecek! Anladın mı, GİTMEYECEK!”
“Ama...”
“Aması falan yok! Dışarısı ne kadar tehlikeli, senin haberin 
var mı? Ya başına bir şey gelirse? Anlamıyorsun, değil mi? 
Dışarıda neler olup bittiğini bilmiyorsun. Dur, ben sana 
söyleyeyim: SAVAŞ! Evet, dışarıda bir savaş var ve sen kızı-
nı okula göndermek istiyorsun. Tabi, sen nereden bilecek-
sin ki? Tek yaptığın evde oturmak!”
“Böyle devam edemez ama sen de biliyorsun. Onu sonsu-
za kadar evde tutamazsın. Onu...”
“Yeter! Okula gitmeyecek, bu konu burada kapanmıştır.”

 Ve her zamanki gibi, babam son sözü söylemiş oldu.
 Haftalar geçti, okula gitmek konusu bir daha açılmadı. 
Günler boyu odamdan çıkmadım, annem en sonunda be-
nim için endişelenmeye başladı. Hiçbir şey yemiyordum, 
tek kelime dahi etmiyordum. Annem yalvarıyordu adeta, 
“Kızım, lütfen, bir lokma bir şey ye!” Dinlemiyordum onu, 
kararımı vermiştim bir kere, babam beni okula gönderme-
ye razı olana dek bir şey yemeyecektim. Ne var ki, midem 
bana ihanet etti ve kendimi bir şeyler yemeye zorladım. 
Böylece açlık grevim de başarısızlıkla sonuçlandı.

 Felaket haberini aldığımızda akşam annemle beraber ye-
meğe oturmak için babamı bekliyorduk. Babam normalde 
bu saatte çoktan eve gelmiş olurdu ama o gün geç kal-
mıştı. Yemekler bir saatten beri sofrada duruyordu, her şey 
buz gibi olmuştu. Oysa babam hâlâ ortalıkta gözükmüyor-
du. Annem iyice endişelenmeye başlamıştı. Benim için bir 
sorun yoktu, hatta eve gelmesini bile istemiyordum. Ona 
olan kızgınlığım geçmemişti henüz. Bu düşünceler kafam-
dan geçerken, kapı çalındı. Annem “Nihayet!” diyerek fır-
ladı. Beş dakika geçmiş, annem hâlâ dönmemişti. Merak-
lanmaya başlamıştım. Acaba babam kapıda... O korkuyla 
sıçradım ve koşmaya başladım. Annem yere çömelmiş, 
başını ellerinin arasına almış, ağlıyordu.  Babamsa ortalıkta 
yoktu. Annemin yanına çömelip sarıldım. “ Ne oldu anne? 
Niçin ağlıyorsun?” diye sordum. Annem ağlamaya devam 
etti, hiçbir şey de söylemedi. Onun delirdiğini düşünme-
ye başlamıştım ki, konuşmak için ağzını açtı: “Baban... Ba-
ban... Bir bombalı saldırıda... Ölmüş! Baban ölmüş! Baban 

DÜNYAYI
KARANLIKLARDAN 
KURTARMAK

(Bu öykü, Özgür Pencere’nin düzenlemiş olduğu 
öykü yarışmasında “Genç Yetenek Özel Ödülü” al-
mıştır.)
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ölmüş! Baban ölmüş...” İlk önce bu sözlerin anlamını kav-
rayamadım. Babam nasıl ölebilirdi ki? Her zaman başımda 
duran, bana kurallardan oluşan bir duvar kuran babam 
artık yok muydu? Gitmiş miydi? İnanamıyordum buna. 
Babamın artık bu evde emirler yağdıramayacağına inana-
mıyordum. Birden, gülmeye başladım. Sanki bu çok komik 
bir şeymiş gibi kahkahalar atıyordum. Artık babam yoktu! 
Artık dışarı çıkamayacağımı söyleyen bir baba yoktu! Gül-
meye devam ederken, sebebini anlayamadığım bir şekil-
de, yanaklarımdan akan yaşları fark ettim. Hem gülüyor, 
hem ağlıyordum. Annem bana delirmişim gibi bakıyordu. 
Haklıydı da. Sanırım delirmiştim...
     
Babamın cenazesinden iki hafta sonra, annem okula kay-
dımı yaptırdı. Mutlu olmam gerekirdi aslında fakat içimde 
bir burukluk vardı. Okula gitmeyi istemiyordum sanki. Ne-
ler saçmalıyordum böyle? Nihayet istediğim olmuştu. Ke-
yifli davranmaya çalışarak okuluma doğru yola koyuldum.
     
Okulumu görünce çok şaşırdım. Her yer benim yaşımdaki 
çocuklarla doluydu. Beraber oynayabileceğim kızlar ve er-
kekler... Cennetteydim sanki. Sınıfa girdim, okul arkadaşla-
rımla tanışmaya başladım. O sırada zil çaldı ve hepimiz sı-
ralara oturduk. Öğretmenimiz, hepimizin aksine, sarı saçlı 
ve mavi gözlü bir bayandı. Çok tatlı birine benziyordu. Ar-
kadaşlar, iyi bir öğretmen, yeni bir ortam... Hayatımın en 
güzel günüydü sanırım.
     
Okuma yazmayı çok çabuk öğrendim. O kadar hevesliy-
dim ki öğrenmeye, öğretmenimin anlattığı her şeyi ade-
ta yutuyordum. Her şey çok güzeldi, arkadaşlarım vardı, 
mutluydum. Ta ki öğretmenimiz bize ülkemizde neler ol-
duğunu, neden evlerimizden çıkmamızın yasak olduğunu 
anlatana kadar... Dehşete düşmüştüm. Başka ülkeler kötü 
davranıyormuş bize, o yüzden sokaklar tehlikeliymiş, o 
yüzden evden dışarı çıkmamız uygun değilmiş. Suçumuz-
sa insan olmakmış...
     
Aradan yıllar geçti. Annemle birlikte bir şekilde hayatta 
kalmayı başardık. O, küçük bir dükkânda terzi olarak çalı-
şıyor, kazandığı para karnımızı doyurmaya ancak yetiyor-
du. Bense okulumu hiçbir zaman aksatmıyor, annemi gu-
rurlandırıyordum. Büyüdükçe, olayları daha iyi kavradım. 
Dışarı her çıkışımda daha bir korkar oldum. Babasından 
nefret eden küçük kız gitmiş, onu anlayan ve delicesine 
özleyen bir genç kız gelmişti. Ne kadar da yanılmışım ba-
bam hakkında! Babam sadece benim iyiliğimi istiyormuş. 
Bense ona karşı hep tavır almış, hep üzmüştüm babamı. 
Nereden bilebilirdim ki onun sadece beni düşündüğünü?
     
Bir gün öğretmenime, onu gördüğüm andan beri aklı-
ma takılan bir soruyu sordum. Hepimiz kahverengi saçlı 
ve kahverengi gözlüyken, nasıl oluyordu da o sarı saçlı 
ve mavi gözlüydü?  Soruyu duyunca gülümsedi,  başka 
bir ülkeden geldiğini söyledi. Şaşırmıştım. Ülkemiz böyle 
kötü şartlar altındayken, neden buraya gelmek istemiş 
olabilirdi ki? Buraya zorla gönderilmiş olmalıydı. Neler dü-
şündüğümü gözlerimden okumuşçasına, “Buraya kendi 

isteğimle geldim, kimse beni zorlamadı. Ne şartlar altında 
olacağımı da biliyordum.” dedi. Şaşkınlığım bu cevap üze-
rine iyice artmıştı. “Neden?” diye sordum. Sustu ilk önce, 
cevap vermedi. Sonra derin bir nefes aldı ve anlatmaya 
başladı: “Bunu anlamanı senden beklemiyorum; çünkü 
bunu ancak bir öğretmen anlayabilir. Bir zihni aydınlat-
manın, insanlara ışık olmamın ne demek olduğunu ancak 
bir öğretmen kavrayabilir. Bir şeyleri öğretmenin hazzını 
ancak bir öğretmen bilebilir. Buraya geldim; çünkü burada 
da eğitime muhtaç çocuklar vardı, yani sizler. Eğer ben bu-
rada olmasaydım, babanın neden seni evden dışarı çıkar-
madığını anlayamazdın. İnsanları birbirinden ayırmanın, 
onları dillerine, dinlerine, milliyetlerine ve hatta renklerine 
göre yargılamanın ne kadar kötü bir şey olduğunu bile-
mezdin. Cahil kalırdın, dünyayı tanıyamazdın. Haklarının 
neler olduğunu bilemezdin. Hem, her şeyin anahtarı eği-
timdir. Tüm sorunların temelinde cahillik yatar. İşte benim 
görevim de bu: Size bilginin kapılarını açmak ve sizleri bu 
cehaletle dolu dünyadan kurtarmak.” Eve gidince bu söz-
ler üzerine iyice düşündüm. Rüyalarıma girdi öğretmeni-
min yüzü. Sabahleyin uyandığımda kararımı vermiştim: 
Öğretmen olacaktım.
     
Başarılarımın sonucunda yurtdışındaki bir üniversitede 
okumak için burs kazandım. Havaalanında annemle veda-
laşırken onun takındığı yüz ifadesini hâlâ hatırlarım. “Git 
ve beni yine gururlandır.” demişti bana. İyi bir öğretmen 
olacağıma dair ona söz verdim. Sözümü de tuttum.
     
Yıllar önce öğretmenimin söylediklerini ancak şimdi anla-
yabiliyorum. Öğretmenliğin verdiği haz gerçekten inanıl-
maz bir duyguymuş. İnsanları birazcık bile olsa aydınlata-
bilmek, bu hayatta insanoğlunun gerçekleştirebileceği en 
önemli şeymiş meğer. Geriye dönüp yaşadığımız savaşı, 
ölen ve öldüren insanları düşünüyorum. Acaba onlara he-
pimizin insan olduğu anlatılsaydı bu kıyıma devam eder-
ler miydi? Herkesin eşit haklara sahip olduğu öğretilseydi 
yine de haksızlıklar olur muydu? İnsanlar okuyup iş sahibi 
olsalar, yine de hırsızlar var olur muydu? 
     
Dünya yeterince batmış durumda çamura. Ne doktorlar 
kurtarabilir, ne mühendisler, ne askerler, ne avukatlar, ne 
polisler, ne hemşireler, ne diplomatlar kurtarabilir dünya-
mızı. Bizi ancak ve ancak öğretmenler bu bataklıktan çı-
karabilirler. Bu karanlıklarla dolu tünelde bizlere ışık olup, 
cahillikle savaşarak kurtarabilirler bizi. Bizi, kendimizden 
koruyacak olan öğretmenlerdir. Ve bir öğretmen olarak 
bütün bunları yapabilmek, beni şereflendiriyor.
     
Şimdi, o küçük kızın gözlerinin içindeki ışıltıyı görmek, 
bana umut veriyor. Yeni meşalelerin tutuşacağını bilmek, 
içimi mutlulukla kaplıyor... 
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Bazı günler vardır, bazı insanlar için sebepli ya da sebepsiz 
bir nedenden ötürü anlamı vardır. Bir anısı, bir kelimesi, 
sadece iyi hissettirir. Örneğin 10 Ocak bana çok soğuk ve 
donuk bir gün gibi gelir; hava masmavidir ama keskin bir 
ayaz vardır. 13 Mayıs pırıl pırıl, dünya her şeyi boş vermiş, 
gençler her bir yanda, sevgilileri ya da arkadaşlarıyla, ço-
cuklar ellerinde oyuncakları, her an bir ağacın arkasından 
fırlayacak da size sevgi dolu kocaman bir gülümsemeyle 
saldıracak gibi…

10 Ocak, kış olduğu için soğuk, 13 Mayıs bahar olduğu 
için gençlik ateşi yükselmiş gibi hissettirebilir belki, ama 
5 Eylül nedense sonbaharın o sıradanlaşmış hüznünden 
çok, romantik bir akşamüstü gibi gelir bana. Sanki o Eylül 
sabahının, güneşinin doğuşundan batışına kadar bütün 
gün, güneşin battığı o turuncumsu kızıl ışık ile dolup ta-
şar. O günü hiç yağmurlu hayal edemem. Bugüne ait bir 
şeyler yapmak isterim,  onu çizmek gibi… Yazmanın ve 
çizmenin duyguların taşma noktasında ortaya çıktığını 
düşündüğüm için herkesinki gibi sarı yaprakları olmamalı 
benim resmimin, farklı olmalı. Benim duygularımla dolup 
taşırdığım kâğıt parçam alışılmış olmamalı; ama nedense 
bütün gün oturup o günün keyfinin çıkartmaktan nasıl 
geçtiğini anlamadan bir bakarım, artık 6 Eylül’ deyim. İşte 
benim sonbaharım o günle başlar.

25 yaşında, hala gökyüzüne bakıp bulutlardan şekiller 
üretip onlarla küçük bir kız çocuğu gibi hayaller kuran biri 
olarak bugün tekrar içimde sıcak bir sevgiyle, bir başka 5 
Eylül yaşıyordum. Arkadaşıma verdiğim sözle beraber si-
parişini verdiğim Buzlu Caramel Macchiato ‘ mu bekliyor-
dum. Sıradan bir gündü bugün, yıllardır en ilginç günü-
mün bugün olmasını beklerken, sadece kahve içip sohbet 
ediyordum. Gene bulutlara dalmıştım, turuncumsu kızıl 
havanın yanı sıra gökyüzünden tek bir bulut bile olmama-
sı kötüydü. 

Siparişimin gelmesiyle teşekkür ettim ve kahveyi sev-
mememe rağmen neden bu kötü kokulu içeceği sipariş 
ettiğimi bilemedim. Aslında cevap belliydi, çoğu insan 
toplum içine çıktığı zaman ne kadar entelektüel ve harika 
kahveler içtiğinin gösterisini yapmak için bunları içmeyi 
tercih ediyordu. O tarz bir insan mıydım emin değildim, 
ama bu kahveyi istememin tek nedeninin karamel oldu-
ğunu biliyordum. Yanımdaki bayanın Buzlu Caffè Mocha’ 
sı da, onun karşısındaki bayın Buzlu Caffè Americano’ sı da 
şu an benim önümdeki kahve kadar iştah kaçırıcı ve ge-

reksiz görünüyordu. Bu sırada gözüm karşımdaki masada 
benim gibi yalnız oturan adama kaydı. Dalgındı. Sanki o 
da gökyüzünde bulutları arıyordu. İçeceğine baktım, suyu 
ve Türk kahvesi vardı, iç geçirdim.

Kayıp bulutlarımdan dolayı sanırım, önümdeki yabancıyı 
küçük bir çocuk gibi izlemeye başladım. Bir şifre arıyor-
dum, bulutlarımda yaptığım gibi onu çözmek istedim. 
Ama o sadece gökyüzünü izliyordu, tek görebildiğim tam 
olarak göremediğim gözlerini kısmış olması ve yüzünün 
asık olmasına rağmen Yunan Tanrıları kadar güzel görün-
mesiydi.

Fazla şekerli gelen kahvemi daha fazla içmeyeceğimi an-
ladığım an onu süresiz olarak karıştırmaya başladım, ama 
bir an olsun gözlerimi yabancıdan ayırmadım. Gökyüzüne 
bakmaktan sıkılınca kahvesinden bir yudum aldı ve fin-
canı ile oynadıktan sonra onu masaya geri koyup suyuna 
uzandı. İnsan kendi kendine otururken gülmezdi belki 
ama bu güzel yüzün asıklığının bir sebebi olmalıydı. Çok 
uzun bir süre geçmiş olmamasına rağmen yabancıya ya-
kalandı bakışlarım. Gökyüzünün rengini çalmıştı gözleri, 
ondan öyle dalgın dalgın bakıyormuş demek ki diye dü-
şünmeden edemedim.

Normalde olsa bakışlarımı kaçırırdım ama nedense bak-
maktan alıkoyamadım kendimi. Ve istemsiz dalıp gittim. 
Kahvemi karıştırmayı bırakırken gözlerimin önünde tuhaf 
bir kare canlandı. Bu yunan tanrısı önümdeki bir yatakta 
bembeyaz çarşafların arasında uyuyordu. Hırsız gözler, 
kapalıydı, şimdi ise bir tanrıdan çok meleğe benziyordu. 
Gözlerini uyku mahmurluğu ile yavaşça açıyor ve ardın-
dan dudaklarından yüzüne utangaç bir gülümseme yayılı-
yordu. İstemsiz gülümsedim ama görüntü tekrar kayarken 
ve yabancıyı hala bana bakarken görünce gülümsemem 
yüzümden silindi. Bakışlarımı kahveme çevirdim.

Yabancının gözleri hem hırsız hem de bağımlılık yapan ya-
sadışı bir maddeye sahipti. Tekrar bakmak istiyordum ama 
sanırım kayan görüntünün aksine utanan bendim. Sanki 
olta attığı bakışlarımı yakalayıp yukarı doğru çekiyordu. 
Çekinerek başımı kaldırdım. Dopdolu, gürleyen bir çift şe-
lale bana bakıyordu gene. O da kendi kayıp bulutlarına eş 
değer bir şifre bulmuş gibi, asık suratını düzeltmiş ilgiyle, 
anlamaya çalışır gibi, çözmeye çabalar gibi bakıyordu. Ya-
şanılmamış bir anı daha canlandı gözlerimde.

Kömürden
Gelen Mavi

(Bu öykü, Kayseri TED Koleji’nin düzen-
lemiş olduğu öykü yarışmasında “Genç 
Kalem Özel Ödülü” almıştır.)
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Bu sefer siyah beyaz canlanan bu görüntüde önümde kü-
çük bir tuval ve elimde parmaklarımı karartan bir kömür 
boya vardı. Tuvalin üzerinde utangaç tatlı gülümsemesiy-
le resmettiğim yabancı duruyordu. Kendimden emin ve 
eğlenerek resme devam ederken, yabancı üzerinde beyaz 
tişörtü parlayarak yanımda belirdi. Utangaç ve küçük gü-
lümseme yerine o güzel yüzünde asık yüzüne oranla alı-
şılmışın dışında kocaman ve içten bir gülümseme vardı. 
Gözleri mutlulukla kısılmış ve mavi parıltıları küçük göz-
lerinden taşıyordu. Elindeki kömür boyayı resmime doğru 
saldırgan bir hamleyle savurunca ona doğru gülümseye-
rek kollarımı kaldırıyor ve onu engelliyordum. 

Utandığımı bu sefer çok daha net hissederken boynum-
dan yüzüme yükselen bir yanma oldu. Bakışlarımı tatsız, 
gösteriş meraklısı kahveme ve bir daha başımı kaldırma-
mak üzere çevirdim. Kayıp bulutlarıma kızdım kısa bir 
süre, kim bilir yunan tanrısı hakkımda ne düşünmüştü? 
Aklımdaki görüntülerden haberi yoktu şüphesiz, ama ben 
onları bağıra bağıra anlatmışçasına bozulmuş ve utanmış-
tım. Kendi kendime kızarken arkadaşımın gelmesiyle dik-
katim dağıldı. Masaya bakmamaya özen göstererek onun 
anlattıklarını dinliyordum. 

Gururla anlattığı şey benim kendimi kötü hissetmeme ne-
den olurken o dur durak bilmeden devam ediyordu. Aile-
den gösterişli bir zenginliğe sahip olan arkadaşım sokakta 
gördüğü çocukları elinin tersiyle itmeyi kendine hak gö-
rüyordu. Bu tarz insanların ortalıkta bile olması ona göre 
sakıncalıydı. Sınıflı toplum yapısını eleştirecek insan ben 
miydim orası bir muammaydı; ama arkadaşımın bu çirkin 
davranışlarını içten içe kendimce sorguluyordum. Aynı Ye-
nişehir’ de Bir Öğle Vakti’ ndeki Hatice Hanım gibiydi; o da 
insanları yargılıyor ve bencil bir bakış açısıyla değerlendi-
riyordu her şeyi. 

Şımarık sohbetinin arasından sıyrılmak için karşıdaki ma-
sayı kontrol ettim. Küçük çaplı bir hayal kırıklığı ve anlam-
sız bir kaybediş duygusuyla kalbimde küçük bir sızı oldu. 
Gitmişti. Annesini kaybetmiş küçük bir çocuk gibi ağla-
maklı hissettim bir an, oysaki bugün hiç ağlamaklı olu-
nacak bir gün değildi. Son bir umut omzumun üzerinden 
arkama kısa ama tarayıcı bir bakış attım. Orada, merdiven-
lerin son basamağındaydı. 

Bugünün sihri olduğunu düşündüğüm düşüncesiz bir ha-
reketle yabancıya gülümsedim. Gözleri aramızdaki mesa-
feye rağmen var gücüyle, eşsiz bir güzellik ve sessizlikle 
parlıyordu. Sanki birbirimizi tanıyormuşçasına gülümse-
meme dünyada görülebilecek en güzel gülümsemeyle 
karşılık verdi.

Canlanan görüntülerden bile güzeldi bu gülümseme. Yu-
nan Tanrısının insanı dizlerinin üzerine düşürecek kadar 
etkili bir gülümsemesi vardı. Daha sonra sadece bir on sa-
niye kadar öyle durduktan sonra sabırsız arkadaşımın beni 
çağırmasıyla ona isteksiz bir şekilde döndüm. Arkadaşım 
gösterişli bir kahve söylerken ben; “Bir Türk kahvesi alabilir 
miyim?” dedim.

Kahvemi içerken aklımda yıllardır bu günü çok daha an-
lamlı kılmasını beklediğim sıra dışı, olağanüstü durumun 
yaşadığım en küçük bir bakışmadan çıkacağını düşünme-
diğimi fark ettim. Bazen sihirlerin çok da parlak olmayan 
lambaların içinden çıktığını buna, bir fincanın bile yeterli 
olduğu kanısına vardım. Gün boyu 5 Eylül’ ümün anlamını 
unutmamak için daimi bir şekilde bir çift gökyüzü hırsızı-
nı hatırlayarak geçirdim. Akşam atölyeme girdiğimde boş 
tuvalimde, kömür boyalarımdan birini elime alıp parmak-
larımı simsiyah yapana kadar o gözleri hayata geçirmek 
istiyordum. Siz hiç kömür boyadan gelen mavi gözler gör-
müş müydünüz?

MERİ MERVE MIETTINEN
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Cebinden çıkardığı antika, gümüş işlemeli Longines mar-
kalı saati 10’u vurmuştu. Sokak lambalarının altından 
geçerken ışıldayan saatin, ona kalan tek şey olması de-
rince bir nefes almasına sebep oldu. Akşam, karanlık ve 
huzursuzdu. Etraftan geçen, hız yapan, korna çalan on-
larca araba vardı. Sokak ise yol kenarındaki lambaların ve 
arabaların farlarıyla insanın gözlerini yoracak derecede 
ışıltılıydı. Oysa onun duyduğu tek şey kendisiydi. Yüzüne 
çarpan soğuk havayla derinleşen nefes sesleri. Düzenli 
ve bir o kadar sert attığı adımlarının ritmi. Kararmış göz-
lerinin önünde ise tek bir surat vardı. Yüz hatları zamanın 
acımasızlığıyla, o aksamaz işleyişiyle özenle çizilmiş, kırış-
mış. Derin, koyu kahve gözleri, dipleri beyazlamış saçları. 
Yorgun, bitkin, umutsuz. Annesi…

Hayat, hiçbir zaman gülen yüzünü göstermemişti ona. 
Yaşamı, kendisi doğmadan önce başlamış bir talihsizlikler 
zinciriydi. Annesinin kendisinden hamile olduğunu öğre-
nen babası, çocuğunu kendisini tanımaya layık görme-
miş, onları terk etmişti. Hayatta yapayalnız kalmış annesi 
geçimini sağlamak için farklı farklı işlerde, saatlerce çalış-
mıştı. Oysa zaman, tahmin ettiğinden hızlı akıp gitmiş ve 
ona işe yarar hiçbir şey bırakmamıştı. Bütün yaşamını, bir 
gün gerçekten yaşamak için harcamış, ancak kazancı ne 
kendisine ne de oğluna tam olarak yetmişti. Yaşamı, umut 
yeşertmekle geçmişti. Artık hiçbir umudunun kalmadığı 
gün ömrünün sonu olacaktı ve gelecek bunu doğrulamış-
tı. İşinin son maaşını aldığı gün hepsini oğluna adadığı 
hayatına tutunmaktan vazgeçti. 

Saat 11:30’a gelmişti. Ancak Hasan, zaman akışını kaybet-
mişti. Şimdi bir kaldırımın, soğuk mermerlerinden, kırık bi-
rinin üzerinde oturuyor ve yere bakıyordu. Sanki kafasını 
kaldırıp yıldızlara baksa, gökyüzünü görse, büyüklüğünü 
görse, tekrar yaşamaya başlayacaktı. Onu geri çeken neydi 
? Evet, hayata geriden başlamıştı. Henüz savaşmaya dahi 
başlamadan, yenik düşmüştü, düşürülmüştü. Burnuna an-
nesinin kokusu geldi. Onu geri çeken şey, buydu. Annesi-
nin artık yanında olmaması. Bütün hatıralarını, kokusunu, 
yüzünün en ince ayrıntısını dahi Hasan’ın hafızasına bıra-
kıp gitmişti. Ve Hasan, şimdi, bu karanlık sokakta, yapayal-
nızdı. Evet, bir gün onu kaybetme ihtimalini düşünmüştü, 
ama kaybettiğinde ne yapması gerektiğini bilmiyordu. 

Şimdi Hasan, aynı sokağın eski banklarından birinde otur-
muştu. Saatlerce olduğu yerde durdu, sokağı dinledi. Son-
ra ansızın uzaktan duyduğu takırtılar nedeniyle kafasını 

kaldırdı. Sokağın ilerisinde, bir gölge ona doğru yaklaşı-
yordu. Gittikçe büyüyen gölge belirginleşti ve 65 yaşla-
rında, yaşlı bir adama dönüştü. Elinde bastonuyla, adım 
atmadan önce her yeri yoklayarak yavaş yavaş yürüyordu. 
Şapkası, zaten karanlıkta kalmış suratını kapıyordu ancak 
yüzündeki tebessümü hissetmek için suratını görmek 
gerekmezdi. Ardından bastonunun ucu bankın köşesini 
keşfetti. Yaşlı adam hiç kafasını kaldırmadan, bastonu yar-
dımıyla banka oturdu. 

-İyi akşamlar çocuğum
-İyi akşamlar
-Bu saatte, burada ne yaparsın?

Sanki Hasan’ın bir sorunu olduğunu sezmiş gibiydi. Zaten 
ses tonundaki hüzünden veya bu saatte burada tek başı-
na oturuyor olmasından bu sonucu çıkarmak pek de zor 
değildi. 

-Neyin var anlat bakalım.

Hasan söyleyip söylememekte kararsız kaldı. Nasıl söyle-
yeceğini de bilmiyordu. Birden kelimeler ağzından dökül-
dü.

-Annemi kaybettim.

Yaşlı adam o an ilk defa kafasını yukarı kaldırdı. Yüzüne vu-
ran ışıklarla ortaya çıkan suratındaki yara izi kör bir adam 
olduğunu belli ediyordu. Sanki etkilenmişti yaşlı adam. 
Kendi deneyimlerini hatırlar gibi kafasını geri eğdi.

-Başın sağ olsun. 

O an, Hasan’ı görünce, seneler evvel kendi annesini kay-
betmiş gençliğini gördü belki de ve hiç beklemeden, dü-
şünmeden kendi hikayesini anlatmak gereği duydu yaşlı 
adam.

-Çocukken, tanrının görme yeteneğimi elimden alıp her-
kesi seyirci bırakarak beni cezalandırdığına inanırdım. Şu 
dünyada anlatılan, bilinen ne güzellikler varsa, hiçbirini 
göremedim. Ne gökyüzünüzü, ne masmavi denizlerinizi, 
ne yıldızlarınızı, yemyeşil ağaçlarınızı. Hepsi sizin, benim 
değil. Sen, şu anda kafanı kaldırıp gökyüzüne baksan, ya 
da bir çocuğa veya denize. Yaşama devam etmek, tekrar 
savaşmak için bir sürü neden bulabilirsin. Çünkü ne yaşar-

YAŞAM
MUCİZEDİR

(Bu öykü, Kayseri TED Koleji’nin düzen-
lemiş olduğu öykü yarışmasında mansi-
yon almıştır.)
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san yaşa, tekrar ayağa kalktığında seni bekleyen güzellik-
lerle dolu bir dünya var. Peki ya ben? 

Yavaşça kafasını kaldırdı. Yüzüne vuran sokak lambaları-
nın ışığı, kapalı gözlerine vurdu.

-Yaşam acılarla doludur. Önemli olan, yaşamın verdiği bu 
acıları nasıl kullanacağımızdır. Evrende soluk aldığımız her 
saniye yeni ve özel bir an, bir daha yaşanmayacak bir an. 
Ve hepimiz, evet her birimiz birer mucizeyiz. Kör olmam 
benim mucizem. Çünkü bana karanlıkta kalmak zorunda 
olmadığımı öğretti. Gördüğüm her şey, beynini göster-
di, işte tam burada. Hayal gücümde. Ya kafanı dünyanın 
güzelliklerine çevirir, gökyüzünü seyredersin, yada başını 
eğip kaldırımlara bakarsın. Seçim senin. Ardından biraz 
zorlanarak, yavaşça kalktı. Hasan’ın sırtına vurdu ve karan-
lık geceye karıştı.

O akşam, yaşlı adam yorgun hissetmeyip yoluna devam 
edebilirdi veyahut başka bir sokaktan yürümeyi de tercih 
edebilirdi. Hatta en önemlisi Hasan’a gülümsemeyedebi-
lirdi.

En önemli şeyler kimi zaman hiç fark edilmeden geçip 
gidenlerdir. O gece, o sokakta, kör ve yaşlı bir adam da 
Hasan’ın hayatından, hiç fark edilmeden, sessizce geçip 
gitti. Ancak Hasan fark edemese de hayatı değişmek üze-
reydi…

MERİ MERVE MIETTINEN  11-TYAĞMUR ÖZTOKLU
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