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Özet
Bu çal›ﬂmada, Salinger’›n 1950’lerin baﬂ›nda bas›lan ve genç roman kahraman›n›n ergenlik dönemi
bunal›mlar›n› çarp›c› bir biçimde yans›tan roman›, Gönülçelen’in Amerika ve di¤er ülkelerdeki yank›lar›
üzerinde durulmuﬂtur. Baﬂ kahraman, Holden’›n asi ve tutars›z davran›ﬂlar›n›n psikolojik aç›dan
incelenmesi, Holden’› bu ruh haline iten nedenler ve Holden’›n tüm yaﬂad›¤› bu sorunlara yaklaﬂ›m› ve nas›l
üstesinden geldi¤i irdelenmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: J. D. Salinger, Gönülçelen, Ergenlik psikolojisi, aile içi iliﬂkiler

Abstract
This article is a study of J. D. Salinger’s novel, The Catcher in the Rye, which is a detailed reflection
of adolecence problems of its young protagonist. Responses to this novel in the United States as well as
other countries since its first publication in 1950 is also a matter of concern. The main character, Holden
Caulfield’s rebellious and inconsitent psychology, the reasons that lead him to this problematic psychology,
and how he manages to overcome these problems in the end are also considered.
Key Words : J. D. Salinger, The Catcher in the Rye, Adolescent Psychology, family relations

Amerikal› yazar J. D. Salinger’›n 1951 y›l›nda bas›lan ilk ve tek roman› Gönülçelen
(The Catcher in the Rye), 17 yaﬂ›ndaki baﬂkahraman Holden Caulfield’in ergenlik
dönemine özgü s›k›nt›lar›yla baﬂa ç›kma mücadelesini yans›t›r. Bu romanda Holden’›n
ergenlik döneminde yaﬂad›¤› bunal›mlar›n›n, ruhsal bir çöküntüyle sonuçland›¤›
gözlenir. Holden yetiﬂkinler dünyas›na tepkilidir. Yetiﬂkinler dünyas›yla baﬂ
edemedi¤inde, dört y›l önce ölen ve kendisinden iki yaﬂ küçük olan kardeﬂi, Allie ile
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özdeﬂleﬂtirdi¤i çocukluk dünyas›n›n masumiyetine s›¤›nmaya çal›ﬂ›r. Holden’›n, roman’›n
temel mecaz›n› da oluﬂturan “çavdar tarlas›nda çocuklar” düﬂü bu kaç›s›n ve masumiyet
aray›ﬂ›n›n çok belirgin bir simgesidir. Çocukluk dönemi, yetiﬂkinli¤i temsil eden sarp
kayal›klar üzerindeki bir çavdar tarlas›d›r. Holden ise, kendini buradaki koﬂuﬂan
çocuklar›n sarp kayalardan düﬂüﬂünü engellemeye adayarak, bir kurtar›c› olmak ister:
. . . büyük bir çavdar tarlas›nda oynayan çocuklar geliyor gözümün önüne. Binlerce
çocuk, ortada da, onlara göz kulak olacak benden baﬂka tek büyük yok. Bana
düﬂen, oraya buraya koﬂup önünü göremeyen çocuklar›n, sarp kayal›klardan
aﬂa¤›ya yuvarlanmalar›n› önlemek, uçurumun kenar›nda yakalamak onlar›. Gün
boyunca bütün iﬂim gücüm bu, çavdar tarlas›nda çocuklar› kollamak. (Salinger
1990,187).

Holden’›n anlat›c›l›¤›n› da yapt›¤› ve asl›nda kendisinin sarp kayal›klardan düﬂüﬂüne
direncini ve “çavdar tarlas›”’nda kalma çabas›n› yans›tan bu roman bas›ld›¤› ilk günden
itibaren çok tart›ﬂ›lan bir yap›t olmuﬂtur. Özellikle, gençler üzerinde etkisi uzun süre
etkili olmuﬂtur ve bu etki hala sürmektedir.
Amerikan edebiyat›nda da çok özel bir yeri vard›r Gönülçelen’in: Hem okullarda en
çok okutulan kitaplar listesinin ikinci s›ras›nda, hem de en çok sansüre u¤rayan kitaplar
listesinin baﬂ›nda yer alm›ﬂt›r, (Whitfield,1997,574). Burrows, gençlerin ilk defa bu
romanla, edebiyat›n sadece okul kitaplar›ndaki gibi s›k›c› ﬂiir ve öykülerden ibaret
olmad›¤›n›n fark›na vard›klar›n› ileri sürer (1990, 80). Bundan da öte, bir nesil, ergenli¤ini
yaﬂayan Holden’›n konuﬂma biçimini ve tav›rlar›n› taklit ederek, onun gibi dünyan›n
“sahte” (phoney) ve “iyi” olmak üzere iki grup insanlardan oluﬂtu¤una iliﬂkin görüﬂlerini
h›zla benimsemekten geri kalmam›ﬂlard›r. Alttan alta bir “Gönülçelen kült’ü”
oluﬂturmuﬂlard›r (Burrows, 1990, 80). Öte yandan, baz› aileler ise roman› müstehcenlikle
suçlam›ﬂlard›r (Whitfield, 1997, 596). Böylesine etkin olan ve çok k›sa sürede klasik
eserler aras›ndaki yerini alan roman, pek çok aç›dan ele al›nm›ﬂ, incelenmiﬂ, Holden’›n asi
duruﬂundan dolay› da ço¤u zaman olumsuz eleﬂtirilere hedef olmuﬂtur. Geismar, örne¤in,
roman›n “nörotik anarﬂist” kahraman›n›, “paranoid kurtar›c›” ve çocuklara olan tutkulu,
tak›nt›l› duygusall›¤›yla betimlemektedir (Melard, 198, 990).
Roman k›saca Holden’›n at›ld›¤› üçüncü okuldan, Noel arifesinde, New York’taki
evine dönüﬂ serüvenini anlat›r. Sadece üç gün süren bu serüven sonucunda Holden,
kendi ifadesiyle, “...hasta düﬂüp kalafata çekilmek üzere. . . ” bir sanatoryum’a yat›r›l›r
(Salinger, 1990, 9). Holden Caulfield’in ergenlik bunal›mlar› onu büyük bir ruhsal
çöküntünün eﬂi¤ine taﬂ›m›ﬂt›r. Johnson, yirminci yüzy›l edebiyat›nda ergenlik temas›n›
inceledi¤i makalesinde, ﬂöyle tarif eder ergenli¤i, “ . . . çocuklu¤u takip eden geçici bir
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dönemdir, ancak ayn› zamanda da çok ciddi izler b›rakabilen, yaﬂam›n en kritik
dönemlerinden birisidir . . . . ergenin biliﬂsel yap›s›, çocuklu¤un masumiyetinden ve
yetiﬂkinin olaylar› pratik kabulünden yoksun bir bak›ﬂ aç›s›na sahiptir . . .” (1959,4).
Roman›n baﬂ›nda, kendini anlat›rken, ergenli¤in fizyolojik ve psikolojik karmaﬂas›n›
tarif eder asl›nda Holden. ﬁöyle der, “ O zamanlar on alt› yaﬂ›ndayd›m- ﬂimdi on
yedisindeyim. Gene de on üç yaﬂ›nda bir çocuk gibi davrand›¤›m olur. Gerçekten
matrak bir durum, çünkü s›r›k bir boyum var . . . kimi zaman, on iki yaﬂ›ndakiler gibi
davran›r›m. Herkes böyle söylüyor, hele babam.” (Salinger,1990,17) Uzun boyu ve
hatta do¤uﬂtan k›smen k›rlaﬂm›ﬂ saçlar›yla, fiziksel olarak yetiﬂkin görünümünde olsa
bile, Holden’›n özellikle kendini çeliﬂik ifadelerle betimlemesi onun, Johnson’›n
ifadesiyle,“yar› çocuk yar› yetiﬂkin” oldu¤unu gösterir (Johnson, 1959, 4) Holden’›n
yaﬂad›¤› kiﬂisel sorunlar›ndan dolay› yetiﬂkinler dünyas›na geçiﬂe direnmesiyle ya da
çocuk dünyas›nda kalmakta diretmesiyle de aﬂ›lmas› güç bir çeliﬂkiye dönüﬂür yaﬂam›.
GÖNÜLÇELEN – OKUYUCU BULUﬁMASI
Salinger, savaﬂ sonras› karmaﬂas› içerisinde s›k›ﬂ›p kalan Amerikan gençli¤inin
sorunlar›n› ve psikolojisini ele almaktad›r kitab›nda. Gençlerin kayg›lar›n› dile
getirerek, onlar›n kendilerini yeniden keﬂfederek tan›malar›na yard›mc› olmuﬂtur.
Asl›nda, Salinger’›n roman› al›ﬂ›lagelmiﬂ bir konuyu ele almaktad›r. Salinger böylesi
bir konuyu yal›n anlat›m› ve kulland›¤› dille öylesine sunmuﬂtur ki okuruna, tüm dünya
gençli¤iyle buluﬂturmuﬂtur Holden’›. Amerikan edebiyat›nda ilk kez toplumun
beklentilerine isyan ederek incinmiﬂli¤ini, k›r›lganl›¤›n› belirten bir ergenle
tan›ﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r okurunu. Salinger’›n kahramanlar› kulland›klar› dille yaﬂam
bulmaktad›rlar. ‹çinde bulunduklar› geliﬂim döneminin sorunlar› ancak böylesi bir dille
anlat›labilmekte ve inand›r›c›l›¤› yakalayabilmektedir. Salinger’›n dili ça¤daﬂlar›ndan
farkl›d›r. Kulland›¤› dil Amerikan ergenlerinin kulland›klar› dildir (French,1963,106).
Ergenlerin de¤erleri, hayalleri, fantezileri de ancak onlar›n kendi sözcükleriyle
anlat›labilir. Bu dil yeni birﬂeyler söylemeye çal›ﬂan genç, canl›, öfkeli, telaﬂl›, kayg›l›
k›r›lgan bir ses gibi yans›r okuyucuya. ‹syan eden bir ergenin a¤z›ndan onun diliyle
konuﬂmaktad›r Salinger (French,1963,104).
Gönülçelen, kendi ülkesi s›n›rlar› içerisinde kalmay›p, s›n›rlar›n› çok çabuk ve h›zla
aﬂabilmiﬂtir. Bu ac›mas›z, terör ve ﬂiddetin kol gezdi¤i ça¤da – tüm kültürel farkl›l›klara
ra¤men dünyan›n her yerinde ergenler, duygusal olarak birbirlerine benzer sorunlar
yaﬂamaktad›rlar. Roman Amerika’da bas›ld›ktan bir ay sonra ‹ngiltere’de, sonra Avrupa
ve Kuzey Avrupa ülkelerinde bas›lm›ﬂt›r. Daha sonra ise, dünyan›n bir çok ülkesinde
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de¤iﬂik dillere çevrilmiﬂ, hatta baz› ülkelerde birkaç kez çevrilmiﬂtir roman
(French,1963,125). Türkçe’de de, örne¤in, iki farkl› çevirisi vard›r. 1967 y›l›nda
Adnan Benk taraf›ndan Gönülçelen olarak yap›lan çok baﬂar›l› bir çevrinin ard›ndan,
ikinci kez 1997 Çavdar Tarlas›nda Çocuklar3 olarak çevrilmiﬂtir.
Gönülçelen’i Türkçeye ilk kazand›ran, Adnan Benk’in de, “ yumuﬂak”, “utangaç” ve
“çekingen” bir karakter olarak niteledi¤i gibi, aﬂ›r› duyarl›, k›r›lgan, içe-dönük kiﬂilik
yap›s›yla, Holden bir çok kiﬂiyi etkilemiﬂtir (Benk,1990, 7). Bazen , Mark Chapman4
örne¤inde oldu¤u gibi, gençler üzerinde olumsuz etkileri olmuﬂtur, Holden karakterinin.
Bilindi¤i gibi, ünlü Beatles grubunun üyelerinden John Lennon 1980 y›l› Aral›k ay›nda
öldürülmüﬂtür ve katil Mark David Chapman adl› bir gençtir.
. . . Mark David Chapman, John Lennon’› öldürdü¤ünde cebinde Salinger’›n
roman›n› taﬂ›yordu. Katil, polis olay yerine gelmeden kendi kendine roman›
okumaya baﬂlad›, yarg›lama s›ras›nda ise Holden’›n [“Çavdar tarlas›nda kollay›c›”
olmak istedi¤i] bölüm’ü yüksek sesle okudu . . . . 5 (Whitfield 1997, 571).

Bir eleﬂtirmen, Salinger’›n roman›yla iliﬂkilendirildi¤inde Chapman’›n, John
Lennon’› öldürmesine gerekçe olarak, Beatles grubunun ilk zamanlardaki masumiyetini
koruyabilmesinin tek yolunun - Holden’›n ölen kardeﬂi Allie örne¤inde oldu¤u gibi ölümle sa¤lanabilece¤ini söyler (Whitfield 1997, 572) Bu bak›ﬂ aç›s›yla, paradoksal bir
biçimde, masumiyet ad›na öldürülmüﬂtür John Lennon. Kahramanla kurdu¤u özdeﬂim
sonucu Chapman da, Holden gibi, “çavdar tarlas›nda kollay›c›,” masumiyet koruyucusu
olmaya adam›ﬂt›r kendini.
Bazen de, Türk müzisyen Teoman’da oldu¤u gibi, büyük bir gençlik kitlesinin sesi
olmuﬂtur Gönülçelen. Teoman ‘Gönülçelen’ ﬂark›s›n› yazarken Salinger’›n roman›ndan
esinlenmiﬂtir. “Gönülçelen, sevdi¤im ve dönem, dönem okudu¤um bir romand›,” der
ve Türk okurlar›n Salinger’a olan ilgilerine ﬂaﬂ›rmad›¤›n› ve zaten böyle bir ﬂey
bekledi¤ini söyler, Teoman (K›l›ç,2002). Holden’›n kiﬂili¤inden esinlenerek yazd›¤›
ﬂark›s› “Gönülçelen”de, herkesin, özellikle gençlerin, yaﬂad›¤› kendine has çeliﬂkilerin
derinlerinde büyümemiﬂ ve k›r›lgan bir kiﬂilik yap›s›n›n oldu¤unu yans›t›r. ﬁark›n›n,
özellikle ilk bölümü, bu yap›s› ve içeri¤iyle, Holden’›n roman›n baﬂ›ndan sonuna kadar
yaﬂad›¤› bunal›ma paralel bir yap› sergilemektedir. Çünkü,bu m›sradaki ayr›nt›lar
kahraman›n yaﬂam karﬂ›s›ndaki ürkekli¤ini, bununla baﬂ etme çabalar›n›, ve bu çabalara
ra¤men ruhsal çöküntüye u¤ram›ﬂ olmas›n› dile getirir. Bütün bu zorlanmalar›n ve
çöküntünün nedeni ise d›ﬂ dünyan›n, “Güzel vücutlar, boﬂ suratlar” dan ibaret olmas›d›r.
T›pk› Holden’›n romanda s›kça kulland›¤› ifadesiyle “phoney”(sahte) olmas›ndand›r.
Yani, kahraman’›n alg›lad›¤› dünya sahte ve düzenbazl›klarla doludur. Her ﬂey ve
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herkes sahtedir, k›r›lgan kahraman ise bütün bu sahtelik ve bozulmuﬂluklara katlanamaz
ve y›k›l›r, t›pk› New York’ta kendi baﬂ›na geçirdi¤i üç gün sonunda psikolojik aç›dan
y›k›lan ve sanatoryumda tedavi görmek zorunda kalan Holden gibi. Holden’›, bu
noktaya getiren anlay›ﬂs›z bir çevre ve içinde bulundu¤u geliﬂim döneminin kendine
özgü k›r›lgan özellikleridir.
HOLDEN VE ERGENL‹K DÖNEM‹ ÇALKANTILARI
Tüm romanlar, psikolojik boyutlar içerse de, hepsi için yo¤un psikolojik
yorumlamalar getirebilmek olanaks›zd›r. Ancak, Gönülçelen’de, roman kahraman›
Holden, s›k› bir ergenlik krizinin oda¤›nda, yo¤un bir kimlik bunal›m› yaﬂamaktad›r.
Bu çalkant› içerisinde ona güç verebilecek ana-baba deste¤i de yoktur. Ayr›ca yeni
kaybetti¤i bir erkek kardeﬂin ac›s›n› da derinden yaﬂamaktad›r. Bir yanda da, küçük k›z
kardeﬂinin böylesine kokuﬂmuﬂ bir dünyada masumiyetini nas›l koruyabilece¤i onu
kayg›land›rmaktad›r. Hatta tüm çocuklar›n masumiyetlerinden de kendisini sorumlu
hisseder. ‹ﬂte bu denli yo¤un kiﬂilik geliﬂimi sorunlar›n›n vurguland›¤› roman, psikoloji
kuramlar›n›n kullan›larak yorumlanmas›n› gündeme getiriyor. Geismer’a göre,
Salinger, roman› annesine adam›ﬂt›r, asl›nda bu, roman›n kahraman› Holden
Caulfield’in öyküdeki bir gölge ya da duvarlar›n ard›nda kalan bir ses gibi beliren
annesine ve adeta “yoklu¤uyla” kendini hissettiren babas›nad›r (Mellard, 198: 1990).
Ergenlik döneminde, gençlerin yaﬂad›klar› bedensel ve zihinsel de¤iﬂimlere yo¤un
bir biçimde duyarl› olmalar› onlar› her an kendileriyle ilgilenmeye yöneltir. Ergenin,
benmerkezci düﬂünce yap›s›, onun biliﬂsel geliﬂiminin her evresinde farkl› biçimlerde
dile getirilir.Ergenler, yan›lg›l› bir biçimde sürekli olarak spot ›ﬂ›klar› alt›nda
olduklar›na inand›klar› için, kendi benlikleriyle sürekli ilgilidirler. Bu nedenle de
kendilerine hayran olma ile eleﬂtirme gibi iki uç tutum aras›nda gider gelirler.
Holden’da da, kendiyle ilgili alg›lamalar›n› yans›t›rken bu ben-merkezlidüﬂünce biçimini görüyoruz.Ergenler gözlemleyen olmaktan çok gözlemlenen olmakla ilgilenirler.
Böylece, kendi yaratt›klar› hayali seyircilerden daha önemli kiﬂiler olduklar› düﬂüncesine
kap›l›rlar. Özel ve biricik olduklar›n› düﬂünürler. Bu ben merkezli düﬂünce ve anlat›m
ergenin kendine anlatt›¤› ve kendini inand›rd›¤› gerçek olmayan bir öyküdür. Örne¤in
“insanl›k tarihinde kimse benim gibi hissetmemiﬂtir,” düﬂüncesine kap›lmak gibi.
Bunun Gönülçelen’deki en belirgin yans›mas› Holden’›n “çavdar tarlas›”’ndaki “tek
büyük” olma iste¤idir. Holden, çocuklar› yetiﬂkin olmaktan korumak gibi insanüstü bir
amaç üstlenmeyi düﬂler (Salinger,1990, 137).
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Holden’›n yaﬂama karﬂ› kuﬂkulu bir tutumu vard›r. Yaﬂam›n sorunlar›yla baﬂ etmek,
onlar› alt etmek ister. Ancak, k›r›lgan benlik alg›s› buna yetmez. Onun tereddütlü
tutumu, nevrotik yap›s›, onun “evet-fakat” ba¤lam›nda ak›l yürüterek düﬂünmesine yol
açar. Bir amaç belirler, bu bir “evet”tir. Arkas›ndan hemen “fakat” gelir(Mellard, 1990,
149). ‹ﬂte bu bahaneler yaz›lan senaryolar onu amac›na ulaﬂabilmekten hep al›koyar.
Holden bu çeliﬂkili, kuﬂkulu tavr›n› karﬂ› cinsle olan iliﬂkilerinde de sergiler. Çünkü
temelde hep güvensizlik duygular› yatmaktad›r. Jane’in yatakhanenin lobisinde
oldu¤unu ö¤rendi¤inde, onu görmek, konuﬂmak istemesine ra¤men “ﬂimdi havamda
de¤ilim” deyip, ondan kaçmas›, buna bir örnektir(Salinger, 1990, 42). Asl›nda, bunlar,
ergenlik dönemindeki fiziksel büyümenin do¤al sonuçlar›d›r. Ergenlik dönemine özgü
bu ani büyüme onun psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Bu fiziksel büyümeye
duygusal olarak daha haz›r de¤ildir.
Holden kayg›l›d›r, düﬂmanca oldu¤unu alg›lad›¤›, kötülüklerle dolu olan bir dünyada
ona destek verecek sevme, sevilme ait olma gereksinimini karﬂ›layacak bir yetiﬂkin de
yoktur. Erkek kardeﬂini kaybetmiﬂtir. Bu psikoloji içerisinde, Central Park’taki göl
donunca oradaki ördeklerin nereye gidecekleri onu kayg›land›rmaktad›r. Birisi gelip
onlar› bu donan gölden al›p bir hayvanat bahçesine götürecek midir? Yoksa onlar bir
yerlere çekip gidebilecekler midir? (Salinger,1990, 21). Asl›nda bu kayg›lar kendi yok
olma korkusuyla ba¤lant›l›d›r. Ördeklerden söz ederken, düﬂünceleri kendi yok oluﬂuna
kayar. Daha sonra ölen kardeﬂini hat›rlar ve sonra kendisinin de zatürre olup ölece¤ini
düﬂünür. Kendi cenaze merasimini düﬂünür. Erkek kardeﬂinde oldu¤u gibi amcalar,
halalar, kuzenler tüm o insan y›¤›n› cenazeye geleceklerdir (Salinge, 1990, 167).
Bu olaya psikolojik aç›dan bak›ld›¤›nda, çocu¤un kendi cenaze törenini hayal etmesi
asl›nda bir biçimde ana-babas›n›n sevgi ve ilgisini istemesindendir. Lacan’a göre
buradaki sorun ana-baba sevgisine duyulan gereksinimdir (Mellard, 1990, 203 ).
Çocu¤un ölüm fantezisini tetikleyen ana-babas›yla olan sevgi iliﬂkisidir. Romanda,
Holden hastaland›¤›n› ve ölmek üzere oldu¤unu düﬂler. Ayn› zamanda ana-babas›n› da
düﬂünüp, onlar ad›na üzülmeye baﬂlar. Özellikle de annesine üzülür, çünkü o daha
kardeﬂinin ölüm ac›s›n› atlatamam›ﬂt›r (Salinger,1990, 167). Bu kay›plar› düﬂlerken
onun as›l arzusu ana-baba sevgisine sahip olabilmek onlar›n ilgi ve sevgisine ulaﬂabilmektir. Ancak ölüm noktas›na gelirse,onunla ilgileneceklerini ve sevgilerini göstereceklerini düﬂünmektedir.
Allie, Holden’›n yaﬂam›nda önemli bir ögedir. Onun ölümüyle, Holden, büyük bir
boﬂlu¤a düﬂmüﬂtür. Asl›nda Allie Holden’›n ego idealidir (Mellard, 1990, 205 ).
Holden, Allie ile yo¤un bir biçimde özdeﬂleﬂmiﬂtir. Bu özdeﬂleﬂim Holden’›n bilincinde
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yer almaktad›r. Ancak bilinç d›ﬂ›na bast›r›lm›ﬂ, daha derinlerde olan özdeﬂimini ise
Allie’nin beyzbol eldiveni sembolize eder. Holden için, bu eldiven Allie’ye ait bir nesne
olmaktan çok “eli” simgeleyen bir nesne olarak anlaml›d›r. Bu eldiven Holden’a
Allie’nin ölümü s›ras›nda kendi elinin k›r›lm›ﬂ olmas›n› hat›rlatmaktad›r. Ancak,
Allie’yi hat›rlatt›¤› kadar bu kendi k›r›lan elini de hat›rlatmaktad›r. K›r›k el ve Allie’nin
ölümü, kaybedilen kardeﬂin yas› ve ac›s›yla iliﬂkilendirilmektedir. Holden’›n psikolojik
sorunlar›na neden olan yaﬂant›lardan birisi de “tamamlanamam›ﬂ yast›r” (Mellard,
1990, 205 ) Hoden kardeﬂinin yas›n› tam olarak yaﬂay›p tamamlayamam›ﬂt›r. Ailesi ile
de doyas›ya bu yas› paylaﬂamam›ﬂt›r, çünkü ölüm s›ras›nda ailesinin yan›nda de¤ildir.
“Allie öldü¤ünde orada de¤ildim, elimi incitti¤im için hastanedeydim” der (Salinger,
1990, 48). Bu k›r›k el, kastrasyon duygular›n›n yaﬂanmas› ve ölümün anlam›n›n
kavranmas›n› da sembolize eder. “Onun öldü¤ü gece garajda yatt›m,” der Holden.
“Tüm Allah›n cezas› camlar› yumru¤umla k›rd›m.” (Salinger 1990, 48) “Araban›n
camlar›n› da k›racakt›m ama yapamad›m zaten elim de k›r›kt›.” (Salinger 1990,48) Kardeﬂin ölümüyle Holden birden ölümlü olmay›, s›n›rl›l›klar› ve engellenmiﬂlik duygular›n› fark eder (Mellard, 205,1990). Ölümle yüz yüze gelmek ve yas duygular›n› yaﬂay›p tamamlayamam›ﬂ ve aile ile paylaﬂamam›ﬂ olmak, Holden’›n duygusal yaﬂam›n›
altüst etmiﬂtir. Yaﬂam›n amac›n› ve anlam›n› kendi kendine aç›klayamamaktad›r. Bu
a¤›r ve ac› yaﬂant› onun uyumunu güçleﬂtirmektedir.
Holden, uyumsuz bir kiﬂilik örne¤i sergilemesine karﬂ›n okuyucu taraf›ndan s›kl›kla,
bir kahraman olarak kabul edilmektedir. Bu nokta, incelenmeye de¤er bulunmuﬂtur.
(Huber,1990, 149). Adler’in yaklaﬂ›m›na göre, bu sorunun yan›t›, insan›n oluﬂturdu¤u,
alg›lanan kiﬂilik ﬂemas›, dünyaya bak›ﬂ aç›s› hiçbir zaman tümüyle yan›lg›l› olamaz
(Huber,1990, 149). Nörotik kahraman toplumda var olan çok önemli bir noktay›, gerçe¤i yakalam›ﬂt›r. Yaﬂad›¤› baz› olaylarla, Holden toplumun kusurlar›n›, bozulmuﬂluklar›n› betimlemektedir. Örne¤in, daha önceki okulundaki müdürün varl›kl› velilerin
çocuklar›n› kay›rmas›, gelir düzeyleri düﬂük velilerin çocuklar›n› ise göz ard› etmesi
gibi. Holden, toplumda var olan, önemli bir ön yarg›y› yakalay›p gündeme getirmektedir. Bu nedenle Holden’›n yaﬂam›na bir bütün olarak bakmak gerekir. Holden’›n yaﬂam biçimi, empatik ve iﬂbirli¤ine dayal› bir yaﬂam biçimi mi, yoksa aﬂa¤›l›k duygular›n› gidermeye ve üstün bir benlik oluﬂturma çabalar›n›n sergilendi¤i bir yaﬂam biçimi
mi dir? (Huber 1990, 149). Holden’›n yaﬂam biçimine bir bütün olarak bakarsak do¤al
olarak onun aﬂa¤›l›k duygular›yla baﬂ etmeye çal›ﬂt›¤›n› ve üstün olma çabalar›
içerisinde bocalad›¤›n› görebiliriz. Holden, içinde yaﬂad›¤› dünyan›n olumsuzluklar›yla
mücadele etmeyi seçmiﬂtir. Kendi derinlerinde yatan aﬂa¤›l›k duygular›n› ödünlemek
için ise çevresindeki kendisine destek olamayan ona sevgi veremeyen insanlar› ve çevre
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koﬂullar›n› kötülemekte, suçlamaktad›r. Holden’›n yaﬂam›, daha yak›ndan ve bir bütün
olarak de¤erlendirildi¤inde onun yaﬂam biçimindeki ve kiﬂili¤indeki uyumsuzluklar
daha iyi bir biçimde alg›lanabilir (Huber,1990, 148,149). Geniﬂ okuyucu kitlesi de iﬂte,
onu tüm bu uyumsuzluklar› sorgulay›ﬂ ve nedenlerini aray›ﬂ yaklaﬂ›mlar›yla bir
kahraman olarak görmektedir.
Holden’›n yaﬂam›na yak›ndan bir bütün olarak bak›ld›¤›nda onun kiﬂili¤indeki
uyumsuzluklar›n kaynaklar›n› görebilmek olanakl›d›r. ‹nsan›n dünyay› kendi alg›lay›ﬂ
biçimine göre yorumlamas› onun yaﬂam biçimini yans›t›r(Huber,1990, 149). Holden’›n
da kendi alg›lar›na uygun davran›ﬂ ve tutumlar› onun tüm kiﬂili¤ini yans›tmaktad›r.
Adler, davran›ﬂlarla, onlara yap›lan yüklemeleri, anlamland›rmalar›, birbiriyle iliﬂkili
bulur (Huber,1990, 148). E¤er kulaklar›m›z› Holden’›n sözlerine t›kay›p davran›ﬂlar›n›
gözlemlersek onun kiﬂili¤inin anlam›n› yakalayabiliriz. Tüm duruﬂu, tutumlar›,
hareketleri, iletileri, tav›rlar›, umular›, al›ﬂkanl›klar› ve kiﬂilik özellikleri, onun yaﬂama
yükledi¤i, anlamla uyum içerisindedir. Özetle, holden dünyay› nas›l alg›l›yorsa, ne tür
yüklemeler yap›yorsa, bunlara uygun da davranmaktad›r.
Tüm uyumsuzluklar içerisinde kendine özgü bir tutarl›l›k yakalam›ﬂt›r, Holden.
Holden’›n, dünyay› alg›lay›ﬂ biçimi onun yaﬂad›¤› yo¤un aﬂa¤›l›k duygular›n›n etkisi
alt›ndad›r. Bu nedenle de olumsuz bir benlik alg›s›na sahiptir (Huber,1990, 149).
Holden’›n kendisini betimlemekte kulland›¤› sözcükler ﬂöyle s›ralan›yor; “kuﬂ beyinli”,
“ödlek”, “mankafa cahil”, “kafas›z” “dayan›ks›z”, “yalanc›” ve “zay›f” (Salinger, 1990,
79,101,113). Yani, Holden, kendisini yaﬂamda “ma¤lup” olmuﬂ biri olarak alg›l›yor.
Adler’in ifadesiyle kendisini, eksi durumda görüyor (Huber, 1990, 149).
Holden’›n, beden alg›s› da olumsuzdur. Kendisini anormal uzun, zay›f, saçlar› k›rlaﬂm›ﬂ
ve çirkin bulmaktad›r (Salinger,1990,120). Olumsuz beden alg›s› ile onun psiﬂik
durumu aras›nda da bir paralellik vard›r. Ergenlik dönemine özgü bu ani büyüme onun
psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Onun aﬂa¤›l›k duygular› kendi bedeniyle ilgili
olumsuz alg›lama ve yüklemelerden de kaynaklanmaktad›r. Roman›n sonuna do¤ru
dramatik bir episodu vard›r. Holden, “ Her kald›r›m›n sonunda, yolun öbür yakas›na
varamayacakm›ﬂ›m gibi bir duyguya kap›l›yordum. Sanki yere saplan›p gittikçe
batacakm›ﬂ›m da kimse bir daha beni göremeyecekmiﬂ gibi”der (213). Bu onun
yaﬂad›¤› yo¤un baﬂar›s›zl›k ve aﬂa¤›l›k duygular›n›n doruk noktas›d›r.
Tüm sosyal iliﬂkilerinde ve karﬂ› cinsle iliﬂkilerinde kayg›l› bir biçimde davran›r.
Toplumsal sahas›ndan herkesi ç›kar›r, atar çünkü bir “ya hep-ya hiç” tutumu içerisindedir (Huber,1990, 149). ‹nsan kendisini düﬂmanca bir dünyada hissetti¤inde bu tür
çarp›tmalar yaﬂar. Kendini tehdit karﬂ›s›nda görür ve savunmac› bir tutum içerisine
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girer. Üstün olma çabas› ile aﬂa¤›l›k duygular› diyalektik bir yöntemle çal›ﬂ›r. Aﬂa¤›l›k
duygular› yo¤unlaﬂt›kça bireyin amaçlar› da abart›l› olur (Huber,1990, 149).
Çocuklukta yaﬂanan güvensizlik ve aﬂa¤›l›k duygular› daha sonra insanüstü, gerçekçi
olmayan amaçlar›n belirlenmesine yol açar. Kendini bir tür “Tanr›” gibi görür (Huber,
1990, 145). Bu bir savunma mekanizmas›d›r birey için. Holden’›n üretti¤i fanteziler de
onun nevrotik yap›s›n›n oluﬂmas›na yard›mc› olur (Huber,1990, 150). Holden’›n bu
abart›l› benlik alg›s› tehdit edildi¤inde, kendini yaralanm›ﬂ, kanlar içinde ölmek üzere
olan biri olarak hayal eder. Elkind’e göre aç›klarsak, Holden düﬂsel bir seyirci önündedir
(Elkind, 1979). Bu karmaﬂ›k duygular› Holden’›n da yo¤un bir biçimde yaﬂamakta
oldu¤unu görüyoruz: Örne¤in, Holden Maurice’den çok kötü bir dayak yemiﬂtir, ancak
hisseti¤i ac› sanki barsa¤›na saplanan bir kurﬂundan kaynaklan›yormuﬂ gibi düﬂler
kendini, bir baﬂka ifadeyle bir film y›ld›z› olarak canland›r›r kendini: “Durum iyice
canlan›yordu gözlerimin önünde . . . giyinmiﬂ olarak y›kanma odas›ndan ç›k›yorum.
Otomatik tabancam elimde. . . üstüne ateﬂ ediyorum herifin. . . . Sonrada sürüne sürüne
odama ç›k›yorum. . . Jane hemen geliyor, yaram› sar›yor. Çok ac› duymayay›m diye de
yanm›ﬂ bir cigara tutuﬂturuyor a¤z›ma” (Salinger,1997,117). Bu sahnede Holden,
kendisini John Wayne gibi hayal etmektedir.
Bu ayr›ca, Adlere göre “erkeksi protesto” dur (Huber,1990, 150). Erkeksi protesto,
kad›n ve erke¤in kendilerini cinsel aç›dan güçsüz gördükleri bir alanda bu güçsüzlüklerini ödünleme yoludur. Holden, sergiledi¤i erkeksi protesto ile asl›nda gerçek bir
erkek-adam olmak istemektedir. E¤er, John Wayne olursa, onun gibi erkeksi tav›rlar
sergilerse, kendi cinsel güçsüzlü¤ünün üstesinden gelebilece¤ini düﬂünür. Oda arkadaﬂ›,
Stradlater’›n ona att›¤› yumruk darbesiyle yüzü kanad›¤›nda da, kendini b›çk›n bir
kabaday› gibi his etti¤ini dile getirir, bundan adeta hoﬂlan›r (Salinger, 1990, 56).
Holden, üretti¤i fanteziler yoluyla kendi benli¤ini de¤erli bulmaya çal›ﬂ›r. Holden’›n
kendisi için yaratm›ﬂ oldu¤u “Tanr› gibi” olma imgesine ek olarak, üstün olmaya
çabalarken tak›nd›¤› tav›rlar› hiçte “Tanr›sal” bir güç sergiler tarzda de¤ildir. Kendini
tüm insanl›¤›n üzerinde görürken, kendi d›ﬂ›ndakileri alçaltmaktad›r. Çevresindekileri
hep küçültmektedir. Ancak böyle oldu¤unda kendini üstün bulabilmektedir. Bu da
nörotik bir tutumdur. Bunu yaparken kulland›¤› anahtar sözcük ise “sahte” (phoney)
sözcü¤üdür. Bu sözcük onun, topluma bak›ﬂ aç›s›n›n bir yans›mas›d›r. Holden’a göre
okulu berbat bir yerdir, kald›¤› otelin lobisi sanki “binlerce izmarit at›lm›ﬂ gibi,”
kokmaktad›r ve mide buland›r›c›d›r (Salinger,1990: 145, 102). Onun bu aﬂa¤›lay›c›
tutumu, ayn› zamanda sergiledi¤i kayg›l› tutumuyla iç içedir. Bu iki tutum birbirine
kar›ﬂmaktad›r. Kendi alg›lad›¤› biçimiyle böylesi “sahte” bir dünyaya kar›ﬂmaya
de¤mez. Öyleyse, toplumsallaﬂmay› ertelemesi gerekir. Onun bu olumsuz bak›ﬂ aç›s›,
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“toplumsal ilgisinin” düﬂük olmas›yla aç›klanabilir (Huber,1990, 146). Adler’e göre
“toplumsal ilginin” düﬂük olmas›, sevgi iliﬂkisi, meslek seçme, sosyal olma gibi,
yaﬂam›n do¤al bir parças› olan sorunlarla baﬂ edebilmede bireyin kendini yetersiz
hissetmesine neden olur. Yaﬂam sorunlar›, do¤alar› itibariyle sosyal içeriklidirler. Onlar›
baﬂar›yla çözebilmek için bireyin toplumsal ilgisinin geliﬂmiﬂ olmas› gerekir. Holden
yaﬂam sorunlar›n› çözebilmede yetersizdir. Ya kayg› yaﬂamakta ya da kaçma davran›ﬂ›
göstermektedir. ‹ﬂe yaramayan ve abart›l› amaçlar belirleyip onlara ulaﬂabilmeye çabalamaktad›r. Örne¤in, kardeﬂi Phoebe’nin okulunun duvarlar›nda gördü¤ü “ibne” yaz›s›n› çocuklar görmesin diye silmeye çal›ﬂ›r, ancak ayn› yaz›y› de¤iﬂik yerlerde tekrar
tekrar görmesi hayal k›r›kl›¤›na u¤rat›r onu (Salinger, 1990, 216, 217, 220).Çavdar
tarlas›nda sarp kayal›klardan korumay› düﬂledi¤i çocuklar da asl›nda, onu istemezler
(Salinger, 1990, 187).
Holden, “sa¤›r ve dilsiz” olmak ister. ‹nsano¤lunun kulland›¤› dille iliﬂkisini
kesmek ister. Çünkü çevresindekilerle sa¤l›kl› bir dil kullanarak iletiﬂim kurabilmekte
yeter-sizdir. Onun en iyi iletiﬂim kurdu¤u kiﬂi ölmüﬂ kardeﬂidir. Yaln›zca onunla bir iç
iletiﬂimi sürdürebilmektedir. Bu yolla bir tür kendini soyutlamaktad›r d›ﬂ dünyadan.
Ölmüﬂ kardeﬂle kurulan sosyal iliﬂki daha güvenlidir. Çünkü, Holden kendini düﬂmanca
ve sahte bir dünyada görmektedir. Oysa birey kendini toplumdan soyutlayarak, iletiﬂime
girmekten kaçarak sosyal ilgisini geliﬂtiremez. ‹nsan kiﬂili¤i ancak yo¤un sosyal iliﬂkiler içerisinde geliﬂebilir. Holden, bir tür, dilin kullan›m›n› yaﬂam›ndan ç›kararak,
adeta sosyal iliﬂkilerinin geliﬂmesine direnç göstermektedir(Huber,1990,151).
HOLDEN’IN PS‹KOLOJ‹K SORUNLARININ DORUK NOKTASI
Romanda, anlat›lan olaylar görünürde, Holden’›n yaﬂam›ndaki üç günden ibarettir.
Ancak bu üç gün, daha önce yaﬂad›¤› olumsuz deneyimlerin tam doruk noktas›d›r.
Holden’›n dayanma gücünün tükendi¤i, parçalan›p da¤›lman›n eﬂi¤ine geldi¤i
aﬂamad›r. Kavgas›, sadece toplumla olmay›p karﬂ› cinsle de yo¤un problemleri vard›r
Holden’›n. Holden, ne k›zlar› ne de bir erkek olarak kendini anlayabilmektedir. Sosyal
ilgisinin geliﬂmemiﬂ olmas›n›n yan›s›ra cinsel kimli¤i ile ilgili de ciddi sorunlar
yaﬂamaktad›r. New York’ta geçirdi¤i sürede oyalanmak için gitti¤i hiçbir yerde huzur
bulamaz, dinlemeye gitti¤i müzisyenlerle ilgili bile çok çeliﬂkili ve tutars›z duygular›
vard›r. Gitti¤i gösterileri, sahnede rol alan oyuncular› onlar› alk›ﬂlayan seyircileri
eleﬂtirir. Nefret eder hepsinden. Buluﬂup birlikte gösteriye gitti¤i k›z arkadaﬂ› Sally
Hayes’ten bile nefret eder. Gösteri merkezinde karﬂ›laﬂt›¤› yaﬂ›t› k›zlardan ve
erkeklerden de nefret eder. Broadway’deki kalabal›ktan nefret eder. Otobüslerden nefret
eder. Taksilerden nefret eder. Her ﬂey ve herkese yabanc›laﬂm›ﬂt›r, Holden
(Salinger,1990, 143,144).
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Bütün New York’a karﬂ› hissetti¤i yabanc›laﬂma, kendi içinde de gittikçe
yo¤unlaﬂan bir huzursuzlu¤a dönüﬂür. ‹ç bunalt›s›ndan, yaln›zl›ktan söz eder (58).
Otelde bunal›r, “Birden art›k burada duramayaca¤›m› anlad›m. Dünyam karar›yordu”
der (91). Duygular› çok çeliﬂiktir. Hem yaln›zl›ktan bunal›r, hem de kimseyi gerçekten
görmek istememektedir : “ . . . öyle bir s›k›nt›, bir bezginlik çöktü ki üzerime az daha
paltomu kap›p otele dönecektim, ama . . . yaln›z kalmak da istemiyordum” der (96).
Otele döndü¤ünde ise, “Uykum falan yoktu ama, leﬂ gibi hissettim kendimi. Bezginlik,
b›kk›nl›k. Hani ölmek iﬂten bile de¤ildi” (102). Özellikle, otelde maruz kald›¤› ﬂiddet
Holden’›n zaten tepkili oldu¤u yetiﬂkinler dünyas›ndan hem sosyal hem de cinsel
aç›dan iyice uzaklaﬂmas›na neden olur. Odas›na gelen hayat kad›n› Sunny’nin ücretini
ödemesine ra¤men, kad›n asansörcü Maurice’le geri döner ve Maurice, Holden’› bir
yumrukta yere devirerek anlaﬂt›klart›ndan daha fazla paray› zorla al›p gider. Yetiﬂkinler
dünyas›n›n en anlaﬂ›lmaz ve ac›mas›z yüzüyle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. ‹ntihar etmeyi bile düﬂünür,
ancak, nefret etti¤i “phoney”lerin kendisini parçalanm›ﬂ kanlar içinde görmelerini
istemedi¤i için vazgeçer (117). Devam eden iki günü de de¤iﬂik ortamlarda, ait olma
duygusu aray›ﬂ›yla geçirir, ancak boﬂunad›r. Holden tamamen da¤›l›r, yok olacakm›ﬂ gibi
hisseder: Pencey’den ayr›l›rken, “Nas›l derler, z›rl›yordum iﬂte. Bilmem neden!”
der(63). Maurice kendini bir yumrukta yere devirdi¤inde de, Phoebe Noel paras›n› ona
verdi¤inde de hep a¤lar, Holden (116, 194). Eleﬂtirmen, James Miller, Holden’›n
“marazl›” diye tan›mlad›¤› ruh halini, insan do¤as›n›n k›r›lganl›¤›yla aç›klamaya çal›ﬂ›r
(Miller J.,1990,141-142).
Her ergen gibi, Holden da yetiﬂkin olma yolunda aﬂ›lmas› gereken arkadaﬂ iliﬂkilerini,
karﬂ› cinsle iliﬂkileri ve aile ile iliﬂkilerini oturtmak zorundad›r. Ancak E. H. Miller’a göre,
ergenlik döneminin hemen baﬂlang›c›nda çok sevdi¤i kardeﬂi Allie’nin ölmesi Holden’›n
ola¤an ergenlik problemlerinin üstesinden gelmesini olanaks›z k›lmaktad›r. Bu süreci
atlatabilmesi için, Holden “Allie’yi gömmek” zorundad›r (1990 32). Psikolojik aç›dan
aﬂ›lmas› zaten güç olan ergenlik döneminin, Holden için böyle bir çöküntüyle
sonuçlanmas›n›n tek nedeni Allie’nin ölümü de¤ildir elbette. Caulfield ailesi içinde
yaﬂanan, ölüm, ac›, keder ve iletiﬂimsizli¤in de Holden’›n psikolojisi üzerinde büyük
bir olumsuz etkisi vard›r.
A‹LE ‹Ç‹ ‹LET‹ﬁ‹MS‹ZL‹K
Holden’›n kendisini böylesine bunaltan, adeta y›k›lman›n eﬂi¤ine getiren psikolojik
problemleri geçmiﬂ yaﬂam›na, Caulfield ailesinin geçmiﬂindeki sa¤l›ks›z ana-babaçocuk iliﬂkisine dayan›r. Ergenlikte ana-babadan koparak kendi ba¤›ms›zl›¤›n›
kazan›rken yaﬂanan çat›ﬂma ve ac›lar, Holden için iletiﬂimsizli¤in egemen oldu¤u aile
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yap›s› içerisinde daha da zor olmaktad›r. Bundan da öte Holden için bir travmaya
dönüﬂmektedir. Baumbach’›n belirtti¤i gibi Holden’›n ailesiyle iliﬂkisi çok da ayr›nt›l›
bir biçimde anlat›lmam›ﬂt›r (55). Holden’›n okulu, arkadaﬂlar›, d›ﬂ dünyayla ve
kardeﬂleri ile ilgili anlatt›¤› pek çok ayr›nt› aras›nda, ana-babas› yoktur. Baﬂka olaylar›
anlat›rken ayr›nt›lar aras›na s›k›ﬂt›r›r ana-babas›yla iliﬂkisini. Ancak Holden’›n
anlatt›klar›n›n sat›r aralar›nda, anne ve baba’n›n çocuklar›n yaﬂam›nda, özellikle
baba’n›n, çok fazla bir yerinin olmad›¤›n› anlamak olanakl›d›r. Çocuklar da, bu ilgisiz
ana-babay› yaﬂamlar›ndan d›ﬂlam›ﬂlar, kendilerine alternatif bir dünya kurmuﬂlard›r.
Anne ve babalar› ile sa¤layamad›klar› duygusal paylaﬂ›m› birbirleriyle sa¤lamaya
çabalam›ﬂlard›r. Ancak, kardeﬂi Allie’nin ölümü, a¤abeyi D.B.’nin evden ayr›lmas›
Holden’›n yaﬂam›n› çekilmez hale getirmiﬂtir.
Holden’dan ve di¤er çocuklar›ndan esirgedi¤i sevgiyi, ilgiyi ve zaman› iﬂine yöneltti¤i
için, Holden babas›na ve onun yürüttü¤ü mesle¤e öfkelidir. Babas›n›n mesle¤ine ve çok
para kazanmas›na tepkilidir. Holden için hiçte özenilecek bir model de¤ildir, aksine nefret
uyand›r›r onda: “ . . . . Avukatlar suçsuzlar› ölümden kurtarmaya verselerdi kendilerini. Ne
var ki, insan avukat olunca bu gibi ﬂeylerle u¤raﬂmaz.Akl› fikri bol para kazanmak, golf
oynamak, briç oynamak, araba sat›n almak, martini içmek, kodamanl›k taslamakt›r. . . . ”
(186) Holden’›n tarif etti¤i asl›nda herhangi bir avukat de¤il, kendi babas›d›r. Kendisini
adeta ürküten yetiﬂkinler dünyas›n›n merkezinde de babas› vard›r, ve böyle bir modele
dönüﬂmek kabustur Holden için. Bu baba modeli onun yetiﬂkinler dünyas›ndan
korkmas›na neden olur ve onu çocuk dünyas›na s›¤›nmaya iter. Holden’› korkutan
çocuk dünyas›na kaçmas›na neden olan asl›nda onun model olarak gördü¤ü aile
yap›s›d›r.
Çocuklar›n yaﬂam›nda baba, ya hiç yoktur ya da sadece otoritesiyle hissedilir.
Phoebe, Holden’›n Penceyden de at›ld›¤›n› ö¤rendi¤inde ilk söyledi¤i ﬂey, “Öldürür
babam seni!” olmuﬂtur (178). Annesinin Holden’›n yaﬂam›ndaki yeri de babas›n›nkinden
farkl› de¤ildir. Annesiyle ilgili yans›tt›¤› tek olumlu ﬂey, onun Phoebe’yi giydirmekteki
zevkidir; ya da kendisine hediye ald›¤› patenlerdir. Annesine k›zg›nl›k duymaktan çok
ac›r Holden. Öykü geliﬂirken, ileri aﬂamalar›nda annesiyle ilgili ﬂu gerçekleri de dile
getirir: Ona göre, annesi, “ Nereye gitse e¤lenemez” (192), “ . . . s›k s›k baﬂ a¤r›s› tutar”
(193) ve “ Ço¤u gece c›gara içerek sabah› eder” (171). Bunun nedeninin de fark›ndad›r
Holden: “Kardeﬂim Allie öleli çok de¤iﬂti kad›nca¤›z, bambaﬂka bir insan oldu. Tepeden
t›rna¤a bir sinir yuma¤› sanki” (120). Edwards’a göre, Mr. Caulfield, “O¤lunun . . .
geliﬂimini bo¤mak ve tehlikeye atmak için kar›s›yla iﬂbirli¤i içerisindedir (1990,155).
Ergen Holden için, yetiﬂkinli¤e geçiﬂte model alabilece¤i anne ve baba’n›n yeri
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boﬂtur. Edwards, Mr. Caulfield’in model oluﬂturmaktan çok uzak oldu¤unu vurgular.
Holden’›n özdeﬂim kurabilece¤i sa¤l›kl› bir baba modeli yoktur, Holden için babas›,
“ulaﬂ›lmaz ve so¤uktur” (Edwards,1990, 155). Burrows ise, Holden’›n roman boyunca
süren aray›ﬂ›n› bir ruhsal lider, masumiyetini kaybetmemiﬂ ve yozlaﬂmam›ﬂ bir yetiﬂkin
aray›ﬂ› olarak yorumlar (56). Bu eleﬂtirmenlere göre, Holden’›n “Çavdar tarlas›nda
koruyucu” olma düﬂü, bu aray›ﬂ›n en belirgin simgesidir.
KARﬁI C‹NSLE ‹LET‹ﬁ‹M
Ergenlikte ortaya ç›kan bütün biyo-kimyasal de¤iﬂimlerin en önemli etkilerinden
birisi de cinsel dürtülerdeki ve duygulardaki art›ﬂt›r. Bir çok ergen için bu yeni
keﬂfedilen duygular ﬂaﬂk›nl›k ve kayg› kayna¤› olabilmektedir.Cinsellik, bir kültürün
ahlaki, dinsel inançlar›yla, hukuk sistemiyle, çocuk yetiﬂtirme yollar›yla, bireyin
karﬂ›s›ndaki kiﬂilere ve kendisine karﬂ› tak›nd›¤› tutumlarla iliﬂkilidir. Ergenin görevi,
her iki cinsten yaﬂ›tlar›yla yeni ve daha olgun iliﬂkiler kurmak, ana-babadan ve di¤er
yetiﬂkinlerden kopmaya çal›ﬂarak duygusal ba¤›ms›zl›¤›n› gerçekleﬂtirerek yetiﬂkinlik
yaﬂam›na haz›rlanmakt›r. Ancak, Holden’a bakt›¤›m›zda ana-babas›yla kuramad›¤›
iletiﬂim ve bunun sonucunda maruz kald›¤› sevgi ve ﬂefkat yoksunlu¤u, onun cinsel
kimli¤ini sekteye u¤ratm›ﬂt›r. Bunun en belirgin göstergesi ise, Holden’›n karﬂ› cinste
kendi yaﬂ›tlar›ndan çok, hep otuz yaﬂ ve üzeri kad›nlardan etkilenmesidir. Okuldan
Ernest Morrow’un, trende karﬂ›laﬂt›¤› annesinden etkilenmiﬂtir: “ Yan›lm›yorsam k›rk,
k›rkbeﬂ yaﬂlar›ndayd›, çok güzeldi ama .... ‹nsan›n içini v›k v›k ettiren bir gülümsemesi
vard› ...” (65-66). Barda karﬂ›laﬂt›¤› “otuz yaﬂlar›nda”’ki üç k›z da, özellikle güzel dans
eden etkiler Holden’›, “ Kendi üzerinde dönerken küçücük k›ç› tatl› tatl› titriyordu.
‹flah›m› kesti. Masaya döndü¤ümüzde, k›za yar› yar›ya vurulmuﬂtum” (85). Jane’i bile
yaﬂ›t› di¤er k›zlardan ayr› tutmas›n›n nedeni, bir eleﬂtirmene göre, “Hayalinde Jane’in
kendisi için anne ... rolü üstlenmesini ... ” istemesidir (Baumbach, 60). Holden, Jane’in
sinemada film seyrederken ensesine elini koymas›ndan çok etkilendi¤ini söyler, “...
Jane daha çok gençti, oysa enseye el atmak huyu k›zlarda yirmi beﬂinden, otuzundan
sonra baﬂlar, bunu da genellikle ya kocalar›na yaparlar ya da küçük çocuklar›na ...” (91).
Holden’›n bu davran›ﬂtan etkilenmesi onu bir sevgiliden çok anne figürü olarak görmek
istemesinden kaynaklanmaktad›r. Odas›na gelen hayat kad›n› Sunny’den de s›rf kendi
yaﬂ›t› oldu¤u için etkilenmedi¤ini söyler, Holden (Salinger,1990,108).
Holden’›n, hiçbir kad›nla gerçek bir cinsel iliﬂkisi olmam›ﬂt›r. “Do¤rusunu söylemek
gerekirse, ne zaman bir k›z› s›k›ﬂt›rmaya kalksam, vaktimin yar›dan ço¤u bulmak
istedi¤imi aramakla geçiyor, anl›yorsunuz de¤ilmi ne hallere düﬂtü¤ümü!” (Salinger,
1990, 105). Sunny’i beklerken ilk deneyimini kazanma konusunda kararl›d›r, “‹stedi¤im
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tek ﬂey bu iﬂi baﬂ›ndan sonuna kadar yüzüme gözüme bulaﬂt›rmadan götürmekti”
(Salinger,1990,105) Oysa, kad›nla yüzyüze geldi¤inde, bu deneyimi asla kazanamayaca¤›n› anlar Holden, “ ‘Paran›z› verece¤im, ama ﬂu iﬂten caysak olmaz m›?’ Hiç can›m
çekmiyordu” der (Salinger,1990,108).
Cinsel kimli¤i konusunda güvensizlik duygular› içerisindedir. Daha önce okudu¤u
okuldaki Carl Luce adl› genç ile ilgili bilgi verirken onun çocuklar› toplay›p, cinsellikle
ilgili konuﬂtu¤unu, ve onun anlatt›klar›ndan cinsel yönden olumsuz etkilendi¤ini dile
getirir: “[H]a ibneleﬂtim, ha ibneleﬂece¤im diye kendimi yer dururum,” der Holden
(Salinger,1990,157).
Holden’›n cinsel kimli¤i konusundaki güvensizli¤i geceyi geçirmek üzere gitti¤i
çok sevdi¤i, eski ö¤retmeni Mr. Antollini ile ilgili de kafas›n›n kar›ﬂmas›na neden olur.
Gece uyand›¤›nda, Mr Antollini’yi yüzünü okﬂarken bulur ve hemen oray› terk eder ve
çöyle der: “Hayat›n›zda hiçbiriniz benim kadar sap›k tan›mam›ﬂt›r. Okulda beni
gördülermi hepsinin nedense sap›taca¤› tutar” (Salinger,1990,207). Ancak, daha sonra
düﬂündü¤ünde, Mr. Antollini’nin ne yapmak istedi¤inden tam da emin olamad›¤›n›
söyler (Salinger,1990, 211). Kendi içindeki karmaﬂadan dolay›, Mr. Antollini’nin, belki
de ﬂefkatten kaynaklanan bu hareketini yanl›ﬂ de¤erlendirmiﬂ olabilece¤inin ip uçlar›n›
da verir. Kafas› da, duygular› da çok kar›ﬂ›kt›r.
B‹R ALT GEL‹ﬁ‹M DÖNEM‹NE KAÇIﬁ
Baumbach’a göre, Holden, “iyi babalardan ... yoksun bir dünyada kurtuluﬂu
çocuklu¤a, düﬂe ve psikoza kaçmakta buldu¤u, ruhsal yönden y›prat›c› bir karmaﬂalar
dünyas›nda bulur kendini.” (Baumbach, 1990, 57) Bu ruh çöküntüsü içerisinde Holden’›n
kendisini ait hissetti¤i ya da kendisine yak›n hissetti¤i tek ﬂey kardeﬂi Allie’ye ait an›lar
ve Phoebenin temsil etti¤i saf, kirlenmemiﬂ, sahte olmayan çocuk dünyas›d›r. Allie öleli
dört y›l olmuﬂtur, ancak Holden hala onun üzerine ﬂiirler yazd›¤› beysbol eldivenini
yan›nda taﬂ›maktad›r. Çaresiz kald›¤›nda ve bunalarak adeta yok olacakm›ﬂ gibi hissetti¤inde de Allie ile konuﬂur, ondan yard›m ister, Allie’nin ölmüﬂ oldu¤unu zaman zaman
inkar etme yoluna gider (111). Bu gerçe¤i görmezden gelirse sanki de¤iﬂtirebilecekmiﬂ
gibi hisseder. Ayn› kaç›ﬂ› yetiﬂkinler dünyas›na olan tepkisinde görmek olanakl›d›r. O
dünyaya ait olmas› gerekti¤i gerçe¤ini görmezden gelirse, sanki hep çocuk
kalabilecekmiﬂ gibi gelir ona. O bu sahte dünyaya uyum sa¤lamak zorunda oldu¤u
gerçe¤ini görmezden gelirse sanki hep çocuk kalabilirmiﬂ gibi hayal eder kendini.
Çocuklara ait her ﬂey, tav›rlar›, safl›klar›, giysileri, defterleri, öyküleri, düﬂleri
hoﬂuna gider Holden’›n(173-174). Anlat›m›n›n baﬂ›ndan beri, Holden’› mutlu eden ilk
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ﬂey, yoksul ailesiyle birlikte kiliseden ç›km›ﬂ sokakta yürüyen ve “catcher in the rye”6
ﬂark›s›n› söyleyen küçük çocuktur: “ ‹çim aç›ld›. Yüre¤imin karalar› da¤›ld› sand›m,”
der (129). Phoebe’ye, “iki ön diﬂi düﬂtü diye soka¤a ç›kmaktan utanan küçük k›z”’›n
öyküsünü anlatan, “Little Shirley Beans” pla¤›n› ald›¤› zaman da ayn› mutlulu¤u duyar
(128). Phoebe için “Little Shirley Beans” pla¤›n› almas›, Phoebe’yi ararken karﬂ›laﬂt›¤›
küçük k›z›n patenlerini ba¤lamas›na yard›mc› olmas› (132) tahterevalli’ye binen
çocuklara kat›lmas› (135), Holden’›n çocuk dünyas›na kaçma, s›¤›nma e¤iliminin en
belirgin simgeleridir. Ancak, buraya da ait de¤ildir; patenlerini ba¤lad›¤› küçük k›z
kakao içme teklifini reddeder, tahterevallideki çocuklar onu istemez ve “Little Shirley
Beans” pla¤› daha Phoebe’ye veremeden k›r›l›r. Sembolik olarak çocuk dünyas›na da
ait de¤ildir Holden. Adeta araftad›r.
HOLDEN’IN KARDEﬁ‹ PHOEBE’N‹N KOﬁULSUZ SEVG‹S‹
Burrows’a göre, “ Pla¤›n k›r›lmas› Holden’›n ideal bir dünyada varl›¤›n› sürdürmeye
çal›ﬂma çabas›n›n yürümedi¤ini sembolize eder” (85). “K›r›k plak” metaforu ayn›
zamanda da kardeﬂi Phoebe’nin, pla¤›n k›r›k parçalar›n› almakla, Holden’›n k›r›k dökük
dünyas›n› onard›¤›n› simgeler ( Burrows,1990, 85). Holden’›n gerçe¤i kabullenme ya
da olgunlaﬂma sürecinde Phoebe’nin çok önemli bir rolü vard›r. Allie’nin ölümünün
kendisini üzdü¤ü gibi, kendi ölümünün de Phoebe’yi üzece¤ini düﬂündü¤ünde
kardeﬂiyle aras›ndaki sevgi ba¤›n›n yo¤unlu¤unu fark eder. Phoebe’nin sevdi¤i birini
kaybetmenin ac›s›n› yaﬂamamas› için üstlendi¤i kurtar›c› göreviyle bir sorumluluk
üstlenerek yavaﬂ yavaﬂ büyümeye baﬂlam›ﬂt›r Holden (Burrows 1990, 85). Miller da,
Holden’›, k›z kardeﬂi Phoebe’nin, sevgisi ve masumiyetinin kurtard›¤›na inan›r ve
Phoebe’yi, “... yaﬂ› ve cüssesi küçük bir anne modeli ...” olarak nitelendirir (Miller E.
H.,1990, 139). Phoebe, Holden’a onun hiç de karﬂ› koyamayaca¤› bir yolla, “sevgi” ile
ulaﬂm›ﬂt›r. Holden’a duydu¤u saf sevgiyle, o da Holden’la bat›ya gitmeye karar
vermiﬂtir. Phoebe’yi kocaman bavuluyla görünce, bu koﬂulsuz sevgi karﬂ›s›nda Holden
kendisini Phoebe’den sorumlu hissetmiﬂ ve bir yetiﬂkin gibi düﬂünmek, davranmak
zorunda kalm›ﬂt›r : “... ana-baba, bir a¤abey – k›sacas› bütün yetiﬂkinler gibi ...”,
Phoebe’yi , kendisiyle gitmesinin do¤ru olmad›¤›na ikna etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ciddi bir
biçimde bir baﬂkas›n› düﬂünmek zorunda kal›nca sorumluluk üstlenmiﬂtir, Holden. “ . .
. ilgi görme gereksinimi içinde olan ve ilgi bekleyen çocuk de¤ildir art›k” (Miller E. H.,
1990, 142). Burrows’a göre de Holden büyümüﬂtür art›k, “... Phoebe’nin [atl›
kar›ncadan] düﬂme riskine ra¤men püskülü yakalamaya çal›ﬂmas›na kar›ﬂmamas›,
sevmedi¤i insanlar› bile özlemesi birer olgunlaﬂma göstergesidir” (85). Parktaki
çocuklar taraf›ndan reddedilmesi de Holden’›n bu süreçte çocuklar›n “kurtar›lmak”
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istemediklerini görmesine neden olur. Holden’›n çocuklar› korumak istedi¤i kusurlar
asl›nda yaﬂam›n ta kendisidirler. (85). T›pk› yaﬂad›klar› gölün donmas›na ra¤men
yaﬂamda kalabilen ördek ve bal›klar gibi, do¤an›n kendine has bir döngüsü vard›r. ‹nsan
yaﬂam›nda da zaman zaman baz› de¤iﬂimlerin olmas› kaç›n›lmazd›r ve bu de¤iﬂimlere
do¤al olarak uyum sa¤lamak için gereken gücü devreye sokmak gerekir. Yaﬂam ak›p
giderken her bireyin kendi sorumlulu¤unu ancak kendisinin üstlenebilece¤i gerçe¤ini
kavrayarak, Holden bir yetiﬂkin gibi düﬂünmeye baﬂlar sonunda.
SON NOTLAR
1

Bu çal›ﬂma, 04-06 Ekim 2006 tarihleri aras›nda, Ankara Üniversitesi, E¤itim Bilimleri Fakültesi
taraf›ndan düzenlenen “II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat› Sempozyumunda” sunulan,
“Salinger’da Çocuk ve Aile ‹liﬂkileri: Gönülçelen” baﬂl›kl› konuﬂma metnine dayal› geliﬂtirilmiﬂ
bir araﬂt›rmad›r.
Bu baﬂl›k Warren French’in 1963 bas›m› J. D. Salinger adl› kitab›n›n bir bölüm baﬂl›¤›ndan
esinlenilerek oluﬂturulmuﬂtur. French’in kitab›n›n bölüm baﬂl›klar›ndan biri, “ “The Artist as a
Very Nervous Young Man”’dir. Bu bölümde, Catcher in the Rye’la James Joyce’un, bir sanatç›n›n
kiﬂisel geliﬂim sürecini anlatt›¤› roman› The Portrait of Artist as a Young Man aras›nda bir
paralellik kurulmaktad›r.
French, “hiper-duyarl›” bir kiﬂilik olarak tan›mlad›¤› Holden’›n da asl›nda bir sanatç›n›n
duyarl›l›¤›na sahip oldu¤unu vurgular(124) . Yani bu roman Holden’›n ilkel özelliklerinin
üstesinden gelip, gerçek bir insana dönüﬂmesi sürecini yans›tmaktad›r, Holden’›n roman boyunca
yans›t›lan öfkesi ve k›zg›nl›klar› onun geliﬂme sürecinin çeliﬂkileri olarak yorumlan›r.

2

Argo bir kelime olan “Phoney”’nin Türkçedeki karﬂ›l›¤› yalanc›, doland›r›c› kimse, sahtekar,
düzenbaz’d›r.
Adnan Benk ise bu kelimeyi de¤iﬂik ba¤lamlarda h›yarto, budala, salak, b›kk›n vb. gibi de¤iﬂik
biçimlerde Türkçeye çevirmiﬂtir. Holden bu kelimeyi serüveni boyunca karﬂ›laﬂt›¤› insanlar ve
toplumun tümünde gözledi¤i yozlaﬂmay› yermek için kullanm›ﬂt›r.

3

Orijinal ad› Catcher in the Rye olan roman, Tükçeye ikinci kez 1997 y›l›nda Coﬂkun Yerli
taraf›ndan Çavdar Tarlas›nda Çocuklar olarak çevrilmiﬂ, Yap› Kredi Yay›nlar›nca bas›lm›ﬂt›r.

4

Mark Chapman’dan bir y›l, sonra 1981 y›l›nda da benzer tarzda John Hinkley, Jr. adl› bir genç
Amerika baﬂkan› Reagan’› öldürme giriﬂiminde bulunmuﬂ, ve polis ayn› ﬂekilde Hinckley’in
kald›¤› otel odas›nda da Salinger’›n roman›n› bulmuﬂtur (Whitfield 572).

5

“Catcher in the Rye” ayn› zamanda roman›n orijinal ad›d›r.
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