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BĐRĐMĐMĐZDEN 

    2007 yılının Eylül ayında ilk toplantımızı 
yaptık.Aslında tam olarak ne yapacağımızı 
bilmiyorduk. Toplantıya katılan yaklaşık 25 
kişiden farklı farklı fikirler geldi; ama temel 
amacımız belliydi: Edebiyat ve yaratıcı 
dramayı buluşturmak. Çok uzak değildi 
aslında bu iki alan birbirine. Yaratıcı drama 
çalışmalarında öykü, masal, şiir gibi yazınsal 
ürünler zaten yıllardır kullanılıyordu. Edebiyat 
ve Türkçe derslerinde yaratıcı dramayı 
yöntem olarak kullanan dramacılar da vardı. 
Ama edebiyatı ve yaratıcı dramayı 
buluşturmak için daha derin çalışmalar 
yapmak gerekiyordu. Yazarlarımızı, 
şairlerimizi tanımak-tanıtmak ve onların 
eserlerini yaratıcı drama yöntemiyle 
incelemek, çözümlemek, yazınsal tür ve 
eserleri dramayla keşfetmek, Türkçe ve 
Edebiyat derslerinde yaratıcı dramayı yöntem 
olarak kullanmak vb. çalışmalar yürüten 
birimimizle  yıllardır hayalini kurduğumuz 
derginin bu ilk sayısında  sizlere  merhaba 

demenin coşkusunu yaşıyoruz. 

  Đki haftada bir cumartesi günleri, edebiyatı ve dramayı  seven dostlarla Derneğimizde toplanıyoruz  . Bu 
yılın ilk dönemi boyunca atölye çalışmalarına ara verip masa başı çalışmaları yaptık. Yabancılaşmanın 
her alanda çok yoğun yaşandığı günümüzde bu konuya dikkat çekmek için ilk dönem temamızın 
“Yabancılaşma” olmasına karar verdik.  Öykülerde, destanlarda,şiirlerde,  romanlarda  yabancılaşma 
unsurunun nasıl işlendiğini  belirleyip bu metinlerden hareketle yaratıcı drama etkinlikleri planladık. 
Planladığımız etkinlikleri bir etkinlik havuzunda topladık. Bu ilk sayımızda dönem boyunca işlediğimiz 
eserleri ve eser  incelemelerini paylaşacağız sizlerle. 

   Yeni sayımızda buluşmak üzere... 
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YOLCULUK 
Yunus’larla Mevlana’larla çıktık yola 

Yollar yarıladık Cahit Sıtkı’yla 

Gün oldu 

Alıp başımızı gittik Orhan Veli’yle 

Nasrettin Hoca gibi ağlayıp 

Bayburtlu Zihni gibi güldük 

Karayılanlardan, Kambur Kerimlerden aldık gücümüzü 

Yolculuk şiirleriyle devam ederken serüvenimize 

Deli Dumrullar kesemedi yolumuzu 

Bir tohum attık toprağa 

Filizlendi 

Edebiyat ve Yaratıcı Drama oldu… 

Ne de çabuk geçiyor yıllar !  

Emekleyen bir bebekken "komisyonumuz" ,  

Attila Đlhanlar,Orhan Veliler,  

Nazım Hikmetler yol gösterdi bize...  

"Ana sütü gibi candan / Ana sütü gibi temiz" dilimizle ninniler,  

masallar söylerken baktık ki "bağımsızlık şiirleri" söylüyoruz  

birdenbire.  

Türküler tutturduk ,şiirler söyledik aşk,ayrılık,zaman ve ölüm  

üstüne...  

"Mal da yalan ,mülk de yalan / var biraz da sen oyalan" dizelerini  

söylerken Yunus'un ,Ursula K. Le Guin "Mülksüz" bıraktı bizi...  

Kafka böceğe dönüştürdü , Hilmi Yavuz imgeye...  

Aldık yanımıza Yusuf'u , "Acıyı bal eyledik"/ yaratıcı dramayı yol... 

Bereketli Topraklar Üzerinde dolaşırken sabırla 

Kördüğüm olduk Gordion’da 

Çözüldük Duatepe’de, Sakarya Ovası’na karşı... 

Her şeyin içinin boşaltıldığı Boş Hayat’larda 

Mankurtlaştırılmaya, Beyaz Mantolu Adam’lara dönüştürülmeye 

direndik çemberimizden ! 

"Komisyon'duk, bir olduk, birim olduk ! Hepimiz için  

olan birlerimize , birimimize ,emeği geçen herkese sonsuz  

teşekkürler...  

Tam dört yıl olmuş yola çıkalı. Heyecanımız hiç bitmesin.. 
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FIRAT KASAP 

YABANCILAŞMA 
 
 

 
Yabancılaşma 

kavramı modern yaşamın 
temel sorunlarından biri. 
Edebiyatın bu konuyla 
ilgilenmesi, kavramın ortaya 
atılmasıyla yakın zamanlara 
denk geliyor. Yabancılaşma 
edebiyatın ilgi alanında 
olduğu için Edebiyat ve 
Yaratıcı Drama Birimi, bu 
konuyu incelemeyi gerekli 
buldu.  
 

Yabancılaşma 
kavramını ilk ortaya atan 
Marks’tır. Marks’ın 
yabancılaşmadan anladığı 
iki farklı durum söz 
konusudur. Birincisi kişinin 
içinde bulunduğu doğaya 
yabancılaşmadır. Kişi 
doğaya egemen oldukça 
kendine uygun yeni bir doğa yaratır ve onu yaratan doğadan uzaklaşır. Doğadan uzaklaşan insan mutsuz 
olur. Yabancılaşmanın ikinci evresi ise kişinin ürettiklerine yabancılaşmasıdır. Kapitalist sistemin sonucu 
olan bu yabancılaşmada kişi ürettiği ürünü pazarda tanıyamaz. Ürünün piyasaya sürülmesinde, 
satılmasında söz sahibi değildir. Doğada ve üretim ilişkilerinde yabancılaşmanın ardından toplumsal 
yabancılaşma gelir. Kişi içinde yaşadığı toplumun değerlerine, ilişkilerine, geleneklerine yabancılaşır. Her 

şeyi anlamsız, gereksiz bulur. Toplumla bağları kopar. 
 
Marks gibi diyalektikle ilgilenen Hegel de 

yabancılaşma kavramı üzerinde durmuştur. Hegel 
yabancılaşmayı tinsel anlamda düşünmüştür. Kişinin ruh 
dünyasına, duygu dünyasına yabancılaşması onu mutsuz 
etmektedir. Hegel’e göre ruh ve beden bir bütündür. 
Đnsanın sağlıklı olabilmesi için ruh ve beden birlikte 
hareket etmelidir. Bu sağlandığında kişinin kendine 
yabancılaşması ortadan kalkacaktır. 

 
Ünlü Alman düşünürü Feuerbach ise 

yabancılaşmanın kökeninde dini görmektedir. Düşünüre 
göre Tanrı insanın korkularının, kaygılarının soyutlaşmış 
halidir. Đnsan korkularından uzaklaştıkça yabancılaşma 
kavramından uzaklaşacaktır. Nietzsche de Tanrı’yı 
yabancılaşmanın kaynağı görmekte ve “Tanrı öldü” 
demektedir. 
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Yabancılaşma üzerine kafa yoran edebiyatçıların başında Varoluşçular gelmektedir. Albert 
Camus’un Yabancı ve Jean Paul Sartre’ın Bulantı adlı eserleri yabancılaşma kavramı üzerine yazılmış 
tezli eserlerdir. Klasisizm, romantizm realizm akımına bağlı birçok eserde yabancılaşmanın izlerini 
görmek mümkündür. 

 
Türk Edebiyatında yabancılaşma kavramı Tanzimat ile birlikte görülmektedir. Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu’nun Yaban adlı romanı bu konuda incelenmeye uygun bir örnektir. Oğuz Atay’ın 
Tutunamayanlar,   Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam, Bilge Karasu’nun Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı 
yabancılaşma konusunda yazılmış başarılı eserlerdir.  

 
Tiyatroda yabancılaşma 

konusunu işleyen en tanınmış yazar 
Bertold Brecht’tir. Eserlerinde insanın 
topluma ve kendisine yabancılaşmasını 
işlemiştir. Brecht, sahneleme tekniği 
olarak yabancılaşmayı kullanmıştır. 
Seyircinin oyuncuların verdiği duygularla 
özdeşleşmesi yerine o duygulara 
yabancılaşmasını istemiştir. 

 
 
 

Modern insan yalnız insandır. Modern 
insan geleneği olmayan insandır. 
Üretimdeki gücü sınırlı, toplumsal 
hareketlerde değiştirme gücü yok 
denecek kadar azdır. Tarihin öznesi değil 
nesnesi olmuş durumdadır. Kapitalizmin 
istediği gibi tüketim yapmaktan başka 
niteliği olmayan bir varlıktır. Okumayan, 

araştırmayan, sorgulamayan insan giderek bencilleşmiş ve kendisinden başka hiçbir şeyin önemi 
kalmamıştır. Kendisine ve doğaya yabancılaşan insan hem kendisinin hem de doğanın yıkımını 
hazırlamaktadır. Yabancılaşma insan yaşamının bir sonucu olduğu için dramanın ilgi alanına girmektedir. 
Drama konusunu günlük yaşamdan almaktadır. Yabancılaşma da bu konulardan biridir. Drama 
yabancılaşma konusunu daha yıllarca işleyecek gibi görünmektedir. 
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        BUKET ÇETĐN YILDIRIM 

          YABAN  (CI)  LAŞTIK MI? 
 

“Đnsanlık tarihi insanın yabancılaşmasının tarihidir” demişti Hegel, peki gerçekten geçip giden 
tarihin içinde biz insan olmaya yabancılaştık mı? Önce doğayla başlamış yabancılaşmamız. Sonra 
birbirimize ve en sonunda kendimize de yabancı olmuşuz meğer. Đnsanın birbirine ilk yabancılaşmasının 
feodal toplum düzenine denk geldiğini, bunun da 
kölelikle olduğunu yazar sosyoloji kitapları. 
Ardından sanayi devrimi derin bir çizik atar insanlık 
tarihine yabancılaşma adına.  

 
 Her şey…  bilim, teknoloji, üretim, sanayi 

dev adımlarla büyürken, insan da sanki o oranda 
küçülür tarih sahnesinde. Neler olmaz ki yaşamda: 
bir şehirden bir başka şehre  gitmek at üstünde 
uzun yolculuklarla olurken, uçakla, trenle bir anda 
gitmek istenilen yerlere gidilebildiğini görür insan. 
Bir dönem haberleşmenin ulaklarla sağlandığı 
günler yaşanmıştır, şimdi ise ulaşmak istediklerimiz 
cebimizdeki telefonlar kadar yakındır artık bize. 
Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle beslenirken uzak 
memleketlerdeki tatlarla tanışır ve teknoloji 
sayesinde kendi bahçesinde o ürünü yetiştirmeyi 
öğrenir insan, bir urba sahibi olmak zahmetli 
uğraşlara gebeyken istemediği kadar kumaş ve 
elbise sahibi olur insan. Peki sadece bunları mı 
getirir gelişen bilim ve teknoloji? Đnsanların büyük 
umutlarla bekledikleri ve yaşamları kolaylaştıracak dedikleri bilim ve teknoloji değil midir aynı insanı derin 
bir umutsuzluğa ve çaresizliğe iten. Her şeye karşı inancını yitirip kendinden bile kopmasına sebep olup 
büyük yalnızlıkların içerisinde çıkışı olmayan sokaklara mahkum eden.  

 
Bir başka şehre bir anda  ulaştığı uçaklarda bomba taşımayı da getirmiştir teknoloji, kalıntısı 

yüzlerce yılı bulacak nükleer silahları da. Sevdiklerine bir anda ulaştıran cep telefonları ve daha başka 
cihazlarla başka yaşamları dinlemeyi de getirmiştir teknoloji ve özel yaşamların mahremsizliğini de. Uzak 
memleketlerdeki tatlarla tanıştırmakla kalmamış o tatların genetikleriyle oynayarak biyolojik silahlarla da 
tanıştırmıştır.  Ve moda denilen çılgınlıkla en sonunda urbaya, kumaşa, mala köle de yapmıştır insanı.   

 
Önyargıyı parçalamak atomu 

parçalamaktan daha zordur diyen 
Einstein insanla baş etmenin bilime 
ivme kazandırmaktan daha zor 
olduğunu anlatıyordu herhalde,  onun 
için tüm derdimiz teknolojiyle, bilimle. 
Başımıza ne geldiyse bir bu 
teknolojiden geldi bir de modern 
yaşam dediklerinden. Đnsan dediğin 
nedir ki? Teknolojinin kulu. Her şeyi 
kendi üretir ama en sonunda 
ürettiğinin kölesi olur. Bir sözünü 
geçiremez ellerine, ellerinin 
ürettiklerine ve en sonunda aklı da 
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ellerinin kulu kölesi olur. Böylece teknoloji hızla ilerlerken insan aklı da o oranda küçülmeye başlar, akıl 
küçüldükçe bireysel hırslarının kurbanı olur insan ve teknoloji gün geçtikçe insana yakınlaşırken insan da 
insana ve sonunda kendine yabancı olur. Đnsan insana nasıl mı yabancılaşır? 

 
Modern değerlerimiz para, hız, hırs ve iletişimsizliğin, eski gözdelerimiz sevgi, paylaşım, iletişim 

güven gibi değerlerin yerini alması ile olur. Sonuç ise modern çıkmazımız yalnızlık, korku ve kuşkunun 
yaşamımıza egemen olmasıdır.  Gittikçe bireyselleşen dünyada bireyin her şeyin üstünde tutulması ve 
bireysellikle birlikte “ben” olgusunun ve bencilliğin yükselmesi karşımıza çıkar. Yükselen “ben” ile birlikte 
iletişimin ve paylaşımın olmadığı, büyük yalnızlıkların yaşandığı dünyada psikolojik gerçeklerin izleriyle 
tanışırız. 
 
 Birbirimizi dinlemeye bile vaktimiz kalmamıştır artık. Hep kendimizle ilgili beklentilerin içinde 
sıkışıp kalmışızdır ve bir türlü başımızı dışarı çıkarıp da yanımızdakine bakamayız. O yanımızdaki bazen 

komşumuz olur, bazen 
kardeşimiz, anne-
babamız, arkadaşlarımız 
ve bazen de eşimiz. Aynı 
iş yerinde kimin kim 
olduğunu bilmeden, aynı 
apartmanda komşumuzun 
adını öğrenemeden, yanı 

başımızdakinin 
varlığından bir haber 
yaşayıp gideriz.  
 

Dinlemeye vakit 
olmayınca, anlamayı hiç 
sıraya bile koymuyorum. 
Ve kaybolan iletişimsizliğin 
yerini depresyonlar, 
kaygılar, şizofreniler 
alıyor. Đletişim 

kuramadığımız 
yanımızdakine 

güvenemiyoruz da. Gün geçtikçe yitirdiğimiz değerlerin ve yeni değerlerimizin içinde aslında biz, her gün, 
kendimizi yitiriyoruz. 
 

Sınavlarda dereceye girenlerin, TUS sınavında birincilik alanların intihar haberlerini okuyoruz 
gazetelerde,parça parça edilmiş bir bedenin katilinin en yakın arkadaşı olduğunu ve annesini 
bıçaklayarak öldürenlerden parçalanmış kişiliğin ne demek olduğunu. 
 
 Taa çocukluğumuzdan başlıyor iletişimsizliğimiz. Ve hastalık gibi hırsımız. Oyun oynamayı 
çocuklara çok görüyoruz ve hiç durmadan onları sınavlara hazırlıyoruz. Kan ter içinde o sınav yarışının 
sonuna geldiğinde, bu kez hastalıklar başlıyor çocuklarda. Hiçbir zaman arkadaş gözüyle göremediği 
yanındakini artık kendine “iyi bir rakip” görmeyi öğrenmiş olarak varıyor çocuklar sınav maratonunun 
sonuna. Almayı bilmedikleri gibi vermeyi hiç bilmiyorlar ve paylaşmanın adını hikâyelerden duyuyorlar 
sadece. Yıllar sonra okul bitip hayat başladığında kitapların yalan söylediğini öğreniyorlar. Paylaşmanın 
bir düş olduğunu! Birlikte çalışarak üretmenin ve yenmenin sadece “Hansel ve Grathel” gibi masallarda 
olduğunu.  
 
 Olmayan eski değerlerin ismi masallarda öğretilirken yarım adımlarla başlıyorlar hayata. Hırs 
bürümüş gözlerini aydın günlere açamıyorlar ve “günaydın” sözcüğü gizemli bir fısıltı kalıyor, yeni 
başlayan günlerin ayaz, soğuk sabahlarında. 
 
 Çocukluğumuzdan başlayan yarışlarda yanımızdakine kin duymayı öğreniyoruz, kuyu kazmayı, 
çelme takmayı. “Günaydın” sözcüğünün anlamsızca takılıp kaldığı sabahlarda karşımızdakinin adımlarını 
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sayıyoruz, bakışlarını didikliyoruz ve onun her hareketinden bir anlam çıkarıyoruz. Öngörülerimiz 
karşımızdaki avın nasıl avlanacağına çalışıyor hiç durmadan. Birbirimizin üstüne tırmanarak hiç bitmeyen 
sıkışmışlığımızdan kurtulacağımızı sanıyoruz. Yaptığımız her hamlede kendimizi kurtarmaya çalışırken 
biraz daha zamane tutsağı oluyoruz. Tutsaklığımız hiç bitmiyor ve yalnızlık dilimizden düşmeyen, her 
cümlemize yapışıp kalan bir olgu olup çıkıveriyor. Yalnızlık hiç bitmiyor. Her yeni güne artan bir yalnızlıkla 
başlıyoruz.  
 
 Anlıyorum ki Hegel, insanlık tarihi insanın yabancılaşmasının tarihidir derken doğruyu söylemiş ve 
anlıyorum ki onun için 19. yüzyılda sanayi devrimi ile Nietzsche, Kierkegaard, Marx gibi düşünürler 
zamana başkaldırırken gelecek yüzyıllar büyük yıkımların tarihi olacak demişler.  Gelecek yüzyıllar büyük 
dünya savaşlarını ve büyük umutsuzlukları beraberinde getirirken insanlar, bugün hala yaşadıklarından 
ders alamayan nevrotik bir hırsla bireysel çıkarları için birbirlerini katlediyorlar. Zamanında büyük 
savaşların insanlara yaptığını gün geçtikçe yabancılaşan-yabanileşen dünyada artık insanlar birbirlerine 
yapıyorlar.  
  

Yükselen değer 
bencillik, ucu bucağı olmayan 
bir arzu denizine bizi 
sürüklüyor. Hedeflerimize 
ulaşmak için her yol 
mübahlaşırken yaşamdan tat 
almanın şekli de değişiyor.  
Ne urbalarımızın, ne 
arabalarımızın, ne evlerimizin 
ne de evdeki teknolojinin ardı 
arkası kesiliyor. Her bir hedef 
yeni bir hedefe yol açarken en 
büyük hazzımız hedeften 
hedefe sonu gelmeyen bir 
hırsla koşmak oluyor. Bir an 

dönüp ardımıza baktığımızda, hızla koşarken katlettiğimiz acı bir geçmişle yüzleşiyoruz. Hiç kimsenin 
kalmadığı, çorak kimsesiz bir düzlükte yol arıyoruz kendimize. Ne dönecek bir geçmiş ne gidilecek bir 
gelecek kalmadığında insan kendine yabancılaşmanın ilk adımlarıyla tanışıyor.    
 
 Đşte insan yabancılaşma tarihinde kendi sonunu da böylece hazırlamış oluyor. Đnsanlık tarihi 
insanın yabancılaşmasının tarihi olurken önce doğaya ardından birbirine ve en sonunda da kendi 
bütünlüğüne göz dikiyor. Tarih yabancılaşmanın, yabaniliğin tarihi olurken insan en sonunda kendini de 
yok edebilecek bir yabaniliğe sanayi devriminin attığı o derin çizikle böylece kavuşmuş oluyor. 
 

Derneğimizin Edebiyat ve Yaratıcı Drama Birimi de günümüzde yaşadığımız bu çıkmaza kendi 
penceresinden bir bakışla yöneldi. Toplumun farklı kesimlerinde yaşanan yabancılaşma sorununu 
irdeleyebilmek için bu sorunun hem toplumsal, hem  bireysel hem de tarihsel anlamda kökenlerine 
inmeye çalıştı. Bu çalışmalar sırasında kimi gün Yabancı romanı ve romanın baş kahramanıyla 
kayıtsızlığın ve zavallılığın sarmalındaki çaresiz insanı, kimi gün Beyaz Mantolu Adamla boşluğun ve 
yalnızlığın acımasız yönünü, kimi gün Gülten Dayıoğlu’nun öyküleriyle göç ve yabancılaşma ilişkisini, 
Đlhan Berk’in şiirlerinde yabancılaşma sorunsalını atölyelerimizde işledik. Bazı anlarda yaşadığımız yoğun 
duygular zamanın bu acımasız yüzünü iliklerimize kadar hissettirirken sorunun bu derece somutlaşmış 
halini yakından görmek bizleri aynı zamanda bu sorunla mücadele etme düşüncesine doğru götürdü. 
Çalışmalarımızda Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur Romanıyla birlikte Tahsin Yücel’in Kumru ile Kumru’su 
ve Gökdelenler’i(Gökdelen), Alvin Toffler’in Gelecek Korkusu, Kafka’nın, Albert Camus’un ve 
yabancılaşmayı konu edinmiş daha nice yazarın ve eserlerinin isimleri geçerken eski Türk efsanelerine 
konu olmuş “Mankurtlaştırma” ile de yabancılaşmanın tüyler ürperten bir başka yönünü yine birimimizin 
yaptığı çalışmalarla öğrenmiş olduk.           
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FATMA KOCATÜRK  ÖCAL                                                                  

KÜPELĐ ERTÜRK, ELĐF KIZIN ÖYKÜSÜ 
 

“Geriye Dönenler” ve “Geride Kalanlar” Kitaplarından Alıntılar… 
 

 
 

Edebiyat ve Yaratıcı Drama Birimi günümüzde sıkça tüketilen bir 
kavramı - yabancılaşmayı – bu kez masaya yatırıyor.  Konunun 
derinine inerken bir yazarın ismi dikkatimizi çekiyor: Gülten Dayıoğlu. 
Almanya’ya göç eden ailelerin yaşamını irdeliyoruz  
 
Dayıoğlu ile birlikte. Karakterlerin duygu durumlarını ve sıkıntılarını 
paylaşıyoruz. Ne Türkiye’ye ne Almanya’ya tutunabilen, gurbetin acısını 
sürekli çeken, yurt özlemiyle hayallerini süsleyen ailelerin; çocuklarını 
kendi kültürlerine göre yetiştirmekte bocalayan, para biriktirmek 
amacıyla evini terk eden anne-babaların; demokratik okullarda 
büyürken kendi kimliklerini bulmaya çalışan çocukların gerçek 
yaşamöyküleri var bu kitaplarda.  
 
“Geriye Dönenler” ülkelerine dönenlerin çatışmaları ve “Geride 
Kalanlar” Türkiye’de bekleyenlerin göç dönemindeki sıkıntıları ile 
yoğruluyor.  Bu hamurun içinden iki çarpıcı örnek gözümüze çarpıyor:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KÜPELĐ ERTÜRK 
 
Ertürk, Almanya’ya geçim derdiyle gidip, para biriktirdikten sonra 
Türkiye’ye dönmeye çalışan bir ailenin genç üyesidir. Aile; 
Almanya’da “yabancılık”a, Türkiye’ye dönüşlerinde ise “farklı 
yaşam tarzı”ndan ötürü kıskanılmaya, sürekli eleştirilmeye ve alay 
edilmeye, dışlanmaya karşı mücadele eder. 
 
 Ertürk’ün babası, Almanya’nın demokratik ve özgürlük anlayışına 
karşı, aileyi ayakta tutmak adına baskıcı ve otoriter olmaya çalışır. 
Kızlarını evlendirerek köye gönderir. Ertürk’ü konuşmakla ikna 
edemeyince şiddete başvurur. Ertürk, Almanya’ya uyum sağlar, 
kendini Alman arkadaşları ile daha mutlu ve özgür hisseder. 
Türkiye’de toplumun Almanya’dan gelenlere karşı gösterdiği 
direnç, Ertürk’ün gözünden Almanya’da yaşayanların özvatanlarına 
ve ailelerine yabancılaşmasını da anlatır.  
 
Ertürk küpesi, kırmızı çizmeleri, farklı saç tarzı ile kendine ait bir 
dünya arayışındayken, babasının baskı ve şiddetinden kaçarak, 
Almanya hükûmetine sığınır. Ailesinin daha iyi koşullarda 
yaşaması için para kazanmaya giden baba ise; parçalanmış, 
uzaklaşmış, oğlu tarafından reddedilen, çaresiz bir kişi olarak; 
aklında ise Ertürk’ü Almanların elinden kurtarıp Türkiye getirebilme hayali ile Türkiye’ye döner.  
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ELF KIZ’IN ÖYKÜSÜ 
 
Elif, annesi ile birlikte köy koşullarında yaşamını sürdüren ergenliğin 
başlangıcında olan bir kızdır. Ailesine hem erkek hem kadın olan 
anne ile evin her işini görerek, geçimlerini sürdürmeye çalışırlar. Elif 
büyümeye başladıkça vücudundaki değişiklikleri annesi ile paylaşır; 
kimi zaman ayıplanır, kimi zaman azarlanır. Annesi kendisine ve 
kızına laf gelmesin diye yıllarca kendini topluma kapatmış, 
erkeklerden hep uzak durmuştur. Kızının büyümesi ve 
güzelleşmesinden rahatsız olur ve sürekli olarak Elif’e bu konuda 
öğütler verir. Elif’in sevdalanması ve evlenmesi korkulu rüyasıdır. Bu 
nedenle, Elif’i köy yerinde yalnız bırakmamaya özen gösterir, Elif’i 
kendine ve eve bağımlı hâle getirmeye çalışır. Elif, annesinin 
sözlerini anlamlandırmaya çalışırken, köydeki gençlerden biri ile 
karşılaşır. Sevmek ve sevilmek duygusuyla, bu genç ile görüşmeye 
başlar. Annesi dayak ve öfkeyle kızının bekâretini sorgular; iftira, 
suçlama ve kötü sözlerle kızından hıncını alır. Elif, son 
buluşmasından sonra kendini sulara bırakır. Köylü ise annesi ile 
övünür: Elif Kız tüm saldırılara karşın bekâretini koruyabilmiştir. 
Aslında her okuyucu yabancılaşmadan olduğu kadar kendi 
yaşantısından da örnekler buluyor bu eserlerde. Köylerden, küçük 
şehirlerden kalabalık büyük şehirlere göç edenler; kendi yaşantılarını 
kurmak amacıyla yuvalarından uzaklaşanlar; kendilerini toplumdan 

soyutlanmış hisseden gençler; farklılıkları kabullenmeyen bir toplum… hayatımızdan çok mu uzak, yoksa içimizde 
yaşanmış kadar mı yakın? 
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EVREN BAŞTUĞ 

ÖMR-Đ TEHĐ (BOŞ HAYAT 
 

Edebiyat komisyonu olarak, 
yaratıcı drama yöntemi ve 
yazınsal türler üzerinde 
yapacağımız çalışmayı 
planlarken temayı 
‘yabancılaşma’ olarak 
belirledik. Yabancılaşma 
konusunun günümüzde ve 
süregelen yazın yaşamımızda 
birçok kez hemen hemen 
bütün yazınsal türlerde ele 
alındığını ve bu çalışmaların 
bir de yaratıcı drama 
yöntemiyle incelenmesinin 
alana önemli katkılar 
sağlayacağını düşündük. 
Öykü türünde yaptığımız 
çalışmalardan birisini de 
uygulamanın işlevselliği 
açısından okul kitaplarında yer 
alan metinlerden tercih ettik. 
Bu çalışma için 10.sınıf Dil ve 
Anlatım dersi kitabında yer 
alan ve yabancılaşma temasını 
içeren Halit Ziya Uşaklıgil’in 
Ömr-i Tehi (Boş Hayat) isimli öyküsünün uygun olacağına karar verdik. 
 
 

.  
 
Bu hikâyede hayattan fazla bir beklentisi 
kalmayan, yalnız ve kendisini mutsuz 
hisseden bir postacının hayatının 
sıradan bir günü, konu olarak 
işlenmiştir. 
 
Halit Ziya Uşaklıgil bu hikayede 
anlatmak istediklerini bir postacının 
kişiliğinde, mekan olarak bir sokağın 
sınırları içinde, yağmurun olduğu bir 
öğle vaktinde, ve yalnızlık bağlamında 
ele almıştır. 
Çalışmamızın başında öyküyü yapı 
unsurları açısından değerlendirdik. 
Öykünün içerik açısından belirlediğimiz 
temaya uygun olduğunu değerlendirip 
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atölye planımızı bu öyküdeki ‘yabancılaşma’ üzerinden yapmaya karar verdik. 
Oturum planı yaparken hikayenin tamamı yerine bazı bölümlerini vermenin katılımcıyı daha özgür kılacağını 
düşündük. Ayrıca bu değerlendirme yazısında da oturum planımızı olduğu gibi vermek yerine kısaca özetledik ki 
doğrudan yönlendirici olmayalım. 
 
‘Şimdi kaç sene oluyor ki böyle her gün sabahleyin çantasını dolduran mektupları alır, çıkardı. 
Yürümekten, kaldırımlara sürüne sürüne bu yorgun bacakları çekip götürmekten bezmiş, usanmış, 
dünyanın binlerce köşesinden gelen bu kağıt parçalarını sokak sokak, kapı kapı gezdirip dağıtmaktan, 
evet, nefret edercesine bıkmıştı.’ 
‘Bunların içinde şu hayatın karşısında kendisi ne idi? Dünyaya bu adamların mektuplarını taşımak için mi 
gelmişti?’  
‘Ah! Bu mektuplar!.. Herkesten gelip herkese giden şeyler! O,bunlara yabancı idi. "Ona daha hayatında 
hiçbir mektup gelmemişti. O, yalnız başkalarının mektuplarına memurdu. Hiçbir kimsesi yoktu ki ondan 
gelecek mektubu olsun.’ 
 
Yabancılaşma konusunu incelediğimiz öykülerden sadece biriydi Ömr-i Tehi. Halit Ziya Uşaklıgil’e ait olan 
bu öyküden bazı alıntılar yapılmıştır yukarıda. 
 
 Hikayenin adı "Boş Ömür"dür. Đkinci paragrafın başında yer alan cümle metne hakim olan duygunun 
yalnızlık olduğunu desteklemektedir: "Ona daha hayatında hiçbir mektup gelmemişti. O, yalnız 
başkalarının mektuplarına memurdu. Hiçbir kimsesi yoktu ki ondan gelecek mektubu olsun.  

  
Bizler, “Ömr-i Tehi” (Boş Hayat) 
isimli bu öyküden yola çıkarak 
yabancılaşma temalı yazınsal 
türlere yönelik bir yaratıcı dama 
oturumu planladık. Oturumun 
ısınma çalışmaları çoğunlukla 
farkındalık odaklıydı. Bu bölüm 
öncelikli olarak mekanı, 
çevredeki sesleri ve diğer 
katılımcıların fiziksel 
özelliklerini tanımaya yönelik 
etkinliklerden oluşmaktadır. 
Oturumun canlandırma 
aşamasında hedeflenen 
kazanım günlük hayatta 
herkesin sıradanlaştırdığı 
durumlara dikkat çekmekti. 
Planlanan etkinlikler bu hedefe 
yöneliktir. Aynı zamanda ana 
malzememiz bir öyküdür ve 
yaratıcı drama ile yazınsal 
türleri de birleştirdiğimiz 
etkinlikler de bu bölümdedir. 
Oturumumuzun değerlendirme 
aşamasında da öykü dışındaki 
başka bir yazınsal tür 

aracılığıyla öykü kahramanına seslenmenin etkili olacağını düşündük ve değerlendirme etkinliğimizi bu 
doğrultuda planladık. Katılımcılardan mektup türünü kullanarak kahramana seslenmelerini istedik. 
Çok keyifli, yaratıcı ve etkili bir çalışmanın sonunda bir kez daha anladık ki yaratıcı drama ve yazınsal 
türler bir arada olunca yaratıcılığımızın sınırları daha da genişliyor ve ortaya çok özgün oturumlar çıkıyor. 
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HÜSEYĐN ĐLHAN AKFIRAT 

MANKURT EFSANESĐ VE YABANCILAŞMA 
 
 

     Yabancılaştık! Đçtiğimiz 
suya, yediğimiz ekmeğe, 
izlediğimiz habere, yaşadığımız 
kente, oturduğumuz eve, 
işimize, eşimize, 
çocuğumuza... Şiire, türküye, 
özleme, aşka, dostluğa, 
dosta... Oysa ne kadar da hızlı 
gelişiyor iletişim  teknolojisi  ve 
ne kadar kolay ulaşabiliyoruz 
dünyanın öbür ucuna bile; 

yanıbaşımızdakine 
ulaşamadan. Kendimize 
ulaşabiliyor muyuz sahi? Birey 
olma adına bencilliği 
putlaştıran; düşünmeden, 
eleştirmeden, sorgulamadan 
bize -her- sunulanı tüketen bir 
toplum mu olduk acaba? 
Değerlerimizden  koparılan 
birer makine haline mi geldik?  
Mankurtlaştırıldık mı yoksa 
hepimiz? 
Yabancılaşma konusunu 
işlerken Kırgız yazar  Cengiz 
Aytmatov‘un “Gün Uzar Yüzyıl 
Olur” (Gün Olur Asra Bedel) 
adlı romanında yer verdiği bir 
Kırgız efsanesi  bizlere farklı 

açılımlar sağladı. TDK sözlüğünde “mankurt” sözcüğünün karşılığı “ulusal kimlikten uzaklaşan, içinde 
bulunduğu topluma yabancılaşan”dır. Bu sözcüğün efsanede bulduğu anlam  ise kısaca şu şekilde 
özetlenebilir: 
    Juan-Juanlar tutsak ettikleri kişileri kendi bölgelerine götürüp incelerlermiş. Güçlü ve dayanıklı olanları, 
“mankurtlaştırmak” için ayırırlarmış. Geri kalan güçsüzleri ise başka yerlere satmaya çalışırlarmış. 
Mankurtlaştırılacak kişiler belirlendikten sonra bu kişinin önce diri diri kafa derisini yüzer, daha sonra da 
tek kıl kalmayacak biçimde bütün saçlarını yolarlarmış. Kişinin kafasını tamamen temizledikten sonra bir 
deve kesilir ve bu devenin boyun tarafından  alınacak bir deriyi, sıcak sıcak genç tutsağın kafasına 
geçirirlermiş. Zaten kafa derisi yüzülürken kafası kan içinde kalan tutsağın başına geçirilen deve derisi, 
hemen tutarmış kafatasını. Kafatası deve derisiyle tamamen kaplandıktan sonra, hem daha çabuk 
kurusun hem de tutsağın çığlıkları duyulmasın diye tutsak bir çöle götürülürmüş. Kafasını yere sürüp 
deriyi çıkartmaması için de, tutsağın boyun kısmına kütüğe benzer bir şey geçirir, ellerini ayaklarını bağlar 
ve onu yere eğilemeyecek biçimde bir ağaçla sabitlerlermiş. Tutsak günlerce kızgın güneşin altında 
beklediği için, deri kafasında kurumaya başlar, kurudukça büzülür, büzüldükçe de kafatasını aynen 
mengene ile sıkar gibi gerermiş.  
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    Tutsak, eğer yaşamayı 
başarabilirse hem çektiği 
acılar hem de kılların beyne 
batması nedeniyle bilincini 
(hafızasını / şuurunu) 
kaybedermiş. Juan-Juanlar 
onu çölden alıp getirir, 
boynundaki kalıbı çıkarır ve 
ona yemek verirlermiş. 
Annesini, babasını, boyunu, 
doğduğu yeri, adını… 
unutan tutsak, artık kendisini 
karnını doyurmaya çalışan 
bir varlık olarak görmeye 
başlarmış. Tutsağın sahibi 
olarak gördüğü kişi, ona 
sıkça yemek verip onu 
kendine bağlarmış. Artık bir 
“mankurt” olan bu kişi, 
sahibinin sözünden 
çıkamayacak sadık bir 
“köpek“ten veya emirleri 
eksiksiz yerine getirecek bir 
“robot“tan farksızdır. Sahibi 
ne kadar zorlu, sıkıntı verici işler yapması için ona emir verse de, o onları yapmaktan çekinmezmiş. 
   Bugün bireyleri kimliğinden ve kültüründen uzaklaştırmak için Juan-Juanların yöntemini uygulamaya 
gerek yok; çünkü artık daha “modern” yöntemler var: Emperyalizm, kapitalist sistemin kâra dayalı, 
bireyleri ve toplumları yok sayan anlayışı aynı işlevi fazlasıyla yerine getirmektedir. Bu anlayış kendini var 
edebilmek için her yolu denemekte, zihinleri  bulandırıp toplumları kendi kültürlerinden ve tarihlerinden 
uzaklaştırmakta, eğitim sistemiyle de devamlılığını sağlamaktadır. Çocuklarımız henüz birey kimliğini 
oluşturmadan kendilerine biçilmiş roller çerçevesinde şekillendirilmektedir. Kendilerini keşfetme şansı 
tanınmayan; sistemin öngördüğü başarı anlayışıyla oyundan, sokaktan ve yaşamdan uzak sınırlı 

seçenekler içinde boğulan kuşaklar 
yetiştirilmektedir. Bu kuşaklar 
günümüzün üretmeden tüketen, 
sorgulamadan inanan, düşünmeden 
kabul eden insan kimliğini 
oluşturmaktadır.  
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    Efsanede geçen mankurtlaştırma günümüzün yabancılaşan insanını anlamak, yorumlamak; 
yabancılaşmanın nedenlerini sorgulamak açısından çok somut ve açık bir örnek aslında. Hafızasını, 
kimliğini yitirerek sonunda annesi Nayman Ana’yı bile öldüren oğul yabancılaşmanın ulaşabileceği en uç 
noktayı gözler önüne sermektedir. Nedenleri üzerinde söylemsel olarak durulan yabancılaşmanın 
hizmet ettiği amaçları sorgulamak açısından bu metin seçilmiştir. Sonrasında metnimiz yaratıcı drama 
etkinlikleriyle, yabancılaşma odağında, ele alınmıştır. Bu süreçte bu efsaneyle ilgili yapılabilecek 
etkinliklerin ne kadar boyutlu olabileceği görülmüştür. Bu metin yaratıcı dramanın yöntem olarak 
kullanıldığı edebiyat derslerinde efsane konusu işlenirken kullanılabileceği gibi “yabancılaşma” 
konusunun işlendiği  yaratıcı drama derslerinde de etkili bir araç olarak rahatlıkla kullanılabilir.  

 
 
Aşağıda plananan etkinliklerden birkaçına yer verilmiştir. 

• Gruplara mankurtlaştırma ile ilgili metin verilir ve bu metnin iletisiyle ilgili bir canlandırma 
kurgulamaları istenebilir.  

• Efsanenin odak figürü günümüze getirilebilir. 

• Günümüzün mankurtlaştırma unsurlarının yazılması ve bu unsurlardan hareketle bir canlandırma 
yapılması istenebilir. 

•  Efsanenin bir bölümü çıkış noktası olarak (Nayman Ana ile oğlunun karşılaşma anı vb.)  verilip 
buradan hareketle canlandırma yapılması istenebilir. 

• Bu metnin iletisinden hareketle bir oyun türetilebilir. 

•  Katılımcılardan ikili eş olmaları ve eşlerden birinin diğerinin kuklası olması istenebilir. Metin  bu 
çalışmadan sonra okunabilir. 

         Yaratıcı Drama etkinlikleri hangi konuyu ne şekilde ele alırsa alsın doğası gereği yabancılaşma 
karşıtıdır. Çünkü yaratıcı drama çalışmaları , insanın kendisiyle ve diğer insanlarla yalansız, yasaksız 
buluştuğu; farklı rollere girerek empatik süreçler geliştirdiği; gönüllü katılımla gerçekleşen grup 
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çalışmalarıdır. Yaratıcı drama çalışmalarının önemli bir işlevi de  toplumsallaşmadır. Yaratıcı drama 
çalışmalarına katılan bir bireyin toplumsallaşarak yabancılaşmaktan önemli ölçüde uzaklaştığını 
söylenebilir. Yaratıcı drama ile mankurtlaşmaktan kurtulmak mümkün... 
 
 

 

 
 

EDA ÇAĞDAŞ 

YABANCI, YABANCILAŞMA, YARATICI DRAMA, YAŞAM… 
 

              Yalnızca adını bile düşündüğümüzde irdelemek, incelemek amacıyla seçilebilirdi Albert Camus’ 
nun  “Yabancı” sı. Birimce “Yabancılaşma” konusunu ele alacaksak, Camus’nun kahramanının “kime , 
neye” yabancı olduğunu merak etmemek, bu konuyu yarım bırakmak olurdu ki  bu hataya düşmedik; 
okuduk, düşündük, yaratıcı drama etkinlikleriyle içselleştirdik, sorguladık… 
               Varoluşçuluk, yabancılaşmanın neresindedir? Yabancılaşmanın felsefesi midir yoksa? Kişinin, 
kendini eylemleriyle var etmesi isteniyorsa, tarih, teknoloji, sanayi, toplum karşısında küçülen ama gittikçe 
küçülen insanoğlunun aslında başkaldırısı mıdır varoluşçu felsefe?  Baş döndürücü hızla işleyen hayat 
çarkının dişlileri arasında, insan seçme özgürlüğüne sahiptir, öyle mi?     
              Edebiyat ve Yaratıcı Drama Birimi olarak bir araya toplandığımızda yaptığımız  ilk etkinlik  
“yabancılaşma” kavramından ne anladığımızı ortaya koymaya yönelik oldu. Aynı konuda, farklı çağrışım 
ve algılara sahip olmak bizi zorlayabilirdi çünkü. Ortak kavramları bulduk isim ve yabancılaşma 
etkinliğiyle…  Umutsuzluk – Uzaklık- Nesneleşme – Aidiyetsizlik- Yalnızlık- Akıl yitimi-Nereye- Anlamsızlık 
( Saçma-) Đlgisizlik(Đsteksizlik)   kavramları yabancılaşmadan anladığımız ortak kavramlar olarak belirdi 
etkinliğin sonunda.    
             Đki ana  bölümden oluşan ve kendi içinde de bölümlere ayrılan, yalın anlatımıyla çarpıcı bir kitaptı 
“Yabancı”. Söze ve sözcüklere güvenmeyen, az  konuşan bir adamdı Bay Mersault . Üstelik bu, onun 
seçimiydi. Tutuklandığında   avukatıyla görüşmesini değerlendirirken  “ Beni anlamıyor, biraz 
içerliyordu bana. Benim de herkes gibi olduğumu, tamı tamına herkes gibi olduğumu ona 
söylemek istiyordum. Ama bütün bunların hiçbir yararı yoktu. Tembelliğim tuttu, söylemekten 

vazgeçtim” demişti.  
            Biz de onun suskunluğundan yola 
çıkarak konuşmadan, sessizce 
birbirimizden heykeller yaptık . Sonra 
yaptığımız heykellerden hangisinin Bay 
Mersault olabileceğine karar verdik: Hiçbiri 
. Hiçbiri Bay Mersault değildi.  
            Yazarlar, yazgıları yazmayı 
gerektirdiğinden ‘yazar’ olurlar. Bağlarını 
da sözcükler aracılığıyla kurarlar. Dünyayı 
söz’e dönüştürürler, söz’ü dünyaya. 
Kahramanlarının iç monologlarıyla ve 
diyaloglarıyla farkındalıklarını dayatırlar. 
Başkalarından daha çok farkında oluştur 
bu. Dayatırlar, çünkü farkında olmanın 
getirdiği çaresizliklerine, acizliklerine, 
umutsuzluklarına, yaşamlarındaki 
muhtemel edilgen duruşlarına  karşı 
ürettikleri yegane çözüm yolu budur … 
Oysa Camus’nun kahramanı, sözcükleri 
abartmaz, yaşamın anlamını sözcükte 
aramaz. Bir yazar için ilginçtir az konuşan 
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bir kahraman. Đlginçtir ama tesadüf değil. 
                 Đşte, romanın birinci bölümü kendi kurgusal düzleminde, ağır aheste ilerlerken Bay Mersault hiç 
beklemediğimiz bir anda, hiçbir gerekçesi yokken katil oluverir. Yazarın, Mersault’un yörüngesinden 
çıkarak ve -kendisiyle birlikte okuyucuyu da çıkararak- kurguya müdahale ettiği tek nokta burası yani 
birinci bölümün sonudur. 
              Kaza değildir bu öldürme. Su-i niyet de değildir. Su-i kasıt, hiç değildir. Arkadaşı Raymond’un 
başına bela olmuş bir fellahla, ani bir karşılaşma sırasında -tamamen tesadüf- , elinde  silahının da 
olmasıyla - bu da tamamen tesadüf- bir bakarsınız ki Bay Mersault adamı bir kurşunla yere sermiş, 
üstüne dört el daha ateş etmiştir. (Çok saçma ve anlamsız) Adamı tanımıyordur. Adamdan nefret 
etmiyordur. Onunla kişisel bir kavgası yoktur. Bir insanı öldürmek için hiçbir gerekçesi yoktur. ( Bir insanı 
öldürmenin gerekçesi olur mu?)Yalnızca güneş vardır. Güneş, roman boyunca nübüvvet bulutu gibi Bay  
Mersault’un tepesinden hiç inmez. Güneşin etkisi öyle göz ardı edilemez bir durumdur ki romanın, Bay 
Mersault’tan sonra ikinci kahramanıdır. 
                    Romanın bu cinayet sahnesini ve bizi de her sayfada adım attıkça terleten güneşin etkisini 
görmezden gelmedik tabi. Kapattık gözlerimizi, bir daha birlikte okuduk bu sayfaları... Bir film seyreder 
gibi  zihnimizde canladırdık öldürme anını. Güneşin doğrudan azmettirici olması bizlere göre mümkün 

değildi ama  güneşten dolayı cinayet işlenebilirdi. En 
azından yazar, kahramanı ve güneş arasındaki ilişkiden 
emindi: “ Artık güneşin beynimde çıkardığı zil 
seslerinden başka bir şey duymuyor, belli belirsiz,hep 
karşımda duran bıçağın kılıç gibi fışkırttığı parıltıdan 
başka bir şey görmüyordum.”  (s.62) 
                       Biz, “Ama çok saçma, niye vurdu şimdi bu 
adamı? Sıcak ve güneşten mi?” diye bir anlam aramaya 
kalkışmışken, anlamsızlığın anlamını açıklayacaktı 
olayların akışı. Bay Mersault  artık katil olduğundan 
yargılanma süreci başlamıştı… Onun katil olması,  
toplumun bireye  yabancılaşmasını vermek için iyi bir 
malzeme olmuştu yazara.  Anlam da ardından gelmişti… 
Bir saçma’ya karşı  bir anlam…  
Savcı: 
“ Sayın jüri üyeleri! Bu adam, anası öldükten bir gün 
sonra deniz banyoları yapıyor, ahlakdışı bir ilişkiye 
girişiyor ve güldürücü bir filme gidip gönül 
eğlendiriyor. Sizlere bütün söyleyeceklerim bundan 
ibaret!” (s. 91) diyordu. 
Bay Mersault : 
     “Dinliyordum. Bana zeki dediklerini duydum. Yalnız 
şunu anlamıyordum: Herhangi bir kimsedeki 

erdemler, nasıl oluyordu da bir suçlu aleyhine ezici bir kanıt olabiliyordu. Artık savcıyı 
dinlemedim. Neden sonra şu sözleri kulağıma geldi: ‘ Bari pişmanlık gösterseydi. Ama ne gezer, 
baylar!” (s.97) demişti. 
                 Düzen, kendi sistematiğinde ilerlerken,  avukatın, sorgu yargıcının, olayın peşine düşen 
gazetecilerin, onun annesinin ölümü 
karşısındaki duygusuzluğunu 
anlatanların, Tanrıdan af dilemesini 
isteyen papazın ne kadar komik 
olduklarına tanık olmuştuk ikinci 
bölümde. Komiktiler, çünkü hepsi işini 
yapmaktaydı. Bu, işe kendini kaptırma 
Bay Mersault’u görmezden gelecek 
kadar, bu bizim davamız sen kenarda 
dur, sesini çıkarma diyebilecekleri bir 
düzeydeydi üstelik:  “Ama gerçekte, bu 
anlarda benimle hiç 
ilgilenmiyorlardı.”(s.70) diyordu 
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kahramanımız. Adalet çarkını büyük bir hızla döndürmek isteyen kanun koyucular için : “Benim davamı 
beni işe karıştırmadan çözüyor gibiydiler.” ( s.95 ) diye de eklemişti. 
         Belli ki toplumun aynası çarpıktı. Ya büyüterek ya küçülterek ama illa ki çarpıtarak ve gerçek 
görüntüden uzaklaştırarak yansıtmaya başlamıştı olan- biteni…Gerçeklik tehditti.  Biz de bu aynadan 
görüntüler seçtik, hatta birer görüntü  de biz ekledik yeni tehditler oluşturacağını bile bile. 
 

1. 
Önce bütün kalabalığını beni görmek için böylesine acele 
ettiğini sanırım pek fark edememiştim, bugüne kadar 
kimse benimle böyle ilgilenmiş değildi. 
Đlgisizlik artık bir ilgi alanım haline gelmişti. 
Đlgisizliğim kalabalığı ilgilendirmiş olmalı. 

2. 
Avukatım bana doğru geldi, elimi sıktı, sorulacak 
sorulara kısa kısa karşılık vermemi, kendiliğimden 
bir şey söylememi ve işin gerisini kendisine 
bırakmamı tembih etti. 
Söyledikleri bana biraz güven verdi ama yine de 
kaygılıydım. 

3. 
Belki bu nedenden, belki buranın adetlerini 
bilmediğimden, biraz sonra olanları, jüri üyeleri arasında 
kura çekişlinin, başkanın  avukata , savcıya ve Jüri 
üyelerine sorduğu soruları, bir çırpıda okunan ve içinde 
bildik yerlerin, bildik insanların adları geçen iddianameyi 
ve avukatıma sorulan soruları pek anlayamadım. 
Açıkçası çok da beni ilgilendirmiyordu. 
 

4. 
Jürinin vereceği karar adalet ruhuna uygun bir karar 
olacaktır, en ufak bir olay çıkarsa salonu derhal 
boşaltırım. 
Davaya izleyicisiz devam ederim. 

5. Sayın başkanın izniyle bir şey öğrenmek istiyorum, 
acaba kaynağa tek başına fellahı öldürmek kastıyla mı 
gitti? 
Yoksa gitmek istediği için mi gitti. Gitmek istemi 
nereden geldi. 

6.  
Öyleyse niçin yanında silahı vardı ve özellikle niçin 
döndü? 
Bilmiyorum. 

7. 
O zaman müdür gözlerini ayakkabılarının ucuna dikti ve 
anamın yüzünü görmek istemediğimi , bir kerecik olsun 
ağlamadığımı ve anam öldükten hemen sonra , mezarın 
başında durup düşünmeden çekip gittiğimi söyledi. 
Bunları söylemesinin bende bir etki yaratacağını 
sanarak… 

Anamı görmek istemediğimi, sigara tellendirdiğimi, 
uyuduğumu ve sütlü kahve içtiğimi söyledi. 
Peki ben bunları yapmış mıydım?  Ya da o 
yaptıklarımı bu kadar dikakkatle izlemiş miydi? 

9. 
Kaldı ki tanıkların ifadeleri gün gibi aleyhte. 
Hem öyle olmasa bile kanıtlar ortadaydı , bunlar 
umrumda bile değildi. 

10. 
Annesi öldükten hemen bir gün sonra en yüz 
kızartıcı eğlencelere dalan bu adam, bir hiç 
yüzünden ve ağzı alınmaz bir ahlaksızlık sorununu 
temizlemek için adam öldürmüştür,dedi. 
Yüce adalete duyduğu sarsılmaz bir güvenle. 

                        
                  Çarkın işleyişine  yardımcı olmayan  
Bay Mersault ise kendi avukatının gözünde bile 
susması gereken bir adamdı. Çünkü ondan 
vicdan azabı duyması, pişman olması, özürler 
dilemesi, Tanrı’ya ne olursa olsun inanması 
beklenmekteydi.  Đnsanlık için insanı aşan bir 
durum söz konusuydu. Birden yazarın çığlığını 
duyduk. Anlam’ı  iyiden iyiye yüklemeye 
başlamıştı zihnimize : Mekanizmalar, sistemler, 
tabular, kurallar, kanunlar, adalet,  insan içindir 
güya ama tam tersi bir işlevde ilerlemektedir. 
Kurulu  düzen bireyi –Mersault’u- yutmuştur. 
                  Biz de bir mahkeme kurduk. Sevgilisi 
Maria Cordana’nın, arkadaşları Raymond, ,  
Celeste , Mason’un yerine geçerek savunmaya 
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çalıştık Mersault’u. Çünkü o, bizim için artık Bay Mersault değildi. Tam da burada Camus’nun yapmak 
istediğiyle modern eğitimde yaratıcı dramanın amacının çakıştığını fark ettik: Başkalarını anlama 
becerisi. 
          Israrla gücü reddetmişti  Mersault . Yaşamda gücün üstünlüğü yoktur onun için. Đdam kararı 
kesinleştikten sonra “Tanrı’ya inanmıyorum” demesine ve iki kez reddetmesine rağmen hücresine gelen 
Papaz’ a  olan isyanında söylediği sözler onun ekonomik anlamda değil soyut anlamda bir eşitlik isteğine 
işaret eder.  Đdam edileceği için çıldırdığını düşündüğünüz bir adamın  “…ne fark eder?  , …ne fark 
eder?  …ne fark eder?”  diye art arda sorduğu sorular birer deli saçması değildir. Eşitsizliği reddediş 
anıdır… 
            Güçlü savcının son sözleri sayılabilecek paragrafı tekrar okuyarak, güçsüz kahramanımızın bu 
sözler karşısında nasıl bir duruşta olduğunu “donuk imgelerle” anlatmayı denedik. Baskıyı ortadan 
kaldırırsak dedik “ideal imge”yi bulmaya çalıştık. 
              Romanın sonunda(Son paragrafı tekrar okuduk), artık idamı kesinleştiğinde, yaşamının , 
geçmişte mutlu olduğunun, hayatı sevdiğinin farkındalığını yaşar Mersault …Yapıp ettikleriyle kendini var 
eden bir adam, romanın sonunda olayların akışı sırasında hiç üstlenmediği birini öldürme suçunu da 
kabul eder. Yapmadıklarından, söylemediklerinden sorumlu değildir, bunlardan dolayı yargılanamaz ama 
yaptıklarının sorumluluğunu almıştır artık idam edilebilir… 

      Onun idamından sonra bizde kalanları da kavram 
haritamızda anlattık: 

1.Grubun metni 
Her şey bir kopuşla başladı. Bu kopuşun 
kaynağını sorgularken savrulduğumu fark ettim. 
Anlam arayışlarım beni anlamsızlığa sürükledi. 
Sorgulamalar tekrar başladı. Belki de yalnızlık 
filizlendi , boy verdi. Düzen içinde böylesi bir 
duruş beni sona sürükledi. Belki de birine , bir 
şeylere ait olmayı seçmeliydim. Seçmeli 
miydim? Đnsanlar bunun için mi inanıyorlardı. 
Öyleyse yabancı olmak da böyle bir şeydi. 
 

2.Grubun metni 
Annesinin ölümüyle gelişen aidiyetsizliğiydi. 
Hayatının bir kez daha boşluğa sürüklüyordu. 
Günün getirdikleri ile kayboluşu yalnızlığını 
artırıyordu. Hayattaki bütün normlara karşıydı bu 
edilgen duruşu. Bu normsuzluk gittikçe onu 
anlamsızlığa sürüklüyordu. Artık ne yapsa 
yaşadığı boşunalıktı. Artık her şeye ve herkese 
yabancıydı o. Hayat akıp gidiyor ve o sadece 
kayboluyordu. 

 
              Hayatın özgürce seçimler olduğu, olması gerektiği varoluşçuların yola çıkış ilkeleri sayılabilir.. 
Varoluş özden önce gelir. Yani birey yaşarken kendini oluşturur. Bu nedenle davranışların sorumluluğu  
bireyin sırtındadır. Varoluşçuluk aslında bir anlamsızlık ve kaçış değil, hayata anlam yükleyiştir. Yazar, 
kurgunun sonunda herkesin önünde idam edilmeyi dahi kutsamıştır.  
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             Seçme özgürlüğüne sahip olduğumuz ve her gün yaptıklarımızla kendimizi oluşturduğumuzu 
düşünerek yaşarsak aslında mutluluğumuzun da mutsuzluğumuzun da farkında oluruz. Asıl mutluluk da 
bu farkındalıktan gelir. 
             Biraz iddialı da olsa, değerlendirme çalışmasında da söylediğim gibi,  şu cümleleri de 
söylemeden geçemeyeceğim. Kitabın arka kapağındaki  değerlendirmeye bu atölye çalışmasından sonra 
hiç katılmadığımı söyleyebilirim. Orada söylendiği gibi kendine ve topluma yabancılaşmış bir adamın 
değil, başkalarının ve toplumun yabancılaştığı bir adamın romanıdır “Yabancı”.  
           Albert Camus varoluşçuluk felsefesinin ne olduğunu, kurguyla anlatma yoluna gitmiştir. Eser felsefi 
bir romandır.  O, felsefeyi gökyüzünden yere indirmiştir. 
 
 
 

BUKET ŞAFAK CĐĞEROĞLU 
 

        BEYAZ MANTOLU ADAM 
 
  Yabancılaşma kavramı bugüne dek çeşitli biçimleriyle ele alınmıştır. Edebiyat ve Yaratıcı Drama 

Birimi  olarak biz, yabancılaşma kavramını edebiyatımızdan örneklerle roman öykülerden hareketle  
işleyerek seçtiğimiz yapıtlara ilişkin atölye çalışmaları planladık.  

 
Aristo, Poetika adlı eserinde şöyle der: 

“Anlamakta güçlük çektiği bir dünyayla kendini 
özdeşleştirmekte zorlanan, ona yabancılaşan insan, 
yabancılaşmayı sanatsal boyuta taşır, onu bir kurgu 
tekniğine dönüştürür.[…]Yabancılaştırma estetiği, 
somut görüntüyü yabancılaştırarak yeniden kurgularken 
özde gerçeklikten uzaklaşmaz; […] dünyanın özünde 
yatan kaotik çelişkileri, belirsizliği, anlaşılmazlığı gözler 
önüne serer.” 

 
Edebiyatımızda 

yazarlar zaman zaman 
kendine ve topluma 
yabancılaşan insanı 
eserlerinde işlemişlerdir. Oğuz 
Atay, Yusuf Atılgan bu 
yazarların içindedir. Yazar, bireyin iç hesaplaşmasını ve yabancılaşmayı  
“Tutunamayanlar” adlı romanıyla, ardından Tehlikeli Oyunlar  (1973) adlı 
romanında,  Korkuyu Beklerken  (1975)  başlığı altında toplanan hikâyelerinde, 
Oyunlarla Yaşayanlar  (1985)  adlı oyununda da ele alır.  Selim, Turgut, Hikmet, 
Beyaz Mantolu Adam, Coşkun aynı dünyanın insanlarıdır. Oğuz Atay’ın 
“Korkuyu Beklerken” adlı öykü kitabında yer alan “Beyaz Mantolu Adam” da 

toplum içinde yabancılaşan bir ‘birey’dir . 
 “Korkuyu Beklerken”, sekiz ayrı öyküden oluşmaktadır. Kitabın başlangıç öyküsü olan “Beyaz Mantolu 
Adam” da, bir cami önünde dilenen –hatta dilenemeyen-  bir adamın, bir gün eskiciden beyaz bir kadın 
mantosu almasıyla ilginç bir hale gelen yaşamı anlatılır. Bir dilenciyken yüzüne bile bakılmayan bir insan, 
üstüne beyaz bir manto giyince toplum tarafından fark edilmeye ve sorgulanmaya başlanır. Herkes beyaz 
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manto giyen adam hakkında fikirler yürütür, hatta kendi çıkarları doğrultusunda Beyaz Mantolu Adam’ın 
tuhaflığından faydalananlar ortaya çıkar. 

 
“Kalabalık bir topluluk içindeydi. 

Başarısızdı. Parası yoktu. Dileniyordu. 
Caminin önündeydi. Bir kenarda duruyordu. 
Hiçbir hüner göstermediği için ya da 
acındırıcı bir garipliği olmadığı için ya da 
kendisini çevreden ayırıp başarısızlığına 
üzülecek kadar düşünemediği için 
dilenirken de başarısızdı.” 
 

 Birimimizde yaptığımız çalışmalarla 

“Beyaz Mantolu Adam”ı tartıştık ve toplum tarafından 
nasıl algılandığına, yaşadığı yabancılaşmanın 
boyutlarına değindik. Beyaz Mantolu Adam’ın da 
toplum içinde yalnız, kendine yabancı bir birey 
olmasını, toplumun kendisine biçtiği rolü 
oynayamamasını, hatta kendisine deli denmesine bile 
aldırmamasını, seçtiği beyaz renkli kadın mantosu ve 
o mantoyla birlikte denize, daha doğrusu ölüme doğru 
gidişini irdeledik.  Toplumun farklı kesimlerinden 
yaşantılarına ‘insan’ paydasında buluşarak katkı 
sağladık.  

 “Beyaz Mantolu Adam” daki öykü kişisi, ait 
olduğu toplumla uyuşamayarak, kendini anlamayan topluluğa karşı sürekli susar. Belki de bir arayış 
içindedir. Yazarın odak figüre renk olarak beyazı seçmiştir. Beyaz, saflığın, temizliğin sembolüdür. Beyaz 
Mantolu Adam, adeta bu hayatı reddeder. Reddettiği hayat ise denizde son bulur. Deniz, sonsuzluğun, 
özgürlüğün sembolüdür. Atay, odak figürün kendiyle ve toplumla yabancılaşmasını denize doğru gidişle 
noktalarken onun kişisel tercihini de ortaya koyar. 

  
Birimimizde yaptığımız çalışmayla hayatı Beyaz Mantolu Adam’la kesişen kişilerin gözünden 

Beyaz Mantolu Adam’ı satır aralarında irdeledik. Öyküde geçen kişilere ilişkin sekiz farklı giriş bölümü 
kurgulayarak aynı anda öykülerimizi yazmaya başladık. Giriş kısmını devam ettirdiğimiz öyküleri 
birbirimizle değiştirdik ve kolektif olarak öyküleri tamamladık. Kurguladığımız giriş bölümlerinden bazıları 
şöyledir: 
 

“Yavaş yavaş yürüdü. Satıcılar, belirli ve sabit yerler almaya başladılar kaldırımlarda. Önce kısa 
ayaklı tezgahlar göründü; tezgahlar yükseldi, sırıklar ve tentelerle donandı. Güneş ve binaların üst katları 
kayboldu; sıcak azaldı ve sokakların üzerinde yürüyecek yer kalmadı. Nereye asıldıkları belli olmayan 
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elbiselerin ve kumaşların arasına sıkıştı; durmak zorunda kaldı. Rüzgarın ya da gelip geçenlerin salladığı 
beyaz bir manto süründü yüzüne. Uzun ve aydınlık bir manto. Kloş etekli, kocaman düğmeli bir hayalet; 
geniş, yakalı serin.”  
 

“Satıcı yeni getirdiği malları tezgahın üzerine serdi. Bakalım bugün nasıl olacaktı hasılat. Sabah 
sabah bir kadın beyaz bir manto getirmişti, kloş, kocaman düğmeli ve oldukça geniş yakalı bir manto.” 
 

“Yine geç kalmıştı işe. Patrona ne söyleyecekti? Sokaklar kalabalıktı, herkes bir yerlere yetişme 
çabasında. Hızlı hızlı aşıyordu kalabalıkları, yağmurdan kalan su birikintileri de cabası. O da ne, beyaz 
mantolu bir adam su birikintisinde kendini seyrediyor. Bir an daldı. Sanki işe geç kalan o değilmiş gibi 
adamı seyretmeye koyuldu.” 
 

Yaptığımız bu çalışmayla, sıra dışı bir kişinin toplumda nasıl algılandığını, toplumun değer 
yargılarının yanı sıra çıkar ilişkileriyle ‘birey’in nasıl yadsındığını da ortaya koyduk.  Çalışmamızın 
sonucunda  güzel ürünler ortaya çıktı. Seçtiğimiz öykülerden birini  sizlerle paylaşmak istiyoruz:  

 

BEYAZ ÇIĞLIK 
Yine yorulmuştu her şeyden… Üzerindeki mantosuna baktı. Ne kadar da beyazdı… Deniz 

ufuk boyunca uzanıyordu sonsuzluk gibi. Bir hamleyle yerinden kalktı. (Buket  C.)    Denizin 
ortasındaki beyaz yelkenli kendi yalnızlığından nefesi kesilircesine uzaklaşıyordu. Son kez kendine baktı 
ve sertçe döndü. Acımayacaktı kaderine, gitmişliğine, yalnızlığına. Gülümsedi ilk defa… (Fatoş) 
Gülümsemek ne garip şey diye düşündü. Etrafına bakındı.  Nedendir bilinmez bir öfke duydu her şeyden 
önce kendisine. Öfkesi bu kadar yakınken yelkenli neden bu kadar uzaktı? Onun yanı başında olmak 
istedi. Yıllardır aradığı bir şey vardı ama neydi? (Tülay) 

 
 Sevgi? Aşk? Zenginlik? Normalde ne kadar önemli insanlar için. Ev,  araba sahibi  olmak, 

hayatta her şeye sahip olmayı istemek. “Ama ben… (Buket C.)   Benim hiçbir şeyim yok. Bu yüzden tüm 
duygularımı mantomla paylaşıyorum. Tüm mal varlığımı da yegane duygularımı da benimle birlikte 
yıllardır sırtımda taşıyorum. Bazı eşyaların uğuruna inanırdım önceden… Oysaki elimde şu an bu 
mantodan başka bir şey yok. Yaşamımdaki uğursuzluğun sebebi, bu beyaz manto olabilir mi? (Şule)  Bu 
kadın da nerden çıktı? Niçin bakıyor bana? Derdi ne? Herkes gibi derdi ne? (Eda) Mantoma mı bakıyor, 
bana mı? Neden bu kadar dikkatli, gözlerini üzerimden ayırmıyor? Hemen uzaklaşmalıyım buradan 
hemen.” (Evren)  

 
Birkaç adım attıktan sonra geri döndü. Kadının gözleri tanıdık geldi ona. Geçmişin gri derinliğine 

indi birden. Bir eliyle cebindeki soğuk metal parçasını yokladı. Gözleri karardı, başı döndü, deniz simsiyah 
oldu. (Đlhan) Bir hamlede üzerindeki ağırlığı sonsuzluğa bıraktı. (Sultan) Kadın beyaz bir çığlık attı. 
Kadının çığlığı yelkenlinin üstündeki beyaz kanatlı martıyı ürküttü. Beyaz kanatlı martı bembeyaz 
gökyüzünde kayboldu. (Đlhan)  
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EVREN BAŞTUĞ 

GEÇ KALANLAR 

 ‘ Geç kalanları göstermek istiyoruz… Yolun başında 
olanlar gecikmesin diye… Çok fazla zamanımız yok. 
Hemen, şimdi, şu anda söylenmeli ve yaşanmalı… Ne 
söylenecekse… Ne yaşanacaksa… Seyircimize mesajımız 
basit aslında, hayat ’ seni seviyorum ’ demeyi erteleyecek 
kadar uzun değil… Hepsi bu…’. 

 Yazınsal türler ve yabancılaşma konusunu tartışırken 
tiyatro olmazsa olmaz dedik ve  bunu bir oyunu izleyerek 
değerlendirmenin uygun olacağını düşündük.  Devlet 
Tiyatroları’nda oynanan  ‘Geç Kalanlar’ isimli oyunun 
temamıza uygunluğuna karar verip oyunu izledik. 

Yabancılaşma her yere ulaşmıştı günümüzde, evlerimize 
bile giriyordu gizli gizli,  sinsice. Belki de bunu fark 
ettirmesiydi bizi oyunun sonunda bu kadar hüzünlü ve 
sessiz kılan… Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın 
yönettiği, Füsun Günuğur, Levent Şenbay, Dilara Keyf 

Günüç, Deniz Alver Çamlıdağ'dan oluşan dört kişilik bir tiyatro oyunu Geç Kalanlar. 
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Evlilik içinde yapılan hatalar, zamanla çiftlerin birbirine yabancılaşması ve modern dünyada kadın-erkek 
ilişkilerinin karşılıklı özensizlik yüzünden biten aşklarını, esprili bir dille işleyen 'Geç Kalanlar' kısa bir 
sürede tükenen evlilikleri masaya yatırmaktadır. ‘Nedir bu kadar çabuk değişebilen şey? Nerde hata 
yaptınız? Nasıl bu hâle geldiniz?’sorularıyla yapılan bir evlilik analizi. 

Đki perdeden oluşan oyunun Đlk perdesinde erkeğin, ikinci perdesinde  ise kadının hissettikleri işleniyor 
oyunda. Oyun,evlilikten sıkılmış, kendini duvarlar arasına kapanıp kalmış hisseden bir erkeğin, gecenin 
bir yarısı, evine misafir olan orta yaşlı bir kadınla olan konuşmalarıyla başlıyor. Davetsiz gelen misafir 
kadını yadırgayan adam, farkında olmadan yavaş yavaş kendini ona açmaya başlıyor. Aslında bir tür 
kendini açığa çıkarıyor. Evlilikle ve eşiyle ilgili şikâyetlerini anlata anlata bitiremiyor. Orta yaşlı görmüş 
geçirmiş misafir teyze ise adamın olaylara farklı bir açıdan bakmasını sağlıyor. Ve en sonunda adam 
"Keşke bir kez daha görebilsem onu, keşke" diye özlemle iç geçiriyor eşini bir kez daha görebilmek için. 

Yüzyıllardır üzerine konuşulmuş, pek çok kez yazılıp çizilmiş bir konu; "kadın-erkek" ilişkileri...Hepimizin 
yaşamından kesitler sunan bu oyunu izlerken hem kahkahalar attık hem de sorguladık gizli gizli 
kendimizi, ilişkilerimizi.Oyunun yönetmeni Nesrin Üstkanat, bir röportajında oyunla ilgili şunları söylüyor; 
“Đlişkilerde birbirimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Değiştirmeye çalıştıkça da karşı tarafı kendimize 
benzetmek istiyoruz. Đlişkiler çok hızlı yaşanıyor ve kısa süre içinde de tüketiliyor. Çiftler 3 yılda 
ayrılıyorlar. Đki kişi 3 yılda ne yaşar ve her şeyi tüketebilir ki? Ne kadarını tüketebilirsin 3 yılda? Bütün 
bunlar da iletişimsizlikten kaynaklanıyor. Çiftler kendi aralarında iletişim kuramıyor ve her şeyi tüketiyorlar. 
Aslında bugünün çiftlerinin yaşadığı problem, birbirlerine söylemeleri gerekenleri söylememelerinden 
kaynaklanıyor. Onun için de aslında biz çok yeni bir şey söylemiyoruz. Ama bugünün ilişkilerine bir ayna 
tutuyor ve 'seni seviyorum'  demeye geç kalmayın  diyoruz.” 

"Geç kalanları göstermek istiyoruz… Yolun başında olanlar gecikmesin diye… Çok fazla zamanımız yok. 
Hemen, şimdi, şu anda söylenmeli ve yaşanmalı… Ne söylenecekse… Ne yaşanacaksa… Seyircimize 
mesajımız basit aslında,  hayat  ‘seni seviyorum’  demeyi erteleyecek kadar uzun değil…  Hepsi bu…" 

 
TÜLAY CENĐK AKFIRAT 

 

ŞĐĐRDE YABANCILAŞMA – ĐKĐNCĐ YENĐ VE ĐLHAN BERK 
 

Đkinci Dünya Savaşı gerçeğini yaşayan ve yeni dünya düzeninde üretim ilişkileri içinde kendini 
tanımlamayan çalışan insanlığın kaçınılmaz sonu olan yabancılaşma yazınsal dünyanın da en temel 
gerçeği oluverdi. Bu gerçekten hareketle yola çıktık biz de bu dönem Edebiyat ve Yaratıcı Drama 
Birimi’nde. Bu yolculukta pek çok yazınsal türde yabancılaşmanın izlerini aradık. Son olarak da rotamızı 
şiire çevirdik. 
 
Şiirde yabancılaşma deyince de Đkinci Yeni şairleriyle 
yola devam etmeye karar verdik. Peki neden? 
1950'lerde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de  
toplumsal yapıda kimi değişimlerin belirginleştiği 
görülür. II. Dünya Savaşı, tek parti yönetiminin baskısı, 
toplumsal gelişimindeki dengesizlik sınıfsal çatışmayı 
körüklemiş, çok partili döneme geçiş iktidar değişimiyle 
sonuçlanmıştır.  

“...bireyin toplumla 
çatışmasının, yabancılaşmanın; 
yerleşik değerlerin bireyi 
bunaltmasının ve dış dünyayla, 
insanlarla kurulan ilişkilerin 
yozlaşmasının Đkinci Yeni'yi 
beslediği söylenebilir.”   
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Đktidar, aslında savaş sırasında güçlenen ticaret kesimindeki kentsoylular (burjuva) sınıfıyla büyük toprak 
sahiplerini temsil edenlerin eline geçmiştir. Bu durum ülkemizde anamalcı (kapitalist) ilişkilerin 
gelişmesine yol açmıştır. Bu hızlı değişimle oluşan sağlıksız toplumsal yapının iktidarı siyasal, düşünsel 
ve kültürel alanlarda özgürlüklerin kısılmasına; baskıya götürmesi ise doğaldır. Đşte Đkinci Yeni bu 
toplumsal atmosferde bir kaçış şiiri olarak karşımıza çıkar. Ama yaşanılan toplumsal durum göz önüne 
alındığında, bireyin toplumla çatışmasının, yabancılaşmanın; yerleşik değerlerin bireyi bunaltmasının ve 
dış dünyayla, insanlarla kurulan ilişkilerin yozlaşmasının Đkinci Yeni'yi beslediği söylenebilir. Çağdaş 
düşünce akımlarıyla (varoluşçuluk gibi) beslenen Đkinci Yeni deviniminin siyasal eylemi dışlaması 
nedeniyle kimi edebiyat çevrelerince gerici bir sanat akımı olarak damgalansa da sözü edilen süreçte 

böyle bir akımı var etmiştir. 

Kısaca Đkinci Yeni’yi özetlemek gerekirse Đkinci Yeni, 
Garip'in tam tersi bir noktadan yola çıkar. 
Söyleyişteki rahatlığın yerine şiir dilini zorlamayı, 
anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığı, somuta karşılık 
soyutlamayı getirir. Halk şiirine sırt çevirir. Öte 
yandan dize anlayışına, sözcüklerle oynamaya 
yönelerek eski şiirle zayıf da olsa bağlantı kurar. 
Đkinci Yeniciler usu boşlayan, daha doğrusu usun 
mantıksal işleyişine sırt çeviren gerçeküstücülüğün 
bir ürünü olarak bilinç dışına yönelirler. Çağrışımlarla 
zenginleştirilmiş imgelerle düş, fantezi ve alay 
öğelerinden ustalıkla yararlanırlar. Elbette 
bilinçaltından bahsetmişken Freud'un Đkinci Yeni 
üzerindeki etkisini de hatırlatmak gerekir. 
 
Đkinci Yeni’nin önde gelen şairlerinden Cemal Süreya 
yazıları ve değerlendirmeleriyle de bu şiirin niteliğini 

en iyi ortaya koyan isimdir. Đlhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ece Ayhan ve Ülkü 
Tamer bu şiir anlayışının önde gelen temsilcileridir. 
 
Edebiyat ve Yaratıcı Drama Birimimiz de şiire daha önce başlamış olmakla birlikte bir öncü olarak bu 
hareketi başlatan Đlhan Berk’in şiirlerinde yabancılaşmanın izlerini sürmeye karar verdik. 
 
Kalabalıklar ve kent yaşamıyla karşılaşıverdik daha ilk 
dizelerde. Öncelikle şiiri anlamlandırabilmek çabası içine 
girdik. Đlhan Berk, şiirin alışılmış bütünsel yapısını kırdığı 
için bunu yapmak epey bir çaba gerektirdi. Đmgeler ve 
dizeler arasındaki bağlantıları kurmak öylesine zordu ki...  
Şairin söyledikleri kadar söylemedikleriyle de uğraştık. 
Şiir kişisinin kalabalıklar arasından geçerken bir deniz 
çarpması gibi geçtiği yeri çoğaltmasının ne demek 
olduğunu tartışarak işe başladık ve sonrasında dizeler, 
imgelerin çağrışımları üzerinde durduk. Ardından bir 
drama etkinliği planladık, şairin söylediklerinden çok 
söylemediklerini bulmak için. Bu amaçla verilen 
yönergelerden (“Kalabalıklar arasındasınız.” “Yürürken 
çevrenizdeki nesnelere dokunun.” “Kokuları hissedin.” 
“Susalım ve sessizliği dinleyelim.” “Şimdi tekrar 
kalabalıkların arasında yürüyorsunuz.”) hareketle 
mekanın tümünü dolaşmak gerekiyordu. Amacımız şiirin 
içeriğinden önce ve yaratmak istediği duygusal etkiyi 
anlamaktı. Bu amaca dönük bir diğer etkinliğimizde ise 
şiirdeki eylemler bize yol gösterdi. Şiirde geçen 
“çarpmak, dokunmak, çoğaltmak, çıkmak, tartmak, eğilmek, karışmak...” eylemlerinden hareketle 
devinimin gücünden yararlandık. 

Yavaş Yavaş Geçtim Kalabalıkların Arasından  

 Yavaş yavaş geçtim kalabalıkların arasından  
 bir deniz çarpması gibi çoğalta çoğalta geçen  
 geçtiği yeri  
 yavaş yavaş çıktım içimden. 
 Dokundum                 
 yavaş yavaş acıya, kuvarsa, şiire  
 yavaş yavaş tarttım suyu, anladım nedir 
ağırlık  
 kokular  
 coğrafya.  
 Eğildim sonra gövdeyi tanıdım ve düzenini  
 gördüm sessizliğin dümdüzlüğünü  
 gördüm yinelemedi gördüğüm hiçbir şey  
 böyle yavaş yavaş geçtim insandan insana  
 insanlaştırdım yavaş yavaş dışımı  
 böyle karıştım kalabalıklara  
 kalabalıklaştım böylece.. 
                                                        Đlhan Berk 
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Berk, nesnelere çoğu zaman dolaylı, uzaktan, eksiltili bir 
dille yaklaşır. Göndermeler, yan anlamlar ve 
anıştırmalarla çoklu çağrışımlar yaratır, bu da şiirlerin 
alımlanmasını daha güçleştirir. Bu güçlük karşısında şiiri 
kesitlere ayırarak planladığımız etkinlikte şiirdeki 
kesitlemeye paralel olarak dört grup oluşturmayı; bu 
dört gruba her bir kesiti yazılı olarak vermeyi ve 
grupların bu kesitleri canlandırmalarını istemeyi 
düşündük. Sonra katılımcılardan bu kesitleri nasıl 
sıralayabileceğimizi nedenleriyle tartışmayı ön gördük. 
Oluşan bu bütünsel metin ile parçalar arasındaki bağı 
ve oluşan anlamları farklılıklarıyla tartışmanın bu şiirdeki 
eksiltili anlamları tamamlayabileceği düşüncesine 
ulaştık.  
 
Đlhan Berk’in şiiri, özünü kolayca ele vermeyen 
türdendir. Bu şiirin iç sesini, ruhunu, zevkini 
duyurabilmek amacıyla şiir kişisinin içinde bulunduğu 
duygu durumunu ve onu bu sürece getiren sebeplere 
ilişkin canlandırmalar yapmak da bir diğer öneriydi. 
Canlandırmalardan sonra şiirin izleklerini peşine 
düşmenin yolunu da değerlendirme bölümünde ortaya 
koyduğumuz bir kağıda, yapılan canlandırmalara bağlı 
kavramsal sözcüklerde bulduk. Bu sözcüklerde Đlhan 
Berk’in dünya ve doğadaki her şeyi, tüm varlıkları, 
eşyaları, yazabileceğini somutlamayı amaçladık. Berk, onlara yazılı birer metinmişçesine bakıp okumak, 
kendince yeniden anlamlandırıp yazmak ister. Görünenin ötesinde, asıl görünmeyen, bilinmeyen de 
ilgilendirir onu. Bu nedenle şiirindeki imgesel anlamlar ve çağrışımlar okur tarafından her okumada 
yeniden yazılır. Okuma eyleminin sonunda, okur, şaire belki de kendine sorular sorar. Şair, yabancılaşan 
bireyin kendini tanıma ve anlama çabasına bir kapı açar, okur metninde alabildiğine yalnızlaşan şiir 
kişisinin yeniden kalabalıklaşma çabasını anlar. Tabi ki esas olan okurun zihnin de oluşturduğu alt 
metindir. Bu alt metne ulaşmak ve bir araç olarak algıladığımız metinden hareketle yabancılaşan bireyin 
kendine sorabileceği ve farkındalık yaratabilecek sorular oluşturmak için planlanan etkinlik ise 
katılımcılardan bir önceki çalışmada ortaya çıkan kavramları kullanarak kendilerine beş soru sormalarını 
ve bunları yazmaları istenecektir. Soruların okunması ile etkinlik sonlanır. Böylelikle anlatmak yerine 
duyurmayı, hissettirmeyi amaçlayan Đkinci Yeni şairlerinin mantığı işe koşulmuş olur. Ortada bırakılan 
sorularla okur duyumsamaya devam eder.    

I. KESĐT 
Yavaş yavaş geçtim kalabalıkların 
arasından  
bir deniz çarpması gibi çoğalta çoğalta 
geçen  
geçtiği yeri  
yavaş yavaş çıktım içimden. 
II. KESĐT 
Dokundum  
yavaş yavaş acıya, kuvarsa, şiire  
yavaş yavaş tarttım suyu, anladım nedir 
ağırlık  
kokular  
coğrafya.  
III. KESĐT 
Eğildim sonra gövdeyi tanıdım ve düzenini  
gördüm sessizliğin dümdüzlüğünü  
gördüm yinelemedi gördüğüm hiçbir şey  
IV. KESĐT 
böyle yavaş yavaş geçtim insandan insana  
insanlaştırdım yavaş yavaş dışımı  
böyle karıştım kalabalıklara  
kalabalıklaştım böylece.. 
                                                        Đlhan Berk 
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Birimimiz Đlhan Berk’in Bir 
Kıyı Kahvesinde başlıklı 
şiirinin anlam evreni 
üzerine de oldukça farklı 
çağrışımlar oluşturdu. 
Đlhan Berk’in bu şiirini, 
imgelerin ve çağrışımların 
dünyasında sizlerin 
yakalayacağınız yeni 
anlamlara bırakıyoruz. 
 

 
Bir Kıyı Kahvesinde 
Gün ağmıştı. Adaçaylarımızı söylemiş 
miydik? 
Üç kişi bir köşede oturmuş ağ yamıyordu. 
Kimimiz aznif oynuyor, cıgara üstüne cıgara 
yakıyordu kimimiz. Sanki dünya durmuştu 
öyle dalmış gitmiştik. Kendi kendimizdik. 
Bir sürü kırlangıç dışarda camlara vuruyordu. 
Birden bir ses, yüzüne karışmış bıyıkları, 
-Deniz çekildi, dedi. Hepimize tutup 
 

         
            
          denizde gezdirdiği gözlerini. Büyük 
          bir boşluk bırakıp sonra da arkasında 
         Kalktı. 
                   Biz işte o zaman gördük onu 
       ve çekilen denizi. 
                 O zaman çıktık kendimizden. 
 
      Dışarda bir dilim ekmek gibiydi gök   
                                               Đlhan BERK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HÜSEYĐN ĐLHAN AKFIRAT 
 

BAŞUCU KĐTABI 
 

Yıllardır beklediğimiz, özlediğimiz, gereksinim duyduğumuz kitaba kavuştuk sonunda: 
Derneğimizin Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr.  Ömer Adıgüzel’in ‘Eğitimde Yaratıcı Drama ‘ adlı başucu 
kitabı! Yaratıcı Drama alanında titizlikle yazılmış tarihi önem ve değerde bir kaynak. 
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   “Bence kitabının en büyük fazileti / meziyeti / üstünlüğü / 
etkisi senin bu kitabı yazarken eğitim sistemimizin 
şeytanları olan korkunç  ‘etkinlik  kitapları‘ mantığından 
uzak olmandadır. Eğer bana etkinlik kitabı  gibi bir kitap 
göndermiş olsaydın, çalışmanı destekleme konusunda feci 
halde şüphe duyardım.” 
 
    Ömer Adıgüzel’in ‘Eğitimde Yaratıcı Drama‘ adlı yeni 
kitabı için Dorothy Heatcote‘un yazdığı önsözden alınan 
bu cümleler  aslında bizlere kitabın içeriği ve niteliği 
hakkında çok önemli bir ipucu veriyor. Kitap hazır, hap 
bilgiler sunmuyor bizlere. 
 
    Kitap dokuz bölümden oluşuyor.  Birinci  Bölümde yazar  
‘dram, drama, dramatik durum, dramatizasyon, 
dramaturgi, empati, performans, ritüel, fragman‘ gibi kimi 
temel kavramlara değinmiş. ‘Yaratıcı Drama, Eğitimde 
Yaratıcı Drama, Yaratıcı Dramanın Bileşenleri, Yaratıcı 
Dramanın Boyutları, Yaratıcı Dramanın Aşamaları, 
Dramatik Kurgunun Bileşenleri‘ kitabın Đkinci  Bölümünün 

başlıklarından bazıları.  
 
    Dünyada ve Türkiye’de yaratıcı dramanın gelişimi ve öncüleri Üçüncü  ve Dördüncü Bölümde çıkıyor 
karşımıza. Beşinci Bölümde Yaratıcı Drama ile Tiyatro ilşkisine değinilmiş. Oyun ve Yaratıcı Drama 
ilşkisinin ele alındığı AItıncı Bölümde  oyunun özellikleri, drama-oyun- dramatik oyun kavramları, oyunun 
önemi ve çocuğun gelişimine katkıları konuları yer almakta. Psikodramanın Ögeleri ve Aşamaları, Temel 
Psikodrama Teknikleri, Psikodrama Yaratıcı Drama ilişkisi Yedinci Bölümün konusu. Doğaçlama, rol 
oynama  gibi dramada kullanılan temel tekniklerin yayısıra toplam 52 tekniğin yer aldığı  Sekizinci Bölüm 
en sık başvurduğumuz bölümlerden biri olacak gibi görünüyor. On bir ülkede yaratıcı dramanın gelişimi 
bugünkü durumunun ele alındığı kitabın son bölümü   yaratıcı dramanın ülkemizdeki durumu ile diğer 
ülkelerdeki durumunu karşılaştırma fırsatı sunuyor bizlere. 
 
     Kitabın geciken bir kaynak olduğunu belirten Adıgüzel  gecikme nedenlerini önsözünde şöyle 
açıklamaktadır:“ Yaratıcı dramanın eğitimde , tiyatroda ve toplumsal yaşamımızda bir yöntem ve bağımsız 
bir sanat-estetik eğitim alanı olarak yer alması için çalışmak gibi temel bir ütopyamız, görevimiz vardı. Bu 
nedenle eylemin içinde çok daha fazla olmamız ve Türkiye’nin ulaştığımız her yerine uygulamalarımızı 
götürmemiz gerekiyordu. Bizler önce bu alanda yetişecek olan  insana  öncelik vermiştik. Bu 
önceliğimizden de vazgeçmedik.” 
 
“Göz açıp kapatıncaya  kadar drama lideri olunan”,  “göz açıp kapatıncaya kadar kitap yazılan” yaratıcı 
drama alanında, yılların emeğinin ve birikiminin ürününü  bilimsel  bir şekilde kaleme alan Yrd. Doç. Dr.  
Ömer Adıgüzel’in kitabı yaratıcı dramayla ilgilenen herkese yol gösterecektir. 
 
 
 


