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Sevgili Kolejliler,

Hepimiz biliyoruz ki insanın doğayı taklit ederek başlattığı sanat serüveni, 

insanlığın ortak mirası olarak gittikçe çeşitlenen dallarıyla günümüze ulaştı. 

Bugün sanatın insanın düşünsel ve duygusal gelişimine katkısı tartışılmaz 

bir gerçeklik olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle eğitim öğretim kurum-

ları sanat eğitimini bilinçli bir tutumla ve özenle yürütmelidir.

 

Sevgili Kolejliler, bizler de eğitim öğretim sürecinde sizlerin düşünsel, duy-

gusal gelişiminizi edebiyat, resim, müzikle desteklerken sizlerde bir sanat 

zevki oluşturmak, sanatsal yeteneklerinizi ortaya çıkarmak, sizlere estetik 

bir bakış açısı kazandırmak amacındayız. Bu nedenle derslerimizde bilimsel 

düşünceyi, araştırma ruhunu, eleştirel bakış açısını destekleyen çalışmalar 

yaptık. Duygu ve düşünceyi iyiden, güzelden, doğrudan, insanca yakla-

şımdan yana geliştirerek karanlıkları aydınlığa dönüştürme yetisini sanat 

yoluyla ortaya koyduk.

Bu bilinçle geleceğe yol alırken dostluğun, dayanışmanın, duyarlılığın el 

ele büyüdüğü bir uzamda Kolejlilerin gözlemleri, duyguları, düşünce ve 

hayalleri; ellerindeki fırçalarla, kalemlerle resimlere, yazılara evrildi ve “Ka-

lem İzleri”nin on üçüncü sayısını oluşturdu. Sayfalarımızda gezinirken gö-

zünüzün değdiği her karede yaşadığımız sevinç ve hüznün harmanlandığı 

durumlara tanık olacaksınız. Bu tanıklık, yüreklerimizi buluşturarak bera-

berliğimizi güçlendirecek, yaşamı güzelleştirecek, bizleri aydınlık zihinlere 

ulaştıracaktır.

Hepinize teşekkür ediyor, iyi okumalar diliyorum.

AYŞE YILDIZ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE BAŞKANI
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Sayın Yöneticilerim, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, 
Kıymetli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerim, 

Bugün bağrından çıktığı Türk toplumunun kaderine 
damgasını vuran, çağın olaylarına yön verecek kadar 
güçlü ve etkili rol oynayarak Türk tarihinin akışını de-
ğiştiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk Mille-
tinin Ata’sı,   Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyoruz. 

Atatürk, bağımsızlık savaşını başlatan, ona yön ve-
ren ve daha sonra da yeni Türk devletinin temellerini 
atıp, yapılaşmasını sağlayan bir liderdir. Türk milleti, 
ulusunun arzu ve iradesini kendi içinde hisseden ve 
bunu uygulamaya koyan Ata’sına bugünkü varlığını 
borçludur. O, dahi bir asker, emsalsiz bir devlet ada-
mı, büyük bir inkılapçı, barışçı bir önder, insanlık ta-
rihinin yetiştirdiği örnek bir insandır. O’nun dünyaya 
mal olmuş kişiliğini iki ayrı varlık olarak da incelemek 
mümkündür. 

Biri  MUSTAFA KEMAL, diğeri ATATÜRK. 

-Mustafa Kemal, savaş meydanlarının kahramanı, Ata-
türk fikir ve siyaset adamıydı.

-Biri davasına inandı,  diğeri önce milletine daha sonra 
da dünyaya bunu inandırdı. 

-Biri milletini kurtardı,  diğeri onu ölümsüz kıldı.

-Biri savaşı,  diğeri barışı kabul etti 

-Biri Türkleri dünyaya,  diğeri dünyayı Türklere tanıttı. 

-Mustafa Kemal Türklere,  Atatürk dünyaya önderlik 
etti. 

Tüm bunları oluştururken cumhuriyetin ve demokra-
sinin kökleşmesini sağlamak için ilke ve inkılaplarını 
yürürlüğe koymuştur. Bu  ilkelerinden ikisini temel 

olarak belirlemiştir. Milliyetçilik ve Laiklik. Bugün bile 
bu iki ilke çıkar çevrelerinin amaçları doğrultusunda 
tartışmalara yol açmak  için kullanılmaktadır. En bü-
yük ideallerinden birisi de milli sınırlarımız içinde, mil-
li birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenmiş uygar 
bir toplum oluşturmaktı. Hür ve bağımsız ülke idealini 
gerçekleştirdikten sonra Türkiye’yi çağdaşlaştırmak 
için çağdaş medeniyet idealine yönelmiştir.     Atatürk 
ömrü boyunca milleti için çalıştı, bunu bir görev saydı 
O: ”Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır. Bu 
millete hizmet eden onun efendisi olur.” sözüyle mil-
lete hizmet anlayışını ve yöneticilerde bulunması ge-
reken özellikleri vurgulamıştır.

Atatürk “Ne mutlu Türküm diyene” çağrısı ile ülke için-
deki bütün unsurları iç barışa, birlik ve beraberliğe 
yönlendirerek millet olmayı öğretmiştir.  Bugün dün-
ya üniversitelerinde Atatürk adına kürsüler açılmış, ve 
Atatürk dünya gençliğine çağdaş önder olarak sunul-
muştur. Dünyanın büyük güçleri savaşın, her türlü sö-
mürünün, yollarını ararken ”Yurtta sulh, cihanda sulh” 
seslenişi ile tüm insanlığı evrensel barışa çağırmıştır. 
Atatürkçülük demek çalışmak demek, insan olmak 
demektir. Atatürk’ü anmak demek, anlamak demektir.

 Atatürk’ün eşsiz ilkelerine sahip çıkın çünkü Atatürk 
üstün bir düşünce adamıydı. O fikirleriyle ve öğüt-
leriyle ders vermiş, aydınlığın yolunu çizmiş ve her 
şeyden önemlisi halkına kendisini inandırmıştı. O’nun 
sözleri sadece Türk Milletine değil, dünyanın bir ucun-
da başka bir ulusun dilinin söz varlığına eylemleriyle 
yerleşmiştir.

Bilir misiniz ki bugün Norveç dilinde “Mustafa Kemal 
gibi düşünmek” diye bir deyim vardır. Bunu imkânsız 
gördükleri olaylar karşısında bir de Mustafa Kemal 
gibi düşün, diyerek örnek alınması gereken bir duru-
mu karşılamak için kullanmaktadırlar.

Düşünebiliyor musunuz!  Atatürk gibi düşünebil-
mek…. evrensel bir reçetedir. Gençler, evet sevgili öğ-
renciler, sizler, en çok Mustafa Kemal gibi düşünmesi 
gereken bireylersiniz. Bursa’da kendisini karşılayan 
çocuklara ve gençlere söylediği :”Küçük Hanımlar! Kü-
çük Beyler! Hepiniz geleceğin birer yıldızı, gülü, mut-
luluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak 
sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli olduğunuzu 
düşünerek ona göre çalışınız. Sevgili öğrenciler, bu 
sözü hiç unutmayınız  ve ona göre davranınız.

Sevgili Öğrenciler, tarihi bir ders olarak okurken bir 
tarih oluşturduğunuzun da bilincinde olmalısınız. 
Her geçen günün tarih sayfalarına eklendiğine tanık 
oluyorsunuz. Dünya düzeni yeniden kuruluyor, dev-
letlerin sınırları büyük güçlerin istediği biçimde ye-
niden çiziliyor. Ülkemiz de içinde bulunduğu konum 
nedeniyle büyük sorunlar yaşıyor. Kurtuluş Savaşı dö-
nemini düşünün o zamanlar daha mı az sorun vardı? 
Tabiiki hayır. Öyleyse bilmeli ve inanmalısınız ki, ülke 
sorunları çözülmek içindir, altında ezilmek için değil!  
“Bu ülkede yaşanmaz!” deyip kaçmak için hiç değil! 
Şanlı ve onurlu tarihe sahip ülkemiz için gerekiyorsa 

SEVİL BARLAS / TARİH ÖĞRETMENİ

ULU ÖNDER 
ATATÜRK’ÜN 
ARAMIZDAN 
AYRILIŞININ 
75.YILINDA
Müdür Yardımcımız Sayın Sevil 
Barlas’ın 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Töreni Konuşması
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yeni destanları yine sizler yaratacaksınız!

Siz, geleceğimizi emanet edeceğimiz en genç Atatürk 
nesli! Ata’mızı çok iyi tanımalısınız. O’nun yapmak iste-
diklerini, hep ileriyi gösterdiğini unutmadan, anısına 
hürmeti eksik etmeden savunmalısınız. Bilimin aydın-
lattığı yüreğiniz ve aklınızla, Atatürk ilkelerini içselleş-
tirmiş gençler olarak, Atatürk’ün başlattığı uygarlık 
yarışını siz sürdüreceksiniz.  O’nun kurduğu okulda, 
okuma ayrıcalığına sahip olduğunuzu unutmamalısı-
nız. Okulumuzda sarsılmaz Atatürkçü düşünce ile do-
natılmış öğretmenlerinizi bıkmadan, usanmadan din-
leyin. Atatürk’ün düşüncelerini, yaptıklarını, yapmak 
istediklerini; okuyun, anlatın; öğrenin, öğretin ve sa-

vunun. Bugün O’nu düşünürken, O’nu sevmenin O’na 
bağlılığın ancak O’nun eserlerine saygı ve inançla de-
ğer kazanabileceğini unutmayın. Bilin ve savunun ki 
Atatürkçülük aklın ve bilimin yaşama uygulanmasıdır.

İşte ben de “NE MUTLU TÜRKÜM” diyen Ata’mızın 
manevi huzurunda bir kez daha sesleniyorum ve di-
yorum ki; NE MUTLU YÜREKTEN ATATÜRKÇÜYÜM 
DİYEBİLENLERE!, NE MUTLU O’NU ANLAYANLARA, 
ANLATANLARA VE O’NUN İDEALLERİ İLE YAŞAMAYI 
HEDEF ALANLARA. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

O olmasaydı adım Alexander olabilirdi. Türk olmaktan 
ve Türkçe konuşmaktan bu kadar gurur duyamayabilir-
dim. (Kubilay Aytek)

O olmasaydı şu an sandalyede değil minderde oturuyor 
olabilirdim. (Demir Candemir)

O olmasaydı ‘Aldığım nefes, sürdüğüm hayat vatanım 
içindir.’ diyemezdim. (Mehmet Agah Çaylan)

O olmasaydı Türkiye diye bir yer olmazdı. Şu an çocuk 
işçi olarak bile çalışıyor olabilir, yarınlarıma güvenle ba-
kamıyor olabilirdim. (Arman Özturan)

Atatürk olmasaydı onun kurmuş olduğu bu demokra-
tik sistem ve meclis de olmazdı. Düşünce özgürlüğü söz 
konusu olamaz, devrimlerle sağlanan bilimsel ve sosyal 
çalışmalar olmaz, biz de yarınlara güvenle bakamazdık.
(Zeynep Kansu)

O olmasaydı yaşam dururdu… Saatler ilerlemez, bi-
leklerimiz zincirlerden ayaklarımız gerilemekten kurtu-
lamazdı. O olmasaydı nefes olmaz, kalpler atmazdı… 
(Selenay Sadak)

O olmasaydı…Bu asırlara roman olmuş yeşil Anadolu 
Topraklarının  yeşermiş umutları rengini siyaha bırakır-
dı.Bu kültür mirası yok olur geleceğe bırakacak hiçbir 
şeyimiz kalmazdı… (Nilsu Erkaya)

O olmasaydı insanlar bilgi nedir bilmeyecekti. Medeni 
olmak, vatanseverlik ya da kısaca insanlık nedir bilin-
meyecekti. Ne de olsa o … (Emre Özalp)

O olmasaydı kadınlara hak ve saygı gösterilmezdi. Biz 
kadınlar da şu anda bu kadar rahat  yaşıyor olamazdık. 
(Elif Yurddaş)

O olmasaydı özgürlük kavramı bambaşka olurdu… (As-
lıhan Cabbaroğlu)

O olmasaydı çağdaş, laik ve özgür bir hayat hayal olur-
du. (Sevinç Aydın)

O olmasaydı güneşsiz, karanlık, renksiz, düpedüz bir ya-
şam olurdu. (Özge Ulusoy)

O olmasaydı şu an onun değerini bilmeyenler, keşke ol-
saydı diye yanarlardı. (Yağmur Barlas)

“O OLMASAYDI” Diye Sorduk Kolejlilere…
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Eğitim, çağın, toplumun, yönetimlerin, kişilerin hatta 
özel olarak bireyin gereksinimleri doğrultusunda dur-
madan şekillenen bir kavram. Sanat ve elbette este-
tik yönüyle edebiyat eğitimi de üzerinde durmadan 
düşünülmesi gereken bir konu. İnsanlaşmanın sana-
tın yolundan geçtiği de, sistem içerisinde kuralların, 
ezberlenmiş bilgilerin, tarihsel sürecin yapı taşlarının 
vurgulandığı bir yapı olduğu, bu yapının mevcut sı-
nav sistemi içerisinde de sorgulandığı günümüz için 
gerçek. Bu çelişkili gibi görünen durumun aşılmasın-
da edebiyatçılara, edebiyat öğretmenlerine ve hatta 
öğrencilere büyük sorumluluk düşüyor. Kalıpları, ku-
ralları mantıkla sorgulayan, bunları yalnızca kılavuz 
kabul edip bir metni bağımsız bir varlık kabul ederek 
çağından ve ezbere dayanan bilgilerinden soyutla-
yarak eleştirel bir biçimde çözümleyebilen, alt metin 
okuyabilen, metinleri çoklu okuyabilen nesiller yetiş-
tirme bilinci ile hareket etme sorumluluğunu her şey-
den önce hissetmek gerekiyor. 

TED Ankara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi, her 
düzeyde metin odaklı öğretim sistemiyle gençlerin 
edebiyatla bağımsız, bireysel ilişki kurmalarını önce-
lerken, öğretmen odaklı yaklaşımdan sıyrılıp öğren-
ciye hem öğrenen hem öğreten kişi olma cesaretini, 
güvenini aşılamayı amaçladığı Genç Liseli Eleştirmen-
ler Sempozyumu’nu düzenleyerek bu konuda somut 
bir adım atmayı da amaçlıyor.  Sempozyum, bunu her 

şeyden önce düzenleme komitesinden, organizas-
yonuna, katılımcısına kadar her konuda öğrencinin 
etkin ve merkez olduğu bu çalışma olmakla gerçek-
leştiriyor. Her yıl, değişen yapıtlardan ve değişik me-
tin türlerinden hareketle öğrencilerin, sorgulama, 
sorguladıklarını kanıtlama, mantık yürütürken yazılı 
ya da sözlü olarak belirli bir plan izleme, etkili konuş-
ma, topluluk önünde konuşma cesareti gösterme, 
metni yeniden yaratma, metinleri türlerine göre de-
ğerlendirme, metinler arası göndermeleri sezebilme 

IŞIL ÇIRAKOĞLU / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

GENÇ LİSELİ ELEŞTİREL
SEMPOZYUMUMUZU
Dördüncü Kez Gururla,
Başarıyla Gerçekleştirdik
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becerilerini geliştirmeleri de amaçlanıyor. Üç yıldır 
düzenlenmekte olan sempozyumda her yıl, süreç 
gözden geçirilerek yapılan değerlendirmenin ışığında 
yeniden yapılandırılıyor. 4. Genç Liseli Eleştirmenler 
Sempozyumu ilk üç yılda olduğundan çok daha farklı 
bir nitelikte gerçekleşmesi de bu güncellemelerin so-
mut örneğidir.
  
4.Genç Liseli Eleştirmenler Sempozyumu’nun en te-
mel farklılığı, 10-12 Nisan 2014 tarihleri arasında; üç 
günlük bir süreçte,  ilk iki gün TED Üniversitesi’nde, son 
gün yerleşkede gerçekleşmiş olmasıdır. Bu karar, sem-
pozyum düzenleme komitesi tarafından, öğrencilerin, 
başka okullardan sempozyuma katılan akranlarıyla bir 
gün içinde hem kaynaşmalarının hem tartışmalarının 
hem birlikte üretebilmelerinin ve bu üretimin düşün-
cenin damıtıldığı bir makaleye dönüştürme beklenti-
sinin içerisinde istendik nitelikte ürünler ortaya koya-
mamalarının tatminsizliği ile alınmıştır. On bir okulun 
yaklaşık 300 öğrencisiyle katılımının gerçekleştiği bu 
üç günlük süreçte, öğrenciler takım kurma, kaynaş-
ma çalışmaları, seçilen yapıtlar ile ilgili tartışma ve 
sunumlar yapmışlar ve tüm tartışmaların sonucunda 
makale yazmaya dönük araştırma soruları oluşturarak 
bu soruları üçe indirgeyerek yazma çalışmalarını, her 
grubun içerisinde üçe ayrılarak hep birlikte gerçekleş-
tirmişlerdir. Şiirde Ahmet Erhan’ın Buz Üstünde Yürür 
Gibi, Öyküde Leyla Erbil’in öykülerinden seçmeler, 
romanda Peride Celâl’in Gecenin Ucunda, tiyatroda 
Turgut Özakman’ın Ocak adlı yapıtının inceledikleri 
oturumlarda,  bu yapıtlara dair üçer makale yazmış 
olan öğrenciler, bu makalelerin özetini kapanış prog-
ramında sunmuşlardır. Sempozyumun öğrenciler 
tarafından en çok talep gören edebiyat uyarlamaları-
sinema-tiyatro bölümünde ise John Steinbeck’in Fa-
reler ve İnsanlar, Ayla Kutlu’nun Sen de Gitme Triyan-
dafilis, Necati Cumalı’nın Susuz Yaz adlı yapıtları aynı 
yöntemle değerlendirilmiştir. Bu yıl seçilen yapıtların 
tamamının, yakın zamanda aramızdan ayrılan, edebi-
yatımızın değerleri olan yazarlarımıza ait olması nede-
niyle süreç içerisinde yazarlarla ilgili anma etkinlikleri 
de gerçekleştirilmiş, bu çalışmalar üç gün boyunca 
çıkarılan gazeteler aracılığıyla duyurulmaya çalışılmış-
tır. Yaratıcı Drama grubu ise tüm yapıtları atölye çalış-
maları ile dramanın diliyle yeniden yaratmıştır. Farklı 
okulların edebiyat öğretimindeki ayrımdan doğan 
ve ilk üç yılda ortak bir yayın oluşturmayı engelleyen 
ortak dil kullanılmaması sorunu, bu şekilde aşılmaya 
çalışılmış, öğrencilerin bir edebiyat metnine bilimsel 
bir mantıkla bakabilmenin de mümkün olduğunu 
görmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca, iki yıldır 
sempozyumunun koordinasyonunu üstlenen 12.sınıf 
öğrencisi Dora Gözükara, “sempozyum kültürü”nün 
kazanımlarına dikkat çekerek, bir önceki yılda çalışta-
ya dönüştürülen çalışmayı sempozyum olarak sürdür-
menin gerekliliğine dikkat çekmiştir. Konuşmasında, 
2500 yıl önce Atinalı Solon’un, şehrin ileri gelen ozan 
ve yazarlarının dinlendiği, sanat ve politika hakkında 

görüşlerinin ortaya konduğu geleneksel etkinlikler-
den olan sempozyumlardan birinde demokrasi kültü-
rünün yeşermesindeki görüşlerini dile getirdiğini vur-
gulayan öğrencimiz, demokrasi kültürü oluşturmada 
kendilerine görev düştüğü bilinciyle hareket etmeleri 
gerektiğini vurgulamıştır. Tartışma, dinleme, ideoloji-
lerden, önyargılardan arınmış bir dil kullanabilmenin 
gelişmediği toplumumuzda bu kültürün oluşmasına 
hizmet edecek çalışmaların ve de bu sempozyumun 
önemi açıktır. 

 

Öğretmenlerin, yalnızca birer gözlemci, dinleyici ola-
rak görev yaptıkları sempozyumda, öğretmenler de 
bilgi ve birikimlerini son gün yaptıkları sunumlarla 
ortaya koyarak, mesleki gelişimlerine katkıda bulun-
muşlardır. Bunun yanı sıra, sempozyum içerisinde 
öğrenci-öğretmen işbirliğiyle yapılan çalışmalar da 
edebiyatın ufuk açan yanını yansıtmayı amaçlamıştır. 
Okulumuz öğretmenlerinden Havva Reyhan’ın daveti 
ile tiyatro grubuyla söyleşi gerçekleştiren Altan Alkan 
ve Erdinç Doğan’ın katkıları, öğretmenimizin Büyük 
Umutlar’la ilgili film çalışması sunumu, Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmenimiz Şule Kaynar’ın öğrencileriyle 
gerçekleştirdiği Masallardan Ütopya’ya sunumu bu 
kapsamda önem arz etmektedir.  Öncelikle öğrenci-
nin, ona bilgi aktarma işlevinden çok yol göstericilik 
görevinde bulunan lise öğretmeninin, sürekli yenilen-
mesi, kendini, mesleğini sorgulaması ve özgürleşebil-
mesi, bağımsız düşünerek üretebilmesi içinde yaşa-
dığımız koşullar için bir gerekliliktir. Bu yolda atılacak 
tüm adımlar, eğitimin gerçek amacına ulaşmasında 
anlamlı ve değerlidir. Kurumumuz, bu yolda kendisine 
düşen görevi pek çok konuda olduğu gibi bu konuda 
da yerine getirmenin haklı gururunu, mutluluğunu 
yaşamaktadır. Bu tür çalışmaların hız kazanması, des-
teklenmesi  ve de çoğalması büyük dileğimizdir. 
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2012-2013 Öğretim yılında Genç Eleştirmenler 
Sempozyumu’nda “Edebi Metinler ve Yaratıcı Drama”  
atölyelerinde Peride Celal’in ‘Gecenin Ucunda”, Ahmet 
Erhan’ın “Buz Üstünde Yürür Gibi”, ve Leyla Erbil’in 
“Hallaç” adlı yapıtları yaratıcı drama yöntemiyle işlen-
miştir. Yaratıcı Drama, çağdaş bir eğitim yöntemidir ve 
herhangi bir konuyu, doğaçlama, rol oynama gibi tek-
niklerden yararlanarak, bir grupla, grup üyelerinin ya-
şantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. 

Yaratıcı drama atölyesinde öğrencilerin yapıtlardaki fi-
gürleri, olay örgüsünü, uzamları vb. tartışıp sorgulaya-
bilmeleri, öğrendiklerini yaşantılarına geçirebilmeleri 
için ders planı hazırlanmış ve atölyede uygulanmıştır. 
Doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerle öykü, ro-

man ve şiirlerdeki figürler canlandırılmış, yapıtların 
izleklerini öne çıkaran çalışmalar yapılmıştır. Yapıtlar-
daki figürlerin çatışma durumlarına ilişkin duygusal 
durumları yaratıcı drama yöntemiyle  irdelenmiştir. 

Öğrenciler gün boyu yaptıkları çalışmaların sonu-
cunda eserlerdeki önemli çıkış noktaları belirleyerek 
canlandırma yapmışlardır. Bireysel kimlikleriyle farklı 
bakış açılarına sahip olan gençler, “insan” ortak pay-
dasında buluşarak öykü ile yaşam arasında bağlantı 
kurmuş, yeniden yaratma becerilerini kullanmışlardır. 
Edebi metinlerin yaratıcı dramayla işlenmesiyle, öğ-
rencilerin eğitim ve öğretimde etkin bir biçimde rol 
alarak öğrendikleri bilginin kalıcı olması sağlanmıştır.

GENÇ ELEŞTİRMENLER 
SEMPOZYUMU
Yaratıcı Drama Atölyesi

BUKET ŞAFAK CİĞEROĞLU  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
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Yaratıcı drama… Büyüsüne Genç Eleştirmenler 
Sempozyumu’nda tanıklık ettiğim, kokusunu gerçek 
anlamıyla ilk defa içime çektiğim ve derin ayak izlerini 
takip ettikçe büyüyen bir tutkuyla bağlandığım kos-
koca bir dünya. Birbirlerini sadece birkaç saattir tanı-
yan insanları el ele tutuşturan ve beni göz kamaştırıcı 
yaşamına çekip, altın kakmalı geçitlerinde yoldaşlık 
eden atmosferin başı dik yaratıcısı. Hepsi alçakgönül-
lü bir sempozyumun anaç bakışları altında bir araya 
gelmiş genç maceracılar…

Doğaçlamanın en mahrem sırlarını açığa vurmama 
arzusundan olsa gerek, etkinliğin sabahına kadar ne 
yapılacağı hakkında sadece tek tük ve yetersiz fikirle-
rimiz vardı ceplerimizde. Kızgın ve acımasız bir savaşa 
silahsız bir şekilde bırakılmışlık hissi kalplerimizde ho-
ron tepiyordu. Ne bekleyeceğinden emin olamayan 
ve savunmasız onlarca edebiyatsever… Ne mutlu ki 
bu kıymık iltihaplanmış deriyi şölenin daha ilk anların-
da terk etti ve böylece dramanın dayanılmaz cazibesi 
bizi gizemli kapılarından buyur etti. Öğretmenlerimi-
zin cesaret verici bakışları altında yepyeni deneyimle-
re doğru atlarımızı dehledik. 

Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nun sadece üç 
günlük bir sürede nasıl başarılı yazarlar ve şairler 
haline gelebileceğimizi öğretmiş olabileceği olasılı-
ğı patavatsız ve abartı olmaktan ileri gidemez. Ama 
bize bu amaçla birçok önemli ipucu verdiğini söyle-
mek tam yerindedir. Zamanı iyi kullanmayı uygulama-
lı olarak öğretmesi en büyük artılarındadır. Çok kısa 
zaman dilimlerinde canlandırmalar kurgulamış, çağrı-
şımlardan şiirler ve öyküler yazmış, iç dünyamızın kar-
maşasını tuval üzerinde durgun bir suya çevirmişizdir, 
ilginç tarafıysa bunların pek çoğunun bize ne kadar 
çok şey kattığını fark etmeden sadece kahkahalar eşli-
ğinde başarmış olduğumuzdur.

Ancak kanımca en güzeli, yepyeni insanlarla sımsıcak 

bağlar kurmamızdır. Utanç ve dışarıdan nasıl görüne-
ceği kaygısı çok dünyevi ve uzak olmuştur bir anda, 
daha birkaç dakikadır tanıdığınız bir insanın koluna 
girip - gözler kapalı – kendinizi tamamen onların yön 
mevhumuna bırakmak söz konusu olamayacak kadar 
basit bir işlemdir. Günümüz dünyasının dur durak bil-
meden yargılayan atmosferinden birkaç gün kurtula-
bilmiş olmak ve önyargılardan tamamen yalıtılmış  bir 
ortamın keyfini çıkarmak bizi şanslı kılandı. Paylaşılan 
ilgiler ve ortak bir amacın bir araya getirdiği bir toplu-
mun ne kadar güçlü, ne kadar sarsılmaz olduğunun 
ete kemiğe bürünmüş halleriydik biz…

Bu nedenle bir kere daha katılabilmek için yanıp tutu-
şuyor, sayılı günleri şatafatlı kelimelerle yüceltmekten 
geri kalmıyorum.  Gelin siz de katılın çekirdek ailemi-
ze. Emin olun ki, yaratıcı drama ve çocukları bizler sizi 
açık kollarla karşılayacak, yapmak isteyeceğiniz son 
şeyin geri dönmek olacağı sade ve tek boyutlu gri bir 
dünyaya veda edeceksiniz…

YARATICI DRAMA
Ve Çocukları

ZEYNEP BURAK  9/D
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MERT ADABAĞ  11/L
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5 Mayıs 2014 tarihinde okulumuza gelen Murathan 
Mungan yaklaşık üç saat boyunca bizlerle birlikte 
olup sanat edebiyat ve bunların yaşantımıza kattığı 
anlamla ilgili unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirdi.

Konuşmasına şiirin Antik çağlardan beri var olduğu-
nu, dil kadar eski olduğunu belirterek çağımızda bu 
kadar teknolojik imkân varken, görsel iletişim araçla-
rı bu kadar yaygınken okumanın hala bir haz olarak 
işlevini sürdürdüğüne dikkat çekerek başladı. Okuma 
tembeli olan, okumaktan haz almayan zihinsel tem-
belliğe düşen bireylerin hala romanları yalnızca konu 
ya da kitabın boyutu olarak algılamalarını kolaycılığa 
kaçmak olarak değerlendirdi.

Okuma eylemiyle ilgili olarak “İşte hiç kimsenin, hiçbir 
aracının aramıza giremeyeceği tek eylem okumaktır. 
Hiçbir şey bir kişinin okurken okuduğu metinle kendi 
zihinsel üretiminin arasına giremez. O yaptığınız en 
anarşist, en özgün, en bireysel edimdir. Sizin zihninizi, 
sizin tasavvurunuzu harekete geçirir. Sizin imgelem 
gücünüzü besler. Sizin hayal gücünüzü canlandırır. 
Dolayısıyla, diyelim ki Balzac’ın bir romanını okurken 
sizin okuduğunuzla benim okuduğum roman aynı 
roman değildir. Çünkü kitapları, hayatlarımızla 
okuruz. Sadece gözlerimizle değil, deneyimlerimiz-
le okuruz, birikimlerimizle okuruz. Dönüp dönüp 
tekrar aynı kitaba dönmemizin nedeni de o sırada 
hayatın içinden geçtiğimiz tünellerinde öğrendikle-
rimizdir.” diyen Mungan, okuma eylemini kişisel bir 
var oluş ya da hayata karşı çıkış olarak değerlendirdi. 
Okumanın her metni bireyin kişisel algısıyla ve biri-

kimleriyle yeniden yarattığını vurguladı. 

Okumanın bir donanım eylemi olduğunu ve bu dona-
nımların bize yeni okumalar kazandıracağını bunun 
uzun bir süreç olduğunu “ hayatın içerisinde deneyim 
olarak bazı uğraklardan geçmek gerekiyor. “sözleriyle 
anlattı.

Sanatın ve edebiyatın kültürü demokratize eden bi-
reylerin farklılıklarını ortaya koyan, farklı bakış açıları 
geliştirmesine olanak tanıyan bir olgu olduğunu da 
belirtti. Edebiyatın insan ruhunu kavramadaki rolünü 
ve önemini belirtirken konu yerine temanın önemine 
ve yazarın dil ve anlatımının yoğunluğuna dikkat çek-
ti. Bütün konuları Antik Yunan’ın tükettiğini kalanla-
rınsa Shakespeare tarafından tamamlandığını bu ne-
denle işlenmemiş bir konunun kalmadığını belirtti. Bu 
nedenle eski masalların, mitolojik öğelerin yeniden 
yorumlandığını dolayısıyla bir kitabı okutanın artık 
yalnızca konusu olmadığını anlattı.

Edebiyatın hayatla ilgisini de yorumlarken aslında 
hayatımızın ne kadar kısa, sıkıcı ve anlamsız olduğu-
nu her birimizin sıradan yaşamlar içinde yalnızca bir 
bedene hapsolduğumuzu bu tutsaklığa karşı çıkışın 
ise yine edebiyatla mümkün olacağını. “Çünkü bir 
bedene hapsolmuş canlılarız. Aslında herkes bir 
başkası olmak ister. O yüzden bu kadar film çekiliyor, 
onun için bu kadar çok kitap yazılıyor. İlle başka kişi-
leri, başka kimlikleri, başka hayatları merak ediyoruz. 
Bize benzeyenlerle özdeşleşmek kadar, bize benze-
meyenleri de merak ediyoruz. İşte, edebiyat bize hem 
kendi hayatımız hakkında bir bilinçlilik, bir farkındalık 
kazandırıyor, hem de bize geçici olarak başkası olma 
lüksü ve heyecanı yaşatıyor. İyi kitaplar bunu başarır-
lar, becerirler.” sözleriyle vurguladı Mungan.

Yaşam karşısında haksızlıklara başkaldırının yolunun 
yine edebiyattan geçtiğini, bireyin katlanma gücünü 
artırmada, adaletsizlikler karşısında içini güçlendir-
medeki işlevini belirterek aslında korkularımızın bize 
güç kattığını, korkusu olmayan insanların cesur ola-
mayacağını da belirten sözcüklerin efendisi-büyülü 
dünyanın hayalbazı-dilbazı Murathan Mungan bizlere 
unutamayacağımız anlar yaşattı.

MURATHAN MUNGAN 
İle Söyleşiden

A. ÜMİT DÖNMEZ / TÜRK DİLİ EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
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TUNA SU TÜRE  9/D

Okulumuz lise kısmına gelen Murathan MUNGAN he-
pimizin büyük keyif aldığı bir söyleşide bizlerleydi. Ka-
lemi oldukça kuvvetli bir yazar olduğunu bilmemize 
rağmen hitap ve üslubuyla da bizi çok etkiledi. Kendi-
sinin de uzun süredir liselerde söyleşilere katılmadığı-
nı belirten Mungan, heyecanını bizimle paylaştı. Söz-
lerine Ankara ‘da geçen yıllarından ve kitaplarından 
başlayan yazar, bize daha çok kitap okumamız ile ilgili 
tatlı göndermeler yaparak konuya girdi.

Söyleşisi boyunca değindiği pek çok konunun en dik-
kat çekenleri, kitaplar ve beyaz perde, yazılacak konu-
lar ve okuyan insanın geliştirmiş olduğu algı oldu. Pek 
çok kez duyulmuş “kitap okumanın önemi” konusunu 
ele alırken asla bu sözcükleri kullanmadı. Kendi tarzı-
mızı, farklılığımızı yaratabilmek için de “Kendinizden 
bıkana kadar kendinizi beğenmeyene kadar oku-
yacaksınız. Bunları bitirene kadar kendi hikayenizi 
bulamazsınız.” dedi, bu sözle okumanın önemli ol-
duğunu söylemekten çok okumazsak yazma işinde 
ilerleyemeyeceğimizi edebiyata meraklı olan bizlere 
gösterdi.

Hayatın gerçeklerini, bilinmeyenlerini, keşfedilmemiş 
ya da hiç görmediğimiz hayatların bize iç gücü verdi-
ğini söyledi Murathan Mungan. Bunu edebiyatla sağ-
layabileceğimizi anlattı. Belki de bu sebeple hayata 
karşı daha donanımlı durmamızı sağlıyordur edebi-
yat. Hem bilgi hem deneyim sağlıyordur yaşamadıkla-
rımızdan. Günümüz gerçekliklerine tamamen dürüst 
ve doğru  bir yaklaşımda bulunan yazar, bize aynılığın 
sıradanlığını da gösterdi. Farklı olmaktan korkarak , 
aynı şeyleri düşündüğümüzü , aynı şeylere gülüp , 

aynı şeyleri giydiğimize dikkat çekti. Bizlerin  gazete-
lerde ne yazarsa onu düşünmemizi , televizyonlarda 
neler gösterilse onlara inanmamızı eleştirdi. Aynı ol-
manın sadece günü kurtarmaya yaradığına da dikkat 
çekti…

Söyledikleriyle, dürüstlük kavramının önemine dik-
kat çekti. Deneyimlerini ve düşüncelerini süslemeden 
bize aktardı. Vermek istediği mesajları mesaj değil, 
gerçeklik ve bir seçenek halinde bizlere sundu. Yazar 
olmak isteyenlere ne nasıl yapılır anlatmak yerine, 
sadece her gün masanın başına oturup ellerine ka-
lemleri almaları gerektiğini duyurdu. Yeteneğe sahip 
olanlara yeteneği nasıl kullanacaklarını anlatmaktan-
sa, büyük bir ders verdi yazar. Yetenekler de yaşla-
nabilir. Yetenek bakım ve emek ister…Bu sebeple de 
Türkiye’yi bir “yetenekler mezarlığı” na benzettiğini 
açıkladı.

Yaptığı uyarılar ve ileri görüşlü tahminleriyle kimilerini 
harekete geçirecek olan motivasyonu sağladı. Fikirleri 
ve deneyimleriyle bir adım sonrasını bize haber vere-
rek ona göre hazırlanma şansını hissettirdi. Verdiği her 
fikirde bir gerçeklik ortaya koyan Mungan, aklımıza 
gelmemişleri dile getirerek salondaki herkesi kendine 
hayran bıraktı.  Bahsettiklerinin hiçbiri kesin bir ifade 
içermedi. Aynı bir öğretmenin öğrenciye ne yapması 
gerektiğini önerebileceği bir dilde. Kesin bir ifade içer-
mekten   ziyade her düşüncesi , başka kişilerin devam 
ettirebileceği, başka kafaların üstüne ekleyebileceği 
şekilde ucu açık gerçekliklerdi. Bize hayatımızın ne 
olduğunu söyleyerek, hem kendimizden korkma hem 
de kendi iplerimizi  ele alma isteği aşıladı. 

Nefes Kesen Söyleşi:

MURATHAN MUNGAN
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Öykü yazarı Ayşegül Çelik’i okulumuzda ağırlamanın 
mutluluğunu yaşadık. Yazarımız gelmeden önce, her 
birimiz onun bir öykü kitabını edindik, kıyasıya bir 
okuma yarışına girdik. Yazarımıza sürpriz olsun diye 
her bir öyküden konuyu ve içeriği yansıtan çalışma-
lar yapmaya karar verdik. Elimizden geldiğince onun 
gördüğünde mutlu olacağını düşündüğümüz görsel-
ler hazırladık. Bunları hazırlarken öykü konularını ve 
figürlerini düşünerek bunları çeşitli biçim ve renkler-
le somutlamaya çalıştık. Renkli kartonlar ve gereçler 
kullanarak gören herkesi gülümseten güzel yapıtlar 
ortaya koyduk. Bu afişleri ve görselleri Ayşegül Çelik’e 
söyleşi sonunda armağan ettik. 

Çok heyecanlıydık. Yazarımızı hem sunacak hem de 
onunla söyleşecektik. Her şey gibi, bu buluşmanın da 
zamanı gelmişti. Mikrofona yönelirken dünyanın en 
önemli işini yaptığımızı düşünüyorduk. Böyle değerli 
bir yazarı sunmak için mikrofonda olmak çok keyif-
liydi. Uzun ve edebiyatla dolu bir geçmişi olan yaza-
rımızın özgeçmişini sunduktan sonra yazarımız Çelik, 
alçakgönüllü bir tavırla  “Aslında hiç öz geçmemişim” 
diyerek sözlerine başladı. 

Söyleşimiz Ayşegül Çelik’in isteği ve yönlendirmesi 
üzerine soru yanıt biçiminde gerçekleşti. Onunla iki 
saati dolu dolu geçirdik. Birinci saat boyunca ona me-
rak ettiklerimizi sorduk. Yazar sorularımızı bizim anla-
yacağımız dille yanıtladı. Aralarda bizim sormayı akıl 
edemediğimiz başka açıklamaları da oldu. Yani ka-
zançlı çıkan yine biz olduk. Ayşegül Çelik,yazar olmak 
isteyen arkadaşlarımıza önerilerde bulundu. 

Ayşegül Çelik, birlikteliğimizin ikinci saatinde kitapla-
rımızı imzaladı. İmzalarken sevgi doluydu. Hepimize 
öyle dostane yaklaştı ki yazar -okur ilişkisinin sıcaklı-
ğını hissetmemizi sağladı. Program sonunda hepimiz 
değerli bir zaman geçirdiğimize inanmıştık. O gün di-
limizde ve yüreğimizde bir öykü tadı kaldı.  Sözlerimizi 
noktalarken yazarımızın öykülerinden seçtiğimiz bazı 
sözleri sizlerle paylaşmayı uygun gördük:

“Ölümün üstüne bile umutlu, yeni bir dünya kurula-
bilir.”  Kağıt Gemiler.

“Fakat hikayeler, ışıltılı kar tanelerinin ördüğü, can 
alıcı çığlığa benzer. Benimki de böyleydi. Kağıt üze-
rindeki masum sözcükler benim elimden çıksa bile, 
hikaye bildiği gibi akıyordu.” Şehper – Dehlizdeki 
Kuş

“İyiliğin masallarda uyuduğunu sanmasınlar.” Kağıt 
Gemiler” den.

“Yaşadıklarımız göğe savrulan harflerden ibaret-
tir.”  Kağıt Gemiler” den.

Yağmalanmış yuvasından apar topar ayrılan, 
Anadolu’nun süregelen gerçekliğine yenik düşmüş Yıl-
dız, çocuk gelin olarak dilini, insanını, âdetini bilmedi-
ği yabancı bir ailenin evine gelir. Yalnızlığını giderecek 
bir ses, bir tanıdık ararken kendi yalnızlığını iyileştire-
cek bir şey bulur. Bir dokuma tezgâhı… “Oysa bu eski 
tezgâh birden çok insanın ve hayvanın hikâyelerini 

Yazar

AYŞEGÜL ÇELİK’LE
Yaşadıklarımız

BİLGE KÜTÜKÇÜ – ŞEVİN ERKENEK  9/I

TUNA SU TÜRE 9/D
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değiştirecekti.” Çocuk gelin olmanın, ana olmanın yü-
künü fark edemeyecek küçüklükteki Yıldız, sadece o 
dokuma tezgâhını kendine tatlı bir yük bilir. Kimse o 
tezgâhın önünde neler olup bittiğini bilmezken, Yıldız 
o eve yeni gelmiş beyaz elbiseli ‘çocuk’ değildir artık. 
Nakış yaparken içine girdiği yeni dünyaya çekilip otu-
ran yeni bir Yıldız vardır artık. “Ona dikkatle baksalar 
yaptığı şeyin dokuma, nakış olmadığını anlarlardı.
(…) Nakışlar dile gelmiş fısıldaşıyorlardı.” Yıldız’ın 
dokuduğu yalnızlığı temsil eden ancak Yıldız’a arka-
daş olmayı başarabilmiş cesur, renkli bir kuş da vardır 
artık. Fakat yalnızlıktan gözlerini açmayan bu kuşa, 
Yıldız bir kuş daha hediye eder. “Böylece hayvanların 
dünyasına ne korku sızabilirdi, ne yalnızlık…” Hayal 
dünyası bu denli geniş olan çocuk, Yıldız’ın âşık kuşları 
Anadolu’nun gerçekliklerine boyun eğerek pencere-
den sözde kibirleri ile kanatlanıp uçarlar ve Yıldız’ı yal-
nızlığı ile baş başa bırakırlar. KAĞIT GEMİLER’den

Ayşegül Çelik’in okulumuzda yapmış olduğu söyleşi-
de söyledikleri bizleri etkilemekle birlikte yazar olmak 
isteyen arkadaşlarımıza da öğütler verdi ve sorduğu-
muz soruları yanıtladı. 

İçinde masalsı ögelere yer verdiği kitaplara sahip olan 
Ayşegül Çelik, masalın ve gerçekliğin birbirinin karşıtı 
olduğunu düşünüyor. Birçok hikâye ve kitap yazma-
sını  “Herkesin yazacak milyonlarca şeyi vardır fakat 
bunları fark etmemiş olabiliriz ve bizi ayıran şey nasıl 
yazdığımızdır.” nedenine bağladı. Düşünce özgürlü-
ğünün olmadığı bu ülkede yazar olmak nasıl bir şey 
sorusunu düşünmekte özgür, dışa vurmakta değiliz. 
Kendi içimizde hürüz, şeklinde yanıtladı. Yazar adayı 
olan arkadaşlarımıza; Yazar adayıysanız çok okuyup, 
çok yazmalısınız.” dedi. “Yazar, erken yaşta okumaya 
başladığı Enis Batur’dan çok etkilendiğini de belirtti. 
Yazara yazdığı “Yıldız” hikâyesindeki karakterin çevre-
sinden biri olup olmadığı sorulduğunda ise; “Çocuk 
gelinler herkesin bildiği acıklı hikâyelerdir.” diyerek 
hikâyelerinde değindiği toplumdaki sosyal yaşantıda-
ki sorunlar ve gerçekliklere değinmesinin sebebini de 
açıkladı.

TUĞÇE KOYUNCU – MİNE DERVİŞOĞLU 9/D

AYBÜKE ERGUN - BAŞAK HANÇERCİOĞULLARI  11/S
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Edebiyat öğretmenimiz Müge Atacan, 17 Şubat 2014 
tarihinde Türk yazınının önemli öykücüleriden Behçet 
Çelik’in edebi bir söyleşi yapmak üzere okulumuza da-
vet edileceğini söylediğinde hepimizin içi heyecanla 
dolmuştu. Özellikle ben büyük bir mutluluk hisset-
miştim, çünkü Behçet Çelik’in yapıtları ile tanıştığım-
da henüz ortaokul yıllarımdaydım. “Sınıfın Yenisi” adlı 
duygu yüklü gençlik romanında ergenlik yıllarının 
sancılı ruh hallerini inceleyen yazar, gerçekçi üslubu 
ve yalın anlatımıyla beni 
derinden etkilemişti. Ya-
pıtlarında kendimden 
yansımalar bulduğum bu 
yazarla, kurgularıyla bana 
başka dünyaların, farklı 
hayatların kapılarını açan 
Behçet Çelik’le tanışmak 
için sabırsızlanıyordum. 
Bu sebeple arkadaşlarım 
ve ben hiç vakit kaybet-
meden hazırlık yapmaya 
başladık.

İşe yazarın bazı yapıtlarını 
okuyup inceleyerek başladık. “Diken Ucu” adlı öykü 
derlemesiyle Behçet Çelik;her zamanki yalın, abartısız, 
sakin üslubuyla sıradan insanların inişli çıkışlı ruh hal-
leri arasında dolaştırdı bizleri.Kâh hüzünlü kâh neşeli, 
kâh boğucu kâh huzurlu bir tonda yazdığı öyküleriyle 
insanlık hallerinin en derinine inme fırsatını bulduk 

hepimiz. Yazarın bir başka yapıtı olan “Ateşe Atılmış 
Bir Çiçek” adlı deneme kitabıyla ise kendimizi kültürel 
bağlamda geliştirme fırsatı bulduk. Yirmi beş yıllık bir 
deneyim ve birikim sonucu yazılan bu kitap yazarın 
deyimiyle “yazana da okuyana da değer katmıştır”.

Daha sonra Dil ve Anlatım derslerimizi yazarın kimi öy-
külerini ve denemelerini inceleyerek, tartışarak renk-
lendirdik. O kadar sade, o kadar sessiz ama bir o ka-

dar da etkileyici, sahiciydi 
okuduklarımız. Konuştuk-
ça, üzerinde düşündükçe 
pek çok olgunun farkına 
vardık, yeni fikirlerle tanı-
şarak zihnimizin kapılarını 
araladık, bir nevi kendimi-
zii keşfettik onun sözcük-
lerinde. 

Sonrasında okulumuzda 
sergilemek üzere Behçet 
Çelik ve yapıtlarıyla ilgili 
yaratıcı çalışmalar yaptık. 
Hepimiz yazarın yapıtla-
rından seçtiğimiz edebi, 

derin anlamlar taşıyan, okuru düşündüren ve duygu-
landıran tümceleri afişler haline getirdik. Yaptığımız 
çalışmaları Kolej Sokağı’na ve konferans salonunun 
önüne astık. Artık hazırlıklar neredeyse tamamlan-
mıştı. Benimse içim içime sığmıyordu, çünkü edebiyat 
öğretmenimiz beni ve iki arkadaşımı Behçet Çelik ile 

BEHÇET ÇELİK
İle Edebiyat Dünyasına Yolculuk
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bir röportaj yapmak üzere görevlendirmişti. Ergenlik 
yıllarımda düşünce dünyamı temelinden etkileyen bu 
yazarla tanışma fırsatı bulduğuma inanamıyor, sabır-
sızlığım günden güne artıyordu.

Ve nihayet büyük gün geldi çattı. Arkadaşlarım ve 
ben Behçet Çelik ile röportaj yapmak üzere toplandık. 
Ellerimizde Behçet Çelik’in kitapları ve sorularımız…
Başta hepimiz çok heyecanlıydık, ancak yazarın sakin 
ve olgun tavrı röportajın rahat bir havada geçmesini 
sağladı. Kendisi tüm sorularımızı bıkmadan, usanma-
dan uzun uzun cevapladı. Hayata karşı sakin ve sabırlı 
duruşunu eserlerine de yansıttığını fark ettik. Yazar ve 
yazın yaşamı hakkında merak ettiğimiz her şeyi öğ-
renmiş ve kafamızdaki tüm soruların cevaplarını bul-
muş olarak röportajımızı bitirdik. Ardından söyleşiyi 
dinlemek üzere konferans salonuna geçtik. Söyleşide 
henüz lise yıllarındayken Adana’da başlayan yazın ha-

yatının dönüm noktalarını bizimle paylaşan yazar, iyi 
bir yazar olmak ve dili ustaca kullanabilmek için kitap 
okumanın ne kadar önemli olduğundan bahsetti. 

Konuşması bittikten sonra yazar, kâh özel yaşamıyla, 
kâh yazdıklarıyla  ilgili kendisine sorulan tüm soruları 
içtenlikle cevapladı. Söyleşinin sonunda Behçet Çelik 
kitaplarını imzaladı ve her öğrenci ile kısa kısa söyleşti. 
Biz de bu güzel günün anısına yazarımıza bir dolma 
kalem armağan ettik. 

Söyleşinin ardından sınıflarımıza döndüğümüzde he-
pimiz çok mutluyduk. Özellikle ben, düşünce gücümü 
böylesine etkileyen bir yazar ile tanışma fırsatı buldu-
ğum için kendimi çok şanslı hissediyordum. Behçet 
Çelik’in duru, yalın anlatımıyla içimizden insanların 
hayatlarına misafir olma şansını yakalamak hepimizi 
heyecanlandırmıştı. Behçet Çelik’e ve bu güzel günü 
düzenleyen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz.

Bu sene okulumuza İstanbul’dan çok özel bir konuk geldi. Bize ziyarette bulunan bu değerli yazar hepimizin ya-
kından tanıdığı ve yapıtlarını büyük bir zevkle okuduğu Behçet Çelik’ten başkası değildi. Kendisiyle özel olarak 
röportaj yapma şansına sahip olmuş üç öğrenciden biri olarak, benim kadar şanslı olmayan öğrencilerin de bu 
röportajı okumasını ve Behçet Çelik’i yakından tanımalarını diler, yazarı tekrar okulumuzda görmeyi umarım…

Bircesu Uslu: Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Bu 
okulumuza ilk gelişiniz, değil mi?

Behçet Çelik: Evet, bu ilk gelişim. Çok şanslı olduğu-
nuzu düşünüyorum gerçi ben liseyi bitireli çok oldu, 
ama ister istemez bir kıyaslama yapınca olanaklarınız, 
çıkarttığınız dergiler, öğretmenleriniz… Şanslısınız 
yani. 

Cansu Süt: Nasıl yazar olmaya karar verdiniz?

Behçet Çelik: Kitap okumayı çok seviyordum onun 
etkisi vardı. Siz de bilirsiniz, belli bir yaşta insan ken-
dini ifade etmek istiyor. Gençlik çağlarının kendine 
has bir yalnızlık duygusu var, onu kırmak istiyor. 
Genç insanlar farklı farklı yollardan bunu gidermeye 
çalışırlar. Benim bir arkadaş çevrem de vardı, çok yakın 
dostluklarım da vardı ama sanırım kitaplarla kurmuş 
olduğum bağ aynı zamanda yazıyla da bir bağa vesile 
oldu ve yazmayı kendimi ifade etmenin bir yolu olarak 
gördüm. Tahmin ediyorum, gene kitap okumayı çok 
sevdiğim ve çok okuduğum için Türkçe derslerinde 
iyiydim. Orta ikinci sınıfta hatırlıyorum Türkçe öğret-
menimiz her hafta bir edebiyat ürünü ödev verirdi. 
Bu hafta öykü yazacaksınız, bu hafta röportaj, fıkra 
yazacaksınız gibi… Öykü yazdığımda “Senin ilerde iyi 

bir yazı hayatın olabilir.” demişti. O, beni çok yönlen-
dirmiş  bir duygudur. Bu gibi şeylerin etkisiyle ödev 
olmadığı halde kendi kendime bir şeyler yazmaya 
başladım. Öykü bu durumda işin biraz kolayıdır.  Kısa 
bir metindir, şiirden ziyade öykü bana cazip geldi. O 
dönemde yazdığım öykülerden de hatırladığım ka-
darıyla aslında kendi günlük hayatımı anlatıyordum. 
Onları öyküleştirme çabası vardı. Bir yaz tatilinde öykü 
yazmak için hayali bir arkadaşıma mektuplar yazmaya 
başladım. O da aslında bir yazı pratiği olmuş, sonra-
dan onu düşündüm. Sonuçta, bir şekilde o gün yap-
tıklarımı anlatıyordum. Bu yazı işi biraz da yazarak ge-
lişir. Şansım da yaver gitti, erken yaşlarda yazdıklarımı 
basılı olarak görme şansı buldum. Onlar da hep beni 
motive eden şeylerdi, çok fazla arkadaşlarımla payla-
şabildiğim şeyler değildi bunlar ama benim bazı arka-
daşlarla olan ilişkimi güçlendirdi, yazdığımız şeyleri 
birbirimize okumamız, edebiyat üzerine konuşmamız. 

Bircesu Uslu: Birçok öykünüzde toplumsal değerlerin 
yitirildiğini ve insanların boş olduğu yazmışsınız, ne-
den böyle düşünüyorsunuz? Özellikle Diken Ucu kita-
bında okuduğumuz öykülerinizde daha bir soyutlama 
görülüyor, bunun nedeni nedir?

BEHÇET ÇELİK OKULUMUZA GELDİ...

17 Şubat 2014
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Behçet Çelik: Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, bizim insan 
olarak çok daha yaratıcı olabileceğimiz, çok daha ken-
dimizi geliştirebileceğimiz imkanlar var, ama yine bu 
çağın zorunlulukları bizi kendi isteklerimizin dışında 
hayatlar sürmeye sevk ediyor ve bu benim kendi ku-
şağımda çokça gördüğüm bir sıkıntıdır . Bu ileri yaş-
larda her türlü ilişkiyi etkiler. Kendini geliştirememiş, 
kendi içindeki yaratıcılıkla buluşamamış bir insanın 
ikili ilişkilerinde de aşk ilişkisinde de, evliliğinde de, 
dostluk ilişkisinde de sıkıntılara yol açıyor, çünkü çok 
derinlerde bir mutsuzluk, çok derinlerde bir huzur-
suzluk var. Öykülerde de ben kişisel ilişkiler üzerinden 
toplumsal değer yargılarına değinmekle birlikte konu 
olarak seçtiğim ikili ilişkilerdir, kişinin kendi yalnızlığı-
dır. Benim kafamda bu bir mesele olduğu için yazma-
ya oturduğumda da hep bunlarla ilgili yazmak bana 
uygun geldi ve onları yazdım.

Cansu Süt: Yazılarınızda genellikle yalnızlık ve top-
lumdan uzaklaşma temasını işlemenizin sebebi nedir?

Behçet Çelik: Bu herhalde biraz derinlerde bende de 
böyle bir duygu olduğu içindir ama az önceki soruyu 
yanıtlarken dediğim gibi bu yaşadığımız çağa da özgü 
bir şey ve bu çağın insanının yalnızlığını anlatabilmek 
için de işte bu geri çekilmiş, kendine dönmüş birey-
leri anlatmak bana daha uygun görüldü. Bir yandan 
da ben edebiyatı bir insan araştırması alanı olarak gö-
rürüm. Ben de yazarken çok iyi bildiğim bir şeyi baş-
kalarına anlatmaktan ziyade ben de aslında araştırma 
halindeyim. Dolayısıyla çıkmaza girmiş bir insanı an-
lattığımda o insanın oradan nasıl çıkacağını, nasıl bir 
iç dünyası olduğunu bunları yazarken ben aslında bir 
şekilde kendimle ilgili de kimi soru işaretlerine cevap 
arıyorum. Bu da işte yalnız başına yapılan bir şeydir, 
çok yakın dostunuzla oturup meseleleri konuşursu-
nuz ama yine de aynı olmaz. En sahici olanı insanın 
kendi içindekidir. Orada tabii şöyle bir çelişki ortaya 
çıkıyor, ben buna yalnızlık ve tek başınalık diyorum. 
Yalnızlık, üzücü bir şeydir. İnsanın kendisini toplumda 
yakınlarından uzaklaşmış, soyutlanmış hissetmesidir. 
İnsanın kendine döndüğü dolayısıyla az önce demin 
o içindeki yaratıcılığı keşfetmeye çalıştığı, kendini ta-
nımaya çalıştığı bir şeydir fakat bu çoğu zaman iç içe 
geçer. Kendimize ait bir dünya yaratmak isteriz, o sa-
dece bize ait olsun isteriz ama bir bakarız bu sefer de 
yalnız kalmışız ya da öbür türlü yalnızlık içerisindey-
ken oradan verimli sonuçlar çıkaramayız çünkü kendi 
kendimizi yiyip bitiriyoruzdur, görmek istediğimiz in-
sanları göremiyoruzdur, sevdiğimiz insan bizi sevmi-
yordur, yalnızlık duygusu içerisindeyizdir. Dolayısıyla 
bu tek başınalık ve yalnızlığın geçişliliği ve dönüşen 
halleri de bana edebiyat açısından verimli bir alan ola-
rak görülmüştür. 

Bircesu Uslu: Ateşe Atılmış Bir Çiçek kitabında hakkın-
da yazdığınız yazarları neye göre seçtiniz?

Behçet Çelik: O yazılar yıllar içerisinde yaklaşık yirmi 
beş yılda dergilerde yamınlanmış yazılardır. Kitap için 

yazdığım iki üç yazı var. Edebiyatla yakından ilgilen-
meye başladığımda benden büyük edebiyatçı bir 
ağabeyimin “Türkçe edebiyatı ve usta yazarları iyi bil-
melisin.” demesiyle daha belli bir yazara odaklanmış 
okumalar yapıyordum ve o dönemde bir edebiyat 
dergisi çıkarıyorduk, o edebiyat dergisine yazı yazmak 
gerekiyordu. Bazı usta yazarlarla ilgili yazılar o dö-
nemde yazmıştım. Sonra Virgül dergisiyle tanışmam 
benim şansım oldu. Virgül, eleştiri ve kitap dergisiydi. 
Kitap vs ürün yayımlamazdı. O, benim güncel edebi-
yatı takip etmemi ve bu arada da o yıllarda da kimi 
yazarların toplu eserleri basılmaya başladı. Dergideki 
arkadaşlar benden onlarla ilgili yazı yazmamı istedi-
ler. İşte bu yazılar böyle birikti ama özünde Türkçe’nin 
usta yazarları severek okuduğum yazarlar. Bunlardan 
oldu. Kitaptaki yazarlardan birisi bir ortak kitap için 
benden sipariş edilmiş bir yazıydı. Yazma pratiği geliş-
tikçe başka dergilerden başka yazarlardan da teklifler 
geldi ve bu teklifler için de yazılar yazdım, sonra böyle 
bir kitap oluşturmaya çalıştığımda çok fazla yazı vardı 
elimde. Ben bir sınırlandırma yaptım, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarından yetmişli yıllara kadar. Belli bir bütünlük 
içerisinde olsun istedim ve bu kitap ortaya çıktı.

Büşra Bilge: Gecede Tuhaf Gölge adlı öykünüzde bir 
“çember”den bahsediyorsunuz. Herkes ister istemez 
bu çembere dahil olur mu sizce?

Behçet Çelik: Kopya çekmem lazım hangi öykü oldu-
ğunu… Siz hatırlıyor musunuz hangi öykü olduğunu?

Bircesu Uslu: Orada hayatın sanki eskiden mükem-
melmiş sonradan bozulmuş olduğunu düşünen in-
sanlar vardı, sürekli şikayet ediyorlardı. Öyküdeki kişi 
sürekli bundan yakınıyordu. Sanki her şey mükem-
meldi bu insanlar geldi, kötülükler başladı, bunaltıyor 
bu çember beni, diyordu. Her yerde çemberlerin oldu-
ğunu söylüyordu. Başka bir çembere yakalanmadan 
kaçmalıyım, diyordu.

Behçet Çelik: Çemberlerle ilgili orda söylemeye çalış-
tığım şey oradaki kahramanın kendisine  farklı toplu-
luklar içinde kendine yer bulamaması. Aidiyetsizlik. 
Bu tabii kahramanın kişilik yapısından da kaynakla-
nıyor olabilir. Bir şekilde o çemberlerin kapalılığı ve 
her çemberin başka bir çembere çıkması kahramanı 
olumsuz yönde etkiliyor, onu sıkıyor, boğuyor. Kah-
raman yalnız kalmayı göze almış, çünkü etrafındaki 
insanlar kendilerine dönmek yerine dış dünyayı eleş-
tirerek kendilerini var ediyorlar. Bundan bir rahatsızlık 
duyuyor.

Büşra Bilge: Siz de aynı kahraman gibi kendinizi bu 
çemberlerin içerisinde sıkışmış bir halde hissediyor 
musunuz?

Behçet Çelik: Zaman zaman evet ama bazen kendimi 
o çemberin başı gibi hissettim çünkü mükemmel du-
rum yok hayatta. Bazen ben de bir çemberin içinde iki 
üç saat bulunmuşumdur. Aslında hiç rahatsız olmam, 
çıktıktan sonra ben ne yaptım derim. Doğru bir yanıtı 
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yok bunun ama öykülerimde kendi duygularımdan 
faydalanırım yani aslında kahraman ne hissetmişse 
ben de aynılarını hissetmişimdir.

Cansu Süt: İlk öykünüzü yayımlama hikayeniz nedir? 

Behçet Çelik: Orta son sınıftayken Adana’da bir yerel 
edebiyat gazetesi çıkmaya başlamıştı. Elimde bir tane 
öykü vardı onu hemen oraya gönderdim. Derginin 
ikinci sayısında küçücük bir not vardı. Adım yazıyor, 
öykünüzü aldık, gelecek sayı öykünüz veya öykünü-
zün eleştirisi yayımlanabilir. Ben havalara uçtum. Adı-
mı ilk defa basılı olarak bir yerde görüyorum. Fakat o 
derginin üçüncü sayısı çıkmadı. Dolayısıyla o öykü ya-
yımlanamadı. Daha sonra ben kendimce yazıyordum 
ve bizim eve Varlık dergisi giriyordu. Varlık dergisinde 
her sayı yeni bir öykücü diye bir bölüm vardı. Bu ilgi-
mi çekti. Oraya bir öykü gönderdim, cevap geldi. O da 
benim için önemliydi. Türkiye’nin en eski dergisinden 
cevap geliyor. Tek öykü değerlendiremiyoruz, en az 
beş öykünüz olursa öykücülüğünüz hakkında bir fik-
rimiz olur ve içinden birini beğenirsek yayımlarız, gibi 
bir yanıt. Elimde de benim dört öykü var apar topar 
beşinci bir öykü yazdım, gönderdim. Öykülerin bü-
tünüyle ilgili bir eleştiri geldi ve o sırada ben üniver-
siteyi kazandım. Varlık dergisine gittim üniversitenin 
açıldığı hafta işte ben o yazıştığınız gencim dedim. O 
benim sonradan yazdığım beşinci öykü birkaç ay son-
ra yayımlandı. Beni çok motive etti. İşte ilk öykümün 
yayımlanış hikâyesi budur. Milliyet Sanat dergisi de 
sayfalarını genç yazarlara açtığı yıllarda benim de bir 
öyküm yayımlanmıştı. 

Bircesu Uslu: İyi bir yazar olmak için bireyin hangi 
özelliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Behçet Çelik: Öncelikle kitap okuması ve kitabı edebi 
amaçlarla algılaması yani etkin okuma yapması ge-
rekli. Bir süre sonra zaten o kendiliğinden oluyor yani 
insanın eline kalemi alıp yazası geliyor. Kitap okurken 
bu yazar bu cümleyi neden kurmuş, ya da bu öykünün 
kurgusunu nasıl yapmış bunları ister istemez kafanız-
da soruyorsanız ya da  yazar ne kadar güzel anlatmış, 
benim duygum bu ama ben bunu böyle ifade ede-
mezdim, diyen kişi zaten bir zaman sonra kendi duy-

gularını da daha edebi bir form içerisinde anlatmaya 
çalışacaktır. Dolayısıyla dil ve edebi metinlerle yakın 
ilişkide olmak gerekiyor. 

Cansu Süt: Yazın hayatınızda sizi etkileyen yazarlar var 
mı?

Behçet Çelik: Öykü yazmamın sebebi iki veya üç yazar-
dır: Sait Faik, Orhan Kemal vb. bu yazarların üzerimde 
etkileri çoktur. Bu yüzden üslup ve öykü yazarlığımda 
onlardan parçalar görülebildiği gibi ilk öykülerimde 
onların büyük bir izi vardır. 

Büşra Bilge: Denemenizde bahsetmek istediğiniz 
ama bahsedemediğiniz bir yazar var mı?

Behçet Çelik: Çok olmadı. O anlamda ben şanslıydım. 
Bir kitaba birisi hakkında bir yazı yazmak istediğim-
de onu yayımlatma imkanım oldu. Hatta şimdilerde 
benden daha çok yazı istiyorlar. Bunu bir ev ödevi gibi 
yapıyorum ama bir Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında 
yazmak isterim bir gün. Hakkında yazı yazmadıklarım 
aklımın bir ucunda, bir gün hepsi için tek tek yazmak 
isterim.

Bircesu Uslu: Sizin gözlem ve yorumlarınıza dayalı 
olarak sizce bugünlerde yazılan edebiyat yazılarından 
geleceğe taşınan olacak mı?

Behçet Çelik: Mutlaka taşınacaktır. Hatta şimdiden 
bile taşındı. Sonuçta edebiyat bir sürekliliktir, dünden 
birileri nasıl kalmışsa bugünden de birileri kalacaktır. 
Sizin nesliniz bizden kalan yapıtlardan esinlenerek or-
taya yeni yapıtlar koyacaktır.

Büşra Bilge: Şu anda ülkemizde olan güncel olaylarla 
ilgili olarak siz bir yazar olarak ne düşünüyorsunuz?

Behçet Çelik: Bu yaz yaşanan olayların etkileri edebi-
yatımızda daha sonra ortaya çıkacak. Edebiyatımızın 
ihtiyaç duyduğu şeylerin bir kısmı orada yeniden ye-
şerdi. Bence bugün bunun hakkında yazılanlar erken 
ama bir zaman sonra bu ortamdan faydalanan edebi-
yatçıların nitelikli ürünlerini göreceğiz. Ben edebiyat 
konusunda umutluyum. Ülke konusunda da umutlu-
yum.  Umudumuzu yitirmeyelim, diyorum.
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Edebiyatta eserler toplumsal ya da bireysel temelde, 
gerçek ya da fantastik bir düzlemde ele alınabilir. Bu 
yapıtların amaçları, anlattıkları, türleri her ne kadar 
farklı olsa da hemen hepsi bir şekilde “insan doğasına 
ışık tutma” görevini üstlenir. Özellikle toplumcu ya-
pıtlarda, figürler ve olaylar; aynı coğrafyada ne kadar 
farklı ve bilinmeyen koşulların, yaşamların var oldu-
ğunu yansıtırken aktarır insan doğasını. Bunu yapar-
ken kimi zaman anlatım tekniklerini, kimi zaman olay 
örgüsünü kullanır ve figürü hikâyenin gerçekliğinin 
bir parçası haline getirir. Ferit Edgü’nün “Hakkâri’de 
Bir Mevsim” adlı yapıtı ve Yaşar Kemal’in “Ortadirek” 
adlı yapıtı üzerinden, anlatım teknikleri temel alınarak 
figürlerin oluşturulması ve karakter gelişimi ele alına-
caktır.

“Hakkâri’de Bir Mevsim”, sürgün edilen bir öğret-
menin yabancı bir ortamdaki yaşam savaşını anlatır. 
“Yabancı ortam” yani yapıtın uzamı ise aslında kendi 
memleketinin uç köylerinden, “Pir Köyü”dür. Dilini 
bile bilmediği bu insanlarla aynı koşullarda yaşama-
yı öğrenir öğretmen. Bu yapıtta iki farklı insan doğası 
vardır. Biri kendini denizci olarak tanıtan öğretmen, 
diğeri ise “Hak” ilinin zor koşullarına alışmış olan köylü 
halkı. Birinci şahsın dilinden yazılmış olan eser, iç mo-
nologlar ağırlıklı olmakla birlikte daha çok öğretmen 
figürün, odak figürün, düşünceleri ve yaşadıklarını yo-
rumlama şansı verir okura. Hava koşulları, yoksulluk, 
hastalık, yalnızlık, çaresizlik gibi esenliksiz durumlar 
yapıtın geneline olumsuz bir anlam yüklese de arka 
planda verilen umut belirgindir ve öğretmenin kendi 
iç dünyasıyla, “doğasıyla” ilgili ipucu verir niteliktedir. 
Bu iç monologlar zamanla odak figürün anlaşılmasına 
yardımcı olur. Örneğin bilinçlidir odak figür, çabalar 
ve düzeltme uğraşındadır. Köy halkı gibi, hatta belki 
köy halkından çok üzülür yapıtta bir dış gerçeklik ola-
rak sunulan “çocuk ölümleri”ne, çocuğun annesinin 
hissettiği çaresizliği o da hisseder, annesiyle ağlar. Bu 
durum çocuğunu kaybeden bir annenin ve önünde-
ki sahneye hayatında ilk kez tanıklık eden bir adamın 
tepkisidir. Odada başka kimsenin ağlamaması, ertesi 
gün çocuğun sessiz, ıssız bir törenle gömülmesi ise 
bu duruma alışmış, sıkça tanıklık eden bir köy halkının 
tepkisidir. Kurguda verilen bu detay, odak figürün iç 
monologları, aslında insan doğasının çaresizlik karşı-
sında alışmaya ve tepkisizleşmeye yatkınlığını göste-
rir okura.

Yaşar Kemal’in “Ortadirek” adlı yapıtında ise benzer 
gerçeklik, benzer çaresizlik, yoksulluk ve zor koşul-

lar daha nesnel bir dille ele alınır. Üçüncü tekil şahıs 
anlatımı, yapıtı her ne kadar öznellikten uzaklaştırsa 
da olayların ele alınış biçimi, yapılan betimlemeler ve 
kurgu o uzamdaki dış gerçekliği ve figürleri oluşturur. 
İç monolog ve dış monologlar yapıtta yer alır. Özellik-
le Meryemce figürünün doğaya seslenişleri, kendiyle 
konuşup yakınmaları karakter oluşumunda önemlidir. 
Olumsuz koşullar burada okurun karşısına daha di-
rençli, daha güçlü figürleri çıkarır. İki yapıtta halk ki-
şilik ve yaşam koşullarının zorluluk derecesi açısından 
farklılıklar gösterse de iki yapıtta da temel alınan şey 
umut ve inançtır. Zor durumda kalan insanın umuda 
tutunması bir insanlık gerçeğidir. Meryemce başörtü-
süne sakladığı uğur böceğine, Ali yağmur yağmasına 
bağlar umudunu. Onların zorlu Çukurova yolunu at-
sız ve aç bir şekilde tamamlamalarının da arkasındaki 
nedendir umut. Adil Efendi’ye olan borçların öden-
mesi, çocukların kışın aç kalmaması da umutlarını 
belirginleştiren amaçtır. Figür oluşumunda önemli 
bir görevi olan bir başka anlatım tekniği ise geriye 
dönüştür. Koca Halil figürünün oluşumunda Ali’nin ve 
Meryemce’nin anıları bu figür için iki farklı bakış açı-
sı sunar okura. Ali’yi kurtaran Koca Halil, Uzun Ali’nin 
hatıralarında kurtarıcı, babasının en yakın arkadaşı 
olarak canlansa da Meryemce’nin anılarında sadece 
hırsız, kocasının katili olarak var olur. Koca Halil bu 
özelliğiyle bencil yanını ve yardımsever yanını birlik-
te yansıtır.Atın ölmesiyle kaybolması, döngele vaktini 
geç söylemesi bu bencil yapısının başka örnekleridir. 
Aile bağları, zor koşullar ve çaresizlik yazarın kullan-
dığı ayrıntılı betimlemelerle belirginleşir. Betimleme-
ler ve olay örgüsü bir arada insanın doğaya direnen, 
güçlü yanını ve vefalı yapısını yansıtır. Ali’nin annesi-
ni taşırken yara olan ayaklarına  gelin Elif’in lastikten 
ayakkabı yapması bu anlamda en can alıcı noktalar-
dandır. Meryemce’nin dış monologlarda oğlu Ali’ye 
kin ve öfke kusması, iç monologlarda ise acıması ve 
güçlü bir merhamet hissiyle iyileşmesini istemesi in-
san doğasının hem inatçı hem de merhametli yanını 
gösterir. Bir annenin zor koşullarda oğluna duyduğu 
öfke ve acıma hissinin verdiği dengesizliktir aslında 
burada okura sunulan, masalsı ögeler de yazarın baş-
vurduğu teknikler arasındadır. Çaresizlikte insanlar 
sadece umuda değil, asılsız inançlara da tutunurlar. 
Periler, ağaç ve manevi anlam yüklenmiş birçok nes-
ne bu anlamda önemlidir. Meryemce’nin toprakla, 
gökyüzüyle, ağaçla, böcekle konuşması da nesnelere 
verilen manevi değeri yansıtır ve romana masalsı bir 
özellik kazandırır.

Ortadirek ve Hakkari’de Bir Mevsim Adlı Yapıtlarda

ANLATIM TEKNİKLERİ
Üzerine Bir Değerlendirme...
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İki yapıt bir arada incelenecek olursa aralarındaki te-
mel fark, biçimlerinden yani anlatış biçiminden kay-
naklanır. Bu durumun anlatım teknikleriyle de doğ-
rudan bir ilişkisi vardır. Hakkâri’de Bir Mevsim anlatış 
biçimi açısından düz yazıdan farklı özelliklere sahiptir. 
Tümceler daha şiirsel ve daha duygu yüklü nitelikte-
dir. Paragrafların olmayışı cümlelerin her birinin ayrı 
satırlara yazılması  duygusal ve soyut anlamının bi-
çime yansımasıdır. Düşünce akışı geçmişte olan be-
lirsizlik ve kaybolmuşluk teması odak figürün oluştu-
rulmasında önemli bir yer tutar. Bu bilinç akışları aynı 
zamanda kurguyu kesin bir olay örgüsünden koparır. 
Ortadirek ise daha belirgin bir gerçeklikte okura ve-
rilir. Kurguya müdahale eden bilinç akışı değil iç mo-
nologlardır ve figürlerde kaybolmuşluk, yabancılık 
duygusu yer almaz. Figürler uzama alışkındır ve geri 
dönüşlerle figürlerin uzamlardaki duruşu belirginleşir. 
Bir başka teknik farklılık ise betimlemelerin varlığıdır. 
Hakkâri’de Bir Mevsim uzamı ve karakterleri somut bir 
gerçekliğin ürünü olsalar da soyut düzlemde ele alır, 
öğretmen, denizci, sürgün hiçbir zaman gerçek kim-
liğini söylemez okura. Bu belirsizlik yapıtın çoğuna 
hâkimdir ve düşünsel düzlem betimlemelerin varlığı-
nı azaltır. Çocukların kar üzerinde soğuktan donmuş 
ayakları gibi sadece çarpıcı betimlemeler  yer alır. 
Ortadirek ise betimlemeler açısından zengin bir an-
latıma sahiptir. Yılanların sevişmesi, güneşin doğma-
sı, döngelenin yuvarlanması gibi birçok örnek vardır. 
Bu betimlemeler uzam oluşturmada önemli olduğu 
kadar, ipucu izlek olarak da önem taşır. Koca Halil’in 
döngeleyi görmesi, köy halkını götürmemesi; yapıtın 
sonunda toplanmış pamuk tarlaları karşısında yaşana-
cak hüsranın habercisidir. Her iki yapıtta da zor koşul-
larda yaşamını devam ettiren insanların savaşı yer alır. 
Koşullar ekonomik düzlemde ele alınır. Olanaksızlıklar, 
yoksulluk belirgin olduğu için var olmaktadır. İlgisizlik 
ve unutulmuşluk Hak ilinde yaşanan doğayla müca-
deledeki başarısızlığın nedenidir. Ölümler durduru-
lamaz ve bu bir gerçeklik haline geldiği anda insan 
doğası ona göre biçimlenir. Mücadele, umut, inanç 
zor koşullarda insanın tutunduğu tek dayanaktır. An-
cak romanın sonunda öğretmenin köyü terk etme-
sinden de anlaşılacağı gibi; her ne kadar sahiplense, 
özlem duysa da insanoğlu bencil bir doğaya sahiptir. 
Tüm bu olumsuzluklara dayanmak yerine kolayı yani 
kaçışı seçecektir. Köy halkı ise aynı zorluklarla, aynı 
olanaksızlıklarla  savaşmaya devam edecektir. Orta-
direk de umudu zorluklardan kurtulmak için temel 
alır. Araç amaç haline gelir. “Geldik ya!” sözü, pamuk 
toplayıp para kazanmaktan çok yolculuğu tamam-
lamanın amaçlaştığını gösterir. Muhtar, Adil Efendi 
gibi ekonomik açıdan güçlü figürlerin sömürüleri ve 
imkânsızlıklar bu köy halkının bencilliğini tetikler. 
Aile bağları figürleri bağlar ve umudu devam ettirir. 
Zor koşullar güçlü ve dayanıklı bir birey olma yolunda 
önem taşır. Bu nedenle her iki yapıt da insan doğasını 
anlatım teknikleri yardımıyla okura sunar.
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şimdi gökler mecnun rüzgâr yolcu bulutlar 
şimdi yürek sarhoş kâğıt sarhoş kalem sarhoş 
minareler elpençe divan durmaktan usanmış 

mavi yeşil neon lâmbaları bir sönüp bir yanıyor 
son tramvaylar fren çözüp uykuya doğru uzamış 

ve iliklerine kadar geçmiş efkâr 
istanbul şehri ağlıyor 

ben mehtabı içmişim gökyüzü içime akmış 
onlar anadan üryan ansızın karşıma çıkmışlar 

bir hayal bir rüya gibi gelip elimi sıkmışlar 
kimisi feshane’den kimisi beykoz fabrikası’ndan 

gözleri nemli değilmiş ama galiba açmışlar 
bu kan mıdır kızılcık mıdır mum gibi veremliler 

ölüm gezer gölgeniz misâli arkanızdan 

merhaba mahkûmlar kelepçeliler 
yumruklarınız koparılmak istemez hayat kavgasından 

yalnız sen yağma yağmur vurma kalbime kalbime 
bulutlar seni almasın karanlık kana girmesin 

çıkmış bir yol sefere çıkmaz olası rüzgâr 
şimdi bütün türkiye bir anne gibi uyumuş 

ah benim anadolu’m ah benim türkiye’m 
yarana merhem olsam gözlerimi sürsem 

bu çocuklar merinos fabrikası’nın işçileri bursa’dan 
bunlar kömür kesilmiş kalbini söker yeraltından 

söndürme lâmbamı rüzgâr bulutlar beni almasın 
kaldırımlar dinleniyor başını toprağa koymuş 

ne zincirler örmüşüz gözyaşlarından 
bırakın istanbul şehri kana kana ağlasın

ATTİLA İLHAN

İSTANBUL 
ŞEHRİ
AĞLIYOR

 ROZERİN ALP  11-İ
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İnsanoğlu içinde var olduğu toplumsal yapının temel 
yapı taşıdır. Bu bütünlük içinde kişi kimi zaman kendini 
bu yapının önemli ve ayrılmaz bir parçası olarak görür-
ken kimi zaman da kendini bütünlüğe ait hissetmez, 
bütünün dışında kalmayı tercih eder. Bununla birlik-
te kişi kendi varlığını ne derece soyutlamaya çalışırsa 
çalışsın sözü edilen büyük çarkın bir dişlisi olmaktan 
deyim yerindeyse kurtulamaz. Bireysel sorunlarla be-
raber toplumun aksaklıkları, sosyal sınıf farkları gibi so-
runlarla da yüzleşir, çoğunlukla kendince bir duyarlılık 
gösterir. Attila İlhan’ın “İstanbul Şehri Ağlıyor” adlı şiiri 
de toplumun açlık, yoksunluk gibi çeşitli sorunsalları 
karşısında çaresiz kalan şiir kişisinin duygu durumunu 
ve bu sorunsallara yaklaşımını, sorunlar karşısındaki 
eleştirel ve çözüm aramaya yönelik bakışını anlatır.

Metnin başlığı şiir içinde tekrar edilen bir söz grubudur 
ve şiir için ipucu izlek konumundadır. “İstanbul” şiirin 
uzamını belirtirken “şehir” sözcüğü halkı, kalabalığı 
simgeler. Öyleyse bu şiir toplumu, bir başka deyişle 
İstanbul toplumunu anlatmaktadır. “Ağlıyor” kelimesi 
olumsuz, mutsuzluk ifade eden anlamlar taşımakta, 
böylelikle “İstanbul şehrinin ağlaması” bu kentte yaşa-
nan olumsuzlukları, acıları ve üzüntüleri aktarmakta ve 
şiir kişisinin bu uzamda, böylesine olaylar yaşanırken 
hissettikleri şiir kişisinin kendi dilinden, içten bir söy-
lemle dile getirilmektedir. 

Şiirin birinci anlatımsal kesitine, şiir kişisi “şimdi gök-
ler mecnun, rüzgâr yolcu bulutlar” diyerek başlar. 
Kullanılan “şimdi” ifadesi şiir kişisinin şu an içinde bu-
lunduğu durumu simgelerken “gök”, “bulut”, “rüzgâr” 
gibi kelimelerin birbiriyle anlamsal ve verdikleri duy-
gu açısından bağlantılı olduğu görülür. Rüzgâr şii-
rin bu kesitinde kişileştirilmiş, bir “yolcu” olarak tarif 
edilmiştir. Rüzgarın yola düşmesi, yolculukları, gidişi 
çağrıştırır. Gökler ise “Mecnun”dur, kendini bilmez, bir 
hevesin, sevdanın ya da düşüncenin bağımlısı olmuş, 
kendi varlığını ona adamıştır. Bu sözlerin ardından di-
zelerde kullanılan “yürek”, “kağıt” ve “kalem”in “sarhoş” 
olması, şiir kişisinin düşünceli, dalgın, efkârlı yönünü 
vurgular. Bu şehirde “minareler el pençe divan dur-
maktan usanmış”tır. Şiir kişisi bu söylemle artık din ve 
maneviyat gibi olguların bile insanları mutlu etmeye, 
onlara bu kentte umut vermeye yetmediğini belirtir. 
İnsanlar maneviyattan, bu olgulara bel bağlamaktan 
bıkmış bir başka deyişle “usanmış”lardır. Bu noktada 
sözü edilen kentin insanlarının umutsuzluk, heves-
sizlik ve usanç içinde oldukları söylenebilir. Şiir kişisi 
içinde bulunduğu uzamı “mavi yeşil neon lambaları bir 
sönüp bir yanıyor”, içinde bulunduğu zamanı ise “son 
tramvaylar fren çözüp yukarıya doğru uzanmış” dize-
leriyle anlatır. Şiir kişisi bu ifadelerle akşamın geç bir 
saatinde, İstanbul’un arka sokaklarında olduğunu dile 
getirmektedir. Kullanılan uzam ve zaman ifadelerinin 
şiir kişisinin kentteki yalnızlığını ve bir başınalığını da 
desteklemesi dikkat çekicidir. 

Şiir kişisi İstanbul’un içinde bulunduğu genel durumu 
“iliklerine kadar geçmiş efkar” söz grubuyla yansıtarak 
bu kentteki karamsar, olumsuz havayı vurgular. Bu de-
rece vurgulu ve etkin bir hüzne sahip olan İstanbul’un 
acılı yanı ise “İstanbul şehri ağlıyor” ifadesi ile somut-
lanır. 

Şiirin ikinci anlatımsal kesitinde şiir kişisi kendini bu 
kentte yaşanan olayların içine “ben” söylemiyle dahil 
eder. Şiir kişisi “mehtabı içmişim, gökyüzü içime akmış” 
diyerek görmüş geçirmişliğini, hayatın her aşamasında 
yer aldığını, yaşamda pek çok deneyim edinmiş oldu-
ğunu dile getirir. Şiir kişisi kendinin dışında bir top-
luluğa seslenmekte, bu topluluğu kendi varlığından 
ayrı tutarak “onlar” ifadesi ile belirtmektedir. İnsanın 
en saf, kirlenmemiş halini simgeleyen “anadan üryan” 
sözcüğünü “onlar”ı betimlemek için kullanır. Kendisiy-
le “el sıkışmaları” şiir kişisinin “onlar”la yeni tanıştığını 
gösterir. Bu kişilerin “kimisi Feshâne’den kimisi Beykoz 
fabrikasından”dır. Bu belirtkeler şiir içinde “onlar” diye 
adlandırılan kişilerin sosyal ve ekonomik konumlarıyla 
ilgili okura bir bilgi vermekte, bu kişilerin kim oldu-
ğunu sezdirmektedir. Şiir kişisinin “onlar”ı; İstanbul’da 
önce orduya üniforma diken sonra fes yapım fabrikası 
olarak varlık gösteren“Feshâne”nin ve  Beykoz fabrika-
sının işçileri”dir. Bu işçilerin fakirlik ve sefaletten bel-
lerinin büküldüğü ancak içinde yaşadıkları koşullara 
zamanla alıştıkları “gözleri nemli değilmiş ama galiba 
açmışlar” söylemiyle ifade edilir. Şiir kişisinin “mum 
gibi veremliler” diye betimlediği işçiler çok kötü yaşam 
şartları içinde var olmaya çalışmaktadırlar. “Bu kan mı-
dır, kızılcık mıdır” ifadesiyle şiir kişisi işçilerin ağızların-
dan “ölüm” aktığını sezdirmekte, “ölüm gezer gölgeniz 
misali arkanızdan” deyişi ile de bu kişilerin ölüme ne 
derece yakın olduklarını ifade etmektedir.

Üçüncü anlatımsal kesite “merhaba” diyerek başlayan 
şiir kişisi, “mahkumlara”, bir başka deyişle özgürlüğü 
kısıtlanmış, istediği yaşamı sürdürememiş insanlara 
seslenir.  “Yumruklarınız koparılmak istemez hayat 
kavgasından” söz grubundaki “yumruklarınız” deyişi 
mahkumların direniş içinde olduğunu, hayat kavgası 
ve mücadelesi, hak, hukuk ve adalet için savaş verildi-
ğini gösterir. Bu sözcük  grubu aynı zamanda bu insan-
ların kendilerini ifade etmeye, hayat kavgasının içinde 
bir şekilde var olmaya gönüllü olduklarını da belirtir. 

Şiir kişisi bu kentteki her türlü zorluğa katlanabildiği 
halde bir tek “yağmur”a sitem eder. Bu güçsüzlüğünü 
ise “yalnız sen yağma yağmur” dizeleriyle dile getirir. 
Genellikle bolluk ve bereketin temsilcisi olarak anlam 
bulan yağmur, şiir kişisi için nerdeyse bir felaket, kö-
tülüklerin en kötüsüdür. Şiir kişisinin yağmura sesle-
nerek “vurma kalbime” demesi bir anlamda bu derece 
olumsuzluğun olduğu bir yaşamda bir de yağmurun 
hışmıyla karşılaşmamak, başka bir deyişle belki umut 
bağlanılan kimi olay, durum ve kişilerden yansıyacak 
acıyı kabullenmemek, buna isyan etmek duygularını 

İSTANBUL ŞEHRİ AĞLIYOR

Şiir Eleştirisi
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anıştırmaktadır. Her şey zaten çok zorludur, şiir kişisi 
bir de iyi duygularla yaşamında yer eden yağmurun 
kendini üzmesini istemez. Şiir kişisinin daha çok üzül-
meye gücü kalmamıştır. Yağmuru taşıyan bulutların, 
“karanlık kana girmesi” içinde yaşanılan uzamın ne 
derece esenliksiz, karamsar olduğunu vurgularken 
“çıkmış bir yol sefere, çıkmaz olası rüzgar” ifadesi bu 
karamsar uzamı destekleyen olumsuz çağrışımlar yap-
maktadır. Bu noktada şiir kişisi memleketi bir anneye 
benzetir. Şiir kişisinin “Türkiye bir anne gibi uyumuş” 
demesi, halkın pek çok sorunun farkında olmadığını, 
bu sorunları göz ardı ettiğini anlatır.“Uyumak” ifadesi 
toplumun bilinçsizliğine ve kendini gerçeklere kapat-
tığına işaret eder. 

Şiirin son anlatımsal kesitinde  sözlerine “ah benim 
Anadolu’m, ah benim Türkiye’m” diyerek içinde yer 
aldığı toplumun acılarını ortaya dökmeye, bu durum-
dan yakınmaya, memleketin acılarına ortak olmaya ça-
lışır. Artık acı çeken yalnız İstanbul değil, Anadolu, tüm 
Türkiye’dir. Şiir kişisi “yarana merhem olsam, gözlerimi 
sürsem” söz grubu ile içinde bulunduğu topluma, hal-
ka acıları gidermek için yardım etmek istediğini, bu 
açlık, sefaletin bir an önce son bulmasını dilediğini 
anlatır. Şiir kişisi Bursa’da merinos fabrikasında çalışan 
çocuk işçilerden ve maden işçilerinden bahsederek 
halkın çok kötü koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini 
bir kez daha dile getirir. Şiir kişisi “söndürme lambamı 
rüzgar” diyerek ne kadar acı yaşanırsa yaşansın yine 
de geleceğe dair umut içinde olduğunu, bu umudun 
yok olmasını hiç istemediğini ifade eder. “Bulutlar beni 
almasın” diyerek bu kirli yaşam savaşının kendisini ne 
kadar korkuttuğunu söyler. Şiir kişisinin duygu duru-
munu açığa koyan bu ifadelerden sonra kullanılan “ba-
şını toprağa koymuş kaldırımlar” deyişi kent insanları-
nın yorgunluğunu dile getirirken “ne zincirler örmüşüz 
gözyaşından” ifadesi şiir kişisinin kendisinin de dahil 
olduğu bu acılı ve büyük toplumun yaşadığı kederli 
durumu anlatır. 

Şiir kişisi sözlerini “Bırakın İstanbul şehri kana kana ağ-
lasın” diyerek sonlandırır. Bu zor ve ağır koşullarda ya-
şam kavgası veren, çocuğuyla, yetişkiniyle yaşamın yü-
künü sırtlanmış insanların, bu acı ve zorlu hayat içinde 
neredeyse hallerine ağlamaktan, yaşamı bu biçimde 
kabullenip mücadele vermekten başka bir çarelerinin 
olmadığı şiirin bu son dizesinde vurgulanır. 

“İstanbul Şehri Ağlıyor”, memleketin sefalet içindeki 
insanlarının sesi olmuş şiir kişisinin seslenişi, ülkenin 
içinde bulunduğu durumun yankısıdır. Şiir kişisi ne 
kadar isterse istesin, “onlar” diye adlandırarak kendi 
gerçeğinin dışında tuttuğu halkın, işçilerin dertleri-
ne çözüm bulamaz. Çıkışsız kalan şiir kişisi içinde bu-
lunduğu bu hali kabullenmekten ve “bırakın İstanbul 
şehri kana kana ağlasın” demekten başka bir yol bula-
maz. Şiir, zorlu bir yaşam içinde zaman zaman çözüm 
arayan, son noktada ise bu acılı yaşamı kabullenen şiir 
kişisinin toplum için haykırışı olarak değerlendirilebilir. 

SERRA HAZAL AYKAÇ  11/Y
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PINAR BABALIK 12/F

Dışlanmış, yabancılaşmış bir aydının Hakkari’de düş 
ile gerçek arasında kendini bulma mücadelesini anla-
tır. ‘Hakkari’de Bir Mevsim’. Orhan Kemal ise ‘Eskici ve 
Oğulları’ adlı yapıtında II. Dünya Savaşı öncesi ve son-
rasını, bir aile üzerindeki etkileriyle işler. Her iki yapıtta 
da insanın hem doğa ile hem de kenedi doğasıyla bir 
mücadelesi söz konusudur. Bu ortak mücadele izleği, 
yapıtlarda çeşitli anlatım teknikleriyle desteklenmiş, 
yan izlekler de kurgudaki yerlerine uygun anlatım tek-
nikleriyle desteklenerek okura sunulmuştur.

Ortak izlek olan mücadelenin işlenişi incelendiğinde, 
Ferit Edgü’nün birinci tekil kişinin gözünden odak 
figürün mücadelesini temel aldığı; Orhan Kemal’in 
ise tanrısal bir anlatımla birden fazla figürün bireysel 
mücadelenin üzerinde durduğu görülmektedir. Ferit 
Edgü, yapıta ‘O’ başlığını vererek en başından, kurgu-
nun öncesinden okura odak figürün ötekileştirilmiş 
bir figür olduğunun ipucunu vermiştir. Yapıttaki odak 
figür –yani o- kendini bir denizci olarak tanıtmaktadır 
ve Hakkari’ye bir kaza sonucu geldiğini öne sürer. Hak-
kari’deki mücadelesi boyunca düş ile gerçek arasında 
gidip gelen odak figürün öne sürdüğü bu durumun 
da gerçekten uzak oluşu, yapıtın sonunda bir ırmak-
taki gemiyle Hakkari’den ayrılmasının imkansızlığı ile 
kanıtlanabilir. Yapıtta asıl anlatılan, odak figürün –bü-
yük ihtimalle sürgüne gönderildiği- Hakkari’nin Pir 
köyünde topluma ve kendine yabancılaşması sonucu 
kendini tekrar bulmak adına verdiği savaştır. Böylesi-
ne bir iç savaşın anlatılmasındaysa doğal olarak sıkça 
‘monolog / iç monolog’ tekniklerinden yararlanılmış-
tır. İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır ve çevresi 
ile sürekli etkileşim içerisindedir; “O” yapıtından odak 
figür çevresi ile arasındaki bağların kopması sonucu 
figür kendi iç dünyasından çıkamaz; dış dünyaya açı-
lamaz. Bu yabancılaşma ise onu sürekli iç monologla-
ra yönlendirir. Ferit Edgü, bu tekniği kullanarak odak 
figürün iç dünyasını en saf haliyle yansıtabilmiştir. 
Ortak izlek olan mücadelenin işlenişinde Orhan Ke-
mal monologların yanı sıra sıkça diyalog ve geriye dö-
nüşlerden yararlanmıştır. Eskici ve Oğulları; II. Dünya 
Savaşı ardından topal bir eskicinin, oğullarıyla verdiği 
yaşam mücadelesinin yanı sıra; toplumun doğa ile 
olan mücadelesini de işlemektedir. Yapıtta ‘geriye dö-
nüş’ tekniğinin kullanılmasıyla II. Dünya Savaşı öncesi 
ve o zamanın mücadeleleri, eskicinin dedesinin anı-
ları aracılığıyla yansıtılmıştır. Bu farkın yanı sıra ortak 
olarak kullanılan ‘monolog’ tekniği ile topal kalan bir 

eskicinin topluma hizmet verdikten sonra alay konusu 
olması üzerine toplumla yaşadığı mücadele işlenmiş-
tir. Yazar, kullandığı dil ile figürlerin kişilik özelliklerini 
işlemiş; Topal’ın monologlarında sıkça beddua ve kü-
fürlere yer verip onun huysuz yapısını, büyük oğlunun 
monologlarında ise küfürden uzak bir dil ve sakin bir 
tonlama kullanarak figürün ara bulucu, sakin kişiliğini 
ortaya koymuştur. Orhan Kemal, monolog tekniği-
ni kişinin verdiği mücadelenin yanı sıra kişinin özel-
liklerini vurgulamada da kullanmıştır. Yazar, yapıtta 
Topal’ın eşinin zenginliğini kaybetmesinin ardından 
özlem duyduğu eski yaşamın; sık sık tekrar eden söz-
cüklerin kullanımı ile belirginleşmiştir. Bunlardan en 
sık tekrarlanan “güm gümgümbükleyen” sözüdür. Bu 
söz yapıtta bir leitemotive haline gelmiş ve Topal’ın 
eşinin zenginken sürdüğü hayata dair özlemini yan-
sıtma görevini üstlenmiştir.

Ferit Edgü’nün odak figürün mücadelesini anlatmak-
ta kullandığı bir diğer tekniği ise ‘bilinç akışıdır. Bu 
teknikle düş ile gerçek arasında gidip gelişler okura 
sunulmuştur. Ayrıca kullanılan kalıplaşmış sözlerin ve 
kuralların dışında oluşturulan dil aracılığıyla serbest-
çe bilinç akışının figürün zihninde oluşturulan haliyle 
sunulması sağlanmıştır. Yalnızlığından kendi iç dünya-
sında yaşayan bireyin zihnindeki düş ile gerçek arasın-
daki gitgeller, bu teknik yardımıyla olağan karmaşık-
lıklarını koruyarak okura sunulmuştur.

Yaşanan mücadelenin yanında bir baba olmanın fi-
gürün doğasına kattığı birtakım takım özellikler de 
Orhan Kemal tarafından ‘diyalog’ tekniği yardımıyla 
okura yansıtılmıştır. Önceleri kendisine ve finansal 
durumuna yük olarak gördüğü oğlunu çevresinde, 
evinde barındırmak istemeyen bir babanın –Topal’ın- 
çocuklarıyla pamuk toplamaya giderken tüm ailesi-
nin sıtmaya yakalanması ardından alevlenen babalık 
içgüdüsü, Topal ve oğulları arasındaki diyaloglar yar-
dımıyla okura sunulmuştur. Yapıtta geçen bir diğer 
önemli diyalog ise pamuk toplamaya giderken aile 
arasında geçen diyaloglardır. Bahsedilen diyaloglar 
üzerinden inanın doğayla mücadelesi ve kendi doğası 
işlenmiştir. 

Ferit Edgü, çoğunlukla monolog ve bilinç akışı tek-
niğinden yararlanarak,  kendini, doğasını arayan bir 
bireyin iç dünyasını, Orhan Kemal ise bir ailenin birey-
lerinin bireysel savaşlarını ve bir toplumun dış gerçek-
lik üzerine kurulu bir savaşın ardından mücadelesini 

Hakkari’de Bir Mevsim ile Eskici ve Oğulları’ndan 

İç Dünyada Yaşanan Derin

MÜCADELELER
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monolog, diyalog, leitemotive ve kimi zaman geriye 
dönüş ve geriye dönüşün getirdiği kutupluluk tekni-
ğiyle yansıtmıştır.

Geriye dönüş tekniği II. Dünya Savaşı öncesi ve son-
rasında; figürlerin yaşantılarıysa umut ve umutsuzluk 
arasında bir karşıtlık ortaya koymaktadır. Bu da Eskici 
ve Oğulları yapıtında insanın umut ve umutsuzluk, 
geçmiş ve gelecek arasında doğasını ortaya çıkaran 
kutupluluk tekniğinin kullanıldığını göstermektedir.

Sonuç olarak, yazarlar yapıtlarında insan doğasına ışık 
tutmak amacıyla işledikleri durum ve olayları destek-
lemede anlatım tekniklerine baş vurmaktadırlar. Kimi 
zaman farklı yazarlar aynı konuyu işleseler de bu sü-
reçte farklı anlatım tekniklerinden yararlanmaktadır-
lar. Ferit Edgü ve Orhan Kemal’in yapıtları bu makale 
boyunca ortak ve farklı izleklerin anlatım teknikleri ile 
işlenişleri bakımından incelenmiş; bu değerlendirme-
lere ulaşılmıştır.

MÜŞERREF SANEM TOKYAY  10/U
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sayende sayebân olduk istanbul şehri
sayende sebil olduk aç kaldık sefil olduk

yıldızlar dem çekti güvercinler gibi başucumuzda
ve yaktı perişan eyledi sine-i sâd-pâremizi

saplanıp hançer misâli bir hilâl
sokaklar serseri biz serseri

yüksekkaldırım’da
bir cezayir şarkısını dile getirdi plâklar

cadde-i kebir: bütün ışıklarını yakmış bir gemidir
sinemalar neredeyse boşalacaklar 

vay anam vay
sen ne dersin istanbul

sen garip bir şair olsan söyle ne halt edersin
kimin gücü yeterse kahretsin parasızlığı

sefalet akıyor gürül gürül sokaklardan
yol üstünde bir şehvet çarşısı tıklım tıklım

yol üstünde sevda pazarlığı aşk pazarlığı
kurtulamadık gitti bu denlü kepaze hayattan

hep böyle gecelerin koynunda yaşadık
geceler serseri biz serseri

karakoldaki aynada safran gibi kirli yüzümüz
gözlerimiz hasta gözleri ellerimiz hasta elleri

kırılmış kavala dönmüşüz
sen söyle serseriler kralı istanbul

sen söyle iki gözüm
hangi merhem çâredir şu bizim yaramıza

yel üfürdü su götürdü gençliğimizi
elimiz boşa geldi meydanlarda kaldık

meydanlar serseri biz serseri
sağımız sefalet solumuz ölüm

işte geldik gidiyoruz
kahrolasın

kahrolasın istanbul şehri

KİRLİ
YÜZLÜ
MELEKLER

SALTUK KOCYİGİT 11/C

ATTİLA İLHAN
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İnsanlar yaşadıkları şehirlerden etkilenirler. Dışarıdan 
bakıldığında çok güzel olan bu şehrin yarattığı etki en 
çok burada yaşayan topluma yansır. Attila İlhan’ın “Kir-
li Yüzlü Melekler” adlı şiirinde de benzer bir konu ele 
alınmıştır. İstanbul şehri yüzyıllar boyu her toplumun 
sahip olmak istediği bir şehir olup, uğruna birçok sa-
vaş verlmiş, bu savaşların yol açtığı karmaşık toplum, 
şehri de karmaşık hale getirmiştir. Geçmişte yapılan 
bu savaşların bıraktığı etki, günümüze kadarki süreçte 
toplumu daha da karmaşık bir hale sokmuştur. Şiirde 
şiir kişisi İstanbul şehrinin yozlaşmışlığını ağırlıklı ola-
rak yinelemeler ve nida yardımıyla anlatmıştır.

Şiir kişisi şiirde genel olarak İstanbul tasviri üzerinden 
yozlaşmış ve bozulmuş toplumsal düzenini vurgula-
maya çalışmaktadır. Gözlemlediği durumlar İstanbul 
toplumunu oluşturan kişilerin sergiledikleridir. Olan-
ları, İstanbul’a seslenerek aktarmaktadır. Şiir kişisi yap-
tığı sert girişte İstanbul’u suçlamaktadır. “yüzünden” 
kelimesi ile yapılmasına karşın şiirin geneline bakıl-
dığında, şiir kişisinin “sayende” kelimesini de negatif 
yönde kullandığı görülür. Şiir kişisi kendisiyle aynı ka-
deri paylaşan bir topluluk olduğunu yüklemleri biz ile 
çekerek belirtmiştir. Bu topluluğun “sayeban”, “sefil” ve 
“sebil” olduğundan bahsetmiştir. Sayeban kelimesinin 
bilinen anlamı gölgelik, sebilinki ise hayır için dağıtılan 
sudur ancak bu şiirde ikisini de ‘işe yaramaz’ anlamın-
da kullanılmıştır. Şiir kişisi ayrıca sefalet içinde oldukla-
rını belirtmiştir. Bunun nedeninin İstanbul olduğu ise 
“sayende” kelimesinin tekrarıyla verilmiştir. Şiir kişisi, 
İstanbul’u gece incelemektedir. Yapılan pis ve kötü iş-
ler de günün bu saatlerine denk gelmektedir. Bu işlerin 
şiir kişisine zarar verdiği “yıldızlar dem çekti güvercin-
ler gibi başucumuzda / ve yaktı perişan eyledi sine-i 
sad paremizi” dizelerinde görülmektedir. Dem çekmek 
kuşların uzun uzun ötmesidir. Yıldızların dem çekmesi 
zamanın gece olduğuna yorumlanabilir. Ayrıca  yıldız-
ların dem çekmesi, gecenin gereğinden fazla uzun sür-
düğünü gösterir. “sine-i sad pare” ise göğsün yüz par-
çası anlamına gelmektedir. Sefalet ve İstanbul’da baş 
gösteren diğer olgular gece boyu sürmektedir ve bu 
durumlar şiir kişisini rahatsız etmektedir. Öyle ki gece, 
“hançer misali”  saplanmıştır ve göğsü yanmaktadır.

Yüksek kaldırım, Taksim’den İstiklal Caddesi’ne çıkan 
ünlü caddelerden biridir.  İstiklal Caddesi her türden 
insanın bulunduğu bir uzam olarak verilmektedir. 
Gece vaktinin gelmesiyle İstanbul’un bir başka yüzü 
boy gösterir; yankesicilik, hırsızlık gibi vakalar sayıca 
artar. “cadde-i kebir”deki sinemaların neredeyse boşa-
lacağı ise toplumun belli kısmının gecenin gelmesiyle 
hemen ordan uzaklaşmak istediğini göstermektedir. 
Cezayir şarkısı veya türküsü bir Osmanlı marşıdır. Sa-
vaşta evine dönebilenler için bir sevinç kaynağı olsa da 
şehitlerin aileleri için bir ağıt gibidir. YüksekKaldırım’da 
bu şarkının çalması ise bir uyarı gibidir. İstanbul’un bir 
parçası olmayanlar bu sefaletliği çekmez ancak onun 
bir parçası olanlar için artık çok geçtir.

Şiirin ikinci bölümünde İstanbul’daki kötü olgular ve-
rilmeye devam edilmektedir.  İstanbul, başlı başlına 
birçok çatışmanın görülebileceği bir şehirdir. Bunlar-
dan biri de zengin ve fakir zıtlığıdır. Sokakların sefal-
letten geçilmediği ancak güçlü ve varlıklı insanların 
sefilleri hor gördüğü ikinci bölümdeki “kimin gücü 
yeterse parasızlığı / sefalet akıyor gürül gürül sokak-
lardan” dizelerinde görülmektedir. Bu toplumdaki sınıf 
farkını yansıtır. “şehvet çarşısı” ve “aşk pazarlığı” İstan-
bul toplumunun duyguları basitleştirdiğini ve parayla 
elde edilen hisler olduğunu göstermektedir. Buraların 
“tıklım tıklım” olması yozlaşmış İstanbul toplumunun 
hissiz ve bu duygulardan yoksun bir hale geldiğini 
belirtmektedir. “yol üstünde” söz öbeğinin tekrarı ise 
İstanbul’da bu tür olayların sıklığını gösterir.

Şiir kişisinin  İstanbul’a sesleniş biçeminden bir “aydın” 
olduğu düşünülebilir. “sen garip bir şair olsan söyle ne 
halt edersin” diyerek şiir kişisi, kendisinin yozlaşmış 
toplum karşısında hiçbir gücü olmadığını anlatmıştır. 
“kepaze” olarak nitelendirdiği hayattan kurtulama-
ması ise hiçbir gücünün olmadığını vurgulamaktadır. 
Kurtulamadığı bu hayatın her gününün aynı geçmesi 
“hep böyle gecelerin koynunda yaşadık” dizesinde gö-
rülmektedir. Aynı zamanda yaşanılanlar ve aydınların 
bu durum karşısındaki çaresizlikleri, onları da İstan-
bullularmış gibi gösterir. “kirli yüzümüz” sözcükleri 
şiirin başlığı olan “kirli yüzlü melekler” ile beraber in-
celendiğinde aydınların aslında melek, yani toplumun 
yararını isteyen, çabalayan insanlar olduğunu ancak 
uzun yıllardır süre gelen bu toplum düzeninde onların 
çaresizce toplumun bir parçası olma yolunda ilerledik-
leri görülür. Bu bozulma “kırılmış kavala dönmüşüz” 
dizesinde görülür. Burda şiir kişisi kendilerinin  sadece 
bu durumda işe yaramadıklarını belirtmiştir. Ancak şiir 
kişisi ve onun gibiler tamamen dönüşmemişlerdir. Şi-
irin üç bölümünde sıkça tekrar eden “serseri” sözcüğü 
onların hala belli bir yere ait olmadıklarını gösterir.

Yozlaşmış toplumu “yara” olarak nitelendiren şiir kişi-
si bu durumun bir çaresinin olmadığı söylemektedir. 
“su götürdü gençliğimizi” dizesinde bu çaresizliği so-
mutlamaktadır. Toplumu değiştirmek için artık zamanı 
kalmadığını ise “işte geldik gidiyoruz” sözleriyle anlat-
mıştır.

Hayran olduğu İstanbul’un değişimini ve bu olumsuz 
değişime engel olunamayışı İstanbul’a bela okuyarak 
“kahrolasın” sözleriyle dile getiren ve şiiri bu duygular-
la sonlandıran şiir kişisi, bir anlamda çaresizliği ve yoz-
laşmış İstanbul toplumunun içinde, onu değiştirmeye 
ve ondan bir parça olmak istemeyen bir aydının duy-
gularını anlatır.

KİRLİ YÜZLÜ MELEKLER

Şiir Eleştirisi
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BERFİN BAŞAK AKPOYRAZ - İPEK RAZİ   11/L
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SEMA AKKURT 10/C

Yaşar Kemal’in, Çukurova’ya inen göçe yetişmeye 
çalışan bir ailenin çatışmalar, öfke, direnme duygu-
larını işlediği Ortadirek romanı, insanın doğayla olan 
bağına sürekli göndermelerde bulunan bir yapıtıdır. 
Roman boyunca işlenen ana sorunsal da “doğa-insan” 
göndermelerinde büyük rol oynamaktadır: insanın 
kendini, evini geçindirebilmesi uğruna doğayı yen-
meye çalıştığı büyük savaşımı. Çukurova şartlarında 
geçinmek çok sıkıntılıdır. Hele de kişi tek ekmek tek-
nesi olan göçü kaçırmışsa, yapması gereken, aslında 
ona ekmeğini kazandıran doğayı alt etmeye çalışmak, 
itilen zorlukları, insani duygularını bastırmaya çalı-
şarak aşmaktır. Romanda bu çatışmayı yoğun olarak 
yaşayan ana karakterler ise Meryemce, Uzunca Ali ve 
Koca Halil’dir.

Yapıtın en başından itibaren belirtilen olgu, insanın 
davranışları, kazanımları, hayattaki kimi amaçlarında 
doğanın büyük rol oynadığıdır. Çukurova insanı ovaya 
döngele mesajıyla iner : 

“Döngele geldi,..., Çukurda pamuğun açtığını..” (Ke-
mal, 9). Çukurova insanı dualarını da beddualarını da 
doğa elementleri, afetleri aracılığıyla yaparlar: Ali’nin 
göçe yetişebilmesi için büyük bir sel felaketi istemesi, 
Meryemce’nin hakaretlerini taş, eşek, at vs. üzerinden 
söylemesi… Konuşurken, bir olay anlatırken doğa 
üzerinden örnekler vermesi… “Mutlu orman,..., yüz 
bin ağaç bir aradasınız, hep birden çiçek açarsınız, 
hep birden yağmur alırsınız...” (Kemal,  245). Doğaya 
bu kadar bağlı olan bir toplumun, stresini, göçe yeti-
şememe korkusunu, öfkesini ve direnişini de doğayla 
tamamlaması doğaldır.

Atlarının ani ölümü sonucu ailesiyle ortada kalan 
ve annesi Meryemce’ye ‘rağmen’ ilerlemeye çalışan 
Uzunca Ali, yapıttaki duygusal değişim  boyunca yaşa-
dığı öfkeyi annesinden, Koca Halil’den çıkarır ve kimi 
zaman bir hırsa dönüşen bu öfkesi, yeniden doğa ve 
doğanın unsurlarıyla buluşur: “...Toros’un başında kur-
dun, kuşun , sırtlanın ortasında anam avradım olsun...” 
(Kemal,  159) Ona bu fırsatı veren yine doğadır. Bu 
ironiktir çünkü doğaya ulaşmak için doğayla kavgaya 
tutuşur.

Ancak yaşam standartları ne kadar zorlu olursa olsun 
direnmelilerdir; iki çocuk bir de yaşlı ana sahibi bir aile 
ne kadar direnebilirse o kadar... İnanışları gereği dire-
nişlerinde Tanrı’nın yardımını ararlar, Tanrı’nın yarat-

tığı doğaya koşarlar: “Şu kutlu cevizin altında sabaha 
kadar namaz kılacağım” (Kemal, 100) Daha sonra ha-
yatlarını kazanmak uğruna giriştikleri bu mücadelede, 
kutsal kabul edilen iki öğe buluşur: kadın ve doğa. Elif, 
Çukur’a ulaşmak amacıyla “Süleymanlı Yokuşu”nda 
Meryemce’yi sırtında taşır. Bu da aile direnişinde doğa 
ve kadın izleğinin buluşturulduğu bölümdür.

Doğa izleğinde tartışılabilecek son nokta Koca 
Halil’dir. Ata binmesiyle, gelişen olayların nedenlerin-
den biri olarak düşünülen Koca Halil, öfkesinde tıpkı 
Meryemce gibi yüzünü doğaya, taşa döner. Gençliğini 
betimlemede doğa unsurlarından yararlanır; iç çatış-
ma ve direnişlerinde doğayı kullanarak tipik Çukurova 
insanının içinde taşıdığı doğa gerçekliğini okura yan-
sıtır.

Ortadirek Romanındaki Karakterler ve

DOĞA İZLEĞİ ÜZERİNE
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HÜSEYİN SÜMER  11/P
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ÇAĞLA SÜSLÜAY  10/M  -  İDİL BİLGİN  10/N
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Devrilen bir çınar 
nasıl uzanırsa boylu boyunca 

öylece düştü kollarına 
kan-revan içinde dostun 

donup kaldı soluk bir gülümseyiş 
çocuksu kıvrımında dudaklarının

Kaşın seyirmeye başladı birden 
yüreğin körüğü üflüyor 

içindeki cehennemi 
ve bir boşluğa nasıl çarparsa deli su 

öyle uğuldamakta kulakların 
bir bora patlıyor göğsünün okyanusunda

Ne ki tutulmuş nalçalı seslerle 
umudun köşebaşları 

korsanlar dalgalandırıyor 
senin deli rüzgârlarınla bayraklarını 

ve yitiriyorsun yolunu 
balta kesmez ormanında öfkenin
Bil ki dostunda değil çekilen tetik 

senin umuduna, unutma bunu 
kör bir öfke delirtmesin 

yıkmasın yaşamın direncini 
unutma ki her köşebaşında 

bunca dostun kurumadı hâlâ kanları
Hele dik tut başını önce 

haykır yıkılmadığını, tükenmediğini 
yüreğindeki yalım nasıl olsa 

korlaştırır zamanın çeliğini 
sen önce öfkenin adını koy 

yanıltmasın yüreğini

ÖFKENİN
ADINI KOY

RÜYET SEFERCİOĞLU   11/D

AHMET TELLİ
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İnsanlar yaşamları boyunca zor durumlar karşısında, 
üstesinden gelmeye çalıştığı sorunları belirlemek ye-
rine “öfke” duygusuna yenik düşerler, ancak bu du-
rumda insanlar “öfke”lerini kontrol edip, sorunun ne 
olduğunu belirleyemeyip hareket edemez hale gelir-
ler. Öfkelerini kontrol ederlerse, içinde bulundukları 
duygu durumundan kolaylıkla çıkıp yaşamlarına inan-
manın ve direnmenin önemini yerleştirebilirler. İşte bu 
düşünce, Ahmet Telli’nin “Öfkenin Adını Koy” şiirinde 
de verilmiştir. Şiirde, bu düşünce ifade edilirken sıklık-
la kip ve eylem ekleri ile “öfkenin adını koy” , “devrilen 
çınar”, “zamanın çeliği” gibi anahtar sözcükler kullanıl-
mıştır. Bu düşünce şiirde iki anlamsal kesit üzerinden 
ifade edilmiştir. Birinci anlamsal kesitte öfkenin “sen” 
kişisi üzerindeki etkisi anlatılırken ikinci kesitte bu 
durum karşısında “sen” kişisinin ne yapması gerektiği 
anlatılmıştır.

Şiir kişisi  “Öfkenin Adını Koy” şiirinde gözlemcidir ve 
“sen” kişisine hitap ettiği “kaş-ın , dost-un” gibi kip-kişi 
ekleri ile desteklenmektedir, ayrıca  şiirde iletilmek 
istenen “sen” kelimesinin kullanımı ile de doğrudan 
verilmiştir. Şiirde ilk kesitte, “sen”in öfkesine yenik düş-
me durumu anlatılmaktadır. Bu durumu ise “sen”in 
esenliksiz bir ruh hali içine sürüklenmesi takip etmiş-
tir. “Öfke” durumunun “sen” üzerinde yarattığı ilk tepki 
ise “devrilen çınar” ifadesi ile verilir. Çınar gibi güçlü, 
uzun yıllar yaşamını sürdüren bir ağacın bile devrilerek 
“boylu boyunca” uzanması, yani “sen”in sevdiği birini 
kaybetmesi sonucu kendi öfkesine yenik düştüğünü 
yansıtmaktadır. Öte yandan, “dostun kan revan içinde 
olması” gibi esenliksiz bir durumun betimlenmesiyle 
de “dost”un bireyin iç dünyasını şekillendirdiği de su-
nulmuştur. Ayrıca “kan” ve “revan” söcükleri ise “sen”in  
içinde bulunduğu zor durumun buradaki başka bir 
göstergesidir. Bütün bu zor, karanlık ruh hali içinde 
“birden kaşların seyirmeye başlaması” ya da “uğulda-
makta olan kulaklar” ve “bora gibi patlayan göğsün 
okyanus” gibi ifadeler de “sen”in giderek daha karışık 
bir duygu durumuna sürüklendiğini gösterir. “Sen”in 
ruh dünyası “öfke” durumu sonucunda böyle şekille-
nirken “korsanların “sen”in “deli rüzgarlarında bayrak-
larını dalgalandırması” ile bu durumun ne denli kalıcı 
ve tehlikeli olabileceği vurgulanmıştır. Bunu “deli rüz-
garlar” ifadesini “sen”in iç dünyasının çözümlenmesi 
ile de görmek mümkündür. Ayrıca, “sen”in yolunun 
“balta kesmez ormanlarda” yitmesi de “öfke” durumu-

na aniden ve karşı koyamadan kapıldığının kanıtıdır. 
Ayrıca “nalçalı sesler” gibi alışılmadık bağdaştırmaların 
kullanılması “sen”in eski düşünce ve duygu durumla-
rına bağlı kaldığını ve bu yüzden şu an içinde bulun-
duğu ruh halinde olduğunu ifade etmektedir. Bunu 
“nalça”ların düşünceler olduğu kabul edilirse onların 
çabuk eskimesin diye altına demir olarak monte edil-
diğinden de insanların inandıkları uğruna direnmeleri 
gerektiğini çıkarmak da muhtemeldir.

Şiirin ikinci kesitinde ise “sen”in öfke karşısında nasıl bir 
durum izlemesi gerektiği asıl şiir kişisi yani “gözlemci” 
tarafından verilmiştir. Bu süreçte “unutma”, “delirtme-
sin” , “haykır”, “yıkmasın” gibi dayanıklılık ve farkındalık 
katmaya yönelik eylemlerin emir kipi ile verilmesi de 
önemlidir.  “Öfke” durumunun “kör” olarak tanımlan-
ması ve “dostun” , “sen”in iç dünyasındaki “kurumayan 
kanlarının”  bireye yani “sen” kişisine bu durumun teh-
likesine dair farkındalık katma amacı güdülmekte ol-
duğunu anlatır. Bütün bu uyarılardan sonra şiir kişisi 
doğrudan ana noktaya ulaşır, yani yapılması gereken 
ilk şeye işaret eder: “Öfkenin adını koy” .  İfade bir nevi 
“sen”i iç dünyasını çözümlemeye sürükler. Bunun te-
mel nedeniyse “adını koy” eylemindeki emir yargısıdır. 
Öte bir yandan, “ad koyma” eylemi “öfke” durumunun 
kaynağını belirleyerek, bir tavır ve tutum izlenmesi ge-
rektiğini açıkça verir. Böylece, zamanla “sen”in “başını 
dik tutması” ve “yıkılmadığını haykırması” için gerekli 
duygu durumu sağlanmış olur. “Yüreğindeki yalımın” 
zamanla korlaşmasının verilmesi ise sorunların çözü-
lerek öfke durumundan çıkılacağına dair bir işarettir. 
Öfkenin adının konması, kişinin neye ve nasıl direne-
ceğini belirlemesini vurgulaması yönünden burada 
önemle ortaya çıkarılmaktadır.

Şiirde geçen iki anlamsal kesitte şekillenmiş olan dü-
şüncelerin başlangıç ve sonuçlarının yine başlık ile 
verildiği görülür. “Öfkenin Adını Koy” başlığı okuyucu-
ya her şeyden önce toplum içinde bireyin istemeden 
kurban olduğu çıkmaz durumların ancak ve ancak iç 
dünyasında öfkeye sebep olan dürtünün ne olduğunu 
belirleyerek iç dünyamıza zarar vermeden devam ede-
bileceğini göstermektedir. Sonuçta, insan kendi kendi-
sinin en yakın arkadaşı, dostudur; çünkü gereksiz öfke 
durumları ile kendini harap edebilecek bir varlıktır.  Bu 
durumu ise “Öfkenin Adını Koyarak” çözmeli direncini 
ve gücünü doğru yönlendirmelidir.

“ÖFKENİN ADINI KOY”

Şiir Eleştirisi
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 ERİM ÇELİK  11/L
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ÖZGE ÇELİKKALE – EKİN YILDIZOĞLU  10/K
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Ödüllü Öyküler
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HAKAN KUTLUK 10/C

Turuncu-sarı tonlarıyla güneş ağarmaktaydı. Mavi tuvalin 
üstüne yumuşak fırça darbeleri gibi düşen ışınlarına bir 
kez daha hayranlık duydu kız. Saydam saçlarını olmayan 
elbisesinin üzerinden arkaya savurdu,  adımlarını hızlan-
dırdı. Artık kendisinden emindi, bunu başaracaktı.

Dağların arasındaki karahindiba dolu vadiden aşağı yalın 
ayak koşuyordu. Karşısında ipek gibi durgun göl, adeta 
kızı selamlıyordu. Durgunluk...ilginç bir kelimeydi, biliyor-
du kız; sanki hiç yokmuş ama hep ordaymış gibi. Gülüm-
seyen bakışlarla o da ona selam verdi,  karaya vuran hafif 
dalgaların başucunda durdu. Buraya kadar gelmişti, vaz-
geçecek miydi? Yavaş, bir o kadar emin adımlarla suya gir-
meye başladı. Vazgeçmemişti. Önce ayakları ve dizi suyla 
buluştu, sonra beline kadar suya gömüldü kız. Üstünde 
kol kanat germiş gökyüzüne baktı. Melek gibiydi gökyü-
zü, koruyucuydu. Günün en sevdiği saatleri, bu ve güneşin 
battığı saatlerdi. Gökyüzü bir ressam çıkıverirdi karşısına, 
o tonların mavi, beyaz, kahverengi üzerinde dağılışını gör-
dükçe kendisini güçlü hissederdi kız, cama dokunsa cam 
yok olacakmış gibi.

Görüş açısına girmiş bir denizanasıyla dikkati dağıldı. Bu 
canlıları çok severdi, karahindibaların üzerinden uçar, 
ağaçlara konar, bazen günlerce oralarda kalır, fakat so-
nunda hep yuvalarına, göllerine geri dönerlerdi. Kız, saçla-
rı gibi saydam olup elbisesi kadar var olmayan bu gizemli 
yaratığı inceledi. Denizanası havada süzülerek kendisine 
doğru yaklaştı, yanağına bir öpücük kondurdu. Denizana-
sının dokunuşuyla gözünün önünde bir anlığına kız kar-
deşinin imgesi oluştu. Cesaretini yeniden toplayıp tümüy-
le gölün içine batana kadar yürüdü.

•

Denizanası az önce yanağına konduğu kızın masmavi su-
larda kayboluşunu seyretti. Bir süre öylece havada durdu, 
canı sıkıldı. Bir çiçeği gözüne kestirdi, tembel hareketlerle 
çiçeğe yaklaştı. Buranın çiçeklerini seviyordu. Gölün yakı-
nındaki vadilerde, en güzel kokular mevcuttu. Bir zaman-
lar uzaklardaki bitkiler nasıl kokuyor, diye merak içinde  
araştırmaya koyulduğunu hatırladı. Gülümsedi, güzel za-
manlardı…

Yaklaştığı pembe çiçeğe ulaşınca heyecanla taç yaprak-
larından birine kondu. İçindelik çiçeğiydi konduğu, gün-
düz pembe ve karanlık, gece yeşil ve parlak olurlardı. Yine 
gece ve gündüze bağlı olarak kokuları da değişirdi. De-
nizanası, bu çiçeğin hangi kokusunu daha çok sevdiğine 
henüz karar verememişti.

Etraf kararıp içindelik çiçekleri etrafı aydınlatmaya başlar-

ken,  denizanası göle dönmenin vakti geldi, diye düşünüp 
güzel çiçeğe veda etti, havada süzülerek güçsüz meltem-
lerin etkisiyle ipeksiliğini yitirmiş gölüne doğru hareket-
lendi. Ancak bir şeyler ters gidiyordu. Olduğu yerde dur-
du, etrafını seyretmeye başladı.

O anda, tüm geceyi alt üst eden sessiz bir gürültü koptu. 
Saydam saçlı kız, sanki yer çekimi hiç  var olmamış gibi, 
gölün soğuk suyundan iri dalgalar oluşturarak ayrıldı ve 
baş aşağı biçimde gökyüzüne yükselmeye başladı.

Denizanası gördükleri karşısında irkildi. Kız, gözden kay-
bolup bulutlara karışana dek, havada asılı kaldı. Ardından 
bir şey olmamış gibi hantalca suya daldı.

Kız, son hız yukarıya uçuyordu. Göl suyunun hiçbir etkisi 
olmamıştı, saç diplerine kadar kupkuruydu. Buna karşın, 
elbisesinin uzun kumaşını havalandırıp tenine var gücüy-
le vuran rüzgar, oldukça şiddetliydi. Sonu gelmeyen bir 
yolculuk gibi kız saatlerce uçmaya devam etti. Sabrının 
dayanmadığı noktada, “Dayan.” dedi kız, “Bu uçuşun bir 
düşüşü olmayacak.”

Uzun saatler sonunda yavaşladığını hissetti. Gelmişti. Sı-
nırın siluet dokusu karşısındaydı. Heyecanlandı. Dudağını 
ısırarak, merakla ve bir o kadar da ne olacağını bilerek, eli-
ni uzattı. Siluet doku önce titredi. Kızın parmakları karşı ta-
rafa geçtikçe o da bir kılıf gibi parmaklarının üstünü örtü-
yordu. El bileğine kadar siluet kılıfla örtülünce durdu. Karşı 
tarafa daha fazla geçmemeliydi, her ne kadar kız kardeşini 
görebilmek de istese.

Siluet dokunun arkasında, umutsuzca beklemeye başladı 
saydam saçlı kız, her şeyin çabucak bitmesini isteyerek…

•

 Buğday tarlalarının arasından nazikçe akan ırmağın sula-
rında, bir kız, var olmayan elbisesinin kumaşının üstüne 
oturmuş, ayaklarını ıslatıyordu. Güneşin sıcak bakışları 
altında, opak saçları, çarpıcı bir şekilde ışıldıyordu. Etraf 
sessizdi, birkaç kuş kendi aralarında şakıyordu sadece. 
Gökyüzüne hayranlık dolu bakışlar attı, durgun mavinin 
üzerinde dağılan renkler, hep en zayıf tarafı olmuştu. Gü-
lümsedi ve  bakışları yeniden ırmağın canlandırıcı suların-
da dolaşan ayaklarına çevrildi. Suyun içinde gezinen bir 
kuş, ayak parmaklarıyla oynuyordu.

 O sırada bir kağıt hışırtısı, ya da bir fısıltı gibi garip bir ses 
duydu kız. Gözleriyle sesin kaynağını aradı, sağ omzunun 
arkasında bulduğunda şaşkınlıktan kalakaldı. Arkasında 
gördüğü şey, hava katmanını delerek, siluet bir dokudan 
oluşmuş, herhangi bir uzantısı bulunmayan bir eldi, yalnız 
bir el. Ayaklarını sudan çıkarıp yumuşak toprak üzerinde 
hızlıca ayağa kalktı ve havada duran gizemli eli inceleme-
ye başladı. Gözlerine inanamıyordu, bu kardeşinin eliydi. 
Başarmıştı. İçi sevinçle doldu, bir çığlık bastı. Ama sonra 
durdu. Farklı bir boyuttan kendi evrenine uzanan bu ele 
uzanmalı mıydı? Tereddüt etti. Bunun sonuçlarını biliyor-
du, göze alacak mıydı?

Siluet dokuda parıldayan ele baktı. Evet, yapacaktı. Opak 
saçlarını geriye savurdu, öne doğru adım attı. Kendi eli 
kız kardeşinin eline yaklaştıkça sonsuzdan uzanan bir ıs-
lık sesi duyulmaya başladı. Ve sonunda ıslık sesi, bir ağıta 
dönüştüğünde, iki el kenetlendi.

•

Durgunluk 
ve Kaos
ÖZGÜR PENCERE ÖYKÜ YARIŞMASI 3.LÜK ÖDÜLÜ
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Ilgın Doğu Zengin  12/Y

...sessiz bir patlama oldu. Var olan hiçbir şey, var olmayan 
her şeye dönüştüğünde, durgunluk yerini kaosa bıraktı...

Kim bilir, belki de kaos, yıpratıcı bir durgunluk; durgunluk, 
sessiz sedasız bir kaostu sadece… 
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GÜLCE IŞIL GÖKÇE  10/K

Gözleri karanlığı taradı. Yokluk gözlerini kamaştırdı, dü-
şünmemek onu sarhoş etti. Elleri pürüzlü duvar üzerinde 
gezindi, her ayrıntıyı beynine, benliğine işledi. Dudakları 
yukarı doğru büküldü ancak gözleri hala şüpheyle ba-
kıyordu. Tatmin olmuştu ancak hoşnut değildi. Bir kaşif 
edasıyla öne doğru yürüdü, bu sessiz duvarların taşıdığı 
her sözcüğün anlamını, durduğu hücrenin neleri derin-
liklerine gömdüğünü bilerek. Kendini dışarıya atmadan 
önce elleri parmaklıkta gezindi, tek bir demirden oluşan 
bir parmaklıkta.

Karanlıkta ilerlemeye başladı, kendine inanmaya çalıştı. 
Nerede olduğunu bildiğine emin olmaya çalıştı. Egosu 
yönetimi ele geçirerek düşüncelerini yatıştırdı; güvendey-
di, kendinden emindi. İlerledikçe aşağı doğru eğimlenen 
yol gittikçe yürümesi zor bir hal aldı. Bilmediği otlar, kü-
çük rahatsız edici taşlar ayaklarının her hareketinde farklı 
dalgalanıyor, daha çok rahatsız ediyordu. Umursamadı; 
sonuçta neredeyse, ki isimlendiremese bile nerede oldu-
ğuna emindi, bir süre sonra bu yorumlayamadığı zindan-
dan çıkacaktı.

Düşünceleri de gittikçe yaklaşan ışık dalgalarının etkisiyle 
doğrulanmış oldu. Karşısında bir kar fırtınası kopuyordu, 
zindanda. Ne düşüneceğine karar veremedi, beyni yaşa-
dığı duruma kalıp bulamadığı için anlamsız kategorisine 
başvurdu. Biraz daha ilerledi, kaşları aşağı doğru indi, göz-
leri kısıldı; çünkü yağan karı hissetmeye başladı. Bedeni 
karşı çıkmak istedi, başaramadı. Eğer hissediyorsam var-
dır, diye düşündü. Öyle değil miydi?

Zindanda daha çok ilerlemek istedi fakat tipi çok güçlüy-
dü, bir o kadar da güzeldi. Her kar tanesi ayrı bir melodiyle 
aşağı kayıyor, ona belinden sarılarak adeta dans ediyorlar-
dı. Uzunca bir süre yağan karın altında döndü, gözleri ka-
palı bir şekilde ahenk dolu havayı içine çekti ancak belleği-

ne aniden giren bir düşünce onu hayallerinden uyandırdı. 
Bu ürpertinin çevrenin soğuk olmasından kaynaklandığı-
nı diledi, ancak asıl sorun etrafının soğuk olmamasıydı. Bu 
kanıksamayı zindan da anlamış olacak ki olağanüstü hava 
durumunu birden değiştirdi. Kar tipiyken toz, kalkanken 
kılıç oldu. Yüzünü, ellerini kesti; doğru hedef alınanlar be-
denine saplandı. O sırada arkada parlayan güneşi gördü, 
muzip bir gülümsemeyle yanıyordu. Kendini bir umut 
bulmuşçasına avutma girişiminde bulunacaktı ancak göz-
lemleri buna izin vermedi. Güneş de bir yalancıyı oynu-
yordu, tüm o yalanların arasında dürüstlüğünü gizlemek 
zorundaydı. Duygularının ve gerçekliğin arasına sıkışmış 
olan muazzam ışık kaynağına baktı. Bu güzellikteki bir şey 
nasıl hatalı, ne kadar zararlı olabilirdi ki?

Düşünceleri birbiri ardına taklalar atarken tipi daha da şid-
detlendi. Son bir umutla gözleri güneşe kaydı. Gözleri ışık-
la yıkanırken bedeni sıcaklıkla kavruldu. Anlayamıyordu, 
tipiyi yok edip acısını dindirebilecekken güneş kendisine 
saldırıyordu. Sağlıklı sandığı seçimlerinin, doğru kabul edi-
len hatalar olduğu şimdi tüm çıplaklığıyla yüreğini dağlı-
yordu. Yanlışların çekici parıltısıyla cezp edilmiş yüreği acı-
yordu. Elleri soğuk duvarlara değdi. Benliğini oluşturan bu 
duvarlar, bu “tanıdık” çimento şimdi ne kadar yabancıydı. 
Büyük emeklerle inşa edilmiş bu labirentte, aklının yaban-
cı bariyerlerinde, nereye gideceğini bilmiyordu.

Görebilmek ne kadar dolu ancak bir o kadar da basit bir 
sözcüktü öyle. Herkesin yapabildiği ancak kimsenin başa-
ramadığı bir yaşam oyunu... Kendine bir çıkış yolu ararken 
hayatında belki ilk kez görebildiğini düşündü, en soyut 
en yoğun anlamıyla. Buradan kurtulmalıydı. Bastırılmış 
düşüncelerinin hüküm sürdüğü bu yerde daha fazla ka-
lamazdı, doğrularının yanlışlara dönüştüğü bu karanlık 
duvarlar konuk kabul etmiyordu. Acı bir şekilde gülmeye 

Kör Zihnin 
Parmaklığı ÖZGÜR PENCERE ÖYKÜ 
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başladı, kendi benliğinde, öz aklında bir yabancıydı. Ken-
dini tanıdığını mı düşünmüştü, en azından düşüncelerini? 
Çevresine bakarken ne kadar yanıldığını gördü. Koşma-
ya başladı, kalan tüm gücüyle kendini öne attı. Ayakları 
pamuğa dönmüş olan karı dövüyor, her adımında küçük 
kristaller bir sis bulutu gibi yolunu bulandırıyorlardı. Yıl-
madı. Olağanca kuvvetiyle koşmaya devam etti, bir çita 
oldu, rüzgar oldu, toz oldu. Bedenini kaybetti ancak ara-
mak için vakit yoktu. Ne var ki başarı uğruna tek çabala-
yan kendisi değildi. İçinde bulunduğu oda da onu elin-
de tutmak için genişledi genişledi... Bir ülke oldu, dünya 
oldu, evrene karıştı. Zaman anlamını, gerçeklik yalandan 
ördüğü maskesini kaybederken önünde gittikçe daralan 
koridorlar belirdi. Binlerce seçimin, sayısız sonuçların kol 
gezdiği tekinsiz yollar...

Nereye gittiğini bilmeden koşmaya devam etti. Bedeni 
nasılsa onu bulmuş, solukları yavaşça düzelmeye başla-
mıştı. Etrafını örümcek ağları ve tuhaf bir koku kaplama-
ya başlarken hisleri tekrar kendine dönüyordu. Bu hoş 
olmayan ortamın onu rahatsız etmesini beklerken beyni 
bundan zevk aldı. Tekrar kendi üstünde kontrolü olma-
dığını hatırlayarak düşüncelerinin bu denli sinir edici bir 
ortamı sevmesi onu deli etti. Beyni bu görüntüleri ona 
iyi yönleriyle sunuyordu. Bir zamanlar burada yaşamın 
olduğunu gösteriyordu. Zihni geçmiş zamanın canlılığı-
nı vurgularken benliği yalnızca şimdinin ruhsuzluğunu, 
ölümünü gördü. Ellerini ve ayaklarını yeniden hissetmeye 
başlarken, koridor kaymayı bıraktı, ani bir hareketle yere 
kapaklandı. Yerde biriken yıllar, anılar, söylenmemiş sözler 
burnuna tozutarak girdi.

Aradan geçen dakikalar saat, saatler yıllara dönüştü. Göz 
kapakları eski bir dükkanın kepenkleri misali nazlana naz-
lana yavaşça aralandı. Kemikleri adeta tenine yosun bağ-
lamıştı. Kalbi tekrar atmaya başlarken çevresine bakındı. 
Gözleri aydınlık yüzünden kamaştı. Yokluk onu daha da 
paranoyaklaştırırken, düşünmemek onu deli etti. Elleri pü-
rüzlü duvar üzerinde gezindi, fakat ellerine gelen işleme 
ona tanıdık gelmiyordu. Dudakları yukarı doğru büküldü 
ancak gözleri hala şüpheyle bakıyordu. Ne düşüneceği-
ne karar verememiş, boş bir çuval gibi odanın ortasında 
kalakalmıştı. Korkak bir şekilde öne doğru yürüdü, çığlık-
larını yalnızca kendisinin duyduğu bu duvarların taşıdığı 
her yabancı kelimenin tacizine uğrayarak. Kendini dışarı 
atmadan önce eli demir parmaklıkta gezindi, kendi ba-
şına dimdik duran tek bir parmaklıkta... Demirin hemen 
yanında bulunan boşluktan dışarı baktı. Güç almak ister-
cesine ellerini ince soğuk sütuna sararken karşısında bir 
güneş gördü. Yağan karın etkisinden dolayı soğuyup buza 
dönmüş bir güneş, yıllar öncesinde tenini dağlayan kızgın 
alev topu... Karşındaki buzdan dev parıldayarak dönerken 
yavaşça kendini yere bıraktı. Hala parmaklığa sarılmış-
ken oturduğu yerden kaçma hayalleri kurmaya başladı. 
Hâlbuki o anda yanındaki boşluktan çıkıp özgürlüğe ka-
vuşabilirdi, ne var ki o orada oturmaya devam etti. 

Aradan yıllar geçti, milenyumlar kuş olup göç etti ancak o 
hala orada birinin onu, gelip yanındaki boşluktan haber-
dar etmesini bekledi.

ZEYNEP KASAR  11/Y
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       BERİL ŞİMŞEK  10/F

Küçük, kafesli pencereden yansıyan ışığın onu karanlıktan 
çekip almasıyla kırpıştırılan bir çift kuru göz kapağı… Ka-
şımaktan derisi soyulmuş ve kırmızı. Fakat öyle bir kırmızı 
ki, bir adamda olmalı böylesi: yetişkin, belki de çalışmak-
tan yorulmuş ve biraz da aceleci. Yolda yürürken taşıdığı 
poşetleri arabaya yerleştirip o sırada eşini arayan ve tam 
ön koltuğa oturacakken yoğun işin verdiği uykusuzlukla 
gözlerini kaşıyan bir adamın gözleri olmalı bu gözler. Ara-
bayı marşlayacakken, kuru ellerin bir çabuklukla uğrayıp 
kırmızılığına renk kattığı gözler olmalı ya da bir, evet bir 
talebenin gözleri olmalı. Ağır ve anlamsız gelen kitaplar-
dan bitkin düşmüş, şımarık bir talebe. Hayaller… Ne sıra-
danlar değil mi? 

Hayal etmek için bir karanlığınız olmalı her şeyden önce. 
Onu bir mum, bir ateş, bir istekle aydınlatmak gerekir ve 
rengârenk düşler çıkar ortaya. Karanlığın her köşesine iş-
ler bu renkler ve o kadar yoğun, o kadar güçlüdürler ki, 
aydınlığa bürünür sonsuz odalar. Karanlığı yaratan nedir 
peki? Aydınlığın varlığından habersiz. Karanlığın ne anla-
mı var? Işığı ilk defa gören bir çift çocuk gözü, korkar mı 
yoksa hayallere mi dalar? Bilinmez. Fakat belki bir anı do-
kunur kalbine, bir an, hayatın sonunu görmenizi sağlayan 
kutsal bir zaman: Kristal Gece.

Meraklı ayaklar, evin altını üstünü getirirken yasakları kır-
maya dünden razı bir vicdan. Söylesenize, kim bu cesareti 
küçük görür? Sürekli açılıp kapanmaktan yıpranmış, kah-
verengi, büyük bir kapı… Kapı koluna zıplayarak ulaşarak 
maceradan maceraya atlayan minik bir düş kutucuğu ve 
karşısına çıkan, desenler içinde boğulmuş gösterişli ve ci-
lalı eşyalar, renkli bir kapı: kasvetli odanın tüm kahveren-
giliğine başkaldırırcasına, parlak yeşil. Eşyaların solmuş 
cilasını kibirli bakışlarla süzen bir kahraman ve evdeki tüm 
kapıların aksine rahatsız edici bir gıcırtıyla açılmasıyla kar-
şısına çıkan bir kasa dolusu sararmış kâğıt, yükselen bağı-
rışlar: ‘Bir hazine buldum! Bu bir hazine! Anne!’. Onurlandı-
rıcı ve yüreklendirici…

Çocuk gözler önüne serilmiş binlerce tarih…1920, 1921, 
1922…  Ne değişik tarihtir 1922, küsuratı aslına yakışan, 
asaletli. Kalın kâğıt destesini elinde evire çevire bakan 
minik eller ve yere düşen kara bir kaset. Ne beklenir? Kü-
çük televizyonun karşısına kurulmuştur meraklı çocuk. 
Duyduklarının ne olduğundan habersiz, dinlemektedir; 
‘Yönetime geldiğimde yapacağım ilk şey Yahudileri yok 
etmek olacak. Bunu yapacak güç elimde olduğunda, 
Marienplatz’da, trafiğin izin verdiği kadar yan yana da-
rağacı yerleştireceğim. Sonra bütün Yahudiler istisnasız 
asılacak ve asıldıkları yerde kokana kadar ve hijyen şart-
ları izin verene kadar kalacaklar. Onlar indirildiğinde diğer 
yığın ipe dizilecek ve Münih’teki son Yahudi ölene kadar 
devam edecek. Diğer şehirlerde de aynı şekilde, bütün 

Yahudiler ölene kadar bu sistem sürdürülecek…’. Ne kötü 
insanlar ki bunlar, bunca sinirlendirmişler adamcağızı diye 
düşünür şaşkınlıkla. Ne de katı ve asildir yüzü, yüz hatları... 
Kendi yuvarlak burnu gibi değildir burnu, çenesi... Yüzü-
nü küçük parmaklarıyla dokunarak incelerken, aynadaki 
lekeler rahatsız eder onu. Ardından koşarak aşağı iner, bir 
tabak dolusu tatlı onun aklını başından almaya yetmiştir. 
Dışarıdan gelen keskin bir ses, net emirler ve askerlerin 
ayak sesleri, pencereden bakan Eyal’ın gördüğü ise göğü 
gösteren eller. Ne vardır acaba orada? Melekler var mıdır, 
beyaz kanatlı? Dilediği kadar şeker peki, var mıdır? Öyley-
se pek güzel yerdir orası. Belki kendi odasından da güzel, 
bembeyaz, temiz duvarlarından daha berraktır orası. Bu 
kâşifin korkusu var mıdır ki? Cesaret doludur saf yüreği, 
bilir çünkü yalnız değildir, inanmayı seçer, orada güzel 
şeylerin olduğuna inanmayı. Fakat aslı şudur ki, asalet za-
yıfların sırtından geçer ve gerçekler de düşlerin.

Ertesi sabah şafak vaktinden önce, kör karanlığın tüm ses-
sizliğini bozan Eyal olur: ‘Doğum günüm! Hey, anne! Uyan! 
Doğum günüm!’. Fakat anne yoktur yerinde… Durup he-
vesli mutluluğunun yerini alan kırgınlığını, sessizliğin kol-
larına bıraktığında yeni bir duygu alevlenir kalbinde: en-
dişe. Hiç endişelenmemiştir daha önce, hayatı, annesi ve 
babası, hatta oyuncakları için bile. Ne tuhaf duygudur bu 
böyle, birden her şeyini düşünmeye başlıyor insan, her şey 
geçiveriyor aklından teker teker… 

Koşarak sokak kapısına gider çocuk, kapı koluna ulaşma 
çabası boşunadır, dışarıdan gelen tek bir ayak sesi onu 
azimlendirmeye yetecekken, tek bir ses yoktur. Üst kata 
çıkarak balkondan bakmaya yeltenir ve bir sıcak vurur 
yüzüne. ‘Yüce Tanrı Yehova’ sözcükleri dökülür ağzından, 
bir kere annesini şu an cayır cayır yanan sinagogun içinde 
tanrıya yakarırken görmüştür ya, okuduğu tüm çizgi ro-
manlardan ilginçtir bu çaresizce uzatılan ellerin istediği, 
yerleşir tabii sözcükler hemen kafasına. Çocuk hayallere 
dalmıştır yine, kahramanca alevlerin arasına dalıp tüm bu 
yangını söndürdüğünü düşlemektedir, sonra annesi ke-
sinlikle onunla gurur duyacaktır, üstelik doğum günüdür 
bugün, daha büyük bir hediye geleceği kesin.

Gıcırdayarak kapının önüne sürüklenen sandalyede bir çift 
küçük ayak… Kilidi açtıktan sonra pek kolaymış kapı kolu-
nu çevirmek diye düşünerek, çimsiz ve bakımsız bahçeye 
atılan koca bir adım, cesaretinden ve kahramanlığından-
dır ki, rahat ve sağlam bir yürüyüş. Sinagoga varması uzun 
sürmez böylesine kudretli adımlarla. Fakat bir gerçek, yık-
mıştır binlerce hayali: Anne de yoktur ortalıkta, baba da… 
Birisi yardım etmelidir ona, fakat anneyle baba dönecek 
olmalı ki kapı kilitli, rahatlıkla eve döner Eyal. Kapıyı zar 
zor kilitledikten sonra çatı katında neredeyse gözükme-
yen karanlık yatağına ilişir, tahta kalasların arasında, gizli 
yerdir burası. Tüm düşleri, oyuncak dostları, hikâyeler… 
Hepsi burada gizlenir, yoksa kim bilir ne olmuştu hâlleri 
başkalarının ellerinde. Annesinin sevgi dolu bakışları değil 
ya, dışarıda kötü adamlar varmış öyle der anne. Düşlerini 
ele geçirirlerse hoş olmayan şeyler yaparlarmış, düşlerini 
iyi saklamalıymış, öyle der hep. Hoş olmayan ne yapılabilir 
ki düşlerle? Düşler o kadar güzeldir ki, tüm kötülüklerden 
yücedir düşler. Kimse bir şeycikler yapamaz onlara. 

Peki ya giderse düşleri? Ondan sıkılıp, giderlerse uzakla-
ra? Nankör müdür acaba bu, düş denen şey? Çekip gitmez 
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herhâlde hemen, en ufacık şeyde bırakacaksa nasıl yüce 
olur ki? Yüce denmez o zaman, Yehova mesela, kimdir 
bilmez Eyal. Ama hiç bırakmamıştır annesini, bıraksa hiç 
gider mi ona yakarmaya anne. Ama belli ki, iyilik yapacak, 
yoksa anne gitmezdi yanına. Yüce Tanrı Yehova demek bu 
yüzdenmiş demek. Her şeyin en iyisi ondaymış, bizler de 
ondanmışız ya, ondan iyi ol derdi hep anne. İçini bir sıkıntı 
basmıştı birden…

Yine aynı sıkıntıydı duyduğu. Bir karanlık, sanki bekleyen 
koca bir karanlık. Düşlerini bunca yıl korumuş bir insana, 
yapılacak şey miydi bu? Yüce Tanrı Yehova niye engel ol-
muyordu, annesini bu zamana kadar dinlemişse, şimdi 
niye bir şey yapmıyordu? 

Şafak vaktinden önce, kör karanlığın sessizliğini bozmuştu 
fenerli, koca adamlar. Her gece bu küçük barakanın deli-
ğinden göz alıcı bir ışık süzülüyordu ve yakarışlar başlıyor-
du. Hiç dinlememezlik yapmadı Eyal. Her kelimesini du-
yuyordu hıçkırıklarla karışık yakarışların, annenin yalvarıp 
yakardığına sesleniyordu herkes, herkes ‘Yüce Tanrı Yeho-
va!’ diyordu bir kez de olsa. Bu kez ses yoktu ilk ışık hüzme-
sinde, diğer gecelerden farklı, pek uzun bir süre aydınlattı 
büyük fener barakanın içini. Yavaş yavaş kırpıştırılan endi-
şeli gözler fısıldaşıyordu ve kapı birden açıldı. Onu karan-
lık köşesinden çekip almışlardı almasına ama anne daha 
gelmemişti. Mutlaka bulacaktı onu anne, geri dönecekti, 
gelmeyecek olsa kapıyı kilitlemezdi üstüne, hoş kapı kilit-
lenince, çok sessizleşirdi ev. Ehlileşirdi tüm gürültüler, hele 
o sıcacık yatağından hiçbir şey duyulmazdı. Fakat açıldığı 
an tüm sesler içeri doluşmayı beklercesine ilişirdi her kö-
şeye ve yorardı evi. Eşyalar yaşlanır, başa bir ağrı girerdi. 
Öylesine güçlü bir kapı ki, senelerce dayanmıştı, hâlâ da-
yanıyor mudur acaba? Yoksa o da cayır cayır yanmış mıdır? 

Düşünceler akıp giderken, kendini iplerle dolu barakada 
bulur Eyal. Ne eski püskü şeylerdir bunlar, bir can alacağı 
akıllardan geçmez, güçsüz ve pek yıpranmış gözükürler. 
İşte, sıkıntı kaplar içini kaplamasına ama annesinin ge-
lip bulamayacağıdır ona asıl sıkıntı veren. Korkar, üzülür, 
Yehova’ya yakarır yine. Zaten o da, çekip gitmiştir buralar-
dan anlaşılan, Eyal’in gecelerdir saydığı bunca insan, onun 
adını haykırırken, o gitmiştir besbelli. Kim umursamaz 
kalabilir bunca yüreğin sönüp gidişine güçsüz iplerde? 
Yine de vazgeçme demiştir anne, son bir istekle bağırır: 

‘Yüce Tanrı Yehova! Kurtar bunca insanı!’. Duyamaz söyle-
diklerini. Anlamsız bir haykırış çıkmaktadır ağzından, saç-
ma sözler. Yadırganan bakışlar arasında tuhaf bir bağırış 
yükselmektedir sadece. İnsanlar, yaratık muamelesi gören 
onca düş kutucuğu, itilip kakılırken, bir şey sarılır boğazı-
na. Uzun süredir konuşmadığını fark eder Eyal, pek uzun 
süredir susmaktadır. Hiç konuşamamıştır hatta. Annesine 
bakışlarıyla anne demiş, düşlerine fısıltılarıyla sarılmıştır. 
Şimdi biri bağırışlarıyla çekip kopartmaktadır düşleri kal-
binden, onları almasalar en azından dercesine bakar; fa-
kat herkes gözlerini kapamıştır. Gözlerini kapamış, herkes 
hâlâ seslenmektedir yukarıda bir yerlere. Yanı başındaki 
muhafız bakar şöyle bir, konuşmaya bile gerek duymadan 
asılır kirli halata. Son birkaç ses duyar Eyal ve hafızasındaki 
son yer olur bu tuhaf baraka.

Hafızası hızlıca çalışır, endişe gibidir bu duygu da ama fark-
lıdır. Her şeyi düşünür insan, aklından her şey geçer, ama 
ölüm geçmez. İçindedir çünkü, tam kucağındadır ölümün. 
Yadırganacak türden bir karaltı çökerken, acındıracak bir 
ifade oturur yüze. Sonra nasıl gözükür bilinmez ama belli 
ki güzel yaşanan bir hayattır bu karaltıyı yadırgamaya se-
bep. Güzel yaşamışım der Eyal, güzel yaşamışım…

O sıralar halk şehrin altını üstüne getirirken, vicdanlar 
dünden razıdır kuralları yıkmaya. İnsanların yaşam çizgi-
sini kesen koca bir kapı: siyaset, cilalı, pek bir alımlı gözük-
mektedir bu meraklı çocuklara ya, bundandır ki ülkeleri-
nin altında yatan bu kirli ve söz gelimi ‘ayrıcalıklı’ geçmişin 
yok olup gidişini, büyük bir zevkle izlerler. Fakat sonra 
lekeli aynada zor gelir kendilerini tanımak, onlar artık tek 
kelime edemezler, etmemelidirler. Ve ölürler tek bir lide-
rin karşısında, can alacak gibi durmayan, bunun yanı sıra 
amacı çoktan belli. Belli ki güzel yaşamışlar bunca sene ki, 
karanlık yadırganır yadırganmasına ama endişe değildir 
bu duygu. Biraz farklıdır, ölüm gelmez insanın aklına, ölü-
mün, sessizliğin kucağındadır çünkü artık düşler. Susarlar 
sadece.

Bir cam parçası düşer kapıdan, tüm sesler ilişir her bir kö-
şeye tekrar, bu sefer davetsiz misafirdir gelen. Düşlerdir 
eve dolan, koca bir ateş aydınlattığında karanlığı, düşler-
dir ortaya çıkan. Bir cam parçası, düşen kapıdan, parlar 
güneşe karşı kristalleriyle, belki bir anı, bir an: Kristal Gece 
ve düşler...

EZGİ AYDOĞAN  10/U
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ZEYNEP NAZ ERDEMCİ   11/F     

İnsan, dünyada neler olduğunun her zaman farkında ol-
malıdır, bilginin ve eğitimin olduğu yoldan ilerlemelidir 
hayatta. Dışarıya gözlerini kapatmak, kendini soyutlamak 
insanı karanlığa iter ve bu karanlık yolda ona ışığı göste-
recek tek şey bilgidir, farkındalıktır, çağdaşlıktır. İşte Atilla 
İlhan’ın “Neden Kızkardeşlerim?” adlı şiirinde  kendini “pe-
çelerle ve peştamallarla kapatan” kadınların kendilerini 
aynı zamanda nasıl aydınlıktan da uzaklaştırdıkları, “göl-
geli gözlerinin”  nasıl kapalı olduğu belirtilmektedir.

Öncelikle kendini kapatan bu kadınlara “kız kardeşlerim” 
diye seslenen şiir kişisi, kadınlara olan bu seslenişini farklı 
bir bakış açısından ele almıştır, her sorunun ardından kız 
kardeşlerim diyerek kadınların duyduğu korkuyu yıkmış-
tır. “Neden” ve “Niçin” sorularını birçok kez tekrarlayan 
Attila İlhan, aslında ben kişisinin şiirin başından sonuna 
kadar cevap aradığı bu soruların mantığa, bilgiye dayalı 
cevapları olmadığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra şiir kişisi 
kadınların gizledikleri şeylerin kendi güzellikleri olduğu-
na dikkat çekmiştir: “Niçin peçelerin peştemalların arka-
sına gizleniyorsunuz/Nur yüzünüzü /Sık ve sıhhatli siyah 
saçlarınızı cömert ağzınızı”, aynı zamanda “Hep böyle bir 
şeyden korkmuş gibi huzursuz/ Hep böyle bir şeye kızmış 
gibi öfkeli” dizelerinde de şiir kişisi kadınların korktuğu ve 
kızgın olduğu durumu “şey” diye tanımlayarak, bu duru-
ma bir anlam veremediğini belirtmiştir. 

Şiir kişisi, “kız kardeşlerine” seslenmektedir, acı ve alaca 
gözleri hep gölgeli olan, kirpikleri şiir kişisinin istediği gibi 
cesurca açık olmayan, ışığı kendine haram eden kadınlara 
seslenmektedir, çünkü aslında gölgeli olan gözler karanlı-
ğı  temsil etmektedir, kendini karanlığa kapatmış, “bütün 
kirpikleriyle üzerime açılsınlar” dizesinde aslında kadınla-
rın artık dünyaya cesurca bakıp, bilginin ışığını görmeleri 
gerektiğini anlatmaktadır ve kadınların kendilerine haram 
ettikleri bu ışık da, bilginin ve eğitimin getirdiği aydınlığı 
sembolize etmektedir. Şiir kişisinin tek amacı şiirin baş-
lığını da alan “Neden Kızkardeşlerim?” sorusuna cevap 
bulmaktır. Şiir kişisi şiirin başından sonuna kadar kadın-
ların peçelerin, örtülerin altına sakladıkları güzelliklerden 
bahsetmiştir, kadınların alınlarındaki mavi damarcıkları 
bile görmek istediğini belirtmiştir, çünkü bir “şeyler”den 
korkup kendilerini kapatsalar bile bir erkek eli kadar yi-
ğit ve kararlı ellere sahip bu kadınların en ufak ve sıradan 
özelliklerinin bile görülmeye değer güzellikte olduğunu 
anlatmıştır şiir kişisi, çünkü tek görmek istediği kirpiklerini 
cesurca aydınlığa açabilen, siyah peçelerin ardında kalmış 
nur yüzler yerine çiçekli elbiseler giyip bilgisiyle etrafını da 
aydınlatan kadınlar, kız kardeşlerdir. 

Neden
Kız Kardeşlerim

Şiir Eleştirisi

EZGİ DOĞAN - ONUR ÖZTUNA - BENGİSU ERDİ  11/M
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NEDEN KIZ KARDEŞLERİM

ATTİLA İLHAN

neden kızkardeşlerim
niçin saklanıyorsunuz
niçin peçelerin peştemalların arkasına gizliyorsunuz
nur yüzünüzü
sık ve sert sıhhatli siyah saçlarınızı
cömert ağzınızı
neden kızkardeşlerim
hep böyle bir şeyden korkmuş gibi huzursuz
hep böyle bir şeye kızmış gibi öfkeli
acı ve alaca gözleriniz
daima gölgeli
niçin kızkardeşlerim
kim geçerse geçsin yanınızdan
ışığı kendinize haram ediyorsunuz
bir vücut noksanını saklar gibisiniz
utanıyorum utancınızdan
neden kızkardeşlerim
niçin saklanıyorsunuz
görmek istemez miyim hünerli ellerinizi
yastık örtülerine çitlembik gözlü kuşlar işleyen
çay takımlarına mor menekşeler
hercaî menekşeler dizi dizi
kızkardeşlerim
görmek istemez miyim ellerinizi
buğday sularına batmış ölesiye ırgat
hızlı ve çabuk teknede hamur yuğururken
çamaşır günleri bambaşka hamarat
bir erkek eli kadar yiğit ve kararlı
dağ kuşlarının pençesi gibi çevik
yırtıcı üstelik
çocuk doğururken
neden kızkardeşlerim
ne zararı var
bütün kirpikleriyle üzerime açılsınlar
hem tüyleri yaldızlı boyunlarınızı
herhangi bir sokağı ilkbahar gibi bir anda şenlendiren
tepeden tırnağa çiçekli giyimlerinizi
alnınızdaki mavi damarcıkları da görmek isterim
her şeyinizi
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ÜNSAL ÖZTÜRK   10/C

Haldun Taner’in “Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu” adlı kısa 
öyküsü, toplumda sınıflaşma ana sorunsalını, simgeler ve 
davranışlar üzerinden işleyen ve bu ana sorunsalın ögele-
rini açıklar. Yan bir öykü olmakla birlikte kullanılan anlatım 
tekniklerinin Klasik Batı Öykücülüğü’nden farklı olması 
gerçekliğini öyküye derinlik ve analitik yapı gibi kavramla-
rın kazandırılması yönünde kullanan bir öykü olma niteli-
ğine de sahiptir. Kısa öykünün anlaşılmasında, ana sorun-
salı aktaran ögelerin incelenmesi ve anlatım tekniklerinin 
sistematik analizi önemli bir yer tutmaktadır.

Toplumsal sınıflaşmanın sorunsalını merkezine alan 
“Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu”, bu sorunsalı daha belir-
gin ve anlaşılabilir kılmak için atların yetiştirilme tarzları-
nın sosyal hiyerarşi üzerine kurulan bir analojiyle başlar. 
Analoji, atların “aristokrat atlar” ve “proleter atlar” olarak 
sınıflandırılabilmesi ve atların perspektifinin, at gözündeki 
merceklerin insan gözündeki merceklerden farklı olması 
dolayısıyla atların görüş alanlarının, insan görüş alanına 
kıyasla daha farklı olduğu ögeleriyle, yazıldığı dönemin 
sosyal hiyerarşisinin proletarya ve üst-burjuva sınıf olmak 
üzere iki sınıfa ayrıldığını ve bu sınıfların bakış açılarının 
farklı olduğunu savunmaktadır.“Bu resimlerden anlıyoruz 
ki, eşya ve insanlar, at retinasına gerçekte olduklarından 
yarım misli daha iri aksediyorlarmış” (Taner, 19) ve “Ama 
bana öyle gelir ki, Alman’ın hipotezi olsa olsa sütçü, sucu, 
çöpçü beygirleri gibi proleter atlar için geçerli olsa gere-
kir. Ağa Han’ın o, lord sülaleleri gibi şecereleri tutulan, has 
ahırlarda bin bir itina ile yetiştirilen aristokrat atları, imkân 
var mı insanları olduğundan büyük görsünler.”(Taner,19). 
Bu sav, makalede de ele alınacağı gibi, öykü ilerledikçe 
geliştirilecek, sembolikleştirilecek ve bir sonuca ulaştırıla-
caktır.

Öykünün dağınık olay örgüsünün (Dağınık olay örgüsüne 
anlatım teknikleri kısmında değinilecektir.) başlangıcında 
ve sonrasında, karakterlerin sosyal hiyerarşideki sınıfları 
temsil etmek üzere seçildiği ve betimlendiği, bu karak-
terlerin sınıf atlama veya hiyerarşinin zincirlerini kırma 
çabaları gösterdiği gerçekliği, ana sorunsalı okuyucuya 
aktaran ögelerdir. Dağınık olay örgüsü, Kalender adlı yaşlı 
bir at figürünün okuyucuya tanıtılmasıyla başlar. “Yirmiyi 

bitirmiş, yirmi birine yeni basmıştı (…) belediye temizlik 
işleri kadrosuna Muhittin Bey’in valiliği zamanında girdi-
ğinden hatta emekliye ayrılması bile yaklaşmıştı. Üstelik 
adı da Kalender’di. Bu vasıfları ile her şeyi yarım değil, iki 
misli görse kimsenin bir şey demeye hakkı olamazdı.” (Ta-
ner, 20) şeklinde betimlenen Kalender; işi, yaşı ve statüsü 
gereği proletarya sınıfının tipik yarı-farkındalık durumun-
daki üyelerini temsil etmektedir. Bu betimlemeden sonra 
gelen ve dağınık olay örgüsünün başlangıcını tetikleyen 
olay olan Kalender’in kendini, yanından geçen bir hamalın 
aynasında görmesi, ardından kişnemesi ve bir elektrikçi-
nin vitrinini indirmesi, verilen analoji ve sosyal statü bağ-
lamında sembolik bir anlam taşıdığı iddia edilebilir. Öykü-
nün genel özelliklerinin oluşturduğu analitik paradigma 
ışığı altında Kalender’in isyankâr davranışlarının kendisini 
gördükten hemen sonra gözlemlenmesi, proletaryanın sı-
nıf farkındalığını kendi gücünü fark etmesiyle artırması ve 
sosyal hiyerarşinin zincirlerini kırma çabası –kısaca devrim 
çabası- içerisine girmesi şeklinde değerlendirilebilir.

Dağınık olay örgüsünün diğer bir olay alt kümesi olan - 
Artin Margusyan’ın çöküşü olarak da adlandırılabilecek bir 
altkümedir bu - Sao Paulo’daki şirketin, Artin’le olan anlaş-
masından yüzde yirmi kısması ve bu kısıntıyı, ekonomik 
bakımdan çöküşte olan Herr Morgenrot’a aktarması olayı 
ise proletarya ve üst-burjuva sınıf arasında yer alan küçük 
burjuva sınıfının,büyük burjuva statüsüne çıkma çabala-
rını anlatmaktadır. Artin Margusyan, büyük olasılıkla bir 
tekel olan Sao Paulo’daki şirketle yaptığı anlaşmayla sınıf 
atlamayı hedeflemektedir. Orta sınıfın bir mensubu olan 
Artin, tipik bir küçük burjuvanın özelliklerine de sahiptir. 
Sermayesini büyüterek edindiği altın crome saati olan, 
Türkçe, Ermenice ve Fransızca’yı birbirine karıştırabilecek 
derecede iyi konuşan, katıldığı üst burjuva aktivitelerin-
de ise dönemin uluslararası kapitalizminin doruk nokta-
sında olan İngilizlerin dili olan İngilizce’yi konuşabilmesi, 
Artin’in sınıf atlamak isteyen bir küçük burjuva olduğunun 
kanıtıdır. Bilinçaltında kısıntı olgusunun hüküm sürdüğü 
Artin, anın heyecanıyla bindiği arabayı dikkatsizce veya 
hızlı kullanır, kaza yapar ve polisler tarafından karakola 
götürülmek üzere polis aracına alınır. Verilen bu durumda 
bile şirketle olan anlaşmasındaki kısıntıyı azaltmak için te-

Haldun TANER’İN 

ŞİŞHANE’YE YAĞMUR 
YAĞIYORDU
Adlı Kısa Öyküsünün Anlatım Özellikleri Ve 
Toplumda Sınıflaşma Açısından Değerlendirilmesi
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lefon etmek isteyen Artin, polisleri ikna eder ve bir elekt-
rikçi dükkanındaki telefonu kullanır. Kısıntıdan elde edilen 
harcanmayan sermayenin Artin’in çabalarına rağmen Herr 
Morgenrot’a aktarılması ise üst-burjuvanın, küçük burju-
vanın sınıf atlamasını engellemesi, yani sosyal hiyerarşi 
içerisinde “statükonun” korunması olgusu olarak adlan-
dırılabilir ve üst sınıfın bu davranışı sergilemesinin nede-
ninin üst sınıf olarak kalma isteği kavramına bağlanabilir.

Dağınık olay örgüsünün son olay alt kümesi ise Kalender’in 
verdiği sınıf savaşını kaybetmesini anlatır. Dağınık olay 
örgüsünün ilk olay alt kümesinde de iddia edildiği gibi, 
Kalender, yarı-farkındalıklı proletaryayı temsil ettiği ar-
gümanı, sosyal hiyerarşide statükonun korunması ilkesi 
geçerliliğini sürdürdüğü için,bu olay alt kümesinde de 
geçerli sayılır. Fakat bu geçerli sayılma durumu kısmî tu-
tulmalıdır çünkü proletaryanın kendi gücünü görmesi 
olarak açıklanan ayna metaforu, bu kez Kalender’i kişnet-
meyecektir. Bu durum ise proletaryanın organize olma-
dan, gücünü rastgele kullanması dolayısıyla hiyerarşinin 
zincirlerini kırma çabasında başarısız olmasıyla devrimci 
duygu bakımından yozlaşmaya uğraması ve dolayısıyla 
“kadere boyun eğerek” sınıf farkındalığını yitirmesiyle iliş-
kilendirilebilir.

Kısa öyküde kullanılan ve öyküyü klasik Batı öykülerinden 
ayıran “olay örgüsünün karakterler bakımından dağınık 
verilmesi fakat dağınıklığın olayların birbiriyle ilişkilen-
dirilerek mantıksal bir bütünlülük sağlanması” tekniği, 
önceden anlatıldığı gibi öykünün analitik düşünceler top-
luluğu altında değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Bu 
tekniğin kullanılması, okuyucunun yazınsal metindeki 
karakterlerden biriyle ya da birden çoğuyla duygusal bir 
bağ oluşturmasını engellemiş ve bu bağın engellenmesi, 
okuyucunun ya da eleştirmenin, metni düşünsel bir bağ-
lamda incelemesine ve keşfetmesine olanak tanımıştır. 
Çoğunlukla epik tiyatroda kullanılan bu olgu, “Şişhane’ye 
Yağmur Yağıyordu” adlı öyküde de kullanılmış ve yazarın 
amacı olan “okuyucuya toplumsal sınıflaşma ana sorunsa-
lının anlatılması” amacını desteklemiştir. Makalede de sık-
ça kullanıldığı üzere, metaforlar ve semboller, bu öyküde 
kullanılan diğer anlatım teknikleridir.

Toplumsal sınıflaşmanın modern anlatım teknikleriyle 
sentezlenerek anlatıldığı “Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu” 
adlı öykü, bu makalede anlatılan özellikleriyle birtakım 
çevreler tarafından başarılı bulunmuş, ödüller almış ve 
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın gelişmesine bu-
lunduğu katkılarla önemli bir öykü olmayı başarmıştır.

  Kaynakça: Haldun Taner, Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu/Ayışığında “Çalışkur”, Bilgi Yayınevi, 18.Basım, Temmuz 2013, Ankara

Kaynakça
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elinin arkasında güneş duruyordu
aylardan kasımdı üşüyorduk

ağacın biri bulvarda ölüyordu
şehrin camları kaygısız gülüyordu

her köşe başında öpüşüyorduk

sisler bulvarı’na akşam çökmüştü
omuzlarımıza çoktan çökmüştü

kesik birer kol gibi yalnızdık
dağlarda ateşler yanmıyordu

deniz fenerleri sönmüştü
birbirimizin gözlerini arıyorduk

…
sisler bulvarı’nda öleceğim
sol kasığımdan vuracaklar

bulvar durağında düşeceğim
gözlüklerim kırılacaklar
sen rüyasını göreceksin

çığlık çığlığa uyanacaksın
sabah kapını çalacaklar

elinden tutup getirecekler
beni görünce taş kesileceksin

ağlamayacaksın! ağlamayacaksın!
…

bir gemi beni Afrika’ya götürecek
ismi bilmiyorum ne olacak

Kazablanka’da bir gün kalacağım
sisler bulvarını hatırlayacağım

kırmızı melek şarkısından bir satır
lodos’tan bir satır yağmur’dan iki

senin kirpiklerinden bir satır
simsiyah bir satır hatırlayacağım

seni hatırlatanın çenesini kıracağım
limanda vapur uğuldayacak

…

sisler bulvarı’ndan geçmediğim gün
sisler bulvarı öksüz ben öksüzüm
yağmurun altında yalnızım
ağzım elim yüzüm ıslanıyor
tren düdükleri iç içe giriyorlar
aklımı fikrimi çeliyorlar
aksaray’da ışıklar yanıyor
sisler bulvarı ayaklanıyor
artık kalbimi susturamıyorum 

*Şiir kısaltılmıştır.

SİSLER 
BULVARI

EREN UTKU  11-/İ 

Attila İlhan
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Yaşam boyunca insanı keder ve mutsuzluğa, çaresizlik 
ve çıkışsızlığa sürükleyen birbirinden değişik pek çok 
duygu ve bu duyguları yaratan birçok olay vardır. Yal-
nızlık da bu duygulardan birisidir. Kişiyi genelde hüzne 
ve ardından çaresizliğe yönelten yalnızlık halinin pek 
çok nedeni olabilir. Bu neden, değer verilen birinin 
kaybedilmesiyse birey hissettiği üzüntüden daha önce 
hiç  olmadığı bir duygu durumuna bile girebilir. Attila 
İlhan’ın “Sisler Bulvarı” adlı şiirinde sevdiğini aniden yi-
tiren şiir kişisinin içinde bulunduğu duygu hali kişinin 
kendi dilinden uzamla bağdaştırılarak anlatılmaktadır. 

Dokuz anlatımsal kesitten oluşan şiirin birinci dizesin-
den başlayıp beşinci dizesine kadar olan birinci an-
latımsal kesitte, şiir kişisi yanında sevgiliyle geçirilen 
bir anı anlatarak duygularını ifade etmeye başlar. Şiir 
kişisinin “elinin arkasında güneş duruyordu/aylardan 
kasımdı üşüyorduk” belirtmesi, yaşamın tüm olumsuz-
luklarına sevgilinin varlığıyla ancak katlanılabileceğini, 
sevgilinin varlığıyla bir anlamda şiir kişisinin ruhunu 
ısıttığını belirtir. Şiir kişisinin yaşamdaki zorlukları ve 
çekilen acıları zorlu hava şartlarıyla belirttiği bu nok-
tada düşünülebilir. Dışarıda “ağaçları öldürecek” kadar 
soğuk bir sonbahar havası vardır, ancak binaların için-
de, “şehrin camları kaygısız” gülmektedir. Bu söylemle 
yaşamın aslında tüm çıplaklığıyla olabildiğince sert 
bir biçimde devam ettiğini ancak ev içlerinde birlikte 
sürdürülen yaşamların bir dereceye kadar bu sertliği 
kırdığını, yaşamın türlü zorluklarına böylelikle direni-
lebileceği anlatılmak istenmiş olabilir. Şehrin kaygısız 
camları ardındaki insanlar şiir kişisi gibi yalnız değiller-
dir ve üşümezler. Bununla birlikte şiir kişisi yalnızlığını 
sevgilinin varlığında eritmek ister, hayatın soğuk, acılı 
yanları onlara işlemez, “her köşe başında öpüşüyor-
duk” ifadesi bu birlikteliğin sıcaklığını kanıtlar. 

Altıncı dizeden on ikinci dizeye kadar olan ikinci anla-
tımsal kesitte şiir kişisinin yalnızlaşma süreci aktarılır. 
“sisler bulvarına akşam çökmüştür” ve sevgilinin elinin 
arkasındaki güneş bile artık ortalığı, yaşamı, aydınlat-
maya yetmemektedir. Akşamın, akşamla birlikte ka-
ranlık ve karamsarlığın çöküşü şiir kişisi ve sevgilisi için 
ilk kez  karşılaşılan bir durum değildir. “omuzlarımıza 
çoktan çökmüştü” ifadesi bu birlikteliğin yaşam için-
de akşamı, yani karanlığı ve karamsarlığı çok önceden 
tecrübe ettiğini gösterir.  Akşamın çökmesiyle birlikte 
yalnızlık da kendini daha güçlü bir biçimde hissettirir. 
“kesik birer kol gibi yalnızdık” ifadesi yalnızlığın bu kişi-
leri nasıl işlevsiz ve yetersiz kıldığını dile getirmektedir. 
Şiir kişisi yalnızdır, sevgili artık yoktur; bununla birlikte 
şiir “biz” söylemi ile devam etmektedir, şiir kişisi kesif 
yalnızlığını anlatırken sevgiliyle kurulan bağın gücünü 
göstermek adına, tekilken dahi çoğul söylem kullan-
mayı tercih eder. Onları “bir” yapan içten gelen duy-
gularıdır. “dağlarda ateşler yanmıyordu/deniz fenerleri 
sönmüştü/birbirimizin gözlerini arıyorduk” dizelerin-
de şiir kişisinin yalnızlığını giderebilmek için bir çözüm 
arayışı içine olduğu, yalnızlığın ancak birliktelikle, bir 

olarak çözülebileceği duygusu ön plana çıkar; ancak 
yalnızlığın giderilmesi için beslenen her umut bulvar-
daki sislerle birlikte yok olup gider. 

Üçüncü anlatımsal kesitte şiir kişisi bir kayıp yaşamak-
tadır, “sisler bulvarı’nda seni kaybettim” deyişi bu kaybı 
kesinler. Şiir kişisi için “Sisler Bulvarı” artık korkulu bir 
rüyadan ibarettir. “Sokak lambaları öksür..” mekte, tüm 
ışıklar yok olmakta, yaşama umudu tükenmektedir. 
Yalnızlığına çare bulmak isteyen şiir kişisi etrafında 
kimse olmadığı için yokluğunu çevresindeki varlıklara 
insanî özellikler yükleyerek, onları yalnızlığını bir parça 
olsun hafifletebilmek adına “kişileştirerek” gidermeye 
çalışır. Ne yazık ki “yukarda yürüyen bulutlar” şiir kişi-
sinin yalnızlığını gidermeye yetemez. “terk edilmiş bir 
çocuk gibiyim/dokunsanız ağlayacağım” dizelerinde 
belirtildiği gibi hissedilen çaresizlik duygusu şiir kişisi-
ni hassaslaştırır ve yoğun bir hüzne sokar. Bu durum-
dan kurtulmanın  tek yolu “Yenikapı’daki bir trendir.”

Dördüncü anlatımsal kesitte şiir kişisi yoğun bir umut-
suzluk içindedir. Öleceğinden, yok olup gideceğinden 
emindir, yaşama dair neredeyse hiçbir umudu kalma-
mıştır; bu anlatımsal kesitin başında herhangi bir imge-
leme kullanmadan açıkça “sisler bulvarında öleceğim” 
demesi şiir kişisinin içinde bulunduğu yok olma isteği-
ni somutlar. “Bulvar durağında düşüp öleceğini” söyler 
şiir kişisi, tek kurtuluş umudu olan Yenikapı’daki tren 
bile ona artık mezar olacaktır. Sevgilisiyle arasındaki 
bağ o kadar büyüktür ki “sen rüyasını göreceksin” diye-
rek sevgilisinin kendi ölümünü hissedeceğini belirtir. 
“sabah kapını çalacaklar” dizesindeki zaman belirteci 
artık Sisler Bulvarı’na çöken akşamın da yok olduğunu, 
her şeyin, karamsarlığın dahi tükendiğinii gösterir. Şiir 
kişisi yoktur, bulvara çöken akşam tükenmiştir, bütün 
duygular dab u tükenişle birlikte yok olup gitmiştir. 
Sevgili, şiir kişisinin öldüğünü öğrenince taş kesilecek 
fakat şiir kişisi bu durumda dahi  sevgilinin üzülmesini 
istemeyecektir. “ağlamayacaksın! ağlamayacaksın!” di-
zesi ve vurgusu bu anlamsal kesitin en çarpıcı dizesidir. 
Tekrar ve ünlemin bir arada kullanılması, şiir kişisinin 
sevgilinin ısrarla ağlamamasını istediğini, ona duyulan 
sevgiyle birlikte, sevgilinin bu zorlu yaşamda tek başı-
na da kalsa çok güçlü olması gerektiğini vurgulamak 
içindir.

Beşinci anlatımsal kesitte fakat “durup dururken göz-
lerim dalıyordu/bir bardak şarapta kayboluyordum/
gece bekçilerine saati soruyordum” dizeleri onun 
kendini kaybettiğini ve zaman kavramını gitgide yitir-
diğini gösterir, şiir kişisi hayallerden kurtulamamakta-
dır. Eve gitmeye imkanı olmasına rağmen “evime git-
mekten korkuyordum” ifadesinde şiir kişisinin kendini 
evinde bile güvende hissetmediğini, “sisler boğazına 
sarılmış..” olduğu için belirsizliği çok yakından duyum-
sadığını sezinlemek mümkündür.  

Altıncı anlatımsal kesitte şiir kişisi “bir gemi beni 
afrika’ya götürecek/ismi bilmiyorum ne olacak” diye-

YALNIZLIK
Şiir Eleştirisi
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rek içinde bulunduğu halden kurtulma, uzaklara kaç-
ma isteğini dile getirir. “kazablanka’da bir gün kalaca-
ğım” dizesindeki Kazablanka, Fas’ın en büyük şehri ve 
bir liman kenti olup şiir kişisi için ferahlama, rahatlama 
sağlayacaktır. Bu noktada şiir kişisinin yaşamın zorlu 
yanlarıyla baş edemediği zaman gitmeyi, kaçmayı, 
uzaklaşmayı bir kurtuluş olarak gördüğü, kaçışa baş-
vurduğu söylenebilir; ancak ne kadar uzaklaşmak is-
tese ve uzaklaşsa da Sisler Bulvarı şiir kişisinin içinde 
kalmaya devam edecek ve sürekli “onu hatırlayacaktır”. 
Asıl hatırlanan bu uzamla bir olmuş, Sisler Bulvarı’nda 
kaybedilen sevgilidir. “simsiyah bir satır hatırlayaca-
ğım/seni hatırlatanın çenesini kıracağım” der şiir kişisi; 
çünkü unutmak istediği, kaybetmekten dolayı suçlu-
luk duyduğu sevgilisini hatırlamak ona acı vermekte-
dir. Bu noktada şiir kişisinin vicdanî bir hesaplaşmaya 
gittiği söylenebilir. Ona yalnızlık duygusunu yaşatan 
Sisler Bulvarı’nın kendisi değil sevgilinin yokluğudur. 
Sisler Bulvarı, bu yerde sevgiliyle geçirilen günleri ha-
tırlatır. Kesitin sonunda şiir kişisi bu yoğun ve karma-
şık düşüncelerinden, geminin onu Sisler Bulvarı’ndan 
uzaklaştırması gibi “limandaki vapur uğuldamalarıyla” 
ayrılır. 

Yedinci anlatımsal kesitte art arda kullanılan “haykır-
ma”, “sararma”, ve “ağlama” ifadeleri kesite karamsar ve 
hüzünlü bir hava katmıştır. Sisler Bulvarı’nın haykırışı 
başka bir deyişle şiir kişisinin duygu durumu bütün 
bir İstanbul’u etkilemiştir. Şiir kişisi İstanbul’da nereye 
kaçsa Sisler Bulvarı’nın hüznünü, yalnızlığını içinde his-
setmeye devam eder. “öl desen belki ölecektim/içimde 
biber gibi bir kahır/ bütün şiirlerimi yakacaktım/yalnız-
lık bana dokunuyordu” dizelerinde şiir kişisi yalnızlığın 
kendisini çok olumsuz etkilediğini, yanlışlara sürükle-
diğini belirtir. Şiir kişisi kendi gerçekliğinin farkındadır 
ve bunu çok açık bir dille ifade etmektedir.

Son iki anlatımsal kesitte kesitte şiir kişisi Sisler 
Bulvarı’nın kendisi için taşıdığı  öneme bir kere daha 
vurgu yapar. “eğer Sisler Bulvarı olmasa…/şüphesiz bir 
delilik yapardım” diyerek Sisler Bulvarı’nda  sevgiliyle 
birlikte geçirilen güzel günlerin kendisi için taşıdığı 
anlamı, bu zamanların nerdeyse onu yaşama bağla-
yan en temel şeylerden biri belki de birincisi olduğu-
nun altını çizer. “hiç kimse beni anlayamazdı” demesi 
ise sevgiliye duyduğu hisleri sadecekendisinin anla-
yabileceğindendir. Bu ifade de şiir kişisinin ne derece 
yoğun duygular yaşadığını ve bu duygular içinde yal-
nızlaştığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 
Son iki kesitte şiirin başında okura kaçılmak istenen 
bir şey olarak gösterilenin Sisler Bulvarı değil, yalnızlık 
olduğu anlaşılır. “sisler bulvarı’ndan geçmediğim gün/
sisler bulvarı öksüz ben öksüzüm” denmesi bu görüşü 
destekler niteliktedir. “yağmurun altında yalnızım/tren 
düdükleri iç içe giriyorlar/aklımı fikrimi çeliyorlar” di-
zeleri şiir kişisinin bu yalnızlık duygusu içinde kendini 
kaybettiğini, artık kalbini,duygularını susturamadığını 
ifade eder. 

Attila İlhan’ın “Sisler Bulvarı” adlı şiirinde yalnızlığın 
bireyi sürüklediği yoğun bir çaresizlik ve hüzün evre-
ni ele alınmakta ve bu evren şiir kişisinin dilinden bir 
çırpınma söylemi şeklinde dile getirilmektedir. Bu söy-
lemin en etkili yanı da şiir kişisinin kurtulmak istediği 
uzama tekrar tekrar dönmesi, bu çıkmazdan bir türlü 
kurtulamamasıdır. Şiir kişisi için Sisler Bulvarı’nın hem 
yaşama sevinci hem de acıların kaynağı olduğunu 
söylemek mümkündür. Sisler Bulvarı, sözü edilen bu 
uzamda kazanan ve aynı zamanda kaybeden bireyin 
içten sevinçlerinin ve acılarının bir yansımasıdır. 
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haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi 
demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu 

dört bıçak çekip vurdular dört kişi 
yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu

deli cafer ismail tayfur ve şaşı 
maktulün onbeş yıllık arkadaşı 

üçü kamarot öteki aşçıbaşı 
dört bıçak çekip vurdular dört kişi

cinayeti kör bir balıkçı gördü 
ben gördüm kulaklarım gördü 

vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü 
hiçbiriniz orada yoktunuz

demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu 
on üç damla gözyaşını saydım 

allahına kitabına sövüp saydım 
şafak nabız gibi atıyordu 

sarhoştum kasımpaşa’daydım 
hiçbiriniz orada yoktunuz

haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi 
polis katilleri arıyordu 

deli cafer ismail tayfur ve şaşı 
üzerime yüklediler bu işi 

sarhoştum kasımpaşa’daydım 
vapuru onlar vurdu ben vurmadım 

cinayeti kör bir balıkçı gördü
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Her ne kadar alışılmamış olsa da insanoğlu kimi za-
man kimi nesnelere duygusal yaklaşabilir. Bu duygusal 
yaklaşımı yaratan, uzun süreli bir alışkanlık, hatıralar 
olabileceği gibi bunlardan daha yaşamsal değeri olan 
bir nesne de olabilir. Attila İlhan’ın “Cinayet Saati” adlı 
şiirinde bahsedilen olaylar bu sorunsal çerçevesinde 
ortaya çıkmıştır. Şiirde bu olgu, bir cinayet gibi resme-
dilip yaşanılan duygusal çöküntü “bir vapurun cinaye-
ti” üzerinden anlatılmıştır.

“haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi / demirlemişti eli 
kolu bağlıydı ağlıyordu” dizeleriyle başlayan şiir daha 
en başından alışılmamış bir bağdaştırma yaratarak 
şiir kişisinin başından geçenlerin ve duygularının sıra 
dışı olduğunu sezdirerek başlar. “Demirlemiş, eli kolu 
bağlı ve ağlayan vapur” çaresiz ve umutsuzdur. “Va-
pur kudurdu kuduz gibi böğürdü / hiç birimiz orada 
yoktunuz” dizeleri vapurun acı içinde bağırmasını an-
latmanın yanında suçlayıcı bir tondadır. Bu dizelerden 
hem olayların birine anlatıldığını hem de şiir kişisinin 
kaybı yüzünden ne kadar büyük bir çöküntü içinde 
olduğunu, suçlayacak başka insanları aradığı söylene-
bilir. Ağlayıp böğüren vapur, en azından şiir kişisinin 
algısı içinde, çok büyük acılar çekmiştir; bu her şeyi 
daha dramatik hale getirirken yaşanılan dramı iyice 
gözler önüne serer. “cinayeti kör bir kayıkçı gördü / 
ben gördüm kulaklarım gördü” dizeleri bir başka alı-
şılmamış bağdaştırma olarak, şiir kişisi kendini kör bir 
kayıkçı olarak tanıtırken her şeyi görmüş olması aslın-
da “körlüğü” çaresizliği için eş anlamlı tuttuğu anlamı 
çıkartılabilir. Şiir boyunca şiir kişisinin her şeyi görülen 
geçmiş zaman ile anlatması da körlüğün sadece bir 
sembol olduğunun göstergesidir. Her şeyi kulakları-
nın görmüş olması ise “vapurun böğürmesi, ağlaması” 
bağdaştırılınca vapurun gerçek anlamda böğürmüş 
olabileceği fikri ortaya çıkar. Bu durumda, vapurun 
zaten yok olduğu farz edilirse iki anlam çıkartılabilir: 
Birincisi vapurun bir şekilde bu dört kişi tarafından ba-
tırılmış olmasıdır, diğeri ise vapurun eskiliğinden dola-
yı parçalanmak üzere tersaneye çekildiğidir. 

Vapurun özellikle “bıçaklar” ile vurulmuş olduğu-
nun belirtilmesi ve de “deli cafer ismail tayfur ve şaşı 
/ maktulün on beş yıllık arkadaşı / üçü kamarot öteki 
aşçıbaşı / dört bıçak çekip vurdular dört kişi” dörtlüğü 
göz önüne alınırsa cinayeti işleyen yani vapuru öldü-
ren dört kişinin, aslında on beş yıldır vapurda çalıştığı 

ve vapurun bıçaklar ile vurulduğu gerçeği aslında şiir 
kişisinin gördüklerinin limanda veya tersanede büyük 
bir gürültü, “böğürme” eşliğinde; testereler ve dev bı-
çaklar ile parçalanan bir vapur ve onun eski mürette-
batı olduğunu gösterir niteliktedir. Vapuru on beş yıl 
kullanmış olan bu insanlar bir nevi onun ölümü için 
de sorumlu tutulabilirler çünkü onu bu kadar eskiten 
ve bıçaklara yollayan bu insanlardır. “on üç damla göz-
yaşını saydım” mısraları şiir kişisinin yaşadığı tiksinme, 
iğrenme ve nefret duygularını anlatmaktadır. Bütün 
bunlar olurken korkunç yeşil bir ayın denizi ışıldatarak 
gökte dağılması, şiir kişisinin sarhoşluğu, yaşadığı bu-
lantı ile bir araya gelince tüm şiirin tonunu karamsar 
bir niteliğe büründürmektedir.

“polis katilleri arıyordu / deli cafer ismail tayfur ve şaşı 
/ üzerime yüklediler bu işi / sarhoştum kasımpaşa’day-
dım” dizeleri ise bütün bu duygusal anlatımın altında 
neler yattığına ışık tutacak niteliktedir. Kendini daha 
önce “kayıkçı” olarak tanımlamış olan şiir kişisi vapur 
cinayetinin faili konumundadır. Mürettebat ve vapur 
ile olan yakınlığı bir de kendine kayıkçı demesi ile bir-
leşince kendisinin de mürettebattan olduğu ve belki 
hatta vapurun kaptanı olduğu sonucu çıkmaktadır. Va-
pura olan sevgisi ve on beş yıllık vapurun ölümündeki 
asıl suçlu olması da bundandır. Bahsedilen polis aslın-
da var olmayan bir suçluyu ararken, daha en başından 
dinleyenlere siz orada yoktunuz, beni suçladılar diyen 
şiir kişisi aslında on beş yıllık çocuğunun ölümünden 
kaçmaya çalışmaktadır. Her ne kadar bütün olaylar gö-
rülen geçmiş zaman ile anlatılsa da her olayda uzakta 
olup seyirci kalma durumu üslup ile anlatılmaktadır, 
bu da olanların yarattığı şokun ve kabullenememenin 
bir parçasıdır. “vapuru onlar vurdu ben vurmadım / ci-
nayeti kör bir kayıkçı gördü / ben vursam kendimi vu-
racaktım” diyerek son bir kez çaresizliğini belirten şiir 
kişisi eğer bahsedilen cinayeti bizzat işlemiş olsaydı 
buna asla dayanamayacağını söyleyerek yaşadığı çö-
küşü anlatmaktadır.

“Cinayet Saati” adlı şiir eski bir vapurun gece vakti par-
çalanmasını, bu vapuru yakından gözlemlemiş şiir kişi-
sinin ağzından anlatırken, şiir kişisinin yaşadığı hüzne 
de tanıklık etmemizi sağlar. Bu açıdan ölümün sadece 
yaşayanların değil, sevilen her şeyin kapısını çalan bir 
yaşam gerçeği olduğu düşüncesi şiirde hakim kılınan 
duygu olmuştur.

CİNAYET SAATİ

Şiir Eleştirisi
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ÜMİT DÖNMEZ-ŞULE KAYNAR

Şair arkadaş,

Bir derdin mi var

Bir şeyler çıkarmak mı istiyorsun derdinden

Ankara’ya gelmelisin. 

    Cemal Süreya

1930’larda Ankara

Yağışsız bir havada yürümekten güzel şey var mı bu 
dünyada. Gel gör ki, kaldırımlar kaldırım değil. İnsanlar 
gibi köpeklerinde kültürü, görgüsü, düşünüş tarzı, hayat 
üslubu, sıkı sıkıya kaldırımlarla orantılıdır. 

Sancho’nun Sabah Yürüyüşü-Haldun Taner

ALTINDAĞ

Biri bir koca görür rüyasında:

Yüz lira maaşlı kibar bir adam.

Evlenir,  şehre taşınırlar.

Mektuplar gelir adreslerine:

Şen Yuva Apartmanı, bodrum katı.

Kutu gibi bir dairede otururlar.

Ne çamaşıra gidilir artık, ne cam silmeye;

Bulaşıksa kendi bulaşıklar.

 Çocukları olur, nur topu gibi;

Elden düşme bir araba satın alınır.

Kızılay Bahçesi’ne gidilir sabahları;

Kumda oynasın diye küçük Yılmaz,

Kibar çocukları gibi…

Lağımcının hamam rüyasıdır

Rüyaların en güzeli.

Uzanır yatar göbek taşına ;

Tellaklar gelip dizilir yanıbaşına.

Biri su döker,

Biri sabunlar ;

Elinde kese sıra bekler biri.

Yeni müşteriler girerken içeri,

Lağımcı,

Pamuklar gibi çıkar dışarı.

Orhan Veli Kanık

ANKARA DOSYASI
Yazınsal Türlerde Ankara
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Piknik Restaurant’ tan 70’ li yıllardan bir görüntü. Pik-
nik Restaurant’ ın yerinde şimdi bir simit sarayı var.

(…) Ahmet şaştı. Bu tür işportacılar Ulus’ta bulunur. 
Bunlar da Kızılay’a aktılar artık. Eskiden Tezkan ma-
ğazası da Ulus’taydı. Yokuşun orda. Artık kendini bi-
len Ankaralılar alışverişi Kızılay’da yapıyorlar. Ucuz ev 
nevalesi düzmeğe meraklı memurlar bile, Hal’e değil, 
Gima’ya gidiyorlar artık.

Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, Sevgi Soysal 

Güneş, ilerdeki yıllarda, çürümüş bir başkentin atıkları 
üzerinden yeşil dallara ve bulutlara bakan o odada… 
Birkaç on yıl uçup gitmiş... Şehrin simgesi  Hitit Güneşi 
batmış...  Güneş Saygılı’nın Gerçek Yaşamı,  Erendiz 
Atasü

İstanbul şiir, Ankara ise öyküdür, denir. Ankara’nın her 
sokağı bir öyküdür. Ankara, öykü gibi samimi, abartı-
sız bağırmadan anlatır kendini. Ankara, İstanbul gibi 
hakkında çok yazılan bir şehir değil; ama çok yazdıran 
bir şehirdir, bu imkanı yazarına tanır. Bu anlayışla öğ-
rencilerimize yaşadıkları şehrin farkına varmaları, kent 
bilincini edebiyat estetiğiyle birleştirerek varolmala-
rını amaçlayan uzun soluklu bir ‘’ Edebiyatta Ankara” 
etkinliği düzenledik. Bu dosyada da o etkinliğimizden 
kısa bir bölüm aktarmaya çalıştık.
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Mavinin türlü hallerini içeren gökyüzünün, kahve-
renginin tüm tonlarıyla selamlaştığı bir şehir Batman. 
Dağların, bayırların yalınlığı, sadeliği, insanların sıcak 
tebessümleri, nefret için yeri olmayan yürekleri, na-
sır tutmuş elleriyle yaşam bulmuş burada. Sokakla-
rını, bir ninenin türlü zorluklarla tandırında pişirdiği 
ekmek kokuları sarmış, her köşeden çıkan çocuklar 
sevinç dolu kahkahalarıyla donatmış kaldırımları. 
Lakin tebessüm dolu yüzlerin ardında korkuyla pa-
rıldayan gözler de saklanmış burada. Yeni insanlara, 
farklı kültürlere bir yandan merakla bakan gözlere, bir 
yandan da korkuyla çarpan yüreklere sahip küçük ço-

cuklar, birkaç yıl sonra mavinin eşsiz ve sımsıkı avuç-
ları içinde kaybolacak bir yaşamın, köklü bir çınarın, 
Hasankeyf’in öyküsünü anlatır olmuşlar yabancı mi-
safirlere. Eşsiz güzellikteki Hasankeyf gözlere, gönül-
lere şölen yaşatıyor burada. Her taş, her çiçek, her ses 
farklı bir şey anlatıyor insana. Akıp giden ırmağın sesi, 
dalgalanışı her dakika farklı bir şey fısıldıyor kulaklara. 
İnsanın damarlarından her renk kan akıyor, kulakları 
her türlü sesi işitiyor ve gözleri her baktığı yer de farklı 
parlıyor Batman’da. Bambaşka bir yaşam daha doğu-
ruyor burada...

“25 Kent 25 Kolej Projesi” kapsamında ziyaret ettiği-
miz Batman ili, şimdiye kadar gördüğümüz yerlerden 
çok daha farklı ve etkileyiciydi. Kafamızda birçok soru 
işareti ile gitmemize rağmen, şehrin insanları sami-
miyetleri ve misafirperverlikleri ile bizi tüm önyargı-
larımızdan arındırdılar. Örneğin şehrin sokaklarında 
gezinirken denk geldiğimiz bir düğünde, düğün sa-
hiplerinin bizi onlardan birisiymişçesine karşılayıp 
düğünlerine davet etmesi, yol üstünde, evi için tandır 
ekmeği pişiren yaşlı bir teyzenin ekmeğini bize ikram 
etmesi, Batman’a olan bakışımızın değişmesinde bü-
yük rol oynadı. Doğal ve tarihi güzellikleriyle bizi bü-
yüleyen Hasankeyf de Ortaçağ’ın en büyük köprüsü 

üzerine yapılan ve mahkeme kararı ile tapusu alınan 
hayatımız boyunca unutamayacağımız bir görüntüy-
dü. Mardin’in Midyat ilçesindeki evlerin geleneksel 
mimarisi, oradaki tarihi havayı yaşatan en önemli 
unsurlardandı. Ne var ki, bu evlerin etrafına yapılan 
apartmanlar şehrin tarihi dokusunu ciddi anlamda 
zedeliyordu. Benzer şekilde Hasankeyf’teki yapıların 
sular altında kalma tehlikesine rağmen hiçbir önlem 
alınmaması bizi çok üzdü. Böylesine önemli değerle-
re sahip olduğumuzu görmek bizi çok gururlandırdı 
ancak bu değerlere sahip çıkılmaz ise çok yakında bu 
kültürün yok olacağı gerçeği ile karşılaşmak da bir o 
kadar yüreğimizi burktu.

BİR ŞEHİR, Binbir Hikaye
SELENAY SADAK 9/T

BÜŞRA BİLGE 10/B

"25 Kent, 25 Kolej Projesi" ile İlgili İzlenimler

BATMAN

FOTOĞRAF: BÜŞRA BİLGE 10/B
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“25 Kent 25 Kolej Projesi”ni duyduğumda çok heye-
canlanmıştım, proje kapsamında Batman’a gidebile-
ceğimi öğrenince heyecanım daha da arttı. Gezmenin, 
farklı yaşantıları görmenin, insanın ufkunu açacağını 
düşünmüştüm hep; üstelik ülkemizin Doğu bölge-
lerine hiç gitmediğim için de merak ediyordum. Şu 
ana kadar Doğu ile ilgili izlenimlerim sadece kulaktan 
dolma şeylerdi, gidip görmek ise bu bakış açımı tama-
mıyla değiştirdi. Öncelikle sokaktaki insanı gördüm; 
elbette önyargılarım vardı fakat bir şekilde tanışıp 
konuştuğumuzda, misafirperverliklerini bize sonuna 
kadar sunduklarını gördük. Kendi yaptığı ekmeğin 

çoğunu hiç karşılık beklemeden ikram eden, büyük 
bir samimiyetle bizi düğününe davet eden, kapılarını 
açan veya fotoğraf projemiz için ellerinden geleni ya-
pan, kadrajlarımıza içtenlikle gülümseyen insanlar ta-
nıdık. Tezatlıklarla dolu bir şehirdi Batman, kırık dökük 
sokaklara ve o sokaklarda oynayan birçok çocuğa ev 
sahipliği yaparken, aynı zamanda petrol zenginlikle-
rini ve akıl almaz lüksleri bünyesinde barındırabiliyor-
du. Doğanın özünü kaybetmediği; muhteşem tatların 
ve farklı kültürlerin, tarihin ve yeniliklerin bir araya 
geldiği çok güzel bir şehirdi ve beni derinden etkiledi.

ASLI KARAHAN 11/A

FOTOĞRAF: ASLI KARAHAN 11/A
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Bu sene Türk Eğitim Derneği’nin hayata geçirdiği “25 
Kent 25 Kolej” adlı fotoğraf projesi sayesinde ilk kez 
Aydın’ı ve TED Ege Koleji’ni ziyaret etme fırsatım oldu. 
Aydın, Ankara’ya göre doğayla çok daha bütünleşmiş 
bir şehir. Öncelikle havası tertemiz çünkü şehir tüm 
doğallığını korumayı başarmış. Çevreme baktığımda 
Ankara’da olduğu gibi bir beton yığını değil, ağaçlar-
la ve doğal güzelliklerle kaplı, küçük ama sevimli bir 
şehir gördüm. Bu şehri gezmek ve gördüklerimi fo-
toğraflamak ise harika bir deneyim oldu benim için. 
Elbette Ankara’nın da güzel yanları var ama Aydın 
bambaşka bir yer, bir cennet! Ve bu cennette de bir-
birinden samimi insanlar yaşıyor. TED Ege Kolejinde 

çok güzel karşılandık. Hem öğretmenler hem de öğ-
renciler çok cana yakın ve misafirperverdi. Gezimiz 
sırasında bize eşlik ettiler ve hoş sohbetleriyle gezimi-
ze renk kattılar. Onların sayesinde çok keyifli bir hafta 
sonu geçirdim. Şirince Köyü’ne, Meryem Ana’ya ve 
Efes’e yaptığımız yolculuk bu güzel hafta sonundan 
sadece birkaç örnek. Hele Kuşadası... Aydın’a gelip de 
Kuşadası’nı görmeden gitmek olmaz. Deniz kenarında 
yaptığımız ufak gezinti ve muhteşem akşam yemeğiy-
le günü çok güzel tamamladık. Ertesi gün Aydın’dan 
ayrılmak çok zor oldu ancak böyle kısa ve keyifli bir 
projede yer alma fırsatı bulduğum için çok mutluyum.

Sayısız güzelliklere sahip ülkemin bir diğer güzelliği 
olan Aydın, her ne kadar yavaş yavaş kentleşmenin 
etkisinde kalmaya başlasa da kendine özgü ve baş-
ka yerlerde bulunmayacak doğal güzellikleri ile dik-
kat çeken ve takdiri hak eden bir şehir. Birçok şehrin 
aksine Aydın’da doğa ve tarih iç içe geçmiş gibi… 
Şirince’de “Aziz Yoannes Kilisesi”ni gezdikten sonra 
Kuşadası gibi bir beldede, deniz kenarında bir iskele-
de oturup dinlenmenin, gökyüzünde dans edercesi-
ne uçuşan martıların seslerini dinlemenin ve denize 
bakarak hayallere dalmanın yaşattığı keyfi çok nadir 

yerler yaşatır insana. Aydın, turistik yönden farklı kül-
türleri de içerisinde barındıran bir kent. Kuşadası gibi 
beldelerde sokakta yürürken yabancı bir turistle karşı-
laşmak son derece olağan. Öyleki kitapçılarda yabancı 
dillerde pek çok kitaba rastlanabilir. Açıkçası halkın ya-
bancı turistlerle iç içe olması uzun zamandır Ankara’da 
yaşayan biri olarak beni şaşırttı. Bütün bunlar Aydın’ın 
insanı etkileyen yönlerinden yalnızca birkaçı. Yaşamı-
nıza harika bir deneyim eklemek istiyorsanız Aydın’a 
gidip şehri tüm güzellikleriyle yaşamalısınız.

AYDIN’A Keyifli Bir Ziyaret
PELİNTOKER 11/S

BERKAY ERGİN 9/C

FOTOĞRAF: PELİN TOKER 11/S
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FOTOĞRAF: PELİN TOKER 11/S

FOTOĞRAF: PELİN TOKER 11/S
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DEFNE SELMAN - IŞIL ÖZGÖN  11/U
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ben yeşil bir su içtim on sekiz
emirganda içtim temmuzda

bütün karadeniz akıyordu
rüzgar çözülmüştü ay yoktu

işte ben klor içtim on sekiz
bıyıklarımdan damlata damlata

büyük rezilliğimizi içtim

saat yirmi bir demesin içim çöl
gözlerimi mumlar gibi söndürüyorum

sarhoşlar gitti on sekiz gitti
İstinyede gemiciler kahvesindeyim

avuçlarımda kuru kafa işareti
oksijeni eksik başka bir gökteyim

başka bir karanlığa kan veriyorum
az sonra böbreklerim dökülecek

yabancı bir ıslık elektriklerde
rüzgar dudaklarımı kesiyor

şimdi git on beş yıl önce gel
yalnızlar sokağında bekliyorum

tırnak uçlarımdan kan sızıyor
kan burun deliklerimden sızıyor

bütün camlarım kırılmış yorgunum
bir elektrikli gitar ulumaya görsün

aseton kokuları gelmesin gelmesin
bir kadın sesi boşalmasın kulaklarıma

plastik bir merih gecesindeyim
serüvenlerin tutsağıyım yenilmişim

çiğneyip tükürdüğüm yoksa korku mu
yoksa bıyıklarımı kirleten bu yeşil

fosforlu saat kadranlarına eğilmişim
akşam gazeteleri çıktı mı titremek
içimdeki filmin artık koptuğu mu

sen bakma bulutlandığıma on sekiz
s.o.s ne demek biliyorum unutmadım

çanların kimin için çaldığını unutmadım
yeşil bir su içmedim mi şekersiz

klor kokuyor klor elim ayağım
dinamit kasalarına giriyorum

Fransız afrikasında iş arıyorum
Cezayirde kurşuna diziliyorum
ölüm sarhoşluğundan bıkmadım

kadehini kaldır on sekiz bir daha kaldır
yıkılsın bu temmuz bırak ayaklarına
kafesinden çıkar yürek diye taşıdığını
köprülerini at gemilerini batır
ellerini ellerimin üstüne koy on sekiz
sen de bir ıslık uydur devrik ıslığıma
ömrümüzü bir suç gibi ayarlamadık mı
ağır bir hüküm giyer gibi öleceğiz

YORGUN
SERÜVENCİ

BELİZ ÇELEBİ  10/C

Attila İlhan
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Bir yandan bütün gücüyle çabalasa bir yandan da 
çabalarının karşılıksız kalacağını bilmesine rağmen 
insan tutsağı olduğu yaşanmışlıklarını ve anılarını 
belleğinden koparıp atamaz. Attila İlhan’ın “Yorgun 
Serüvenci”sindeyse tutsağı olduğu anılarının 
ağırlığı altında kalarak bitkin düşmüş bir serüvenci 
portresi çizilmiş, bu serüvencinin yaşanmışlıkları tüm 
gerilim, güvensizlik, karamsarlık ve de aidiyetsizlik 
duygularıyla şiir kişisinin geçmişle şimdi arasında yap-
mış olduğu yolculuk okuyucuya aktarılmıştır.

Şiirin daha ilk dizesinden başlamak üzere kirli bir uzam 
betimlenir ve şiirin sonuna kadar bu uzam okuyucu-
yu takip eder. Şiir kişisinin içtiği yeşil su, oksijeni eksik 
gökyüzü, bulunduğu ortamın birer parçasıdır sadece. 
Bir yandan da bu kirli ortam temizlenmeye, içilen su 
arıtılmaya çalışılmıştır şiir kişisince suya katılan klorla. 
Bir başka yönden incelendiğinde şiirde pek çok yer-
de toplumun eksik yönlerine değinildiği, yönetime 
ve siyasete birer başkaldırı yapıldığı, göndermelerde 
bulunulduğu dikkat çeker. “İçilen büyük rezillik”se bu 
göndermenin başlıca örneğidir, öyledir ki şiir kişisi 
içinde bulunduğu ülkenin vaziyetine karşı duyduğu 
memnuniyetsizliğini okuyucuyla bu yolla paylaşmıştır. 
“Çöl”, “kan”, “kuru kafa” gibi esenliksiz, şiire karamsar bir 
açıdan yaklaşmaya yol açan imgelerin kullanımıyla du-
rumun iç karartıcılığı, şiir kişisinin içsel dünyası vurgu-
lanmıştır. “Tırnak uçlarımdan kan sızıyor, kan burun de-
liklerimden sızıyor” diyerek betimlemiş olduğu çektiği 
yoğun ıstırap sadece fiziksel yönde değildir, psikolojik 
olarak da zarar görmüş, içinde bulunduğu kaos ortamı 
onu yormuştur nitekim “bütün camlarım kırılmış yor-
gunum” dizesi bu gerçekliği vurgular niteliktedir.

Birçok kez yinelenen “on sekiz”le kişinin geçmişine 
yani on sekiz yaşına, gençliğine seslenmiş olduğu gö-
rülür. Gençliğine dair bütün anılarının, yaşanan güzel 
günlerin geride kaldığı, o dönemle bugün arasında 
yaşananlardan dolayı bu anıların şiir kişisinde artık bir 

iz taşımadığı belirtilir. Bir yandan da tüm bu güzel hatı-
ralardan “aseton kokuları gelmesin gelmesin, bir kadın 
sesi boşalmasın kulaklarıma” diyerek kendini uzaklaş-
tırmak istemektedir. “Başka bir karanlığa kan veriyo-
rum” deyişiyle alışılmadık bir bağdaştırmayla anlatımı 
güçlendirmiş, içinde bulunduğu çıkmazın ne denli 
kendisini sardığını, yalnızlığını ortaya koymuş, bir ba-
kıma içindeki karanlığa can verdiğini, onu beslediğini 
anlatmıştır. Bu görmüş geçirmiş, yorgun serüvencinin 
artık yaşlandığı ve hayatından bazı kesitlerin kopmuş, 
eksik olduğu “içimdeki film artık koptu mu” deyişiyle 
okuyucuya aktarılmıştır. Belki de bu erkenden yaşlan-
manın asıl nedeni şiir kişisinin içinde bulunduğu du-
rumdan dolayı sürekli bir tekinsizlik duygusuyla yaşa-
ması ve ileride yaşanabilecek olaylara karşı duyduğu 
korkudur. “Çanların kimin için çaldığını unutmadım” 
sözüyle Hemingway’ın kitabına göndermede bulun-
muş, SOS ve ölüm sarhoşluğunun birlikte kullanımıyla 
şiir kişisinin umutsuzluk durumu yansıtılmıştır.

Şiirin son bölümündeyse ton bir anda değişmiş, cüm-
lelerde emir kipi kullanılmaya başlanmıştır. Burada sa-
dece geçmişine yani on sekizine değil topluma karşı 
da yapılan bir sesleniş vardır. O dönemde yaşanmış 
olan tüm şiddet ve baskı; gerilim dolu, kanlı olaylar 
karşısında toplumun birlik içinde olması istenmiştir. 
“Kafesin içinden çıkar yürek diye taşıdığını” seslenişiyle 
toplumu cesaretlendirip bir olmaya çağırmış, karanlı-
ğın içinde bir ışık yakmaya çabalamıştır.

Özetlemek gerekirse, bir eleştiri, otoriteye başkaldırı şi-
iri olarak nitelendirebileceğimiz “Yorgun Serüvenci”de 
toplumun dönem içinde yaşadığı gerçekliğe gönder-
me yapılmış, okuyucuya hem yönetim hem de top-
lumun eksik yönleri gösterilmiş, bir yandan da şiir 
kişisinin hayal kırıklıkları, umutsuzluğu ve tüm bu ya-
şadıklarından dolayı duyduğu bitkinlik ‘yorgun’ sözcü-
ğüyle belirgin kılınmıştır..

YORGUN SERÜVENCİ

Şiir Eleştirisi
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BERKAY AKINCI - NİSA İZGİ ÇELEBİ  11/L
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DEFNE DİLBAZ   9/A

Orta Asya’dan tüm dünyayı değiştirerek göç eden, 
Roma İmparatorluğu’yla aynı toprakları paylaşan, 
İslamiyet’in kabulüyle daha farklı dini özellikler kaza-
nan, fetihlerle yayıldıkça kendi kimliğini başka uluslarla 
tanıştıran, her türlü kültürel birikimi kendi içinde barın-
dıran, kendinden önce aynı topraklarda yaşayan kül-
türlere saygı gösteren Türk ulusunun bir parçasıyız. Bu 
ulus, cumhuriyetle birlikte en modern devletler arasına 
girmeyi başarmış sayısız kültürle bezeli bir yarımada 
olan Türkiye’de uygarlığın kalıplarına sığdırılamayacak 
kadar büyük bir zenginlikle varlığını sürdürmüştür. 

Bizlerle aynı havayı solumamış, kültür alışverişinde bu-
lunmamış kimselere kendimizi anlatmak ne kadar da 
zordur. Buna rağmen kültürümüze özgü paylaşımları, 
insanî değerleri, bunların bizi var etmedeki gücünü 
dile getirmek ve bu değerlerin korunmasının önemi-
ni vurgulamak çabasından hiç vazgeçmemişiz. Biz her 
yeni taşınan komşusuna yardıma giden, bayramlarda 
büyüklerimizin elini öperek onların hatırlarını soran, 
sokakta susuz kalan çocuğa pencereden su uzatan bir 
ulusuz. Bugün artık hikâyelerde kalan insanlığı hala 
her gün yaşayarak ve yeni dünya düzeninde inadına 
değerlerimizi koruyarak var olamaya çalışıyoruz.

Karadenizimizin yağmurlu, yeşillikli toprağıyla; Ege 
ve Akdenizimizin güneşli ve tatil akınına uğrayan ha-
vasıyla; İç Anadolu’nun ılıman ve yaşamı kolaylaştıran 
iklimiyle; Doğu Anadolu’nun çilekeş kışıyla ve Marma-
ra’mızın deniz kokusuyla yetişmişiz biz. Bu renkli coğ-
rafyanın renkli insanları olarak varlığımızı bize önceki 
nesillerden miras kalan sözlü ve yazılı geleneğimize 
borçluyuz. Mevlana’nın geleceğe seslenen sözleriy-

le Şeb-i Arus’u kutlayarak tüm dünyaya seslenen, Ne 
mutlu bize ki Orhun Anıtları’yla tarihe tanıklık eden, 
Gılgamış Destanı’yla tarihi süreci başlatan, şiir gelene-
ğimizle kafiyelerin ötesine geçen, halk hikâyelerimizle 
Kerem ile Aslı’yı gönüllerde yaşatan, masallarımızla 
kendi büyüklerimiz arasında bağ kuran bir ulusun par-
çasıyız. “Göçebe” bir millet sıfatıyla belki çoğunu sakla-
yamadığımız ama bir kısmını günümüze ulaştırabildi-
ğimiz renkli bir kültürümüz var.

İnsan büyüdükçe sahip olduklarının değerini anlıyor ve 
bunlara kendi dilince yeni anlamlar yüklüyor. Küçük-
ken kendine doğal gelen özellikler büyüdüğünde ne 
kadar özel olduğunu anlamasına yol açıyor. Farkındalık 
denen şey bu olsa gerek. Kültürünün içinde kendiliğin-
den yoğurulan bizler günü gelip bunların yok olacağını 
düşündükçe bu farkındalığımızın bilinciyle kendimize, 
“Peki biz bunun için ne yapmalıyız?” sorusunu soruyo-
ruz. Çocukluğumuzun en masum yıllarında annean-
nelerimizin ve babaannelerimizin anlattığı unutulmuş 
gitmiş masalları anımsıyoruz. Onların bize kattıklarını 
düşünüp ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha du-
yumsuyoruz. İyi ki vaktiyle birileri bu masalları derlemiş 
ve bunlar sonraki nesillere ulaşma şansı bulmuş. Yine 
de derlemeye daha alınamamış, çok değerli bir masal 
var İlknur Öğretmenin bildiği. Bu kültürel yolculuğu 
hiç bilmediğimiz ama kendi kültürümüze ait olduğunu 
havasından, geleneğinden ve anlattıklarından anladı-
ğımız bir masalla bitirmek en iyisi. 

Gelecekte kendi kültürümüzü yeni nesillere daha iyi 
aktarmak, kültürümüzün inceliğini ayrıntılarıyla anla-
yabilmek ve aktarabilmek dileğiyle… 

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; deve tellal 
iken, Arap berber iken; ben babamın beşiğini salladı-
ğım zamanlarda bir orman köyünde bir nene ile torunu 
yaşarmış. Ormandan topladıkları ağaç kütüklerini top-
layıp satar ve geçimlerini sağlarlarmış. Gel zaman git 
zaman yaşlı kadın hastalanmış. Torununu yanına ça-
ğırmış ve ona tahta bir kahve değirmeni vermiş, “Bunu 
iyi sakla.” demiş ve hayata gözlerini yummuş. Hayatta 
yalnız kalan delikanlı buralardan gitmeye karar vermiş.

Eski kahve değirmenini ve eşyalarını heybesine koyup 
yola koyulmuş. Az gitmiş uz gitmiş, altı ay bir güz gitmiş 
yolun sonunda karşısına harap bir şato çıkmış. O kadar 
yorgunmuş ki burada kalıp dinlenmeye karar vermiş. 
Şatonun içinde gezerken üç tane çeşme görmüş. Birin-
cisini açmış, bal akmaya başlamış ve akan balla karnını 
doyurmuş. İkinci çeşmeden şerbet akmış ve ondan da 
içmiş. Üçüncüsü artık sudur diye düşünmüş ve serin-
lemek için çeşmenin altına başını tutmuş ama o çeş-
me su çeşmesi değilmiş, altın akıyormuş. Saçları akan 

altın ile kaplanmış. Delikanlı saçlarının altın olduğunu 
görünce çok korkmuş. “Benim saçlarımı böyle görenler 
altına sahip olmak için başımı keserler.” diye düşünmüş 
ve yakaladığı hayvanın işkembesinden kendisine bir 
başlık yapıp saçlarını kapatmış ve KELOĞLAN olmuş. 
Tekrar yollara düşmüş, yürümüş de yürümüş. Dağlar 
tepeler aşmış. Yorulup bir ağacın altına oturmuş.

Dinlenirken aklına ninesinin ona verdiği değirmen gel-
miş, onu heybesinden çıkarmış. Değirmenin kolunu 
çevirmiş, tahta kutudan bir dudağı yerde bir dudağı 
gökte bir cin çıkmış. Keloğlan şaşırıp kalmış, “Sen Kim-
sin?” demiş. Cin, “Ben senin isteklerini yerine getirece-
ğim, dile benden ne dilersen.” demiş. Keloğlan ondan 
beyaz bir at ve güzel giysiler istemiş. Cin hemen onun 
isteklerini yerine getirmiş. Keloğlan güzel elbiselerini 
giymiş, ata binmiş. At dile gelmiş ve “Yel gibi mi gide-
yim sel gibi mi?” demiş, yel gibi deyince at yerden yük-
selmiş ve uçmaya başlamış. Uçmuş uçmuş ve delikanlı-
yı iki ordunun savaştığı bir yere götürmüş. 

KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Altın Saçlı Keloğlan

Kültürel Değerlerimizin Yaşatılması Yönünde Sınıf içi Çalışmalardan
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Ordulardan biri yenilmek üzere imiş, uçan atlı onu ora-
da bırakmış ve delikanlı hemen kılıcını çekip orada sa-
vaşmaya başlamış. Diğer ordu yenilip geri çekilmiş. 

Savaşı kazanan ordunun kralı bu kahraman delikanlıya 
ordusunun komutanlığı teklif etmiş ama delikanlı bunu 
kabul etmemiş. Kral onun yaralanan elini kendi armalı 
mendili ile sarmış ve onu ödüllendirmiş.

Delikanlı oradan ayrılınca yine Keloğlan kıyafetlerini gi-
yip yola devam etmiş. Savaşı kazanmasına yardım etti-
ği kralın çok güzel bir kızı varmış. Keloğlan gide gide o 
kralın ülkesine gelmiş. Saraya hayvanlara bakmak üzere 
görevli girmiş. Bu arada prensese aşık olmuş ama kralın 
bir hayvan bakıcısına kızını vermeyeceğini bildiği için 
beklemeye başlamış. 

Bir süre sonra Kralın gözleri görmemeye başlamış. Saray 
hekimleri kralın gözlerine Kaf Dağı’nın ardında yaşayan 
ANKA kuşunun sütünün iyi geleceğini söylemişler. Kral 
gözlerini iyi eden sütü getirene kızını vereceğini söy-
lemiş. Komşu kralların oğulları ve zengin ülkenin deli-
kanlıları atlarına atlayıp Kaf Dağı’nın yolunu tutmuşlar. 
Bunu fırsat bilen Keloğlan da eşeğine binip yola çıkmış. 
Eşek sırtında onu gören diğerleri alay etmişler ama o hiç 
aldırmadan yola devam etmiş. Herkes geçtikten sonra 
değirmeni çıkarıp cini çağırmış ve uçan ata binip her-
kesten önce Kaf Dağı’na ulaşıp Anka kuşunun sütünü 
bir şişeye koyup geri dönüp Keloğlan olmuş ve eşeğine 
binmiş. 

Daha sonra gidenler başka kuşların sütlerini alıp geri 
dönmüşler. Prensler ve diğerleri Kralın gözüne getirdik-

leri sütü damlatmışlar ama gözleri açılmamış. Keloğlan 
“Bir de ben deneyim.” demiş, herkes “Sen gitmedin ki! O 
sütü nasıl alırsın, biz dönerken sen daha eşeğinle gitme-
ye çalışıyordun.” demişler. Prenses “O da denesin.” demiş 
ve Kral da müsaade etmiş. 

Keloğlan getirdiği sütü Kralın gözlerine damlatmış ve 
gözleri açılmış. Herkes şaşırmış kalmış.

Kral verdiği sözü tutmak zorunda kalmış. Keloğlan 
hemen cebinden Kralın savaş sırasında eline sardığı 
mendili ve başındaki Keloğlan takkesini çıkarmış, altın 
saçları ortaya çıkmış. Kral bu duruma çok sevinmiş ve 
Prensesi Keloğlan’a vermiş.

Sarayda kırk gün kırk gece düğün yapılması için hazır-
lıklar başlamış. 

Sevgili arkadaşlarım, ben de o düğüne davet edildim. 
Ama elim boş gitmemek için büyük bir tepsi baklava 
yaptırıp yollara düştüm. Saraya giden yolda bir dere 
var üstünde de köprüsü… Benim o köprüden geçmem 
şart. Köprünün üstüne gelince her taraftan “Bırak! Bı-
rak!” diye sesler gelmeye başladı ve sesler çoğaldı, ben 
de korku ile tepsiyi elimden bıraktım ve koşarak karşıya 
geçtim. Arkama dönüp baktığımda tepsiyi kurbağalar 
istila etmişti. Güler misiniz, ağlar mısınız, meğer duydu-
ğum sesler “Vırak! Vırak!” diyen kurbağalarmış. O düğü-
ne baklava ile gidemedim ama ONLAR ERDİ MURADI-
NA, BİZ ÇIKALIM KEREVİTİNE

İlknur Başaydın

Bu masalı İlknur Başaydın bana önce anlatmış, sonra da isteğim üzerine yazılı bir halde vermiştir. Bu masal bütünüyle İlknur Başaydın’a aittir, anla-
tıda hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bana bu masalı anlattığı için kendisine çok teşekkür ediyorum ve buradan İlknur Başaydın’a ulaşmamı sağlayan 
torunu Yasemin’e sevgilerimi yoluyorum. Umarım beğenirsiniz.

Not

KAAN GENEL - DEFNE SELMAN  11/U
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CAN ÜNLÜSOY   10/D

Charles Dickens, “Büyük Umutlar” adlı yapıtında odak fi-
gür Pip’ in çocukluktan yetişkinliğe var oluşunu ele almak-
tadır. İngiltere’ de, sınıf farklarının belirgin biçimde görül-
düğü Victoria Dönemi’nde geçen öyküde, ana karakterin 
kişiliğinin şekillenmesinde yan karakterlerin büyük rolü 
bulunmaktadır. Genç yaşlarında kendine anonim bir kişi 
tarafından sunulan ekonomik olanaklarla Londra’ ya taşı-
nan ve köylü yaşantısından kopan Pip, hayatındaki deği-
şimleri öğrenmesinden itibaren “Jaggers” adlı bir avukat 
ile ilişki içerisine girecektir. Jaggers, Pip için yeterince bü-
yüleyici olan Londra’da büyük popülariteye sahiptir, kimi 
kişiler için bir kurtarıcı niteliğindedir. Bu durumu ile Jag-
gers kısa sürede Pip’ in yaşam anlayışının değişmesinde 
etkili olacaktır. 

Pip’ in oldukça sıradan giden hayatına mucize gibi giren 
Jaggers, Gargery ailesinde de büyük şaşkınlık yaratmış ve 
gelecekleri adına bir şans olarak görülmüştür. “Adım Jag-
gers. Londra’ da avukatım, oldukça ünlüyümdür. Sizinle 
yapılacak olağanüstü bir işim var.” Bu kısa tanışmanın ar-
dından köy hayatından aniden koparak şehir yaşantısıyla 
tanışan Pip, Jaggers’ ın bürosu önündeki insan kalabalığı 
ile karşılanmıştır. “Birinin öbürüne ‘Yapılacak yanı varsa 
Jaggers yapar’ dediğini duydum.” “Bekleyenlerin hepsi de 
onu aynı dakikada gördüler. Jaggers küçük bir saldırıya 
uğradı.” Bu mağdur insan topluluğunun Jaggers’ a büyük 
umutlar bağlamış olmaları, Pip’ in avukatı hakkında ilk dü-
şüncelerini oluşturmasını sağlamıştır. Kurgunun ilerleyen 
bölümlerinde, saygın işindeki büyük başarılarıyla ön pla-
na çıkan Jaggers’ ın otoriter duruşu, karşısındakinden güç-
lü görüntüsü, Pip’ in yeni alıştığı Londra hayatında kendi 
davranış biçimini belirlemesinde yol gösterici olmuştur. 
Kaliteli yaşama ihtiyacı duymaya başlayan Pip, para harca-
maya, borçlanmaya ve kendi bütçesini aşmaya başlamış-
tır.  Jaggers’ ın muhatap olduğu insanları gördükçe kendi 
haline sevinen, ancak yavaş yavaş temel kişilik değerlerini 
kaybeden Pip, avukatının büyüsüne kapılmış, değişmiştir. 

Jaggers karakterini ilk tanıdığı andan beri, oluşturduğu 
gizemli hava sebebiyle ona sorgusuz saygı duyan Pip, de-
ğişen hayatı ve yaşamında da bu güçlü tipleme tarafından 
gizliden gizliye yönlendirilmiştir. Jaggers’ ın mahkeme sa-
lonlarındaki başarısı, özel hayatında dahi koruduğu katı 
kuralları onu takdir edilen bir figür konumuna sokabilir. 
Küçüklüğünden beri “beyefendi olma” arzusu ile yanıp tu-
tuşan Pip için bu Londralı figürün deneyimli tavırları, ve 
mücadeleleri örnek teşkil etmiştir. Pip, bir Jaggers’ a dö-
nüşmemiştir elbette, ancak kesinlikle onun sayesinde yeni 
özellikler kazanmıştır. “Uğraştığı insanlar” ’la olan iletişimi, 
içinde bulunduğu karakol, mahkeme ve sokak uzamları, 
dönemin huzur kaçıran insan tiplemeleri, bir pislik çuku-
runda yaşayan Jaggers’ ın, yeni şehirli olmuş Pip’ te farkın-
da olmadığı değişimlere sebep olmuştur.

BÜYÜK UMUTLAR’DA 
Odak Figürün Değişiminde Avukat Jaggers'ın Etkisi
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ZEYNEP ÖZTÜRK  10/U
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SENA BAYRAKTAROĞLU  11/D

Bir yapıttaki sayfalar, bir bakmışsınız ki film kareleri olmuş 
yapıt figürlerinin sesleri kulağınıza gelmeye başlamış fon-
da bir müzik anlarsınız ki sayfa artık perde olmuş, bam-
başka bir tatta karşınıza çıkmıştır. Ayla Kutlu’nun “Sen de 
Gitme Triyandafilis” adlı yapıtı da beyaz sayfalardan beyaz 
perdeye Tunç Başaran tarafından uyarlanmıştır. Yapıt ve 
uyarlaması olan sinema filmi, zihinsel olarak olgunlaşa-
mayan engelli bir kızın yaşam öyküsünü konu alır. Kalbi, 
ömrü boyunca iki kişiye ait olan Triyandafilis, sevdiklerini 
savaşlar uğrunda kaybetmiştir. İlk aşkını kaybettiği zaman 
dayanamamış ve yollara düşerek onu aramaya başlamış-
tır. Güzel bir kız ve kadın olmanın bedelini de yazık ki bu 
yollarda ödemiştir. Sevgiden ve vicdandan yoksun olan 
“engelli” toplumun “engelli” bir kadınının öyküsüdür, bu. 
Engelli olma ve olmama karşıtlığından yola çıkarak gerçek 
engelin gönüllerdeki sevgisizlik olduğu işlenmiştir.

1930’lu yılların Antakya’sında geçen yapıtta, verilmek iste-
nen duygular ve temalar, uyarlamada da kostüm seçimi ve 
konuşmalarla sunulmuştur. Uyarlamada figür yaratmada 
etkili olan, öne çıkan en önemli unsur, diyaloglarla ortaya 
çıkmaktadır. Triyandafilis’in konuşmasına ve aksanına ba-
kıldığında Rum kökenli bir aileden geldiği anlaşılmaktadır, 
fakat aksanın ön plana çıktığı asıl figür Sultan’dır. Sultan, 
Triyandafilis’in evinde çalışan bir hizmetli olmasına rağ-
men anne sevgisini ve şefkatini Triyandafilis’e yaşatan tek 
insandır. Bu kadın gerek kostüm seçimi gerekse konuşma-
larıyla idealize edilmiş bir figürdür. Uyarlama boyunca her 
zaman bakımlı olmasından İstanbul ağzıyla iyi bir biçim-
de Türkçe konuşmasına varana kadar her yönüyle önem 
taşımaktadır. Sultan, hem okuyucuya hem de izleyiciye 
sevgiyle yaklaşılan hiçbir zorluğun imkansızlık olmadığı-
nı ama sevmek için cesaret gerektiğini gösteren bir figür 
olarak oyuncu performansı sergilemektedir. Onunla sunu-
lan sevgi, canını verecek kadar sevmek değildir, ömrünü 
verecek kadar sevmektir. Bu, hayatını Triyandafilis’e, an-
nesi-babası gitmişken bile bakmakla geçirmiş olan Sultan 
yansıtır. 

Uyarlama, yapıttaki duygu düşüncelerin aktarılmasında 
da başarılıdır. Film yüksek duvarla üzerine saplanmış kırık 
cam parçalarının etrafını sardığı, pencerelerinin önünde 
parmaklıklar olan lüks bir evi göstererek başlar. Bu betim-
lemedeki, demir parmaklıklar arkasından bakan Triyan-

dafilis, dışarıya, sanki özgürlüğüne bakar, oysaki bu par-
maklıklar Triyandafilis’in babası tarafından bu masum kızı 
dünyanın gerçeklerinden korumak için örülmüştür, ancak 
bu engeller, her geçen gün Triyandafilis’in özgürlük tutku-
sunu daha da ateşlemiştir. Bu tutku, Triyandafilis yaşamın-
da ilk kez âşık olmasıyla son halini alır. Triyandafilis’in aşkı, 
Pierre isimli bir Fransız askerdir ve onunla hayatı bambaş-
ka bir anlam kazanmaya başlamıştır. Artık o parmaklıklar 
arkasında eskisi kadar sıkılmamaktadır, çünkü Pierre’i gö-
receğini bilir. Bu sevgi onu özgürleştirir. Gün gelir, toplum-
daki sevgisizlik savaş ortamı yaratır ve bu savaş, Pierre’i 
götürür. İşte bu son olay, Triyandafilis’i parmaklıklarından 
kurtarır, ancak bu onu yeni bir tutsaklığa sürükler. Sevgisi 
ve özgürlüğü için, sevdiği insanın peşinden gitmeye ka-
rar veren bu saf ve masum kız, sevgisinin bedelini çok acı 
bir biçimde yaşamıştır. Gittiği her köyde tecavüze uğrar, 
satılır ve aşağılanır. Sevgiden yoksun bu “engelli” toplum 
onu dışlamıştır. Şans eseri Sultan’la karşılaşınca hem Sul-
tan hem de Triyandafilis çok sevinmiştir. Artık aralarındaki 
sevgi bağını başka hiç kimse kıramayacaktır, fakat Triyan-
dafilis için, savaşın anlamı   çoktan acı çekmekle örülmüş-
tür. Bu acıyı, sevdiği başka bir insan Fırat’la savaşa gön-
derirken bir kez daha yaşar. Ona gitmemesi için ağlayarak 
yalvarır, ancak bunun hiçbir faydası olmaz. Fırat için bu 
asli bir görevdir, o toplumunu sevmektedir ve onun için 
mücadele edecektir. Savaş, onun aşık olduğu herkesi bir 
rüzgar gibi alıp götürmüştür. Triyandafilis “Gitme!” demiş-
tir. Onlar ise rüzgara kapılmışlardır bile… Geriye sadece 
Sultan ile Triyandafilis kalmıştır. Bu da çok sürmez Sultan 
da ölür ve Triyandafilis tek başına kalır. Yalnızlaşmış ve top-
lumdan dışlanmış bu kız, sevgi gördüğü tek insanı da kay-
betmiş olur.  Topluma hakim olan sevgisizlik Triyandafilis’i 
toplumdan uzaklaştırmıştır.

Sevgi-sevgisizlik kavramları çerçevesinde biçimlenen ya-
pıt ve sinema filminde, evrensel barışın temelinde yatan 
asıl insanlık değeri sunulmuştur. Triyandafilis, “Gitme!” 
derken, artık insanların sevgisizlik karşısında maruz kaldı-
ğı, savaşların olmamasını dilemektedir. Sevgi ile inşa edi-
len bir toplumda barış vardır, savaş ve acı çekmek yoktur. 
Toplumlardaki tek “engel” sevgisizliktir. Sevgi, hem birey-
leri hem toplumları birbiriyle kaynaştıran önemli bir un-
surdur. Evrensel barışın kökeninde de bu yatmaktadır. 

Beyaz Sayfalardan Beyaz Perdeye

SEN DE GİTME 
TRİYANDAFİLİS
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DERİN CİVELEK - MERT DAĞLI - HÜSEYİN SÜMER - KEREM SÜSOY  11/P



KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 201478

OKTAY SAMUR - BERKE DALOĞLU - TALAT CAN ÖZERSON - ZEKİ CAN EMİR - ALP EGE  11/R
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Artık ıssız kırları bıraktı Pan;
Şimdi birçok ülkelerin milyonluk kentlerinde

Asfaltlarda, betonlarda dolaşıyor
Kızgın, uzun yazların öğlen saatlerinde.
Blok apartmanların şahane katlarından

En çalımlı taşıtlara atlıyor.
Devcileyin arkalar, koskoca bankalardan

Yanında yardakçılar, yaşıyor.
Sessiz dilsiz kimseleri kestiriyor gözüne,

Dişlilerden kaçıyor.
Fabrika duvarları sağır kale kapıları

Yılgın yorgun adamlar, bezgin ürkek kadınlar…
Çullanıyor onların az ekmek sevincine.

Değil yalnız yazların kızgın sıcaklarında
Hemen her gün, hele büyük kentlerde
Bulvarları tarıyor, hain gülüşleri sessiz.

Pan’la karşı karşıya, gözleri kararıyor
Katı cıvık asfaltta yalın ayak bir işsiz.

Yoksullar açlar hastalar sürünürken
Kentlerin göbeğinde, kuytu köşelerinde;

Hıncını alamamış sanki insanlardan
Uygarlığı zalim, daha da azıtıyor

Atom bombalarında, uzay füzelerinde.
Yarınlar? Gizli kara gazete haberlerinde

O varsa ekmeklerde, sularda ağulu
Hatta çocuk yüzlerine düşmüşse gölgesi,

Keser bizim gibiler yarınlardan umudu.
Renklerde, emeklerde, ırklarda..
Yahudiler, işçiler, zenciler.. Pan!

Şu dünyada insanca yaşamak da yoksa
Ne kalıyor geriye, yüzyıllardan?

PANİK

SİNEM ASYA ESENGEN  11/J

Behçet Necatigil
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İnsanlar varoluşlarından beri kendilerini hayatta tutma 
mücadelesi vermişlerdir.İçinde bulunduğumuz yüzyıl-
da hala devam etmekte olan bu savaş yalnızca biçim 
değiştirmiştir. Yüzyıllar önce taş ve  toprak ile karşı kar-
şıya kalmış olan insanoğlu, artık beton duvarları ve ge-
lişmişliği ile karşı karşıyadır. Behçet Necatigil’in “Panik” 
isimli şiirinde de insanın kent hayatı ile karşılaşması, 
geçim kaygısı karşısındaki telaşı anlatılır. Panik kelime-
si ile belirtilen bu telaş, telmih sanatından faydalanı-
larak dünyevi varlıklara düşkünlüğü sembolize eden 
Pan isimli Tanrı üzerinden yapılır. Onun insanların bu 
telaşını izleyip insanlıklarından kopuşlarına tanık olu-
şunu anlatır.

Şiirin ilk bölümünde şehir hayatına geçiş ve şehir ha-
yatının nasıl olduğu konu edinilir. “…ıssız kırları bıraktı 
Pan/ Şimdi birçok ülkenin milyonluk kentlerinde” Mil-
yonluk kentler denilerek insan hayatına girmiş küresel-
leşmeye dikkat çekilir. İnsan sayısı, şehirleşme artmış, 
birey geri planda kalmıştır. Pan’ın kentlerin asfaltla-
rında dolaşıyor olması imgesi ise onun kent hayatına 
dâhil olduğunu ve gözlemlediğini belirtir. Zamanın 
“kızgın, uzun yazların öğlen saatleri” olarak belirtilmesi 
bıkkınlık, yoğunluk ve durağanlık hissi verir. İnsanların 
gündelik hayatlarının telaşını attıkları yaz dönemi “kız-
gın” olma durumu ile tanımlanmıştır. Ayrıca bu kesitte, 
şehir hayatının baskıcı yönüne de dikkat çekilir. “Dev-
cileyin arkalar, koskoca bankalar…” Medeniyet ola-
rak anılan kentleşme devleşmiş, savaşılamaz bir hale 
gelmiştir. Şiir kişisi bu yapıları tanımlarken “Yanında 
yardakçılar, yaşıyor.” diyerek kent hayatının ortaya koy-
duğu hiyerarşiye de dikkat çekmiştir. Geçim sorunsalı 
kalmamış olanlar diğerlerinin üzerine çıkmakta, top-
lum düzenin maddiyat ile belirlenmektedir.

Şiirin ikinci kesiti yaşam telaşının ortaya koyduğu ya-
bancılaşmayı konu edinir. “Sessiz dilsiz kimseler” de-
nilerek derdini dile getiremeyen, metalaşmış insanlar 
nitelenir. “Dişliler” in aksine onlar ekmek dertlerini çö-
zememiş “hemen her gün” aynı derdi yaşayanlardır. İş 
bulmak, hayatlarını sürdürmek telaşındadırlar. “Fabrika 
duvarları, sağır kale kapıları”benzetmesinde de bu in-
sanların sesini, paniğini görmezden gelenler anlatılır. 
Geçimlerini sağlayacak bir fırsat ararlarken suratlarına 
kapılar kapanır, “ufacık ekmek sevinçlerine” çullanılır. 
Bu “yılgın adamlar” ve “ürkek kadınlar”a bakan Pan ise 

sinsi avını bekleyen bir hayvan gibidir, “hain gülüşle-
ri sessiz” Doğa hayatından uzaklaşan insan yorulmuş, 
bezmiş, yabancılaşmıştır. Bu iki bölümde şehir hayatı 
tenasüp sanatından faydalanılarak “asfalt”, “kızgın” gibi 
kelimelerle betimlenir.  İnsanın şehir ile karşılaşması, 
ona karşı mücadelesi şehir uzamında gerçekleşmekte-
dir. “katı cıvık asfaltta” Bu tezatlık ile şiir kişisi asfaltın 
güvenilmezliğini, insanın zaten baştan kaybedeceği 
bir saha yarattığını vurgular.

Üçüncü bölümde şiir kişisi “yoksullar, açlar hastalar-
dan”, yani şehir hayatının yaraladığı insanlardan bahse-
der. Onlar sürüncemede iken Pan’ın insanlardan hıncı-
nı alamadığı, kargaşa halinin sürekliliği anlatılır. “Atom 
bombalarında, uzay füzelerinde” Şiir kişisi insanların 
aciz halini anlatırken Pan’ın, yaşam telaşlarının, üzerle-
rine yüklenmiş kaygıların iyi niyetli olmadığına dikkat 
çeker. “Uygarlığı zalim…” Geleceği sorgularken, onu 
karamsar bir bakış ile ele alır. Soru işareti kullanılması 
anlatıcının şüphesini ortaya koyar. “Yarınlar? Gizli kara 
gazete haberlerinde”Bilgilendirmeye yönelik gazete 
haberlerinin “gizli” kelimesi ile nitelenmesi kent haya-
tının neden olduğu yozlaşmayı ortaya koyar. Pan’ın ço-
cuk yüzlerine düşmesi imgesi ise saflıklarını kirletmesi, 
önlerini kesmesi, onlara engel olmasını anlatır. “Keser 
bizim gibiler yarınlardan umudu” yarınlara bağlanmış-
lıkları vurgular ve insanlara bu umutlarını koruma çağ-
rısı yapılır. 

Şiirin son dizesi birlik olmaya, kişinin kendini fark et-
mesine ve insanlığa bir çağrıdır. “Yahudiler, işçiler, 
zenciler” denilerek ötekileştirilmişlerden bahsedilmiş, 
onların içindeki “Pan(ik)” vurgulanmıştır. Onları dışla-
mak değil,“renklerde, emeklerde, ırklarda” birleştirmek 
gereğine değinilmiştir. Hayatta kalma savaşı içinde 
insanın kendini kaybetmesinden ziyade birbirini fark 
etmesi ve insanca yaşamayı öğrenmesinin gerektiği 
söylenmiştir. 

Şiir kişisi geçim kaygısı ve insanlardan sıyrılmaktan öte 
insanın insanlığa odaklanması gereğini vurgular. Kent 
hayatında, küreselleşme ortamında metalaşmış “yor-
gun ve bezgin” insanlar olmak yerine barışçıl olmanın 
ve insanca yaşamayı öğrenmenin önemine dikkat çe-
kiyor. İnsanlar bireyselliklerini kaybedip, birbirleri ve 
çevreleri ile iletişimlerini kesmek yerine çevreleri ile bir 
bütün halinde olmalı ve özlerine sahip çıkmalıdırlar.

MAKİNELEŞMEK İSTEMİYORUM

Şiir Eleştirisi
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EZGİ BALİ  11/L



KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 201482

CAN LİVANELİOĞLU  11/B

2013-2014 eğitim öğretim yılında Arthur Miller’ın Cadı 
Kazanı (Crucible) adlı yapıtını İngilizce dersinde işledik, 
Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında sahneledik. Oyun, 
genel olarak 1692 yılında Salem adlı bir kasabada geçen 
“cadı avı”nı eleştirel bir biçimde ortaya koyuyor. 

1700’lü yılların Amerika’sının bağnaz Hristiyan toplumun-
da başta cadı ve şeytan gibi soyut kavramlar halka so-
mut bir şekilde lanse edilmekte ve halk, din adamlarının 
mutlak otoritesine uymaktadır. Salem kasabası rahibinin 
yeğeni başta olmak üzere kasabanın genç kızları orman-
da bir tür ayin yaparlarken rahip tarafından yakalanırlar. 
Bundan korkan kızlardan bazıları içlerine şeytan kaçmış 
numarası yapar ve kasaba halkı birden kendini, paranoya 
halini almış bir cadı avının içinde bulur. İnsanlar yalanlarla 
suçlanır, mahkum edilir, işlemedikleri suçları itiraf etmeye 
zorlanır. Kasabanın ileri gelenlerinden John Proctor idama 
götürülürken oyun sonlanır.  

Sahnelediğimiz oyun gerek konusu gerek üslubundan do-
layı ağır bir oyundu. Hakkını verebilmek adına BİY 11-A/B 

sınıfları bir bütün olarak iki ay yoğun bir şekilde çalıştık. 
Kostüm, ışık, ses ve oyuncu olmak üzere en az otuz kişi ak-
tif rol oynayarak oyunun sergilenmesinde yer aldık. Böyle-
sine ciddi bir işte kalabalık bir grubun parçası olmak gurur 
verici bir deneyimdi. Aynı grupla geçen yıl Molıere’in Cimri 
adlı oyunu sergilemiştik. Cadı Kazanı adlı oyunun komedi 
oynamaktan daha zor olduğunu grupça deneyimledik. 
Doğal olarak hedefe ulaşmak ve de bu ağır eserin altın-
dan bu kadar kısa sürede kalkmak hepimiz için bir gönenç 
kaynağı oldu. 

Yoğun ders tempomuzun yanında böyle bir çalışmayla 
nefes almak, yaşama, toplumsal olaylara eleştirel bir bakış 
açısıyla bakabilmek ve bunları sorgulayabilmek bizim en 
büyük kazanımlarımızdı. Bize bu kitabı okutan İngilizce 
Öğretmenlerimize ve bize tiyatroyu sevdiren ve oyunu 
sahnelememizde rehberlik eden Edebiyat öğretmenleri-
mize sonsuz teşekkürler… 

 Ne derler bilirsiniz. Sürç-ü lisan ettiysek affola...

VE PERDE AÇILDI… 

ARTHUR MİLLER,
CADI KAZANI

 “Tiyatro bir ağlama ve gülme okuludur. İnsanların eski ya da yanlış ahlaki değerlerini 
ortaya koyabildikleri, insan yüreği ve duygularının ebedi kurallarını canlı örneklerle açık-
ladıkları özgür bir mahkemedir.”  

F. Garcia Lorca. 



83KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 2014



KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Mayıs 201484

SEREN TEKALP - MERVE AKSU - EZGİ ÇELİK   11/T
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“ölünün sandığı üstünde 
on beş kişiydik 
yo ho hoy! 
bir de rom şişesi 
içki ve şeytan 
hepimizin hakkından geldi 
yo ho hoy! 
bir de rom şişesi” 
 ...

akdeniz’i unutmadım 
alevlere girdim ben iştahla ağladım 
yaratmanın 
yaratılman ın hazzı titrerdi gökyüzünde
ve dualar büyük yelkenler gibi açılırdı
sonra bakardın üç hilâl birden vardı
hayreddin şarkılarını çaylaklar gibi kollarından 
uçurmuş
rüzgâr boyu çıplak ayaklarıyla Cezayirli kaptanın 
leventleri 
mesina boğazı’nı septe boğazı’nı ve bütün 
boğazları tutmuş

çevirip gemi kervanlarını
lâ-ilâhe-il-allah 
çevirip yakardı
amma şehrayinler derdin unutulmayacak 
yıldızlar burç burç ve deniz fenerleri berzah 
berzah 
sonra tutar annibal’la birlikte roma’ya giderdin 
fenikeliler alfabe taşırlardı cam taşırlardı daha 
eskilerden 
ejderhalar üfler deniz canavarları peydahlanırdı
Cenevizli bir forsa hayaleti rodos kalesinde 
ayak bileklerinde zincir 
sırtında kamçı
ve lâtince şarkılar boşanır 
antonius’un gemilerinden

İMGE YIĞILI 11/H

 
sen umulmaz unutulmaz tahammülfersa ve derin 
bir muço kadar bir tayfanın bıyıklan kadar 
hergele 
büyümüş
rüzgâr gülüne ve bilmem kaç cihete sığmaz olmuş
mutlak 
bir kaç asırlık korsan kaderin 
kollarına ve namütenahi göğüslerine dövülmüş
yeşil ve benek benek 
meleksima deniz kızları kaypak yunuslar 
...

sonra kuşadası’ndaki sürmene’deki dalyanlar 
hatırlanmayacak kadar eski ve güzel olmak 
bütün yıldızları unutup kutup yıldızı’nı bir görüşte 
tanımak 
sonra sakallan tuzlanmış balıkçı italyanlar 
ve sonra cehennem gibi taraz taraz 
tilkinin bakır tükürdüğü bir limana 
kara kurum çölleriymiş gibi kupkuru inip de 
gemiden 
bir şarab seli hâlinde dönmenin yezitliği 
hey gözünü sevdiğimin 
cenup kutbu’na doğru uzandığımız zamanlar 
terra del fuego’dan 
yâni ateş arazisi’nden

ESKİ
DENİZ
HALKI
Attila İlhan
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İnsan, doğa üzerinde egemenlik kurmaya çalışan, do-
ğanın döngü ve düzenini sürekli kendi isteğince değiş-
tirmeye çalışan bir canlıdır. Aklı ve olaylara yön verebil-
me yetisi sayesinde doğanın ve hatta evrenin efendisi 
olduğu sanrısına kapılan insan, aslında doğanın gücü 
ve yenilmezliği karşısında aynı oranda güçsüz ve ça-
resiz olduğunun farkında değildir. Attila İlhan’ın “Eski 
Deniz Halkı” şiirinde de insan ve doğa arasındaki bu 
ilişki ve güç uyuşmazlığı “deniz” üzerinden betimleme-
ler yoluyla gösterilmiştir.

Şiir, insana ve doğaya ait unsurların anlatıldığı  iki ayrı 
anlamsal kesitte incelenebilir. İnsana ait unsurlar şiirde 
kendini betimlemelerle daha çok “korsan” imgesiyle 
göstermiştir. “Namuslu yelkenler kıvılcımlandırmaya-
cak korsan gözlerini yağmur çiğnemeye alışmadıkça 
tütün çiğnemeye” dizesindeki “korsan gözleri”, insana 
yapılan bir gönderme olabilir. İnsan kendini yağmur-
dan ve tütünün cezbedişinden korumayı öğrenene 
kadar “midyelerin gözlerindeki maviler” “namuslu” 
kıvılcımlara dönüşmeyecektir. İnsan, “yağmur”a, yani 
doğaya uyum sağlamayı öğrenmedikçe doğayla ara-
sındaki savaş ve güç uyuşmazlığı devam edecektir. 
Devam eden “yaratmanın yaratılmanın hazzı titrerdi 
gökyüzünde” ifadeleri, “rüzgar boyu çıplak ayaklarıyla 
Cezayirli kaptanın leventleri” betimlemesinde verilen 
işgal, taarruz ve savaş imajını destekler niteliktedir. Ka-
zanan taraflar, “bütün boğazları tutmuş”, savaşı galibi-
yetle tamamlamış insanlar kendilerini Tanrısallaştırma 
eğilimi göstermişlerdir. “Yaratma ve yaratılmanın hazzı” 
ifadesinin kullanımı bu yüzdendir. İnsan, kendi gücü-
nün görkeminde kaybolmuş, kendini evrenin efendisi 
ilan etmiştir. “Çevirip gemi kervanlarını la-ilahe-il-allah 
çevirip yakardı” dizeleri de bu savaş ve ardından gelen 
galibiyetle ortaya çıkan hırs duygusunu güçlendirmiş-
tir. Bunu takip eden dizelerde “alfabeyi taşıyan” Fenike-
liler, “Cenevizli bir forsa hayaleti Rodos Kalesi’nde” ve 
Antonius’un gemilerinden boşanan “latince şarkılar” 
ifadelerinin kullanımı, dünyanın her yerinden farklı 
medeniyetlerden verilen örneklerden ötürü, insanın 
bu zayıflığının evrensel olduğunun bir kanıtı olabilir. 
Yani fethi gerçekleştiren insan “üç hilal” bayrağı da ta-
şısa, Latince ezgiler ve söylese gene insandır ve kendi 
gücüne duyduğu hayranlıkta boğulacak ölçüde zayıf-
tır. Dolayısıyla bu ifadeler, insanın zayıflığının evrensel 
kimliğinin göstergesi olarak kullanılmış olabilir. 

İkinci anlamsal kesit ise şiire hakim olan “deniz” ile ilgi-
lidir. İlk kıtada geçen “deniz çobanları etmiş sürülerini 
açıklara sürmüştür midyelerin gözbebeğinde maviler” 
dizesi, bunu takip eden “eski deniz halkı” betimleme-
siyle paraleldir. Önce deniz çobanları sürülerini açık-
lara sürmüş, sonra “kan revan içinde” eski deniz halkı 
sesini duyurmaya başlamıştır. Eski deniz halkı denizle 
bütünleşmiştir, denizdeki her hareket ve dalgada eski 
deniz halkının sesi duyulur. Eski deniz halkının benliği-

ne ise deniz tamamen yerleşmiştir, bunları birbirinden 
ayırmak mümkün değildir. Ancak insanoğlu, bu kırıla-
maz bağı fark edemeyerek sürekli denizlere egemen 
olmaya çalışmakta, “eski deniz halkı” gibi onun bir par-
çası olmak yerine onu yönetmeye çalışmaktadır. Şiirde 
denize bir insanmış gibi hitap edilmiş, dolayısıyla “sen” 
kişisi olarak seslenilen deniz olmuştur. “Sen umulmaz 
unutulmaz tahammülfersa ve derin bir muço kadar bir 
tayfanın bıyıkları kadar hergele büyümüş” ifadelerine 
hakim olan sonsuzluk, mutlak gerçeklik, güç ve “derin” 
kelimesinin kullanılmasıyla yapılan deniz çağrışımları 
bunu doğrular. Ayrıca, “rüzgar gülüne ve bilmem kaç 
cihete sığmaz olmuş mutlak birkaç asırlık korsan kade-
rin” dizelerinde denize “korsan” olarak hitap edilmiştir. 
İlk mısralarda yapılan insanların “korsan” olarak betim-
lenmesinden sonra bu ifadenin deniz için de kullanı-
mı, denizin gücünün insan gücüyle karşılaştırıldığının 
bir gösterimidir. İnsanlar “korsan” olarak denizin belli 
bir kısmını ele geçirince kendilerine Tanrı rolü biçer-
ken deniz “birkaç asır”dır en güçlü korsandır ve ele ge-
çirilen değil esas ele geçiren odur. Cazibesiyle, sosyal 
ve ekonomik rolüyle insanların sürekli ele geçirmeye, 
üzerinde egemenlik kurmaya çalıştığı bir sembol ol-
muştur, oysa insanları kendine bağlayan ve onları ele 
geçiren denizin ta kendisidir. Denizin “birkaç asırlık 
korsan kaderinin kollarına ve namütenahi göğsüne 
dövülmüş yeşil ve benek benek” olması imgesi, deni-
zin renginde de yeşil ve mavi tonlarının hakim olması 
gerçeğiyle bağdaştırılabilir. Dolayısıyla burada hitap 
edilenin deniz olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Öte 
yandan “sen bu dünyadan çocukların anladığını anlı-
yorsun zaman ihtiyarlıyor ya sen hala çocuksun” ifade-
leri denizin değişmez ve mutlak gücünü bir kez daha 
vurgulamıştır. İnsanın en büyük düşmanlarından biri 
olan, asla söz geçiremediği zaman bile denizin gücünü 
kırmaya yetmez. İnsanı an ve an ölüme sürükleyen za-
man denizi yaşlandıramaz, ancak onun gücünü artırır. 
“Hayreddin şarkılarının” ve “akıntılara hükmetmiş efen-
di kaptanların” mezarlarını barındıran deniz, insandan 
her anlamda daha güçlüdür, ancak insan, kibriyle gözü 
kör olduğundan dolayı bunun farkına varamaz ve en 
sonunda, hükmetmek uğruna ömrünü harcadığı de-
nizde kendine ancak bir mezar edinir. 

İnsan ve doğa arasındaki savaş, insanın var olduğu 
günden beri süregelmektedir. İnsanın kibir ve guru-
rundan doğması sebebiyle sonu gelmez ve ikisinden 
birinin yok olduğu güne dek sürer. Attila İlhan’ın “Eski 
Deniz Halkı” adlı şiirinde de bu savaş, deniz ve korsan 
öğeleri üzerinden aktarılmıştır. Şiirin adı da bu anla-
mı pekiştirir niteliktedir. “Eski Deniz Halkı” ifadesinde 
“deniz” ve “halk” ifadesinin bir arada kullanımı, bu iki 
parçanın ayrılmazlığını gösterir. “Eski” ifadesinin kulla-
nımıysa aralarındaki savaş ve uyuşmazlığın tarihinin 
çok uzun olduğunun bir kanıtı gibidir.

ESKİ DENİZ HALKI

Şiir Eleştirisi
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İREM EŞME  10/D
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MERT UTKU 10/D

Hepimiz birer bilyeyiz
Küçük işe yaramaz
Yuvarlak tanecikler
Tam dünyanın ortasında

Siz hiç bilye oyunu oynadınız mı?
Hepsinin amacı birbirini
Acımasızca dışarı atıp
Kendini kurtarmaktır.

Hepimiz birer bilyeyiz
Dünyanın bilye oyununda
Acımasızca seviyoruz
Ve birileri kazanıyor.

Hepimiz birer bilyeyiz
Sevgisizliğin dağında
Acımasızlığımızla kavrulan
Küçük tanecikleriz.

BİLYELER

AHMET SAKAL 10/A 

Eğer seveceksen beni;
Emeğiyle bunca yılın,
Nasır tutmuş ellerimle,
Alnımdan düşen
Tek damla terimle seveceksin.

Eğer seveceksen beni;
Harlı ateşler başında
Bunalan kadınları,
Bir türkü ağzında
Düşünen adamları seveceksin.

Eğer seveceksen beni;
Taş yollarda biten otuyla,
Çöpüyle çiçeğiyle…
Tan vakti üzerime yağan
Göğün nefesiyle seveceksin.

Eğer seveceksen beni;
Bil ki tüm yüreğinle seveceksin.
Toprağı, havayı, suyu
Anadolu’yu baştan başa,
Aşkların en büyüğüyle seveceksin.

EĞER 
SEVECEKSEN
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ALİZE UĞUR  10/Y

ELİF AYDİŞ  10/F

Bir gemideyim,
Güvertesi yüzyıllık bir ağaç,

Yelkenleri kağıttan
Üzerinde mücevherle işlenmiş cümleler.

Denize bakıyorum,
Firuzeden dalgalar bulutlarla yarışıyor.

Martılar denizin içindeki altın balıklara bakıyor,
Bir alçalıyor, bir yükseliyorlar…

Ve ben görkemli gemiden bakıyorum;
Denize, martılara, balıklara…

Aklıma karaya çıkacağım an geldiğinde
Bu gemi ve denize vedanın

Huzursuzluğuna kapılıyorum

MÜCEVHERDEN 
GEMİ, FÜZEDEN 

DALGALAR
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NAZ ÜNAL  11/G
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