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TARIK BU RA’NIN “ÇOCUKLAR VE ELMALAR” ADLI H KÂYES NDEK HÜZNÜ
TARIK BU RA SADNESS IN THE STORY OF THE CHILDREN ANDAPPLES
Hatice ÇEL K*
Öz
Türk Edebiyatının önde gelen yazar ve gazetecilerinden biri olan Tarık Bu ra
edebiyatın farklı türlerinde adından övgü ile bahsettirmi tir. Daha çok romancı kimli iyle
ön planda tutulan Tarık Bu ra, romanlarının ötesinde öyküleriyle de adından söz
ettirmesi gereken bir yazarımızdır.
Bu çalı mada öykü yazarı Tarık Bu ra’nın “Çocuklar ve Elmalar” adlı öyküsü
“Anlama ve Söze Ait Unsurlar” ba lıkları altında incelenecek, yazarın öykülerindeki
hüznün bu öyküdeki i levi açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarık Bu ra, Öykü, Hüzün, Çocuklar, Elmalar.

bstract
Turkish Literature is one ofthe leadingwriters and journalists in the name of
Tarik Bugra different types of literature has been talked about with praise. More Tarik
Bugra kept in the forefront ofidentitynovelist, novels, short storiesbeyondthenameof
awriteris thatyou needto be talked about.
In this study,short story writerTarikBu ra'
s "Children andApples" isa story
titled"Understanding and ConcerningTheElements" will be examinedunderthe title, the
author'
s storyofsadnessinthisfunctionwill be explainedin the story.
Keywords: Tarık Bugra, Stories, Sadness, Children, Apples.

Giri
Tarık Bu ra (1918-1994); insanı yüceltmek amacıyla
yazdı ı hikâye, roman, deneme, tiyatro alanındaki
eserleri; spor, ele tiri, fıkra, gezi yazılarıyla edebiyatın
farklı türlerinde adından övgü ile bahsettirmi , Türk
Edebiyatının önde gelen yazar ve gazetecilerindendir.
Yazı hayatına romanla ba layan Tarık Bu ra’nın, 22
ya ında yazmı oldu u “Yalnızların Romanı” adlı eseri
1948 yılında Çınaraltı dergisinde yayımlanmı tır. Aynı
yıl bir sipari üzerine bir- bir buçuk saatte yazdı ı
“Kekik Kokusu” adlı hikâyesinin be enilmemesinden
dolayı kaleminin gücünü ispatlamak amacıyla yazdı ı
“O lumuz”1 adlı hikâyesinin ba arısı hikâyeci Tarık
Bu ra’yı do urmu tur. lk romanının ardından çe itli
gazete ve dergilerde pek çok romanı tefrika edilen
yazarın bu eserlerinden Siyah Kehribar (1952), Küçük
A a (1963), Küçük A a Ankara’da (1966), Firavun
manı (1968), bi ’in Rüyası (1970), Bir Kö künüz Var
mı? (1978), Gençli im Eyvah (1979), Dönemeç (1980),
Ya mur Beklerken (1981), Osmancık (1983) adlı
romanları kitap halinde okuyucuyla bulu mu , bu
kitapların çokça baskısı yapılmı ve Tarık Bu ra daha
çok romancı kimli iyle adından söz ettirmi tir.
Hikâye türüyle edebiyatta söz sahibi olup ilk
ba arısını elde eden Tarık Bu ra’nın çe itli dergi ve
gazetelerde yayımlanan 26 hikâyesi ile 56 hikâyesinin
yayımlandı ı altı hikâye kitabı bulunmaktadır. 1949’da
13 hikâyenin yer aldı ı “O lumuz” adlı ilk hikâye
kitabıyla Tarık Bu ra, edebiyat dünyasında adından
övgüyle söz ettirmi , hikâye türünün maddi olarak
doyuruculu una da bu kitabıyla ula mı tır. 1952 ‘de
yayımlanan Yarın Diye Bir ey Yoktur adlı ikinci öykü
kitabında 15 hikâyeye; 1954 yılında yayımlanan ki Uyku
Arasında adlı hikâye kitabında da 13 hikâyeye yer veren
yazar, 1964’te ilk üç kitabından seçti i be hikâyeye be
hikâye de ekleyerek 10 hikâyeden olu an Hikâyeler
adında dördüncü hikâye kitabını yayımlar. Aynı adla
1969 yılında yayımlanan be inci hikâye kitabında daha
önceki kitaplardan seçilen 29 hikâyeye 10 yeni hikâye de
eklenmi tir. Tarık Bu ra’nın 1970’te yayımladı ı Yarın
Diye Bir ey Yoktur adlı son hikâye kitabı, yazarın di er
öykü kitaplarından seçti i 34 hikâyeden olu maktadır
(Karata , 2009: 122).
Dı
dünyanın hareket ve his dünyasından,
gözlenmi
ya antılardan
hikâyesini
olu turan,
çözümleyici
hikâye
anlayı ıyla
Tarık
Bu ra,
“Toplumdaki büyük sorunlara de il, ki ilerinin
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1“ O lumuz yazdı ım ilk hikâye de ildir. Yayımlanan ilk hikâyem de
de ildir. Onu Edebiyat fakültesinde çıkarılan dergide, gedik
doldurmak için Prof. Mehmet Kaplan’ın ısmarladı ı Kekik Kokusu
isimli hikâyemden ve bu profesör, onu okuduktan sonra “Sen hikâye
mikâye yazamazsın” dedi i için yazmı tım” Tarık Bu ra (10 Haziran
1974) “Patronlar”. Tercüman (Merhaba).

ya amdaki düzensizliklerine, uygunsuzluklardan gelen
dertlere; sosyal adaletsizliklere de il, ki iler arasındaki
ruhi zıtla malara, bulunmu ve yitirilmi mutlulukların
pe ine dü eceklerine birbirlerine kar ı horozlanan
insanların
yarattıkları
bir
ke meke in
üzerine
e ilmektedir” (Alangu, 1965: 803).
Hayatın çıkmazları insanın acizli i ile birle ip
zamanın yazgıyı harekete geçirmesiyle ya da ya am
ke meke inde duyumsuz tavrıyla insana-okuyucuya
ümit, güven ve iyimserlik a ılayan Tarık Bu ra,
öykülerindeki
uyarıcılık
vazifesiyle
farkındalık
olu turmakta insanı yüceltmektedir. Tarık Bu ra bir
söyle isinde
asıl
çabasının
insanı
karartmak,
bedbinle tirmek ve ümitsizli e dü ürmek olmadı ını
insana büyüklü ünü, yapıcılı ını anlatmak oldu unu
söylemektedir (Bu ra, 2004: 21). Hüznün çe itli
sesleriyle yorulan, bu sesi okuyucuya duyuran,
okuyucusuyla payla an, “Hüzündür bu kafamı
bulandıran, bungunla tıran, ne diyece imi unutturan,
sözü darmada ın eden …”diyenTarık Bu ra’nın
öykülerinde hüzün temel ö edir.
Dile özellikle sözeait unsurlara yükledi i kavram ve
anlam ili kileriyle Tarık Bu ra, incelememize de konu
olan Çocuklar ve Elmalar hikâyesinde de soyut tahlilci
kimli iyle insanı;
ya amı algılamaya, sezmeye,
anlamlandırmaya davet etmektedir. Tarık Bu ra’nın
“koca budalalar” diye seslendi i okuyucu ile arasında
bir farkındalık olu turarak insanı ya amdaki birlikteli eçocukluk ça ına götürmek isterken kaderi sorgulayan,
okuyucuyla
yüzle ip
okuyucuyu-insanı
yerdi i
“Çocuklar ve Elmalar” hikâyesi, ilkin 1966’da Hisar
Dergisinde (S.30, s.15-17) daha sonra 1969’da Hikâyeler
adlı kitapta yayımlanmı tır.
Bu incelemede, Tarık Bu ra’nın Çocuklar ve
Elmalar adlı hikâyesi; cümleler arasındaki biçimsel ve
anlamsal ba lantılar tespit edilerek, dil-söz ayrımı
dikkate
alınıp
üslubu
olu turan
“söz”le
anlamlandırılmaya çalı ılacak, “Anlama ve Söze Ait
Unsurlar” ba lı ı altında çözümlenecektir.
Anlama Ait Unsurlar
Öznesinin “hüzün” oldu u bu hikâyede anlatıcı,
ben etrafında geli en yazar-anlatıcıdır ve öylesine
hüzünlüdür ki “Hüzündür bu kafamı bulandıran,
bungunla tıran, ne diyece imi unutturan, sözü
darmada ın eden” cümlesini hikâyede dört kere
yineleyerek çocuk ve elma kavramlarını bir araya
getiren sözün ve izle in karma ıklı ını ve kopuklu unu
hüznüyle açıklar.
Hüznün iki sebebi vardır: lki artık unuttu umuz,
koptu umuz
çocuklu umuz;
ikincisi
“…do umumuzdan az sonra olmak ansı ile ba layan
kaderimiz.” Çocuklu unu unutup, hayatımızı istemimiz
dı ında yöneten, daha dalında çiçekken bir kelebek
tarafından içine konulan yumurtayı büyütüp kurt
yapandan, elmanın içini kemiren kurttan- kaderden
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bihaber olan, dramı, trajediyi, destanı ba ka yerlerde
arayan “koca budalalar” diye seslendi i insanların da
günün birinde sebebini bilmedikleri bir hüznü
ya ayacaklarını bilen, okuyucuyla ayrı an yazar-anlatıcı,
hüznüne okuyucuyu da davet ederek insanları
kaybettikleri-kaybedecekleri
çocuklu un,
eksik
mutlulukların, zamana, yazgıya boyun e eceklerin
hikâyesini sezdirmeye çalı ır.
Çocukluk, insanın melekçe ya adı ı cennet
hayatıyken elma da insanı güzelli iyle cezbedenaldatan meyvedir.
Hikâyenin adı “Çocuklar ve
Elmalar” dır.
…yitirilmi ça ların ormanlarında ve bahçelerinde kalan
belki umulmadık mutluluklarımızda, bin yılda bir,
rüyalarımızda i itiyor… afakla birlikte unutup gitti imiz ku
cıvıltılarını bulamamaktan dolayı hüzünlü olan kırk yedi
ya ındaki yazar-anlatıcı, nisan güne inin yıkadı ı
soka a bakan penceresinden ku cıvıltılarının sesini ilkokulun paydos saatindeki yedi sekiz ya larındaki
çocuk seslerini- duyar.
“ lkokul, her günkü, gibi da ılmı tı. Ama bugün
aynı renkler, aynı sesler, ilk olarak hüznü
a dala tırıyordu içimde: Ba ka bir duygu de il,
hüzün…”
“Sormak istiyorum hepinize; ku
cıvıltıları, acaba, bu kadar canlı, bu kadar ne eli
midir? Ve insan hüznün bu kadar a dalısını bir ba ka
ey için duyabilir mi? Kurt elmaya ne zaman dü er,
bilir misiniz? Bu canlılıklar, bu ne eler nereye
gidecek, bu sesler, bu körpecik sesler ne olacak, bu
e it görünen ba langıçlar, hangi yollara, hangi
sonuçlar için ayrılacak? Açıların kenarları niçin
gitgide birbirinden uzakla ır?...”
“…Hey koca sersemler; dramı, trajediyi, destanı,
daha ne vakte kadar, duyguları odunla mı
kadınlarla erkeklerde arayacaksınız? O yedi, sekiz
ya larındaki
a k
aldanı larınızı,
sevgi
yoklamalarınızı, dostluk umutlarınızı… ve ilk
aldanı ları, ilk umut kırgınlıklarını, ilk kalle likleri ve
anla ılmayı larla yanlı anla ılmaları nasıl, nasıl, evet
nasıl unutur gidersiniz? Nerede bıraktınız onları,
koca budalalar?”

Anlatıcı, yukarıdaki paragraftan hemen sonra
“Affedersiniz; hüzündür bu kafamı bulandırır,
bungunla tıran dedim i te, size… ne diyece imi
unutturan, sözü darmada ın eden hüzündür dedim
size. O üçlü be li grupları, hele ikilileri, hele onları, o
denemeleri o yoklamaları benim yerime siz görseydiniz,
yemin ederim, benim gibi olurdunuz. Ya o Pamuk
Prenses?”diyerek bizi unuttu umuz çocuklu umuzda
kalan, üvey annesi tarafından zehirli elmayla
öldürülmek istenen Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler
masalına, hikâyenin de kahramanına götürür. Bir masal
kahramanı olan Pamuk Prenses hikâyede; kederi,
yorgunlu u ve yalnızlı ıyla ilkokulun paydos saatinde
okuldan da ılan bir kız çocu udur. Pır pır çakan sarı ın

saçları; domates kırmızısı mantosuyla topu u kaykılmı
pabucunun eskili ini, yıpranmı lı ını yok eder.
“…Artık hiç ümidim kalmamı sa bilmem; ama
hayal meyal hatırladı ıma göre yalnızlıklar mûcize
beklerdi yedinci, sekizinci ya larda. Pamuk Prenses de,
acaba bekliyor muydu? Öyle ise bekledi i oldu!”
Yine çocuklu a-masala ait bir mekan olan Kaf
da ının en yüksek doru undan inip gelen bir kartal ya
da gerçek dünyaya ait bombardıman filolarının arasına
dalmaya hazırlanan bir F/8888 avcı uça ı oldu u
kestirilemeyen, ister bir kartal ya da bir bombardıman
filosu olsun adaleti olmayan bir gücü temsil eden,
Pamuk Prenses’in kurtulmak, kaçmak isteyip de
ba aramadı ı an bu güç tarafından bir çembere alınması
o çocu u-kartalı- avcı uça ını ömrünce ancak bir defa
olabilece i ekilde efendi yaparken, Pamuk Prenses’i de
bu çemberden kurtulmak isteyip kurtulamayınca
yazgısına gülümsemek zorunda kalan bir köle yapar. Bu
Pamuk Prenses’ in ilk sevgi yoklamasıdır.
Kırk yedinci ya ının lo odasında eski ça ların
ormanlarını ve bahçelerini dolduran ku cıvıltılarınınçocukların ne esini can evinde bulan yazar-anlatıcı,
“onları” yan yana görünce kaybetti i mutlulu u
yeniden tatmaya ba layıp o yaratıcı ormanların
eksikli inde kalan mutlulu unu, bahçesindeki elma
a acını tek elmasını e iyle, atıyla payla aca ını umut
ederken …üzerinde i ne ucu kadar olsun bir tek pürüz
bulunmayan o pırıl pırıl elmanın içinden kapkara, kıvır kıvır
birkurdun çıkmasıyla kaybeder.
“…Sonra Pamuk Prenses yine tek geçmeye ba ladı,
kederli, yorgun ve de yalnız. Ö renmi gibiydi
yalnızlıkların ancak ilkinde mucize beklenece ini.” Bu
ilk aldanı ıdır, Pamuk Prenses’in ilk umut kırgınlı ıdır.
Elmaya kurdun dü tü ü andır.
Unutulmu luk,“Çocuk-lar (luk)” imgesiyle;
ya amda olu un gerçekle mesi, “ Elma-lar”a yüklenilen
anlamlandırmayla iki izle e ayrılan hikâyede, kendini
toplumdan-insanlardan
ayrı tıran
yazar-anlatıcı,
hikâyenin bütününde ki iler, duygular, farkındalıklar
üzerinden çatı ma unsurlarını kullanmaktadır.
Hüznü algılama farkıyla “ben” kimli iyle yazaranlatıcı, kendini koca budalalar diye adlandırdı ı “siz
ve “onlar” dan
ayrılarak ki ilerarası bir çatı ma
olu turur.
Hüznün
ve
ne enin
çatı ması;
sevgi
yoklamaları- ilk aldanı lar; a k aldanı ları- ilk umut
kırgınlıkları; ilk dostluk umutları-ilk kalle likler;
anla ılmalar-yanlı
anla ılmalar
duygular
arası
çatı mayla yapılmakta; eski ça ların mutlulu u ile kırk
yedinci ya ta duyulan hüzün; yalnızlı ın giderilmesi
için mucize beklenilmesi de hüzün-umut çatı masıyla
verilir.
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Masal dünyasından çıkıp Kaf Da ı’ndan inen bir
kartal veya gerçek dünyaya ait F/8888 avcı uça ının
amacına ula tıktan sonra kartal veya jetin, sonunda bir
at gibi kaçıp gitmesi -erke in- efendi olma yetisini
kullanarak hayal- gerçek çatı ması gücün egemenli iyle
verilmektedir.
Elma-kurt çatı masıyla da güzelli in aldatıcılı ı,
yok olu u kaderin ya amı, bilinmezli e ra men,
sonlandıraca ı anlatılmı tır.
Söze Ait Unsurlar
Edebi ve estetik bir de er ta ıyan metinde yazar,
dile ait kavram i aretlerini kullanarak sözünü
olu turmu tur.
san- kal- i it-¸ iste-, duy-, bil-, eski- sevin-,
heyecanlan-, mırıldan-, hızlandır- git-, dol-,ayr- (ıl-),
uzakla - da ıl- a dala tır- ara-, bırak- ,de- gör-,söylebelir, at-, dol-, kopar- soy- büyüt-,dü ün-, bulandır-,
bungunla tır-, …ol-…. gibi ço unlu u durum, kılı ,
olu fiillerinden olu an fiil cümlelerinin yanı sıra
hikayenin tasvir a ırlıklı bölümlerinde; hüzün, ne e,
yorgun, yalnız, ciddi, yok, gibi, kartal, jet, at, efen, i i,
bitkin, öfkeli, üzgüngibi isim soylu yüklemler
kullanmı tır.
Hikâyede öznenin eylemi hangi artlar içinde
gerçekle ti ini ifade eden kurallı birle ik fiillerden
hikâyenin anlatımına ba lı olarak tezlik fiili dört kere,
bel-iver-, dol-uver-,at-ıver, otur-uver- ; yeterlilik fiili, bir
kere duy-abil- ; isim+ yardımcı fiilden olu an birle ik
fiiller altı kere, affet- , yemin et- , rica et- seyret- dua et-,
kaybetkullanılmı tır. Hüznü a dala tır-, kafamı
bulandır- bungunla tır- ifadeleriyle deyimle mi birle ik
fiil olu turan yazar, kendine özgü kullanımı ve üslubu
ile dikkat çekicidir. Unutup git-, i ini pek güzel gör-,
kederli görün-, gülüp geç- gibi zarf fiil+fiillerden olu an
birle ik fiiller de hikâyede kullanılmı tır.
Hikâyeyi kip ve ahıs eklerinin kullanım sıklı ı
bakımından ele aldı ımızda, anı ya ayan, geçmi i
anımsayan-aktaran, gelece e ve bütün zamanlara bir
iletisi olan yazarın, hikâyede anlatılan durum ve olaya
ba lı olarak geçmi - gelecek- imdi- bunları içine alan
geni zaman ve art kipi ile imdiki zamanın hikâyesini
kullandı ını görmekteyiz. Hikâyede “ben” anlatımının
haricinde birinci tekil ahıstan sonra, en çok üçüncü
ahıs eki kullanılmı , siz ve onlar ahıslarından sonra da
birinci ço ul ahıs kullanılmı tır.
Yazar ben merkezli anlatımıyla (kafamı
bulandıran,
bungunla tıran,
ne
diyece imi
unutturan,…dua
ettim,
mırıldanıyordum,
gülümsüyordum, …mutlulu u yeniden buldu umu
biliyor- um; …ümidim, …hatırladı ıma göre, …kırk
yedinci ya ım,… canevim,… Niçin Allah’ım,….Al
Seklavim, karım, kendim, kalbim, …bitkinim) kendini

içinde ya adı ı toplumdan , insanlardan ayırmakta;
siz’li
(…bilir
misiniz,
…gidersiniz,…
bıraktınız.,affedersiniz,
görseydiniz,
olurdunuz,
…arayacaksınız, …hepinize …sevgi/a k aldanı larınızı,
yoklamalarınızı,dostluk umutlarınızı) ve
onlar
anlatımıyla (… mutluluklarını hiç kimsenin görmedi i
bir yıldıza benzeyen elma gibi görecek, ama içinden
kapkara, kıvır kıvır kurdun çıktı ını da görecekler…..,
türküler mırıldanacaklar….., …dü ünecekler mi? ,…
hüzün kafalarını bulandıracak, bungunla tıracak,
sözlerini darmada ın edecek) toplumdan tamamen
ayrı makta, biz’li anlatımıyla da
(…umulmadık
mutluluklarımızda, rüyalarımızda, …ku
seslerini
bildi imizi) ayrı tı ı toplumla anlatımına uygun olarak
kaybedilene
kar ı
duyulacak
olan
hüzünle
birle mektedir.
Anlatım tarzı ben merkezli olan hikâyede,
eyleyen- eylenen- eylem ö eleriyle etken çatılı fiiller
tercih edilmektedir. Yitirilmi ça lar, ayrıl- bilin- anla ılfiilleri hikâyenin edilgen çatılı fiilleri, da ıl- görünfiilleri de dönü lü çatılı fiilleridir.
Hikâyedeki isim, sıfat, zarf tamlamaları;
ikilemeler, tekrarlar, seslenme-ba lama grupları ve
kullanılan cümle çe itleriyle yazar, dili özgünle tirerek
söylemini olu turmu tur.
Okuyucusuna insanlı ın ortak ya antısı ve
kaygısını anlatmak isteyen yazar, estetik bir ça rı ve
farkındalık olu turmak için düz cümleden ziyade soru,
eksiltili ve devrik cümleleri kullanmı tır. Yazar,
hikâyenin ilk –tahkiye- cümlesinin ardından soru
cümleleriyle okuyucuyla sohbet etmek-dertle mek
yerine okuyucuyu yargılayarak hikâyenin uyarma
i levine ba lar:
Sokak kırmızının, mavinin, ye ilin akla gelen
bütün çe itleri ile doluverdi. Ya sesler? Ku
cıvıltıları… ama ku
seslerini bildi imizi hiç
sanmıyorum; onlar yitirilmi ça ların ormanlarında
ve bahçelerinde kaldı. Belki… o da umulmadık
mutluluklarımızda, bin yılda bir, rüyalarımızda
i itiyor… afakla birlikte unutup gidiyoruz.
Hüzündür
bu
kafamı
bulandıran,
bungunla tıran, ne diyece imi unutturan, sözü
darmada ın eden: Sormak istiyorum hepinize; ku
cıvıltıları, acaba, bu kadar canlı, bu kadar ne eli
midir? Ve insan hüznün bu kadar a dalısını bir ba ka
ey için duyabilir mi? Kurt elmaya ne zaman dü er,
bilir misiniz? Bu canlılıklar, bu ne eler nereye
gidecek, bu sesler, bu körpecik sesler ne olacak, bu
e it görünen ba langıçlar, hangi yollara, hangi
sonuçlar için ayrılacak? Açıların kenarları niçin
gitgide birbirinden uzakla ır?
Hey koca sersemler; dramı, trajediyi, destanı, daha
ne vakte kadar, duyguları odunla mı kadınlarla
erkeklerde arayacaksınız? O yedi, sekiz ya larındaki
a k aldanı larınızı, sevgi yoklamalarınızı, dostluk
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umutlarınızı… ve ilk aldanı ları, ilk umut
kırgınlıklarını, ilk kalle likleri ve anla ılmayı larla
yanlı anla ılmaları nasıl, nasıl, evet nasıl unutur
gidersiniz? Nerede bıraktınız onları, koca budalalar?

Tasvir, benzetme ve ça rı ımları duygu de eriyle
ifade
eden
Tarık
Bu ra,
belirten/niteleyenbelirtilen/nitelenen seçimiyle, dile ait kelimelerle geçici
veya kalıcı kavramlar olu turarak isim, sıfat ve zarf
tamlamalarıyla da üslubunu olu turmu tur.
“Hüzündür bu i te kafamı bulandıran,
bungunla tıran… ne diyece imi unutturan, sözü
darmada ın eden…”,
“Artık o çok eski ça ların
ormanlarını ve bahçelerini dolduran ku cıvıltılarının
ne esini, sevincini de bulmu tum, ta can evimde. “Nur
topu gibi do acaktı o yaratıcı ormanların eksikli inde
kalan mutlulu umuz.” ifadeleri iirsel bir ifadedir.
“mutlulu u
kazık kadar olmu , duyguları
odunla mı
kadınlarla erkeklerde arayan koca
budalalar?, yitirilmi
ça ların ormanlarında ve
bahçelerinde, hiçbirimizin görmedi i bir yıldız gibi
pırıl pırıl bir tek elma, bir yıldız gibi gelip dala konan,
kırmızısı alevli, ye ilipırıl pırılelmanın içindeki i renç
…kapkara kıvır kıvır kurt, umulmadık mutluluklar,
e it görünen ba langıçlar, domates kırmızısı bir manto,
pır pır çakan sarı ın saçlar, topu u kaykılmı pabuç,
yılların, yılların ve yılların parça bölük etti i türküler,
kıyıdan kıyıdan gidi , nisan güne inin yıkadı ı paydos
sokakları, o tozpembe çiçe e i renç yumurtasını koyan
… o iirin ve çocuklu un kelebe i, hüznün bu kadar
a dalısı,
sevgi yoklamaları, nisan güne inin
büyücülü ü, yalnızlı ının arkısı, yıldırım gibi dön-,
kedi adımlarıyla yürü-, cıvıl cıvıl anlat-“gibi
tamlamaların hemen hepsinde, sıradan alı ılmı bir
niteleme-belirtme yerine okuyucuda de i ik ça rı ımlar
uyandıran yazar, hayata-nesneye-insana bakı ını dili
kullanma gücüyle ifade etmi , sözünü- söylemini
olu turmu tur.
Hikâyede dile de il, söze ait olan gerek cümle
de erinde, gerekse kelime grubu veya kelime eklinde
yapılan tekrarlarla, yazar eserine duygu yo unlu u ve
ahenk katmı tır.
“… sokak kırmızının, ye ilin, mavinin akla
gelen bütün çe itleri ile doluveriyordu.”,
“ hüzündür dedim i te bu kafamı bulandıran,
bungunla tıran… ne diyece imi unutturan, sözü
darmada ın eden hüzündür dedim size.”, “bir
defa, bir tek defa kartal olunabilece ini, bir defa,
bir tek defa jet, bir tek defa at ve bir tek defa efendi
olunabilece ini”, “ nanın bana, bitkinim, bitkin”,
“Hey koca sersemler; dramı, trajediyi, destanı,
daha ne vakte kadar, duyguları odunla mı
kadınlarla
erkeklerde
arayacaksınız?”,
“ilk
kalle likleri
ve
anla ılmayı larla
yanlı
anla ılmaları nasıl, nasıl, evet nasıl unutur
gidersiniz?”, “niçin, niçin, Allah’ım, niçin

kaybetti imi
bir
türlü
bulup
çıkaramıyordum.”cümleleri hikayede tekrar edilen
cümlelerdendir.

“yılların, yılların ve yılların parça bölük etti i
türküler, Pamuk Prenses de gülümsedi… nazlı nazlı.,
...ki neye ki neye, hoplaya hoplaya kaçıp gitti, …cıvıl
cıvıl anlatsın, o pırıl pırıl elmanın içinden kapkara,
kıvır kıvır bir kurt çıktı. …besleye besleye büyüt-“
ikileme eklinde yapılan tekrarlar ve “ bungunla tır-,
odunla -, uzakla -, a dala tır- “kelimelerinde görülen
FYE olan –la ekinin kullanımı da yazarın tercihi ve
söylemiyle alakalıdır.
Sonuç
Ya antımızda var olmayla ba layan, kafamızı
bulandıran, bungunla tıran, ne diyece imizi unutturan,
sözü darmada ın eden kaybetti imiz çocuklu umuzu
ve o tozpembe çiçe e kurdu koyan kelebe in kim
oldu unu bilmek ya da bilememek; mutlulu u
odunla mı kadınlarla- erkeklerde arayan “koca-yeti kin
budalaları” hüzne bo acak, diyen yazar hikâyesiyle
çocuklar ve elmaların hep dallarından koparılacak
oldu unu insanlı a sezdirir.
“Çocuklar ve Elmalar” adlı hikâyenin söylem
çözümlemesi adına yaptı ımız bu incelemede hatalar,
itirazlar, eksiklikler olabilece inin farkında olarak, Tarık
Bu ra’nın sadece bu metninden yola çıkarak dile ait
kavramlarla kendi söylemini olu turdu unu, hüznünü
ve söylemini kavrayacak-çözümleyecek okuyucularının
varlı ıyla da sanatçı kimli iyle zamanı a aca ını
söyleyebiliriz.
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