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La parution de ce nouveau numéro de la revue "Nedensiz" me donne
l'occasion de remercier toutes celles et ceux qui travaillent pour que cet
organe d'information existe et paraisse une fois l'an. Il est un instrument
de communication qui s'adresse à tous. L'équipe des rédacteurs volontaires
sait apporter d'année en année les améliorations nécessaires. 

Élèves et enseignants savent se réunir pour des réunions éditoriales qui
ajoutent à chaque fois une pointe de professionnalisme. Aujourd'hui le
résultat est là, une présentation plus soignée, des articles en plusieurs
langues, de nouvelles rubriques. 

Gageons que l'an prochain professeurs et élèves en charge de cette revue
ne s'arrêteront pas en si bon chemin, soyez assuré que le numéro suivant
sera meilleur que celui ci, moins achevé que le suivant 

Un numéro par année semble peu, mais pour des élèves impliqués dans de
nombreuses activités c'est un objectif raisonnable mais c'est aussi celui
d'avoir un vrai journal d'école destiné à faire revivre les événements de
l'année, à mieux informer sur ce qui se vit, sur ce qui ce fait à Notre Dame
de Sion. Un journal destiné à resserrer les liens entre tous, un support
permettant d'identifier NDS. Un outils pour garder le contact avec les
anciens élèves et amis de l'établissement. 

Il est aussi un support pour l'aide sociale puisque le produit de sa vente est
reversé intégralement à une œuvre caritative. 

Un grand merci à ceux qui encourageront sa diffusion et surtout bonne
lecture à tous. 

Yann de LANSALUT

Söz uçar yaz› kal›r! 

Ö¤rencilerim yazmay› seviyor. 

Öykü, fliir, deneme, röportaj... Kimi ciddi yaz›lar yaz›yor, kiminin mizah
yönü bask›n.. Yazabilmek için önce okumak, araflt›rmak, belli bir birikim
sahibi olmak gerekiyor. Gözlem yapmadan, incelemeden, “görmeden ve
hissetmeden” yazmak mümkün de¤il...‹flte tam da bu nedenle yazmay›
seçen ö¤rencilerimle gurur duyuyorum, çünkü onlar›n üretebilmek için
farkl› kaynaklardan beslendiklerini, kendilerini gelifltirdiklerini biliyorum.
Türkiye’yi, dünyay› ya da belki de en önemlisi insan› anlamak için çaba
gösteren gençler olduklar›n› biliyorum.

Ö¤rencilerimiz akademik program›n yan›nda, farkl› sosyal etkinliklerde de
kendilerini ifade alan› buluyorlar. Bazen tiyatro, bazen spor, satranç ya da
resim... Yaflam›n temposu çok yüksek. Bu h›zl› tempoda, her fleyin bir film
fleridi hatta reklam filmi h›z›nda olup bitti¤i bir ortamda, bir noktaya
yo¤unlaflabilmek, o konuda derinleflebilmek, de¤erleri fark edebilmek,
yaflamak ve yaflatmak belki zor ama bir o kadar da önemli... 

Bu nedenle ben, gençli¤inin tad›na var›rken, uzun soluklu ifller üretebilen,
üretti¤ini düzeltmek, incelemek, gelifltirmek için çaba harcayan ve bilgisini
paylaflan gençlerle gurur duyuyorum. 

Neden Siz ad›n› NDS içeren bir sözcük ararken bulmufltuk. Kelime oyunu
hofluma gitmiflti.Ö¤rencilere NDS’ye nedensiz gelmediniz, burada
ö¤rendi¤iniz, yaflad›¤›n›z hiçbir fley nedensiz de¤il, derken bir yandan da
her zaman neden sorusunu sormam›z gerekti¤ini hat›rlat›yor bu isim.. 

Her zaman kal›c›, anlaml› çal›flmalar yapman›z› dilerim. 

Dergiye yaz› veren, haz›rlanmas›nda görev alan herkese teflekkürler... 

Suzan SEVG‹
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989, 20. yüzy›l tarihinde bir dönüm
noktas›yd›. 9 Kas›m 1989 tarihinde

Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas›, bu y›l›n tek
önemli olay› de¤ildi. Tiananmen
katliam›, Humeyni’nin ölümü, Sovyet
ordular›n›n Afganistan’dan çekilmesi,
Güney Amerika diktatörlüklerinin son
bulmas› ve neo-liberalizmin zaferi,

Güney Afrika’daki Apartheid rejiminin
sona yaklaflmas›, Polonya’daki özgür
seçimler, Macaristan’da komünizmin
son bulmas›, Çekoslovakya’n›n Kadife
Devrimi ve Romanya Devrimi gibi
olaylar, Berlin Duvar›’n›n y›k›l›fl›n›n
yan›nda dünyay› de¤ifltiren di¤er
sonuçlard›r. 

BERL‹N DUVARI’NIN YAPILIfiI

Almanya, II. Dünya Savafl›’n›n sonunda
kaybeden taraf olunca Berlin, iflgal
kuvvetlerince Amerikan, Frans›z, ‹ngiliz
ve Sovyet bölgesi olarak dört ayr›
parçaya bölündü. ‹flgalden k›sa bir süre
sonra Bat› ittifak› (‹ngiliz, Frans›z ve
Amerikan) birleflerek kendini tek bir
çat› alt›nda toplad›. Bat› kuvvetleri
Sovyetlere ve komünizme karfl›
Almanya’y› tekrar yap›land›rmaya
bafllad›lar. Sovyetler de bu giriflime
karfl› Do¤u Almanya´da yeni bir rejim
kurmaya çal›flt›. Siyasi yönetimi otoriter
olan, ekonomisi ise sosyalizme dayanan
bir ülke modeli gelifltirdiler. Fakat hem
Do¤u Almanya’dan hem de
Sovyetlerden Bat› Almanya’ya göçler
oluyordu. Bu göçler genellikle
Berlin’den gerçeklefliyordu. Ne zaman
ki bu kaç›fllar engellenemez bir hal ald›,
o zaman hükümet tel örgülerle bu
geçiflleri engellemeye çal›flt›. Fakat bu
da yetersiz gelince Sovyetler, Bat›
Berlin’i Sovyet topraklar› içinde
kapitalizmin kalesi, bir fesat yuvas›
olarak tan›mlad› ve o zaman kaç›fllar›
durdurmak için Berlin Duvar›’n›n
yap›m› çözüm olarak benimsendi.
Duvar 3, 60 metre yüksekli¤e, 160 km
uzunlu¤a ve 300 gözetleme kulesine
sahiptir. Do¤u ve Bat› Almanya
aras›ndaki s›n›rlar daha 1952’de
belirlenmifl olmas›na ra¤men duvar
1961’de yap›lm›flt›r. Fakat 1955’e kadar
270 bin insan yaln›zca Berlin metrosunu
kullanarak Bat›’ya kaçmay› baflarm›flt›r. 

9 Kas›m 1989’da Federal Almanya
Cumhuriyeti ile Demokratik Almanya
Cumhuriyeti aras›nda 50 y›l süren
ayr›l›k ve karfl›tl›k duvar›n y›k›lmas›yla
son bulur. Berlin Duvar›’n›n
y›k›lmas›ndan sonra her iki ülke
aras›nda da siyasi ve ekonomik
birleflme sa¤lan›r. Duvar›n
y›k›lmas›ndan 2 y›l sonra SSCB’de
y›k›lm›fl ve komünizm sona ermifltir.
Tüm bu geliflmeler So¤uk Savafl’›n da
sona erdi¤ini gösterir. 

SSCB’nin son Cumhurbaflkan› Mikael
Gorbaçev, 12 Ekim 2009’da “Le Figaro”
gazetesine verdi¤i özel röportajda
flöyle der:

1989 Berlin Duvar›’n›n
Y›k›l›fl› ve Küresel Etkileri

89 sergisi
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“Bu olaylar uzun bir sürecin sonucuydu.
Uzun zamand›r iktidar
çevrelerindeydim ve durumu gayet iyi
biliyordum. Sovyetler Birli¤i’nin lideri
oldu¤umda, benim dünya vizyonumun
köfle tafllar›ndan biri, Avrupa’y› ortak

evimiz gibi görmekti. Zaten Fransa’ya
yapt›¤›m bir ziyaret s›ras›nda ortak
evimizi infla etmemizi önermifltim.
Alman sorunu da bu vizyonun bir
parças›yd›. Almanya’n›n birleflmesi;
daha önce SSCB, Orta ve Do¤u

Almanya’da, Bat› ülkeleri ve özellikle –
o aralar aram›z›n çok bozuk oldu¤u –
ABD ile iliflkilerimizde büyük
de¤iflikliklerin meydana gelmesiyle
mümkün olmufltur. SSCB’nin bafl›na
geçti¤imde, Sovyet yetkililerle
Amerikal› yetkililer bir araya gelmeyeli
alt› y›l olmufltu. Birkaç y›l içinde biz 
bu durumu de¤ifltirdik ve birleflme
olana¤›n› sa¤layan ortam› haz›rlad›k.
1989’da, Do¤u Almanya
Cumhuriyetinin 40. y›l dönümü
dolay›s›yla bu ülkeye yapt›¤›m bir
ziyarette gördüklerim beni çok
etkiledi. Cumhurbaflkan› Erich
Honecker ile uzun uzun konufltum, 
onu hayretle dinledim. Neler oldu¤unu
anlam›yor, diye düflündüm. Ya da
yaflanmakta olan o süreci kabul etmek
istemedi¤ini düflündüm. Büyük bir
resmi geçit vard›, Demokratik
Almanya’n›n 28 bölgesi temsil
ediliyordu. Gösteriye kat›lan gençler,
ülkenin kaynamakta oldu¤unu ve çok
yak›n bir zamanda büyük de¤ifliklikler
yaflanaca¤›n› belli eden sloganlar
at›yorlard›... Polonya Baflkan›
Mieczyslaw Rakowski bana do¤ru
yanaflt› ve Almanca anlay›p
anlamad›¤›m› sordu. Yan›t›m: ‘Pankart
ve sloganlar›n ne dedi¤ini anlamama
yeter’ oldu. O da bana: ‘Sona geldik’
dedi. ‘Evet’ dedim. 

89 sergisi
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GÜNEY AFR‹KA, APARTHEID’IN
SONUNA DO⁄RU

Eylül ay›nda, her ne kadar sa¤c› ve solcu
adaylar güçlense de, sadece Beyazlar›n
kat›ld›¤› genel seçimleri ulusal parti
kazan›r. Bu arada polis, Cap’ta
kendilerinin bu seçimin d›fl›nda
b›rak›lmas›n› protesto eden en az 23
siyahi göstericiyi öldürmekle suçlan›r.
Cumhurbaflkan› De Klerk, Eylül sonunda
befl y›l sürecek görevine bafllad›¤›nda
vatandafllar›n› afl›r› beklentilere
kap›lmamalar› yönünde uyarmakla
birlikte, siyasi tutuklular›n serbest
b›rak›lmas›n›n sürece¤ini de belirtir.
Serbest b›rak›lacak tutuklular›n en
önemlisi, 1962’den beri tutuklu cezas›n›
çekmekte olan Nelson Mandela’d›r.
Mandela 1990 y›l› bafl›nda özgürlü¤üne
kavuflur. Bu bekleme süresinde, 15
Ekim’de, Afrika Ulusal Kongresi (ANC)
Genel Sekreteri Walter Sisulu ve
Apartheid karfl›t› hareketin cezas›
olarak toplam 150 y›ll›k bir mahkûmiyet
alm›fl olan yedi yöneticisi özgür b›rak›l›r.
Kas›m ay›nda hükümet o zamana kadar
sadece Beyazlara ayr›lm›fl olan plajlarla
birlikte, kamu hizmetlerinde ve kamu
alanlar›nda ›rkç› ayr›mc›l›¤a “ilk
f›rsatta” son verece¤ini ilan eder. 

TIANANMEN MEYDANI OLAYLARI

Protestocular tamamen farkl›
gruplardan geliyordu. Protestolara, Çin
Komünist Partisi’nin yönetimi alt›ndaki
hükümetin siyasi yozlaflma içinde
oldu¤unu ve bask›c› bir tutum
tak›nd›¤›n› düflünen ayd›nlardan,
1978’den bu yana ekonomik
reformlar›n fazla ileri gitti¤ini ve bunun
sonucunda enflasyonun ve
proletaryan›n yaflam›n› tehdit eden
iflsizli¤in artt›¤›n› düflünen flehirli iflçilere
ve üniversite ö¤rencisi sosyalistlere
kadar de¤iflen kesimlerden kat›l›m oldu. 

Hükümetin da¤›lma ça¤r›lar›na
protestocular›n meydan okumas›n›n
ard›ndan, Çin Komünist Partisi’nin
içinde protestoculara karfl› nas›l bir
tutum tak›n›laca¤› konusunda ayr›l›k
bafl gösterdi. Sonunda sertlik yanl›s›
bak›fl aç›s› benimsendi ve taleplerin
karfl›lanmas›ndansa gösterilerin
bast›r›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

20 May›s’ta s›k›yönetim ilan edildi ve 3
Haziran’› 4 Haziran’a ba¤layan gece
tanklar ve piyade birlikleri gösterileri
bast›r›p protestocular› da¤›tmak üzere
Tiananmen Meydan›’na gönderildi.
1989’da ne Çin Ordusu’nun ne de Pekin
polisinin yeterli toplumsal olaylara
müdahale donan›m› (Bat›l› ülkelerde bu 

89 sergisi
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gibi durumlarda kullan›lan plastik mermi
gibi) vard›, kullan›lan bütün mermiler
gerçekti. 

ROMANYA

Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas›ndan 
sonra, komünist rejimin son bulmas› 
için kan dökülen tek Do¤u ülkesi
Romanya’d›r. Çavuflesku’nun ekonomik
politikas›, halk›n yoksullaflmas› ve
düflünce özgürlü¤ünün iyice 
k›s›tlanmas›, Çavuflesku çiftinin
düflüflünü h›zland›rm›flt›r. 

16 Aral›k’ta bir papaz›n küçük bir
protestosu k›sa süre içinde kitle
gösterisine dönüflür. ‹lk olarak bu
gösterilere ordu müdahale eder ve sokak
çat›flmalar› olur. Fakat 18 Aral›k’ta otuz
kiflilik genç bir grup komünist iflareti
olmayan bayraklar açar ve komünizm
karfl›t› ulusal marfllar söylemeye bafllarlar.
21 Aral›k’ta ise 100 bin iflçi Timifloara
kentine girer ve “Biz halk›z, ordu
bizimledir!” diyerek hükümet karfl›t›
protestolarda bulunur. Bu protestolar›
sonland›rmak için görevlendirilen
askerler, Timifloara’ya geldiklerinde
protestocular›n taraf›na geçer. Ayn› gün
baflkent Bükrefl’te de olaylar patlak verir.
Fakat ordu halktan yanad›r. O gün her
ne kadar Çavuflesku çiftleri hükümet
binas›ndan kaçsa da akflama do¤ru
tutuklan›rlar ve 25 Aral›k’ta soyk›r›m
suçlamas›yla idam edilirler. Cesetler
televizyonda yay›nlan›r. 

� KEMAL AKAY - 3 S

89 sergisi
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� Okul
dergimizin bu
seneki
say›s›nda
Dame de Sion
ailesinden
vazgeçememifl
ö¤retmenleri-
mizden,
Müdür
Yard›mc›m›z
Bilhan
Erdemli ve
‹ngilizce
hocam›z Esra
Elbeyli ile
sizler için
konufltuk. 

- Bilhan hocam bu sene NDS’de 30.
y›l›n›z fakat sizi sadece derslerinizden
ve koridorlardan eksik olmayan
sesinizden tan›yoruz. Bize biraz
kendinizden bahsedebilir misiniz?

- ‹zmir Alsancak’ta do¤dum. ‹lkokul ve
ortaokulda ‹zmir Özel Türk
Koleji’ndeydim. Üniversite için felsefe
bölümünü istiyordum fakat ‹zmir’deki
üniversitelerde bu bölüm yoktu.
‹stanbul’a geldim. ‹stanbul Üniversitesi
felsefe bölümünü bitirdim. Tekrar
‹zmir’e döndüm. Orda iki sene
ö¤retmenlik yapt›m. Daha sonra
niflanland›m. Notre Dame de Sion’a
1979 y›l›nda geldim. 

- Nas›l bir lise ö¤rencisiydiniz?

- Lisenin ilk y›llar›nda çok sessiz, içine
kapan›k bir ö¤renciydim. Edebiyat,
‹ngilizce ve felsefe ö¤retmenlerim
aç›lmama yard›mc› oldular. Daha
sonra da bu aç›lma olay›na rahatl›kla
uyum sa¤lad›m. 

- Bu okuldaki ilk gününüzü hat›rl›yor
musunuz?

- Dame de Sion’daki ilk günüm klasik
ö¤retmen kâbuslar› gibi de¤ildi. Esra
Hocayla beraber ö¤retmenler odas›na
ilk giriflimizi hat›rl›yorum. Keyifli iki
genç ö¤retmen olarak okula renk
katt›¤›m›z söylenebilir. NDS biz
geldi¤imizde biraz kasvetliydi. Zaten
bu okul kendine has düzeniyle yeni

bir ö¤retmen için de yeni bir ö¤renci
için de de¤iflik bir tecrübedir. 

- Dame de Sion ö¤rencisini di¤er
ö¤rencilerden farkl› k›lan nedir?

- Dame de Sion ö¤rencisi benim için
di¤er ö¤rencilerden farkl› de¤ildir
ama bana kal›rsa farkl› olmal›d›r. NDS,
s›radan de¤ildir. Atmosferiyle herkesi
etkiledi¤ine göre ö¤rencilerinin de
s›radan olmamas› gerekir. Dame de
Sionlu olmak sorumluluktur, bu ismi
rahatl›kla tafl›yabilmek için farkl›
olabilmek gerekir. 

- Ö¤rencilerinizle yaflad›¤›n›z
unutulmayacak an›lar›n›z› bizimle
paylaflabilir misiniz?

- Ö¤retmenli¤imin ilk y›llar›nda
Anadolu’da bir ilkö¤retim okulunda
s›n›f ö¤retmenli¤i yap›yordum. S›n›f
ö¤retmenli¤i gerçekten a¤›r bir
sorumluluk; çünkü her branfl›n
ö¤retmeni, ö¤rencilerin tek bilgi
kayna¤› siz oluyorsunuz. Su canl›lar›n›
tan›d›¤›m›z bir derste tam da
balinalar› incelerken bir ö¤rencim
kalk›p « Ö¤retmenim kaflalot da bir
balina cinsi de¤il mi? » diye sordu.
Ben bilmedi¤im için buz kesildim
kald›m. « Hemen sen nerden
biliyorsun bakay›m? » dedim. « Evde
ansiklopedimiz var orda gördüm. »
dedi. Zaten s›n›ftaki ö¤renciler
aras›ndan ailesinin maddi durumu iyi

olanlardan biriydi. Herkesin evinde
ansiklopedi olmazd›. « Yar›n okula
getir arkadafllar›n da görsünler. » diye
tembihledim. Kurnazl›k yap›p durumu
çevirmifl olsam da s›n›f ö¤retmenli¤i
çok zor ifl. Çok yönlü olabilmek
gerekli. 

- Zaman›nda Suzan hoca sizin
ö¤rencinizmifl. Ö¤renci Suzan’› nas›l
hat›rl›yorsunuz?

- Evet, Suzan’a bak›nca flu anki haliyle
pek bir alakas› yok. Ö¤renciyken de
düzenli çal›fl›rd›. Ne çok hareketliydi
ne de durgundu. O zamanlarda
derslerde böyle espriler, kahkahalar,
flamata yoktu, ç›t ç›kmazd›. Ama
Suzan dinamizmin bafllad›¤› y›llarda
ö¤renci oldu¤u için gerekti¤inde
sessizli¤i bozard›, laf›n› esirgemezdi. 

- Eski bir ö¤rencinizle meslektafl olmak
ve ayn› okulda çal›flmak nas›l bir
duygu?

- Eski bir ö¤renciyle ayn› okulda yeni
nesilleri yetifltirmek çok keyifli. ‹lk
olarak gurur duymaktan kendinizi
alam›yorsunuz. Sanki bir sanatç› gibi
eserinizin baflar›s›n› izliyorsunuz. Bir
de bunu her gün görme flans›na sahip
oldu¤unuzu düflünün. O bana hala
«Hocam... » diye hitap eder. Tabi bu
onun sayg›s›ndan. Ama... Söyledi¤i
zaman bir baflka söyler laf olsun diye
de¤il dolu dolu gelir o söz kulaklara. 

Bilhan ve Esra Hocalarla Baflbafla

röportaj
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- Esra hocam bu sene NDS’de kaç›nc›
y›l›n›z?

- 30. y›l›m. « Evet tam olarak 30. y›l›m.
» diyerek tekrar onayl›yor. 

- Bize biraz kendinizden bahsedebilir
misiniz?

- ‹stanbul do¤umluyum. Kaç y›l›
oldu¤unu söylemiyorum yafl›m ortaya
ç›kmas›n. Esas ‹stanbullulardan›m. 7
göbek dedikleri olabilir. Robert
Kolej’de lise hayat›n›n ard›ndan
‹stanbul Üniversitesi’ni bitirdim. Ticari
flirketlerde yönetici asistanl›¤› ve
yöneticilik yapt›m. Bebek bekledi¤im
dönemde çal›flmad›m. Ard›ndan
ö¤retmenlik hayat›m bafllad›. 28
yafl›nda Dame de Sion’da ifle bafllad›m. 

- Siz nas›l bir ö¤renciydiniz?

- Çok çal›flkand›m, zekiydim, pratiktim
ve en önemlisi sorumluluklar›m›n
fark›ndayd›m. ‹yi bir dinleyiciydim,
ö¤retmenin her hareketini, sözünü
kaydeden ö¤rencilerdendim.
Ö¤rencilik y›llar›m keyifliydi. Ortal›¤›
kar›flt›ran bir ö¤renci de¤ildim ama
kimya derslerinden birinde
laboratuarda yere civa dökmüfltüm.
S›n›f çok gülmüfltü. Ceza olarak civay›
yerden toplamam gerekiyordu.
Arkadafllar›m daha fazla gülsün diye
ifli abartarak yapm›flt›m. 

- Dame de Sion’da ilk gününüz nas›ld›?

- Genç ö¤retmenler oldu¤umuz için ilk
olarak farkl› bakt›lar ama bizi içlerine
kabul ettiler. O zaman benden daha
deneyimli olan ö¤retmenler
taraf›ndan uyar›ld›¤›m zamanlar
olmufltu. Tavsiyeler vermifllerdi. fiu an
okula gelen yeni ö¤retmenlere tavsiye
vermek gereken durumlar olursa ben
de veririm. NDS’de ilk genç hoca
olmak d›fl›nda Amerikan kültürüyle
yetiflmifl biriydim ve Frans›z
kültürünün içine düflmüfltüm.
Farkl›l›klara ra¤men huzurlu, üretken,
sayg›l› bir çal›flma ortam›yd›. Hâlâ da
bu flekilde. Genç ö¤retmenler olarak
bizden yaflça büyük ö¤retmenlere
sayg›l›yd›k. Arada hep esprili bir
hiyerarfli vard›. fiu an 30. y›l›ma
girdi¤im için bu hiyerarfliyi ve sayg›y›
hakk›m olarak, kendimde bir öncelik
olarak görüyorum. 

- Ö¤rencinizlerinizden biriyle
unutamad›¤›n›z bir an›n›z var m›?

- Hem hofl hem de nahofl bir an›m var.
Kendisi hala görüfltü¤üm bir
ö¤rencidir. K›sa boylu bir ö¤rencim.
Zaten hikâyenin üzücü ya da komik

k›sm› bundan kaynaklan›yor. Derse
girdim. Ö¤renciler aya¤a kalkt›. Bu
bahsetti¤im ö¤rencime « Aya¤a
kalksan art›k. » diye k›zd›m. Bana
« Hocam zaten kalkt›m. » diye cevap
verdi. Çok üzülmüfltüm. 

- Nds de¤iflti mi? Bu de¤iflim sizce
olumlu mu olumsuz mu?

- ‹lk y›llar okulun en kat› y›llar›yd›. Biz
de o zamanlar genç ö¤retmenlerdik.
Ö¤rencilerle aram›zdaki yafl fark› yok
gibiydi. Hepimiz genç kad›nlard›k.
Aram›zda seviyeli bir dostluk vard›.
Yavafl yavafl okul esnedikçe, erkek
ö¤renciler geldikçe okulun havas›
de¤iflti. De¤ifliklik kimi zaman
olumsuz kimi zaman olumlu. Art›k
‘’global’’ kültürün getirileriyle sayg›
sevgi çerçevesi yok oldu. Gelen
yeniliklere yaklafl›mlar de¤iflti.
Örne¤in eskiden erkek çocuklar›n›n
küpe takmas› garip gelirdi, hatta
kabul edilmez bir fleydi. 

Kendimi hiçbir zaman yabanc›
hissetmiyorum. De¤iflikliklere ra¤men
ö¤renciler aile terbiyesiyle yetifltikleri
için anlaflmazl›klar az. Herkesle ayn›
dili konufluyorsunuz. Yeni dünya
düzenine ra¤men ö¤retmenler
aras›nda da bir çekiflme yok. Kimse
kimsenin aya¤›n› kayd›rma çabas›nda
de¤il. Bunu söylemek bana gurur
veriyor. Ö¤retmenlar odas› keyifli bir
yer. Dostlar›n bulufltu¤u, dertlerin
paylafl›ld›¤› bir kulüp gibi. 

- Sizin derslerinizi daha keyifli k›lan nedir?

- Daha farkl› bir yap›m var. Asl›nda
hiçbir fleyi kas›tl› yapm›yorum. Espriler
kendili¤inden geliyor. Bunun yan›nda
prensiplerimi kaybetmedim elbette.
Beraber yap›lan ifllerden, e¤lenmekten
herkes keyif al›r. Arada bir tansiyonu
da¤›tmak, renk katmak gerekir. Ciddiyet
ve samimiyet ayn› yerde bulunmal›.
« Helva da diyeceksin, ayva da. »

- Bu meslek size neler katt›?

- Mesle¤ini sevmelisin. Sevdikçe meslek
daha verimli hale gelir. ‹flim sayesinde
kendimi çok genç ve dinamik
hissediyorum. 

K›z›m yok ama k›z ö¤rencilerim var.
K›z ö¤rencilerimi kendime çok yak›n
hissediyorum. Erkek ö¤renciler okula
geldikten sonra onlarla iletiflim
kurabilmek için de u¤raflm›flt›m. Evde
o¤ullar›mdan futbol haberlerini al›p
okulda erkek ö¤rencilerimin ilgisini
çektim. Sizin için bilgisayar kullanmay›
ö¤rendim. Ve bu zaman› yakalamama
yard›mc› oldu. Siz gençler sayesinde
ça¤› yakalad›m. Mesle¤im gibi
ö¤rencilerim de bana çok fley
kazand›rd›. Çok mutlu bir
ö¤retmenim. Size verdiklerim bana
söyledi¤iniz bir cümleyle geri dönüyor
bazen. « Hocam bana bunu
söylemifltiniz zaman›nda. »
dedi¤inizde gururlan›yorum. 

� D‹LARA YA⁄KAN - 3 S

röportaj
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Saint-Malo

Saint-Malo Seyahatimiz!
Saint-Malo’ya gitmeden birkaç gün önce çok mutlu ve heyecanl›yd›m;
çünkü orada yepyeni bir kültür, yepyeni bir bölge ve yepyeni bir
flehir tan›yacakt›m. Bunlar›n yan›nda biraz da endifleli oldu¤umu
itiraf etmeliyim, çünkü beni neyin bekledi¤ini bilmiyordum. 

Saint-Malo’ya var›r varmaz beni evine misafir edecek aileyle
tan›flt›m. Halimden çok memnundum çünkü aile çok kibar ve
sempatikti. Onlarla çok e¤lendim! Her akflam beraber oyunlar
oynad›k ve filmler seyrettik. Onlar sayesinde Bröton mutfa¤›n› ve
ayn› zamanda Bourgogne mutfa¤›n› tan›ma f›rsat› buldum: Bunda
yan›nda kald›¤›m ailenin annesinin Bourgogne’lu olmas›n›n pay›
büyüktü. Böylece Frans›z mutfa¤›n› tan›man›n yan›nda Türk
mutfa¤› ile aralar›ndaki farklar› görmüfl oldum. 

Her sabah okulda Frans›zca dersi görüyorduk. Sand›¤›n›z gibi s›k›c›
de¤ildi bu dersler: Dil bilgisinin yan›nda Frans›z kültürüyle ilgili
al›flt›rmalar da yap›yorduk. Al›fl›lageldik okul derslerine hiç
benzemiyordu. 

Her ö¤leden sonra etkinlikler gerçeklefltiriyorduk. Saint-Malo’yu,
Dinard’›, Le Mont Saint-Michel’i, Combourg’u ve Rennes’i gezdik.
« Acrobranche » yapt›k. ‹ki hafta boyunca yelken yapt›k. Harikayd›!

14 Temmuz’da Saint-Malo’da, 17 Temmuz’da Dinard’da havai fiflek
gösterilerini izledik. Dinard’daki gösteriyi daha çok be¤endi¤imi
söyleyebilirim. 

Saint-Malo’dan çok mutlu ayr›ld›m çünkü genel kültürümü
artt›rd›m ve güzel bir tatil yapt›m. Frans›zcam›n geliflime çok
katk›s› oldu¤una inand›¤›m bu seyahatte bizlerle birlikte olan
ö¤retmenlerime çok teflekkür ederim. 

� ANGELA MAKR‹
NDS ‹lkö¤retim

Saint-Malo
gezi
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Frans›z ve Türk Mutfa¤›
Fransa’ya ilk vard›¤›m›zda Frans›z ve Türk mutfa¤› aras›ndaki
farklar gözümüze çarpt›. Mesela Frans›zlar›n tereya¤›na tuz
ekmesi, farkl› et türlerinin yenmesi ve yemeklerde neredeyse
çok az baharat kullan›lmas› gibi. 

Bunlar›n yan›nda Bröton mutfa¤›nda Türk dama¤›na hitap
eden lezzetler de var tabi: Harika peynirler, krepler, galetalar,
k›zart›lm›fl midyeler... 

Saint Malo
Burada Saint Malo’da oldu¤umuz için çok mutluyuz. Bir sürü
güzel yeri ziyaret etme f›rsat›m›z oldu: « Büyük Akvaryum » ,
le Grande Bé, le petit Bé bunlardan bir kaç›. 14 Temmuzdaki
harika havai fiflek gösterisi ve krepler yapmaktan
bahsetmiyoruz bile!

Saint Malo’ya var›fl›m›zdan sonraki gün, “Akvaryum”a gittik
ve inan›lmaz say›da ve çeflitte bal›klarla karfl›laflt›k. Burada
çok özel türler de bar›n›yordu. Sanki bir an kendimizi suyun
alt›nda gibi hissettik. 

Daha sonra le petit Bé ve le grand Bé’ye gittik. Aç›kças›
buras› bizim için biraz yorucuydu ama de¤di: çünkü
t›rmand›¤›m›zda muhteflem bir manzara ile karfl›laflt›k. 

14 Temmuz ise Fransa için çok önemli bir gün ve havai fiflek
gösterileri her y›l binlerce izleyiciyi Saint Malo’ya çekiyor.
Tam bir panay›r havas›nda geçen kutlamalar havai fiflekler de
eklenince mükemmel oluyor. 

Saint Malo gerçekten çok e¤lenceli ve güzel bir yer, bu
yüzden burada olmaktan çok memnunuz!

� ZEYNEP - ÇA⁄LA - BURAK

Le Mont Saint-Michel
En üste ç›k›fl› zorlayan merdivenlere ra¤men gördü¤üm en
güzel yerlerden biriydi. Le Mont Saint Michel, eskiden
keflifllerin yaflad›¤› bir manast›rm›fl. Baflrahip, bütün flehre
hükmediyordu ve herkes onun dediklerini yap›yormufl. 

Gelgitler sebebiyle etraf›n› saran deniz bir yükselip bir
alçal›yordu ve sular çekildi¤inde burada yürümek ayr› bir
zevkti hepimiz için. 

Biraz pahal› olmas› da gözümüzden kaçmad› de¤il! Restoranda
bir flifle su alman›z için 4, 50 Euro’yu gözden ç›karman›z
gerekiyordu. Ayr›ca Le Mont Saint Michel’in girifline kadar bir
sürü krep restoran› bulunuyor. 

Etkileyici havas›, güzelli¤i ve deniziyle Le Mont Saint Michel,
Saint Malo’da gidip görece¤iniz ve sizi kesinlikle hayal
k›r›kl›¤›na u¤ratmayacak bir yer. 

� BESTE - DELAL - MERT

gezi
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“Bir varm›fl bir yokmufl, 
Tanr›’n›n mahlûklar› tah›l kadar çokmufl ve merak etmek
günahm›fl.. ”

Güzel bir kad›na benzetmifltir kimileri ‹stanbul’u.. Tanr›’n›n
dahi güzelli¤ini k›skan›p iki parçaya ay›rd›¤› ve güzelli¤i asla
bütünlenemesin diye hep bir parças›n› ötekinden ayr› tuttu¤u
güzellikte bir kad›na.. Hem sad›k hem aldatan, hem katil hem
maktûl, hem gündüz hem gece, çeliflkilerle dolu, ancak
ayr›lman›n ölüm gibi geldi¤i vazgeçilmez bir kad›na.. 

fiems’e göreyse kocaman bir rak› sofras›yd› ‹stanbul.. Ve
madem ki her fleyi z›tt›yla bar›nd›r›rd›, bu rak› sofras›nda
kadehinin yan›nda muhakkak bir bardak su olmal›yd›, sek
içemezdi, susuz rak›n›n bir güzelli¤i kalmazd›. T›pk› flehrin
ahenginin uyumsuzlu¤unda, melodisinin gürültüsünde,
huzurunun tedirginli¤inde, güzelli¤inin çirkinli¤inde oldu¤u
gibi suyun tad› yan›ndaki rak›n›n ac›s›ndayd› ve ‹stanbul’un
bar›nd›rd›¤› dehflet verici güzellikteki tezatlar›n çarpt›¤› gibi
çarpard› rak› adam›.. 

Ve yine o gerçe¤in uzak, gecenin herkese yak›n, ‹stanbul’unsa
yak›na uzak, uza¤a hasret, hasrete keder, kedere de rak›
oldu¤u o may›s akflamlar›ndan birinde, bir gölge indi onca y›l
ve onca s›rdan sonra üstünde hafif çizgiler belirmifl yüzüne

fiems’in. ‹çine bir s›k›nt› düfltü. Halbuki rahat adamd› fiems,
ad› gibi, gün gibi, sabah gibi ›l›k, rahat, genifl, huzurluydu.
Zaten rahat olmayan adam›n rak› sofras›nda ne ifli vard›.. Ve
iyi niyetliydi. Hatta etraf›ndakilerin dedi¤ine göre fazlas›yla
iyiydi, tam anlam›yla melek gibi bir adamd›, ve azizlerin
harelerine özendi¤inden olsa gerek, fele¤in çemberini tafl›rd›
bafl›n›n üstünde.. Gündüzleri dükkân›nda geçerdi, esnaft›,
geceleri de bo¤aza karfl› oturdu¤u rak› sofras›n›n bafl›nda,
çak›rkeyif, koskoca dünyada silueti olan tek flehri izleyerek,
muhabbetle geçerdi. Yani o hafif nemli ›l›k may›s akflam›nda
fiems’in ne s›k›nt›lanmas›na bir sebep, ne kafas›n›
kurcalayacak bir derdi vard›. Bir anda, flu koca ömrünün bu
üçgende, ne yaln›z, ne sahipsiz, ne bofl ve ne tekdüze
geçmekte oldu¤unu düflündü. Rahat› neflesi yerindeydi ama
kendini yar›m hissediyordu, tam de¤ildi ona göre; ve yar›m
kald›¤›na inanan her insan gibi onu bütünleyecek fleyi
bulamadan ölmekten korkuyordu. Halbuki ne uzun zamand›r
gelmemiflti akl›na bu boflluk, hani söz vermiflti kendine bu
hastal›kl› ve hayali saplant›n›n peflinden kendini heba
etmeyece¤ine.. “Herkes gibi bi’ profesyonel yard›m alsana
sen de!” dedi kendi kendine, hissetti¤i eksikli¤in tek fark›nda
insan olan kendinden utanarak.. ‹stemese de “o kad›n”› hayal
etti yeniden. Asla rastlamad›¤›, ama varl›¤›ndan ad› gibi emin
oldu¤u gecenin karanl›¤›ndaki “o kad›n”›. Ayd›nl›¤›, günefli 

Azizler ve May›s

öykü
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arayan ama asla karanl›ktan kaçmayan, karanl›¤›n içinde,
kayg›lar›, hayalleri, beklentileri, çabalar›, savafllar›, kusurlar›,
tak›nt›lar›, histeri krizleri, anlams›z sevinçleri, gereksiz
parlamalar›, her fleye ra¤men masumiyeti ve her fleye ra¤men
asaleti olan, gerçek , çeliflkilerle dolu ve iflte güzelli¤ini de
bunlardan alan “o kad›n” ›.. 

Y›llard›r belirli aral›klarla hayalini kurard› O’nun.. Y›llardan
beri, her detay›na bir baflka afl›k oldu¤u, akflamlar›- gündüzü
kimlerle ne koflullarda geçirmifl olursa olsun istisnas›z her
akflam›n›- her onu izleyerek geçirdi¤i, ne olursa olsun
ayr›lamayaca¤› ve hep onun kalaca¤›na inand›¤›
“‹stanbul”una benzeyen o kad›n› düflünür, ‹stanbul gibi nazl›,
gerçek, çeliflkili, k›skanç, h›rç›n ve melankolik bu kad›na sahip
olman›n, ve bu masal kentinde kendine bir masal
karalay›verebilmeyi hayal ederdi.. Ama O’na sahip olursa
kendini bu düfltü¤ü bulan›k belirsiz anlams›z rehavet
çukurundan kurtaracak, ona yol gösterecek bir kurtar›c›
misyonu yüklemeyecek, onda yaln›zca saf gerçekli¤i
arayacakt›. ‹çi titredi fiems’in. Bir yudum daha ald›
kadehinden, bu sefer yüzü akflimedi.. Nas›l sa¤l›ks›z, nas›l
yar›m, nas›l tamamlanamadan ve hiçbir yere ait olamadan
sahipsizce sahte bir ayd›nl›kta y›llar›n› geçirdi¤i gerçe¤i kan›n›
dondurdu. Özlemini ve eksikli¤ini çekti¤i fley aflk de¤ildi, bu
yan›lg›ya düflmekten çok korkard› fiems. Defalarca afl›k
olmufltu daha öncesinde. Kaç tane kad›n u¤runda dayak
yemifl, Kaç kad›n için rezil olmad›¤› semt kalmam›flt›. Hay›r,
arad›¤› aflk de¤ildi. Aflk zaten nörokimyasal bir düzenekti
fiems’ e göre ve ruhun kendisiyle yak›ndan uzaktan bir
alakas› yoktu. Söz konusu olan hasret, bu birden nükseden
eksiklikse ruhundayd› ve fiems’in basit ve kimyasal bir sistem
olarak alg›lad›¤› aflk›n eriflemeyece¤i bir yo¤unluktayd›.
Bunlar› kendine itiraf ettikçe daha da artt› kederi, yaran›n
derinli¤ini gördükçe daha da flafl›rd›... Yüzünün ald›¤› ifadeyi
ve düflünceli ve durgun tav›rlar›n› gören meyhaneci neye
“atarland›¤›n›” sordu fiems’e gülerek, yine her zamanki gibi
boflalan kadehi masaya indi¤i anda fark edip an›nda
doldururken. ”Kafam bulan›k” dedi fiems.. Meyhaneci
duraklad›, kim bilir ne s›rlara, ne ac›lara, ne kay›plara ne
duygulara flait olmufl bu yafll› adam›n yüzünden çok k›sa,
k›sac›k, bir iç çekifl kadar k›sa süreli bir gölge geçiverdi, sonra
gülümsedi “Gel, gelen çekti ‹stanbul’un çilesini, sen de çek.
Çek ki ‹stanbullu olas›n.. ”

Ayn› gece, ayn› gö¤ün alt›nda bir yerlerde.. Uyku tutmam›flt›
Luna’y›. Söylene söylene balkona ç›kt›, dökülmek üzere olan
korkulu¤a yaslan›p gökyüzüne bakt›. Tek bir y›ld›z yoktu
gökyüzünde, s›k›nt›yla bir iç çekti, bir sigara yakt›.
Huzursuzdu Luna, son dönemlerde iyice rahats›z edici olmaya
bafllayan uykusuzluk sorunundan ba¤›ms›z olarak, - ki zaten
gece yaflamak her zaman tercih etti¤i bir fleydi, karanl›kta her
zaman daha rahat hissetmiflti kendini. Gündüzleriyse sol
yana¤›ndaki ( her ne kadar önüne att›¤› ve asla toplamad›¤›
saçlar›yla kamufle etmeye çal›flsa da baflar›s›z oldu¤u)
inan›lmaz bir biçimde hilale benzeyen ve insanlar›n kendisiyle
konuflurken gözlerini karfl›s›nda bir hilkat garibesi
varm›flças›na dikti¤i o korkunç do¤um lekesinden midir,
yoksa insanlara karfl› duydu¤u önüne geçilmez çaresiz
güvensizlikten midir bilinmez, evine ve içine kapan›rd› Luna.
Gece oldu mu, hava karard› m› da rahatlard›, sanki sol
yana¤›n›n tamam›n› kaplayan, o utand›¤›, insan içine ç›kmaya
çekinmesine ek bir sebep teflkil eden koyu kahverengi leke
gün ›fl›¤›yla beraber terk edip gidiyormuflças›na bu betondan
gökkufla¤› kenti, ç›kard› kovu¤undan usulca ve ay ›fl›¤›n›n
alt›na- kendini ait hissetti¤i yere giderdi. Ama o may›s akflam›

evindeydi, uyumaya çal›flm›fl, baflar›s›z olmufltu. S›k›nt›l›yd›,
tedirgindi ama günlerdir üstüne çökmüfl bulunan gri
huzursuzluk bulutunu kovalamaya enerjisi yoktu, ki zaten
yap›s› gere¤i böyleydi, mizac› tedirgindi, do¤ufltan endifleliydi
Luna. Yaflad›¤› her fleyin bir sebebi oldu¤una, hatta bir
fleylerin bedeli oldu¤una inan›r, ve yapt›¤› her fleyi bir fleyin
karfl›l›¤›n› ödüyormufl edas›yla yapard›, birine borçlu kalma
fikrinden hiç haz etmezdi, hatta bir katre borcu kalmas›n
diye flu fani dünyaya, ald›¤› her nefesi bile geri verirdi.. 

O gece, kendi gel-gitlerinden s›kk›n ve yorulmaktan yorgun
Luna’n›n akl›na küçücük, yaln›zca 64 metre uzunlu¤unda bir
fikir geldi. Rahatlad›¤›n› hissetti, iplerin esas›nda onun elinde
oldu¤unu görmenin rahatl›¤›.. Gözleri parlad› bir an. Köklü
bir de¤iflime ihtiyac› vard›.. Kendine ac›maktan
hofllanm›yordu ve ömrünü o “melek” adam› bulmaya
harcayacak kadar naif de¤ildi. Borcunu tamamen ödemeye
karar verdi, bir anda, aniden, defteri tamamen kapamaya..
Kad›n yürüyen bir ironiydi zaten, hayat›n kendisine aslen bu
kadar yak›nken kap›lar› kapatmak istemesi kadar ayn› anda
hem normal hem anormal bir karar olabilir miydi.. Evinden
ç›kt›. Güzeldi, hayat›nda ilk defa saçlar›n› toplay›p ortaya
ç›kard›¤› sol yana¤›ndaki hilal fleklinde kocaman kahverengi
lekeyle, ondan utanmay›fl› ve çekinmeyifliyle, yüzündeki
ma¤rur ve anlam› ifade ve dudaklar›na yerleflen belli belirsiz
bir zafer gülümsemesiyle her zaman oldu¤undan çok daha
güzeldi. Hiç olmad›¤› kadar da huzurluydu, bu lanet
k›s›rdöngüsüne bir el atabiliyor olmak fikri onu
heyecanland›rm›yor, yaln›zca umutland›r›yordu. 

Bir taksi çevirdi, gece tarifesi dedi öndeki adam, kafas›n›
sallad›. Haz›rd›. Haz›r m›yd›.. 

Art›k gece alacakaranl›¤a dönüflürken, kalkt› fiems yerinden,
hesab› ödedi, evine dönmek üzere baba yadigar› arabas›na
bindi, anahtar› çevirdi, “hadi aslan›m” dedi yorgun bir at gibi
aks›rmaktan öteye geçemeyen emektar›na.. Nihayet araba
çal›flmay› kabul edince yola ç›kt›, tek sad›k aflk›n›, ‹stanbul’u
seyrederek gitmeye bafllad›. Köprünün üzerinde fleytan
dürttü fiems’i, etraf›na bak›nd›, y›llard›r böyle her yan›na
doyas›ya bakamad›¤› Bo¤az’› selamlamak için durdu. 

Takside giderken Luna’n›n akl›nda bir cümle “bo¤az köprüsü
64 metredir” ve dilinde bir Rum türküsü.. Bir anda durdurdu
taksiyi ve o may›s sabah›n›n alacakaranl›¤›nda, yani yar›
güneflten yar› geceden kalma o zamanda ç›kt› köprüye Luna.
Minareler uzanm›fl gökyüzüne, taksici ba¤›r›r, fiems irkilir ve
tam 64 metre sonra sesi gelir Luna’n›n.

� HAZAL ZEYNEP ALTUNAL

May›s s›k›nt›s›

ufak bir delilik kadar yak›n
yayan kafa bir milyon K›zkulesi kadar uzak

bu may›s s›k›nt›s›
bu var olma çabas›

bu son yirmibefl tuzak
sen Fatih’in ve hezeyanlar›n flehri

hayal k›r›kl›klar› baflkenti
Befliktafl’ta çay›m›n gurubu duman vakti

ve bir lale devri cariyesi
Nedim’e a¤lar usul usul

bekle biraz daha
bekle mazoflistanbul

öykü
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008-2009 E¤itim Ö¤retim y›l›nda
TEMA Vakf›’n›n Genç TEMA Lise

Teflkilat›’ndaki pilot liselerle birlikte
yapm›fl oldu¤u köy kalk›nd›rma projesi
olarak Sultaniye köyü seçilince bizim
içinde Sultaniye köyü maceras› bafllam›fl
oldu. 

Öncelikle amac›m›z orman köyü olan
Sultaniye köyünün halk›na sahip
olduklar› tar›msal potansiyeli kendileri
için bir gelir kayna¤›na çevirmeleri
amac›yla ar›c›l›k e¤itimi vermek, ar›
kovanlar› temin etmek, bunun yan›nda
ceviz fideleri, organik çilek ekimi ile

köyün s›n›rlar› içinde yaflamsal alanlar
meydana getirmekti. 

Do¤ay› korumak ve ondan en iyi
flekilde yararlanmak ad›na bafllat›lan bu
projede ikinci amac›m›z ise köy
ö¤rencilerine, e¤itim alan›nda pek çok
f›rsattan yoksun olan kardefllerimize,
sosyal ve akademik geliflimleri aç›s›ndan
destek olmak ve bu yolda onlara
yard›m etmekti. Bu aflamada bizimle
beraber Özel Amerikan Robert Lisesi,
FMV Özel Ayaza¤a Ifl›k Lisesi, Özel
Kemer Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi,
Özel Koç Lisesi’nin de kat›l›mlar›yla her

on befl günde bir, bir okul köye gidip
çeflitli k›rtasiye yard›m› yan› s›ra temel
derslerden bir tak›m e¤itimlerde
bulundu. 

Öncelikle 3 Ocak 2009’da bütün
okullarla köye topluca bir ziyaret
yap›ld›. Bu gezi ile amaç Genç TEMA
Lise Teflkilat›’ndaki ö¤rencilerin köyü
tan›malar›n›, yapabilecekleri çal›flmalar
hakk›nda bir fikir edinmelerini
sa¤lamakt›. 

21 Mart 2009’da okulumuzun bireysel
olarak yapt›¤› gezide ise gönüllü 

Sultaniye Tema Vakf›
Köy Kalk›nd›rma
Projesi

proje

2
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arkadafllar›m›zla hep birlikte düzeyleri
birbirine yak›n ikifler ö¤renci alarak 4
temel dersten, zorland›klar› noktalarda
onlara yard›mc› olduk. Orada bir
kütüphane oluflturduk ve onlara
derslerinde yard›mc› olabilecek ya da
istediklerinde severek okuyacaklar›na
inand›¤›m›z kitaplar hediye ettik. 

Okul doktorumuz köy kahvesinde
annelere bebek sa¤l›¤› konusunda bilgi
verdi ve ard›ndan bebekler genel sa¤l›k
kontrolünden geçirildi. Annelere ve
bebeklerine çocuk bezi, giysi, oyuncak,
bebek bak›m dergileri da¤›t›ld›. 

Çocuklara difl bak›m› hakk›nda bir
sunum yap›ld› ve hepsi difl
kontrolünden geçirildi. Köy halk›na difl
macunu, difl f›rças› ve kiflisel temizlik
malzemesi da¤›tt›k. Hatta ö¤rencilere
nas›l difl f›rçalamalar› gerekti¤ini
uygulamal› gösterdik. Sa¤l›k alan›nda
son olarak bir ecza dolab› oluflturduk
ve onlar›n acil ihtiyaç duyabilecekleri,
elzem olabilecek gereçleri, ilkyard›m
malzemelerini dolaba yerlefltirdik. 

‹ngilizce dersinde arkadafllar›m›z
haz›rlad›klar› çal›flma kâ¤›tlar›n›, resimli
kartlar› ö¤rencilere da¤›t›p, onlara
basit konuflma cümlelerini, say›lar›,
temel g›dalar›, renkleri ö¤rettiler. 

29 Nisan 2009 tarihinde ise Çevre
Kulübü’nden 4 kifli olarak TED ve MEF
Okullar›’na gittik ve di¤er okullar›n da
kat›l›m›yla yapt›¤›m›z çal›flmalar›
insanlara anlatt›k. 

21 May›s 2009 tarihinde de Kocaeli
Üniversitesi’ne giderek “Topluma
Hizmet Uygulamalar›” adl› seminere
kat›ld›k ve orada bizi dinleyen E¤itim
Fakültesi Dekân›’na, Dekan
Yard›mc›s›’na, Kocaeli Genç TEMA
Teflkilat› üyelerine ve E¤itim
Fakültesi’nin seminere kat›lan
ö¤rencilerine bir sunum yapt›k.
Program sonunda fakültenin
bahçesinde mefle dikimi yap›ld› ve
hepimiz kendi ellerimizle mefle diktik. 

5 Aral›k 2010 tarihinde ise TEMA Vakf›
ile birlikte yürütülen sosyal sorumluluk
projesinin ikinci y›l›nda Sultaniye
Köyü’nde bir flenlik gerçeklefltirildi.
Sultaniye Köyü ‹lkö¤retim Okulu’nda
gerçekleflen projenin final program›nda
slayt gösterisi eflli¤inde bugüne kadar
yap›lanlar aralar›nda üst makamdan
gelen konuklar›n da bulundu¤u
misafirlere k›saca anlat›ld›. Okulumuzu
eski ve yeni kat›l›mc› arkadafllarla çevre
kolu ö¤rencileri olarak temsil etti. 

Köyün kalk›nmas›na destek olmak

amac›yla yap›lan çal›flmalar sonucunda
TEMA Vakf› taraf›ndan köy halk›na 400
ceviz fidan› ile 18 ar› kovan› teslim
edildi. Böylece projenin ilk aflamas›
olarak de¤erlendirebilece¤iniz
“ekonomi” bölümü tamamlanm›fl oldu. 

2009-2010 ö¤retim y›l›nda projenin geri
kalan ikinci aflamas› ad›na her okul
belirlenen tarihte kararlaflt›rd›¤› bir
çevre konusu ile ilgili köy ö¤rencilerine
seminer verecek. Bu ba¤lamda biz de
Çevre Kulübü olarak dünyam›z›n
bafll›ca sorunlar› aras›nda yer alan
“Küresel Is›nma “ konusunda köy
çocuklar›n› bilgilendirmeyi ve onlara bir

sosyal bilinç kazand›rmay› hedefliyoruz. 

Eminim ki bu proje herkese çok fley
katt›. Bizler oraya gidip, oradaki
ö¤rencilerin e¤itimine destek olup,
onlara bir fleyler ö¤retirken, onlar da
bizlere en az bizim onlara ö¤retti¤imiz
kadar çok fley ö¤rettiler. Projenin
Sultaniye Köyü aya¤› bu y›l bitmek
üzere fakat Sultaniye Köyü sadece bir
bafllang›çt›. Daha nice köylerimizin bu
proje sayesinde kendilerini
gelifltirmeleri, bizim gibi gençlerin de
bu tarz projelere daha çok destek
vermeleri dile¤iyle … 

� EK‹N ÇANKAL

proje
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MERHABA NEDENS‹Z
OKUYUCULARI!

Bundan daha orijinal bir fley
bulabilirdim san›r›m. Ama yok. ‹yi
böyle iyi. Merhaba herkese! Evet
efendim, hiçbir yere gitmedim,
bak›n›z yine buraday›m. Mizahi
olmaya çal›fl›rken bir yandan
okulun gizemlerini araflt›ran
yaz›mda bu ay (sene?) okuldaki
geliflmifl yaflam formlar›n› kaleme
alaca¤›m. Evet do¤ru bildiniz
(bilmediyseniz bile bilmifl gibi
yap›n) ö¤rencilerden sonra
ö¤retmenler!

S‹YANT‹F‹K OLMAYA
ÇALIfiIYORUM

Ö¤retmen nedir desem ne
dersiniz? Bunu sizinle çoktan
seçmeli bir soruyla tart›fl›rd›m
sevgili okuyucular, ama burada
benim sözüm geçerli ve flöyle
diyece¤im. Ö¤retmen, okulda bize
yararl› bilgiler ö¤retmeye çal›flan
geliflmifl yaflam formlar›d›r.
Genellikle çabuk fark edilirler,
kamuflaj yetileri ö¤rencilerin
aksine çok geliflmifl de¤ildir.
“Ö¤retmenler Odas›”nda grup
halinde yaflad›klar› ve çalan zille
beraber göçebe yaflama geçtikleri
görülür. 

Ö⁄RTMNM, CNM BNM 
FLN YN‹

Ö¤retmenlerin tüm Dünya’da de¤iflik
tipleri mevcuttur. Ülkemizde görülenler
genellikle Akdeniz ‹klimi sebebiyle
daha tatl›d›r. Frans›z hocalar›m›z da.
Haks›zl›k yapmayal›m bilimsel
konuflaca¤›z diye. 

fiOVMEN

Gönüllerin sevgilisidir, resmen bir
Ö¤retmen ‹dolüdür. Hangi s›n›fa
girerse girsin alk›fllarla karfl›lan›r. S›k s›k
espri yapmay› sever. Ancak
ö¤rencilerini s›k tahtaya kald›rma
yönleri de bulunur. Sevilirler mi,
sevilirler. Yalan m› yani. 

ÖDEV‹STLER

Ad› üstünde! Ö¤rencilerini seven,
keyifli ders iflleyen fakat ev ödevlerine
karfl› bir zaaf› bulunan ö¤retmenlerdir.
‹ki ayr› kategoriye ayr›labilirler: 
Kontrol eden ve kontrol etmeyip 
“tant pis pour vous” diyenler.
Ödev verirler, do¤rudur. Ancak
yapt›¤›n›z ödevlerin size bir art›
olarak dönece¤ini unutmay›n ey
ö¤renci milleti. (Ö¤retmenin kuzusu
laf› m›? Ah, evet.)

COOL

fiovmenle s›k kar›flt›r›lan bir türdür.
Kar›flt›r›lmamal›d›r. Bofluna yeni bafll›k
atmad›k. Cool ö¤retmenler genelde

haval› gözlükler takarlar ve haval›
giyinirler. Bununla da kalmazlar ve
ö¤rencilerin gitti¤i yerlere gidip
tak›l›rlar. Bazen s›rdafl, bazen yoldafl,
bazen sizi s›n›fta b›rakan kifli olabilirler.
Dikkatli olmak laz›m. 

fiAfiMAZ SAAT

Bu tür ö¤retmenler saatleri flafl›rtacak
derecede dakiktirler. S›n›fa asla ama
asla geç kalmazlar. Yaz›l›lar› gün içinde
okuyup verebilirler, derslerine iyi
çal›fl›lmas› tavsiye edilir. Yanlar›nda
ajanda bulundurmalar› di¤er bir
özellikleridir. “Ödevimi evde unuttum”
numaras› asla onlara sökmez. (‹talik
yaz›yorsam cidden korkulacak bir
fleydir. )

Beyaz Duvarlar Aras›nda

mizah
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MUHABBET Ö⁄RETMEN

Bu ö¤retmenler genellikle konuflkan
ö¤rencilerle özdefllefltirilir. Araflt›rmalar
(yazar›n kendine notu: Hangi
araflt›rmalar?) gösteriyor ki çal›flkan ve
konuflkan ö¤renciler ileride Muhabbet
Ö¤retmenlere dönüflebilmektedir. Bu
ö¤retmenler, konuflmaya bay›l›rlar. 10
dakika konufltu¤unda hayat hikâyesine
tan›k olursunuz. Genelde yumuflac›k
sesleri ö¤renciler üstünde “Giggly puff
etkisi” (bkz. yan sayfalarda bir yerler)
yaratmaktad›r. Bu ö¤retmenler dersten
sonra da kal›p ö¤rencilerle konuflmay›
severler. Muhabbetlerine doyum
olmaz. Onlar derslerini kaynatt›rmazlar

–çünkü planlar›n› yapm›fllard›r. E¤er bir
dersi Muhabbet Ö¤retmen talkshow
tad›nda (misal fiovmen tip ö¤retmenler)
ifllediyse öbür ders tam tersi olur.
Ondan dengeyi iyi bulmak laz›m. 

BENNOTVERMEMLER

San›lan›n aksine ö¤renci not almaz,
ö¤retmen not verir. Do¤ruya do¤ru.
Hay›r tart›flmayaca¤›m iflte. Neyse, baz›
ö¤retmenler ise not vermez. Bu
durumda zavall› ö¤rencilerin yapacak
bir fleyleri yoktur. Ya s›n›f›n bir köflesine
gidip a¤larlar ya da... yalvar›rlar. Bu bir
Bennotvermem tipi ö¤retmene

yap›lacak en büyük hatad›r.
Yalvarmay›n ö¤renciler. Tuvalete gidip
de a¤lamay›n. Zaten yeterince küçükler. 

“‹K‹NC‹ ALBÜM KR‹Z‹”N‹
ANLATTIM: SANIRIM
Bu say›da baflka mizahi bir fley
yazmayaca¤›m. Biraz da s›k›l›n bana ne
yahu. Ö¤renci milletinin kaderi bu.
Gelecek say›da ne yazaca¤›m› söyleme-
yece¤im, sürpriz olsun. ‹kinci albümünü
yapan gerçek sanatç›lara kolayl›klar
diliyorum ve bir yaz›m› daha deadline’dan
önce teslim ediyorum. Ha. Görüflürüz. 

� NAZ YELMEN

5 Ö⁄RETMEN S‹LAHI
Ö¤retmenler zekidir. Say›ca üstün olan ö¤rencilere karfl› uygulad›klar› baz›
‘Kitle Sakinlefltirme Silahlar›’ bulunur. fiimdi bunlara bir göz ataca¤›z. 

1- “The Giggly Puff Effect”:
Hepimiz Pokemon izledik. ‹zlemedim diyen varsa haval› olmaya
çal›flmas›n. Hayat›n gerçe¤i, kaçam›yoruz iflte... Giggly Puff’› da
hat›lamayan oldu¤unu sanm›yorum (ki o zaman “cigil›paf” sanard›k).
Kendini bilmez bu tombik yarat›k milleti flark› söyleyerek uyutup
suratlar›n› karal›yordu. (Bir paragraf boyunca Pokemon’dan
bahsetti¤ime inanam›yorum) ‹flte okulumuz ö¤retmenlerinde de bu
özellik mevcuttur. Ne zamanki “Haydi yoruldunuz, ben size bir masal
anlatay›m. ” derse hemen kendinizi koruyun, çünkü ö¤retmen kendini
Giggly Puff moduna al›yor. Belki dinlenme f›rsat› bulacaks›n›z ama
sonuçlar› “Haydi uyan›n flimdi quiz!” olabilir. 

2- S›nav Haftas›:
Ö¤renci okul denilen vahfli ormandaki koyunlard›r. S›nav Haftas› ise...
umm... berbat bir fleydir ya da kurttur ya da aslan. Ya da kendiniz bir
fley uydurun. Pekâla, suç ö¤retmenlerin de¤il, ama burada ana kelime
“hafta” de¤il s›nav. Bu hafta boyunca sizi gafil avlamak isteyen
ö¤retmenler bulunacakt›r. Baz›lar› ise “S›nav çok kolay!” deyip zor bir
s›nav haz›rlayacakt›r. Dikkat diyorum. 

3- “Ay›n Matematik Sorusu”:
Lütfen kimse bana “Ama o masum bir soru yahu ne var!” demesin.
“Ay›n Matematik Sorusu”, NDS tarihinin en karanl›k ve korkunç
gizemlerinden biridir. Sorular› çözenler bile arkas›nda bir gizem yatt›¤›n›
reddedemez. Bir ö¤rencinin teorisine göre, bütün sorular›n cevaplar›
okulun alt›ndaki mezarl›¤›n girifl kap›s›n›n flifresini vermektedir! HA!

4- “Peut-être”, “belki” ya da “maybe”:
‹flte bu basit kelimeler ö¤retmenlerin en iyi silahlar›d›r. Bir de kurnaz bir
gülücükle söylenirse tam olur. Genellikle “Hocam film izleyelim mi
yar›n?”, “Dersi d›flar›da yapabilir miyiz?” ve “Bana 45 verir misiniz?”
sorular›n›n mutlak ve gizemli cevab›d›r. Amaç ö¤renciyi test etmektir.
Ö¤renci bu cevab› bir düello teklifi olarak görmeli ve mücadeleyi
elinden b›rakmamal›d›r. 

5- Dönem Ödevi:
Oynad›¤›n›z oyunlarda arada ç›kan “boss”lar yok mudur? ‹flte onlar›n
NDS versiyonu da dönem ödevidir. Bütün ö¤retmenlerin en etkili
silahlar›ndan biridir. Çünkü kafa kurcalar, son gün yap›l›r, strese girilir ve
daha önemlisi: Verilecek not, kanundur. Dahas› oynayaca¤›n›z ufac›k bir
oyun bile bafl›n›za büyük ifller açabilir. 

Ö¤retmenler bu silahlar› kullan›yorsa, ö¤rencilerin kötülü¤ünü
istediklerinden de¤il... Ya da özetle: “Kiflisel de¤il, sadece ifl.”

YELMEN’‹N KEHANETLER‹
Konu d›fl›na ç›k›yorum! Alakas›z bir fleyler
yazaca¤›m dikkat! fiimdi bu okulda 3
senedir mi ne var›m. Ve dikkatimi çeken
baz› fleyler oldu, flu an bu yaz›y› yazd›¤›m
saat de eklenirse (özet: saçmalama
içgüdüsü) baz› kehanetlerde
bulunaca¤›m. Tutarsa ne mutlu bana. 

1- “Önümüzdeki buzul ça¤›nda UGG
botlar›n›n modas› geçecek.”
- Zaten o botlar bölünerek
ço¤al›yormufl. Laboratuar
ortamlar›nda. 

2- “Asla serbest k›yafet olmayacak.”
- Kehanet de¤il ki bu. 

3- “Bir gün kantinde biri bana
çarpmayacak.”
- Bu da kehanet de¤il, rüya. 

4- “S›nav haftas› ebediyen iptal
edilecek.”
- ‹yi güldüm vallahi. 

5- “Biri bir gün CES köflesindeki “Siz
yaz›n buraya biz çalar›z flark›n›z›!”
köflesine ‹smail YK’dan Feysbuk
yazacak.”
- Olur mu olur. 

6- “3 vakte kadar zor bir s›nava
girece¤iz.”
Onun için 3 vakte gerek yok. 

7- “Bir gün erken yataca¤›m.”
-Öyle bir fley olmayacak. 

8- “8. maddeye bir fley bulaca¤›m.”
- Mümkün de¤il. 

9- “GAP’lerin modas› geçince yeflil h›rkalar
kap›fl›lacak ve NDS Çin’den yeflil h›rka
ithal etmek zorunda kalacak.”
- ‹flte bunun oldu¤unu görür gibiyim. 

10- “Bu kadar çok marka ismi yazd›¤›m
için bana tonla dava aç›lacak ve
TDK’dan bana ceza gelecek.”
-Siz rahats›n›z tabi. Olan hep bana
oluyor. 

mizah
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rans›z yazar Sylvie Germain’in ‘Magnus’ adl› kitab›n› bu y›l NDS
Edebiyat Ödülü’ne lay›k görülmesi sebebiyle okudum. Ödüllü

olmas› nedeniyle çekinerek elime ald›¤›m bu kitab› be¤eniyle
okudu¤umu itiraf etmeliyim. 

‘Magnus’, gerçekten farkl› bir kitap. Hem içerik hem de konu
bak›m›ndan birçok yönüyle bildi¤imiz kitaplardan ayr›l›yor. Yazar›n
bu kitab›yla be¤eni toplamas›n›n en büyük nedeni de bu bence.
‹lginç bir konu seçimi ve iflleyifl biçimi var. 

Sözünü etti¤im farkl›l›¤› gösterebilmek için öncelikle kitab›n
konusundan bahsedeyim sizlere. Roman ço¤unlukla Almanya’da
geçiyor. 2. Dünya Savafl› zamanlar›nda dünyaya gelen bir çocu¤un
haf›zas›n› kaybetmesiyle bafll›yor her fley. Ve bu kahraman›n
yaflad›¤› ac›lar›, yüzleflmeleri anlatarak devam ediyor. Onun büyüme
sanc›lar›na tan›kl›k ediyoruz sayfalar› çevirdikçe. Bu özelli¤iyle bir
biyografik roman havas› hissediliyor eserde. Ayr›ca romanda Hitler
rejiminin etkilerinden de bahsediliyor. Yani tarihi ö¤elere yer
verilmifl. Bu nedenle tarihi roman niteli¤i tafl›d›¤› da bir gerçek. 

Bana sorarsan›z, kitab›n en ilginç yanlar›ndan biri de bafll›¤›. Kitaba
ad›n› veren ‘Magnus’ asl›nda bir oyuncak ay›. Ancak bu özel bir
oyuncak; çünkü roman›n kahraman› bu oyuncak ay›n›n kimli¤ine
bürünüyor ve henüz befl yafl›ndayken kaybetti¤i tarihini yeniden
yazmaya çal›fl›yor. 

‘Magnus’ roman› biçim yönünden de oldukça s›rad›fl›. Bunu
söylememin nedeni roman›n s›k s›k k›sa yaz›larla kesilmesi. Yazar
roman› kesip ‘al›nt›’, ‘yank›’ ya da ‘k›sa not’ bafll›klar› alt›nda
okuyucular›na bilgi veriyor. Bu da romana apayr› bir tat kat›yor.
’Al›nt›’ adl› k›sa yaz›lar ad›ndan da anlafl›ld›¤› gibi baz› flair ve
yazarlar›n eserlerinden al›nt›larla oluflturulmufl. ‘Yank›’
bölümlerinde kahraman›n geçmiflinden hat›rlatmalara rastlan›yor.
‘K›sa not’larda ise baz› tarihi bilgiler veriliyor. Özellikle ‘k›sa not’
bölümlerinin eklenmesi çok önemli. Çünkü olaylar›n geçti¤i
dönemin flartlar›n›, detaylar›n› bilmek ve anlayabilmek okuyucunun
o roman›n içine girmesini sa¤l›yor. 

Bu kitapta beni rahats›z eden tek fley baz› cümlelerin gere¤inden
uzun olmas›yd›. Yer yer dört-befl sat›r süren cümlelere rastlad›m. Bu
özelli¤in ak›c›l›¤› olumsuz yönde etkiledi¤ini düflünüyorum. Elbette
bu durumun çeviriden kaynaklam›fl olmas› büyük bir olas›l›k. 

Sonuç olarak, Sylvie Germain’in ‘Magnus’ adl› kitab› zaman
ay›rmaya de¤er bir edebi eser niteli¤inde. ‹lginç konusu ve ifllenifl
biçimiyle okuyan herkesi kendine ba¤layaca¤›n› düflünüyorum.
Bitirmeden elinizden b›rakamayaca¤›n›za inand›¤›m bu kitab› tüm
kitapseverlere öneriyorum. 

� GÖZDE BÖKEO⁄ULLARI - 3 TC

SYLVIE GERMAIN’den

‘MAGNUS’
SYLVIE GERMAIN

� Frans›z yazar
Sylvie Germain’in
‘Magnus’ adl›
kitab›, bu y›l NDS
Edebiyat Ödülü’ne
lay›k görüldü.

kitap
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kulumuz felsefe ö¤retmenlerinden, Galatasaray
Üniversitesi ö¤retim görevlisi Doç. Dr. Nami

Bafler, ‘Saison Turque’ kapsam›nda, Türkiye’den bir
heyetle Fransa’da iki seminere kat›ld›. 

‹lki Université d’Aix en Provence’da gerçeklefltirilen
çal›flman›n bafll›¤›, ‘Inspirations Françaises dans
L’Empire Ottomane et La République Turque’ idi.
Oturum yirmifler dakikal›k konuflmalarla bafllad›.
Ard›ndan tart›flmalarla son buldu. 

‹kinci çal›flma ise Ecole Normale Supérieure
Paris(4)’de gerçeklefltirildi. Burada ‘Yuvarlak Masa’
fleklinde devam eden tart›flman›n befl konuflmac›s›
vard›; her biri yirmi dakika süresince, haz›rlad›klar›
çal›flmalar› sundu. 

Özellikle Frans›z kat›l›mc›lar›n ilgi gösterdi¤i bu
sunumlara hocam›z, edebiyatç› Yakup Kadri
Karaosmano¤lu ile ilgili bir çal›flmayla kat›ld›. 

Nami hocam›z›n sundu¤u çal›flman›n bir özetini
sizlerle paylafl›yoruz:

“Yakup Kadri Karaosmano¤lu, ölümünden iki y›l
önce, 1972’de televizyonda kendisiyle yap›lan bir
röportajda, ‘Hangi edebiyat sizi etkiledi?’ diye
soruldu¤u zaman ‘Frans›z edebiyat›. Realizm
vard›, realizm yapt›k, sembolizm vard›,
sembolizm yapt›k. ’ demifltir. Onun bu sözünü,
bütün bir kuflak, hatta Cumhuriyet döneminin bir
iki kufla¤› ad›na söyledi¤ini kabul edersek,
bat›l›laflma döneminde Türk edebiyat›n›n çeliflkili
modellere yönelebildi¤ini de öne sürebiliriz.
Realizmle sembolizm 19. yüzy›lda birbirine ters
düflen iki ak›md›r. Oysa Türk yazarlar› ayn› anda
bu iki görüflü de benimseyebilir. Frans›z
edebiyat›nda realizm ak›m›n› Balzac’›n
ölümünden sonra Champfleury adl› bir yazar
üstlenmifltir. Bu yazar›n romanlar› ve görüflleriyle
Flaubert’in olay etti¤ini öne süren Sartre,
‘Ailenin Aptal›’ adl› incelemesinde Flaubert’in bu
aç›dan tam bir gerçekçi olamayaca¤›n›
savunmufltur. Asl›nda Frans›zlara özgü 19. yüzy›l
realizmi, romantiklerden de miras ald›klar›
konularla, yap›tlar›n› bezemifllerdir. En önemli
konu hayal k›r›kl›¤›d›r. Frans›z sembolizmi ise
Mallarme çevresindeki flairlerce öne sürülmüfltür
ve en önemli özelli¤i dilbilimde ‘Referent’ ad›
verilen gerçe¤e gönderme özelli¤inin yoklu¤u ya
da azl›¤›d›r. Oysa bu do¤u edebiyat›n›n bir
özelli¤idir. Özetle Türk edebiyatç›lar›
sembolizmde divan edebiyat›n› sürdürmüfller,
realizmde ise yeni bir içeri¤i uygulam›fllard›r.”

Türk edebiyatç›lar›n›n yurt d›fl›nda tan›t›lmaya
devam etmesini umut ediyoruz. 

Yakup Kadri
FRANSA’da
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eliflen teknolojiyle beraber
“interaktivite” kavram› art›k

gündelik yaflam›m›z›n bir parças›.
‹nteraktif e¤lence, “interaktif iletiflim”
ve hatta “interaktif sinema”. 

Bugün izledi¤imiz filmlerde öyküyü
baflka birinin gözlerinden görür ve
onun aç›s›ndan dinleriz. Her fley anl›k
gerçekleflir ve her ne kadar filmin baz›
sahnelerinde ‘dur yapma’ gibi
hayk›r›fllarda bulunsak da bizim olaylar
karfl›s›nda bir etkimiz yoktur, yaln›zca
olanlar› seyrederiz ve film bitti¤i an,
üzerimizdeki etkisi de fazla olmaz
çünkü film boyunca sizin önünüze
karakterler sunulur ve bunlarla
özdeflleflmeniz istenir, pasif bir flekilde
olanlar› onun bak›fl aç›s›ndan
görürsünüz, kafan›zdaki imgeler buna
göre yap›lan›r ancak herhangi bir
etkileflimde bulunamazs›n›z. Fakat
gelin, olaya baflka bir aç›dan bakmay›
düflünün. Filmde bir karakterin yerine
geçebildi¤inizi ve diledi¤iniz gibi
hareket edebildi¤inizi, kurgulanm›fl bir
senaryoyu kararlar›n›z neticesinde
de¤ifltirebilece¤inizi hayal edin. Sizce
de böyle bir deneyimin sizin

üzerinizdeki etkisi farkl› olmaz m›yd›?
‹flte interaktif sinema ile anlatmak
istedi¤im de tam anlam›yla böyle bir
deneyim. 

‹lk olarak Çek yönetmen Raduz
Cincera’n›n 1967’de çekti¤i
“Kinoautomat” filmini interaktif
sineman›n ilk örne¤i olarak
gösterebiliriz. Bir saat süren bu yap›m›n
baz› bölümlerinde izleyiciler ikili
kararlar alabiliyorlard› (film iki kasetten
oynat›l›yordu, seyirci kumandas›ndan
bir seçim yapmak için gerekli tufla
bas›yordu ve bast›¤› tufla göre de
makine alternatif kasete geçiyordu)
fakat al›nan bu kararlar asl›nda pek de
filmin ak›fl›n› de¤ifltirmiyordu.
Dolay›s›yla yap›m, bir devrim niteli¤i
tafl›masa da izleyicinin filme
müdahalede bulunmas›na olanak

k›ld›¤› için türünün ilk örne¤iydi. 

Günümüzdeyse bu etkileflimi daha
geliflmifl bir flekilde gerçeklefltirmek
mümkün. Video oyunlar›, interaktif
e¤lencenin bir meyvesi olarak
görülebilir. Quantic Dream’in
gelifltirdi¤i Frans›z yap›m› Fahrenheit,
bu konudaki örneklerden biridir. Bu
oyundan sonra Quantic Dream, yeni bir
projeye bafllam›flt›r: Heavy Rain. 

Heavy Rain, “film noir” olarak
tan›mlayabilece¤imiz bir türde yap›m.
Yap›m›n temas›n› oluflturan soru ise
“Sevdi¤in birini kurtarmak için ne
kadar ileri gidebilirsin?”. Yap›mc› David
Cage, oyununu flu flekilde tan›ml›yor:
“Heavy Rain, ola¤and›fl› durumlarda
bulunan normal insanlar›n hikâyesini
anlat›yor. Yap›m, daha çok kiflisel
hikâyelere dayal›. ‹ki küçük çocu¤un bir
babas› olarak akl›ma gelen ilk fley bir
baban›n o¤ullar›na karfl› ba¤l›l›¤›. Bu
bir prensesi veya dünyay›
kurtaraca¤›n›z bir oyun de¤il, - Hmm? -
bu sadece bir baban›n sevgisiyle ilgili.
Genel hikâye dört farkl› karakterin
etraf›nda dönecek ve her birinin
hikâyelerinde baz› ay›rt edici noktalar 

� ‹lk olarak Çek yönetmen
Raduz Cincera’n›n 1967’de
çekti¤i “Kinoautomat”
filmini interaktif sineman›n
ilk örne¤i olarak
gösterebiliriz.

teknoloji
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olacak. Kendinize sorman›z gereken
as›l soruysa ‘neyin iyi, neyin kötü’
oldu¤u ve bunun farkl› bak›fl aç›lar›na
göre de¤iflebildi¤ini görebilmeniz.
Bazen kendinizi öyle durumlarda
bulacaks›n›z ki sonradan
düflündü¤ünüzde ald›¤›n›z kararlar
saçma gelebilecek fakat bu da
duygular›n›z›n seçimleriniz üzerinde rol
oynad›¤›n› gösterecek. ” 

David Cage’in burada bahsetti¤i dört
karakter, asl›nda birbirinden tamamen
ba¤›ms›z ve bafllang›çta birbirleriyle
hiçbir alakalar› olmayan karakterler.
Fakat oyundaki yan bir karakter,
‘Origami Killer’, bu dört karakterin
yollar›n›n kesiflmesini sa¤l›yor. Origami
Killer, flehirde aranan bir numaral›
suçlu, seri katil. Kendisi küçük çocuklar›
kaç›r›yor ve polisin tahmin etti¤i üzere
onlar› öldürüyor. Yaln›z bu katili biraz
farkl› k›lan kurbanlar›n›n arkas›nda bir
origami b›rakmas›. 

Karakterlerden birisi FBI ajan›, Norman
Jayden. Elinde son teknoloji ürünler
var, bunlar olay yerini incelerken
Norman’›n iflini kolaylaflt›r›yor; fakat
kendisi pek atak biri de¤il, hatta
çekingen bile diyebiliriz.. Ayr›ca kendisi
çok genç ve ast›m› var ama bunlar›n
hiçbiri onun ajan oldu¤u gerçe¤ini
de¤ifltirmiyor ve Norman’›n görevi
suçlular› enselemek, bu hikayede de
görevi Origami Killer’› bulmak. Di¤er
bir karakterimiz ise özel dedektif Scott
Shelby. Kendisi deneyimli biri, bu iflte
y›llar›n› geçirmifl abilerden biri,
dolay›s›yla kararlar›nda ve
hareketlerinde kendinden emin, t›pk›
Norman gibi Scott’un da görevi
Origami Killer’›n izini bulmak. Baflka bir
karakterimiz ise gazeteci Madison
Paige. Madison’›n, görevi Origami Killer
hakk›nda geliflmeleri takip etmek fakat
o bu dosyaya çok merakl› ve olay›n
arkas›nda yatan gerçekleri ö¤renmek
için akl›n›za gelen her fleyi yapmaya
haz›r. Kuflkuland›¤› kiflilerin evine girip,
sonra da b›çakla kovalanmak da buna
dahil. 

Tüm bu dört karakter aras›nda en
önemli kifli ise Ethan Mars. Pastadaki en
büyük dilim onun. Bu da tabii ki biraz
Ethan’›n kiflili¤ine ve yaflad›klar›na
ba¤l›. Ethan Mars, baflar›l› bir mimar;
güzel bir efl ve iki sa¤l›kl› çocuktan
oluflan mutlu bir aile hayat› var. Fakat
bir gün, al›flverifl gezilerinin ç›k›fl›nda
Jason, Ethan’›n büyük o¤lu, ailesinin
yan›ndan ayr›l›yor ve yola do¤ru
kofluyor. Ethan o¤luna yetiflemeden bir
araba maalesef Jason’a çarp›yor ve

orada yaflam›n› yitiriyor. Bu üzücü
senaryo yap›mc› David Cage’in yaflad›¤›
bir deneyimden uyarlanm›fl. Kendisi de
bir gün al›flverifl merkezinde
o¤ullar›ndan birini kaybetmifl fakat çok
flükür ki Cage’in ailesi ayn› kaderi
yaflamak zorunda kalmam›fl. Ethan’›n
oyundaki hikâyesi bu dramatik olaydan
iki y›l sonra bafll›yor ve Ethan’›n
yaflad›¤› yer, evdeki dekorasyon,
oyundaki ›fl›k, renk ve kamera
kullan›m›... Bunlar›n hepsi Ethan’›n
içinde bulundu¤u psikolojik durumu bir
ayna gibi yans›tmakta ve karakter ile
etkilefliminizi en yüksek düzeyde
sa¤lamakta. 

David Cage’in senaryonun oyuna
uyarlanmas›nda etkilendi¤i isim, David
Lynch. T›pk› Lynch gibi David Cagede
hikâyeyi düz yani ‘linear’ bir çizgide
anlatmamakta ve hikâyesini olay
kareleri ile anlatmay› tercih etmekte.
Bu, baz› elefltirmenler taraf›ndan
seyirciyi filme yabanc›laflt›rd›¤› için
be¤enilmese de kimileri taraf›ndan
sinematografinin gelece¤i olarak kabul
görmekte. Nitekim David Cage, bir
önceki yap›m› Fahrenheit sayesinde bu
konuda tecrübeli. 

Heavy Rain’in bir di¤er fark› ise
karakterlerin öldü¤ü durumlarda bile
oyunun devam etmesi. Yani
karakterlerden biri öldü¤ü zaman -
game over- oyun sonlanmayacak.
Hikâye bu olay› da hesaba katarak
yeniden kurgulanacak ve kald›¤›
yerden devam edecek. Tüm karakterler
öldü¤ü zamansa hikâye derlenip
mant›kl› bir sonla bitecek.

Aran›zda, yap›mc›lar her fleyi
art›k bilgisayar ortam›nda
yapt›klar› için ifli ucuza
kapat›yorlar diye düflünenler
muhakkak vard›r. Fakat
maalesef ifller o kadar kolay
yürümüyor. Video oyunlar›nda
olsun, Hollywood filmlerinde
olsun; özel efektlerdeki
animasyonlar›
gerçeklefltirebilmek için baz›
aktörler kullan›l›yor. Bu
aktörler, kimi zaman bir King
Kong’u, kimi zaman bir Optimus
Prime’›, kimi zaman da s›radan
bir vatandafl› canland›r›yorlar ve
üstelik bunu kapal› bir stüdyo
mekân›nda yap›yorlar, çevreyi
tamamen kendi düfllerinde
hayal ederek. Tabi bu aktörlerin
yapt›¤› her hareketi
kaydedebilmek için de en
teknolojik ürünler
kullan›lmakta: Animasyon
yakalama teknolojisi yani
“motion capture”. 

Yap›mlar›n
Arkas›nda
Yatan
Teknoloji 

teknoloji
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ilmler sadece görselli¤e hitap ettiklerinde bu
sinemaseverler taraf›ndan ‘’Bilgisayar oyunlar› gibi!” diye

yorumlan›r. Bu benzetme, asl›nda filmin derinli¤i olmad›¤›n›
gösteren bir ifadedir. Fakat “Video oyunlar›, diyor David Cage,
herkes taraf›ndan vakit geçirilen ve e¤lenilen dijital oyuncaklar
olarak görülür, oysa ki video oyunlar›ndaki etkileflim sayesinde
insanlar›n duygular›n› da anlayabilir ve ölçebiliriz.” 

Eskiden video oyunlar› sektörüyle sinema sektörünü
karfl›laflt›rmak bir pireyle deveyi karfl›laflt›rmaya benzerdi. Zira
bugün, h›zla geliflen teknoloji sayesinde dijital oyun kültürü de
en az sinema sektörü kadar geliflmifl, zengin ve verimli bir
aland›r. 

Oyun kültürü, baz› filmlerin yorumlanmas›nda da önemli bir
rol oynayabiliyor. Örne¤in Matrix filminde Neo’nun öldükten
sonra tekrar diriliflini kimileri ‹sa’ya bir gönderme olarak
yorumlarken, hem oyuncu hem de sinefil olarak
adland›rabilece¤imiz kesim bunu sistemde sanal bir karakter
olan Neo’nun ikinci hakk›na bafllamas› olarak de¤erlendiriyor. 

Ayr›ca bugün Hollywood filmlerinde kullan›lan özel efekt
teknolojisini oyunlar›n yap›m›nda kullanabilmek mümkün.
Dolay›s›yla oyunlarda kendi yönetmenlik yetene¤ini
konuflturan kiflilerde var. Bu kiflilerden en önemlisi Hideo
Kojima. 2008 y›l›nda yay›mlanan Kojima yap›m› Metal Gear
Solid 4, 9 saate yak›n ara sinematiklere sahip. 

Oyun kültürüne yabanc› olmayan seyirciler, izledikleri filmlerde
oyunlardan al›nan ö¤eler gördüklerinde daha fazla keyif
al›yorlar, fakat geri kalan seyirci kitlesi için tüm bunlar bofl bir
görsel efekt y›¤›n› olarak alg›lan›yor (Speedracer, Transformers,
2012). Bu iki e¤lence ve medya sektörünün paylafl›m›n› sanat
aç›s›ndan zenginlik olarak görenler de var, Hollywood’un tek
düzeli¤i olarak yorumlayanlar da. Fakat oyun sektörünün
sineman›n gidiflat›n› etkiledi¤i de bir gerçek. 

Video oyunlar› ve sinema aras›ndaki etkileflim

teknoloji

F



NeDenSiz  Nisan 2010 23

agbi, 1823’te ‹ngiltere’de Rugby
Kenti’nin ayn› isimli okulunda

do¤an bir spordur. Efsaneye göre
hikâye, okulda ö¤renci olan William
Webb Ellis’in futbol oynarken topu
eline al›p say› yapmas› ve di¤er
oyuncular›n da bu oyun fleklini
benimsemesiyle bafllar. K›sa sürede
popüler hale gelen ragbinin kurallar›
1879 y›l›nda Ragbi Birli¤i taraf›ndan
belirlenir. Önceleri ‹ngiltere’de yay›lan
ragbi, ard›ndan ‹ngiliz sömürgelerine,
sonras›nda ise tüm dünyaya yay›l›r.
Günümüzde bu spor ‹ngiltere, ‹skoçya,
‹rlanda, Galler, Fransa, ‹talya, Portekiz,
Romanya, Gürcistan, Japonya, Yeni
Zelanda, Avustralya, Arjantin, Güney
Afrika, Pasifik Adalar› ve bu ülkelerle
etkileflimde olan bölgelerde yayg›n
olarak oynanmaktad›r. 1987 y›l›ndan
beri her dört senede bir Dünya Kupas›
düzenlenir. 1920 ve 1924 y›llar›nda
olimpiyatta yer alan ragbi, 2016 ve
2020 olimpiyatlar›na tekrar dahil
edilmifltir. Türkiye’de ragbi de futbol
gibi 19. yüzy›l sonlar›nda Osmanl›
Devleti’nde bulunan yabanc› uyruklular
taraf›ndan oynanmaya bafllanm›flt›r.
Ülkemizdeki ilk lig, 1940’l› y›llarda
kurulmufltur ve ayn› y›llar›n sonlar›na
do¤ru rekabete dayal› nedenlerle sona
ermek zorunda kalm›flt›r. Bu tarihten
sonra 1999’da Marc Mercier, Dennis
Ponds de Vier ve Chris Skirrow isimli üç
yabanc›n›n, Türkiye’nin o dönemki tek
Ragbi Kulübü olan “‹stanbul
Ottomans” › kurmas›yla ragbi
Türkiye’de amatör düzeyde tekrar
oynanmaya bafllam›flt›r. 2007 y›l›nda

dört tak›mla kurulan lig, bugün alt›
tak›m ile devam etmektedir. Bu klüpler,
ulusal düzeyde Türkiye Beyzbol,
Softbol, Korumal› Futbol ve Ragbi
Federasyonu’na ba¤l›d›r. Bunun yan›
s›ra 2005 y›l›ndan itibaren alt yafl
gruplar› düzeyinde bafllayan
etkinliklerin sonucu olarak, 2009
oca¤›nda bir ‘’gençler ligi’’

oluflturulmufltur ve okulumuzun tak›m›
bu ligde mücadele etmektedir. Geçen
sezon ö¤renci insiyatifine dayal› olarak
oluflturulan tak›m›m›z bu sezon okul
düzeyinde resmi bir kimli¤e
bürünmüfltür. Tak›m›m›z›n hocal›¤›n›,
ragbi kariyerini Fransa’da bafllay›p
Türkiye’de devam ettiren Luis Ernesto
Gomez yapmaktad›r. 

Amerikan Futbolunun Tarihçesi

Dünyada, Türkiye’de
ve Okulumuzda Ragbi
� 1823’te ‹ngiltere’de Rugby

kentinin ayn› isimli
okulunda do¤an bir spor
türü olan Rugby k›sa sürede
popüler hale gelmifl ve
kurallar› 1879 y›l›nda Ragbi
Birli¤i taraf›ndan
belirlenmifltir.

spor

R
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Film Hatalar›
� Kimi zaman bir an bile gözümüzü k›rpmadan izledi¤imiz filmler ve

diziler, bizi bambaflka hayatlara ortak eden o büyülü zamanlarda da
gerçe¤i aratmayan hatalar yap›l›yor ve birileri de bunlar› takip edip
yay›nl›yor. Kim demifl yaln›z Yeflilçam filmlerinde hatalar oluyor diye.

sinema
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sinema



Kadir; ‹stanbul’un en yoksul gecekondu
semtlerinden birinde, en fazla 30
metrekarelik evinde uykusundan
uyand›. Alt›ndaki demirlerin sadece 3-4
tanesi sa¤lam kalm›fl, sa¤lam kalanlar›n
da k›r›lmak üzere oldu¤u yata¤›ndan
do¤rulup saate bakt›. Saat 6. 45’ti.
Etraf›na bak›nd›. En az›ndan bafl›n›
sokabilece¤i bir yer olmas›na
flükrediyordu. Yer yer derin çatlaklar›n
olufltu¤u yeflil duvar›nda as›l› duran
resme bakt› ve derin bir nefes ald›.
Van’daki ailesini hat›rlad›. 3 çocu¤u,
kar›s› ve hasta annesi. Bu resim bütün
ailesinin bir arada oldu¤u tek resimdi.
Ailesine para götürebilmek için
‹stanbul’da bir inflaatta iflçi olarak
çal›flan Kadir, yata¤›n›n yaklafl›k yar›m
metre yan›nda olan oca¤›n ve dolab›n
yan›na gitti. Kahvalt› için dolapta bir
tane yumurta kalm›flt›. Ve biraz da
bayat ve yar›s› yenmifl ekmek…
Gülümsedi, bu günün kahvalt›s›n›
ç›karabilmiflti. Üzerine 6 senede
y›pranm›fl ve y›rt›lm›fl parkas›n› giydi ve
d›flar› ç›kt›. Üflüyordu. Bu so¤uk k›fl
gününde bile otobüse binmedi. Binmedi
çünkü evine götürece¤i paran›n fazla
olmas›n› istiyordu. ‹flini bitirip paras›n›
almas›na 1 hafta kalm›flt›. 1 haftan›n
sonunda cebinde paras›yla evine gidip,
ailesiyle kucaklaflaca¤› günü düflünmek
içini ›s›t›yordu. Uzun bir yürüyüflün
ard›ndan inflaat›n önüne gelmiflti.
Kasketini ald› ve inflaata girdi. Büyük,
çamurlu bir inflaat alan›yd›. Villalardan
oluflan bir site infla ediyorlard›. Daha
kap›dayken, karfl›s›na kat kat kazak
giymifl, paltolu, aya¤›nda marka botlar›
olan ve oldukça zengin inflaat sahibi
Lütfü Bey dikildi. Kadir’in en
dayanamad›¤› insand› bu. Lütfü bey
saati göstererek Kadir’e, gür sesiyle
“Nerdesin sen 5 dakika geciktin!” diye
homurdand›. Kadir yürümek zorunda
kald›¤›n› ve bu k›flta bunun çok zor
oldu¤unu söylemeye çal›flt›. Fakat Lütfü
Bey dinlemedi. Kadire sert bir bak›fl
atarak “Benim hiç geç kald›¤›m› gördün
mü sen?” dedi. Bunu söylerken siyah jipi
hala arkas›ndayd›. Kadir bu iflin tek gelir
kayna¤› oldu¤unu düflünerek
yumruklar›n› s›kt› ve sabretti. ‹flinin
bafl›na geçerken bu adam›
düflünmemeye çal›flt›. Yüksek ve 4 katl›
villalar›n içinde çamurlara bata ç›ka
ifline devam ediyordu. Aradan saatler
geçti ve normal mesaisi bitti. Ancak
Kadir fazladan mesai yap›yordu. 

Günler geçti ve Kadir inflaattaki son

gününe geldi. Paras›n› almak için ofise
girdi. Bekledi ve yar›m saat sonra Lütfü
Bey geldi. Kadir paras›n› istedi¤inde ise
Lütfü Bey, Kadir’e 1 ay›n›n daha
oldu¤unu söyledi. Kadir deliye döndü
ancak bunu d›fla vurmad›. O an Lütfü
Beyi bir kafl›k suda bo¤acak kadar
öfkelendi. 6 ayd›r bekledi¤i gün gelmiflti
ve 1 ay daha beklemesi söyleniyordu.
Kadir d›flar› ç›kt›¤›nda ne kadar sakin
olsa da içi içini yiyordu. Öfkesinden
dudaklar›n› kemire kemire kanatm›flt›. ‹fl
alan›na gitti. Y›k›lm›flt›. Evine
dönebilmesi için bir ay daha beklemesi
gerekiyordu. 1 saat sonra iflaatlar› gezen
Lütfü Beyi gördü. ‹ç geçirdi. Mesaisi bitti
ve bir kez daha evinin yolunu tuttu.
Yolda yürürken ailesiyle gezmeye ç›km›fl
veya ailesiyle karda e¤lenmekte olan
insanlar› gördükçe iç geçiriyor ve
ailesinin ne durumda oldu¤unu çok
merak ediyordu. 

Aradan iki hafta geçti. Kadir’in mesaisi
bitmifl ve yorgun bir flekilde evine
dönüyordu. Evine vard›¤›nda kap›s›n›n
önünde bir zarf vard›. Zarf› ald› ve içeri
girdi. Yata¤›na oturup zarf› açt›.
Mektup ailesindendi. Kadir mektubu
okudu ve okumas› biter bitmez y›k›ld›.
Mektup kar›s›ndand›. Zaten hasta olan
annesinin ölüm haberi gelmiflti. Kadir
deliye döndü. E¤er zaman›nda paras›n›
al›p dönebilseydi annesini tedavi
ettirebilirdi. Kendisini suçlad›. Evin
içinde dört dönüyordu. Hemen
parkas›n› giyip inflaata gitti. ‹nflaat
devam ediyordu. Lütfü Bey’e olan
öfkesi dinmiyordu. So¤uktan gözyafllar›
donuyordu ama bu so¤uk onu
durdurmuyordu. 

Lütfü Bey flantiyedeydi. Lütfü Beyin
yan›na giden Kadir, Lütfü Bey’le
konuflmaya çal›flt› ama nafile. Lütfü Bey
daha dinlemeden “Siz de hep ayn›s›n›z.
Bafl›n›z s›k›fl›nca hep biri ölür zaten.
Çal›flmayana para yok burada anlad›n
m›? Git flimdi evine ve bir daha bana
böyle b…tan mazeretlerle gelme. Sen
çal›flma çal›flma, bafl›n s›k›fl›nca da tek
derdin para dimi?” dedi. Kadir arkas›n›
döndü. Giderken Lütfü Bey laflar›na
devam ediyordu. Bu s›rada tavan
motiflerini yapan bir vinçten Lütfü
Bey’in üzerine do¤ru düflmekte olan bir
kayay› fark etti. Kadir, Lütfü Bey’e
do¤ru koflmaya bafllad›. Bunu gören
Lütfü Bey, Kadir’in kendisine zarar
vermek için geldi¤ini düflündü. Kadir,
Lütfü Bey’i çekti ve Lütfü Beyin hayat›n›
kurtard›. Kaya, Lütfü Bey’in baca¤›na

düflmüfltü ve Lütfü Beyin baca¤›
k›r›lm›flt›. Hastaneye kald›r›lan Lütfü
Bey, Kadir sayesinde iyilefliyordu. 

Bu olay›n ertesi günü, Lütfü Bey Kadiri
yan›na ça¤›rtt›. Kadir, Lütfü Bey’in
yan›na gitti¤inde Lütfü Bey donuk
bak›fllar›n› Kadir’e çevirdi ve “Neden”
diye sordu. Bu sorunun üzerine kadirin
cevab› “A¤am sen de insans›n” oldu.
Kadir d›flar› ç›karken Lütfü Bey, Kadir’in
arkas›ndan bakakald› ve laflar
bo¤az›na dü¤ümlendi. ‹flte o anda,
Lütfü Bey y›llar sonra ilk defa
vicdan›n›n s›zlad›¤›n› hissetti. 

� CAN GÜRÜNLÜ
Haz›rl›k C
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Küre¤im
Bir küre¤im vard›, 
Kumlar› kazard›. 

Uzun süre benle kald›;
Küre¤im, ah küre¤im!

Ama küre¤im gitti;
Yerine okul geldi. 

Ö¤renip duruyoruz, 
Ah, yafll›l›¤a gidiyoruz. 

Sonra torunlar›m olacak;
Eski küre¤imle oynayacak. 
Küre¤im güvende kalacak;

Küre¤im, ah küre¤im!

Ben de bir gün ölece¤im;
Cennete gidece¤im. 

Ruhum ölmedi¤i sürece, 
Küre¤imi sevece¤im. 

Sonra yeniden do¤aca¤›m;
Yeni kürekle tan›flaca¤›m. 

Tekrar kürekle oynayaca¤›m;
Küre¤im, ah küre¤im. 

� AYKUN BUDAK
Haz›rl›k C

‹nsan

Gidiyorum
Gidiyorum, 

Arkama bakmadan gidiyorum;
Her fleyi geride b›rakt›m, 

Gidiyorum. 
Gidiyorum, nereye gitti¤imi

bilmeden gidiyorum;
Uçsuz bucaks›z bir yolday›m, 

Sadece gidiyorum…

haz›rl›klardan
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lkemizde video oyunlar› diyince
ak›llara sadece Tetris, Mario gibi

oyunlar geliyor. Oysa ki 2010 y›l› itibariyle
oyun sektörünün hacmi 50 milyar dolara
ulaflm›fl durumda ve bu sektörün hacmi,
film sektörünü bile geçti. 

Dijital oyunlar, Japonya ve Amerika gibi
ülkelerde bir kültür olarak alg›lansa da bu
durum hala ülkemiz için söz konusu de¤il.
Üstelik bas›n›n bunu medyaya yans›t›fl
flekli oyunlar›n bir e¤lenceden çok,
kaç›n›lmas› gereken birer ürün oldu¤u
fleklinde. 

Video oyunlar›n›n medyada nas›l
yans›t›ld›¤› bir yana, okulumuzun
ö¤rencilerinden Kemal Akay; birçok
gencin aksine oyunlar›n kendisiyle de¤il,
mutfak k›sm›yla ilgilenmekte. Nitekim

kendisi Pusula Yay›nlar› taraf›ndan ç›kan
DirectX ile Oyun Programlama adl› kitab›
yazd›. fiubat ay›n›n bafl›ndan beri sat›flta
olan kitab›n slogan› ise « Oyun oynarken
zevk al›yorsan›z, oyun yaparken zevk
yarat›rs›n›z. »

E¤er siz de video oyunlar›na merakl›ysan›z
ve sadece oynamakla yetinmeyip kendi
oyununuzu yaratmak istiyorsan›z bu
kitap, oyun yap›m› serüvenine at›lman›zda
size yard›mc› olacak rehber niteli¤inde bir
çal›flma. Daha önce bu konuda
deneyiminiz olmasa bile kolay anlafl›l›r bir
dille yaz›lm›fl ve çok say›da pratik örne¤e
yer veren bu kitap sayesinde s›f›rdan hem
oyun yap›m›n›n hem de DirectX grafik
kütüphanesinin gizemli ve mistik
dünyas›n› keflfedebilirsiniz!

Kitap DirectX 
ile Oyun 
Programlama

� Bilgisayar
bafl›nda oyun
oynamay› herkes
sever. Bu kitap,
oyun oynamakla
yetinmeyip oyun
yazmak isteyen,
kendi hayal
dünyas›n›
bilgisayara
tafl›maya çal›flan
herkes için oyun
programlama
dünyas›na bir ilk
ad›m
niteli¤inde...

� 2010 y›l› itibariyle
oyun sektörünün
hacmi 50 milyar
dolara ulaflt›.
Dijital oyunlar,
Japonya ve
Amerika gibi
ülkelerde bir
kültür olarak
alg›lansa da bu
durum hala
ülkemiz için söz
konusu de¤il.

tan›t›m

Ü
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Bir gün afla¤›daki « ofisimizde » otururken akl›m›za bir fley geldi: 

-Haydi anket yapal›m!
-Ama de¤iflik bir anket olsun. 
-Mesela... NDS’nin en sevmediklerini yazal›m. 

Ve ifle koyulduk, s›n›flarda anketler yapt›k (Seçilmifl kiflilere
ama, fazla sayfa harcarsak Çevre Klübü k›zabilirdi. ) sonra
oturup onlar› sayd›k... Bir tek size sonuçlar› söylemek kalm›flt›,
onu da flimdi yap›yorum. 

‹lk kategorimiz en berbat
flark›yd›. Adaylar oldukça
iddial›yd›, oldukça büyük bir
çekiflme yafland›. ‹sterseniz bir
de kendiniz bak›n:

a) ‹smail YK- Ç›lg›n (ya da daha
bilinen ad›yla ‘Feysbuk’)
b) Mercan – Sana De¤il
Kardefline
c) Selim-Alo
d) Ajdar- Kon Kon

Her ne kadar o muhteflem
klipten sonra -adam o kadar
para harcam›fl yalan m› yani-
‹smail YK’n›n kazanaca¤›n› sansak da, Ajdar gibi bir rakibin
karfl›s›nda dayanamad› ve ödülü ona kapt›rd›. Sonuçta bu
dal›n galibi Ajdar ve Kon Kon oldu. (Yani ‹smail YK’n›n paras›
bofla gitti. )

‹kinci kategoride ise
yüzy›l›n en berbat
Türk filmi vard›.
Adaylar:

a) Kolpaçino
b) Dünyay› Kurtaran
Adam›n O¤lu
c) Kutsal Damacana 2
d) Okul

‘Okul’ neredeyse hiç oy
almad›, buna karfl›l›k
yüksek bir oy oran›yla
bu dal›n kazanan›
‘Dünyay› Kurtaran
Adam›n O¤lu’ oldu. Bu
kategoride pek taraf
tutmad›k hani. 

En berbat kad›n Türk flark›c›
kategorisi di¤er dallar›n
aksine oldukça çekiflmesiz
geçti, adaylar:

a) Hadise
b) Atiye
c) Petek Dinçöz
d) Tu¤ba Ekinci

fleklinde s›ralanmaktayd›.
Oylar› sayarken oldukça
s›k›ld›k, zira Tu¤ba Ekinci
aç›k ara farkla oylamay›
kazand›!

Di¤er bir kategorimiz ise en berbat yerli diziydi, bu dalda:

a) Aflk-› Memnu
b) Yaprak Dökümü
c) Parmakl›klar Ard›nda
d) Arka S›radakiler

yar›flt›. Ben Arka S›radakiler’in kazanaca¤›n› san›yordum,
fakat kazanan Parmakl›klar Ard›nda oldu hem de yüksek bir
oy oran›yla. Aflk-› Memnu’yu takip edenlerin say›s›n›n hiç de
az olmad›¤› ald›¤› oylardan anlafl›l›yordu!

Ahududu Ödülleri
Sahiplerini Buldu!

NDS 2010

NDS’nin sevmedikleri



En e¤lenceli kategorilerden biri de en berbat reklamd›. Filmin
« en heyecanl› yerinde » NDS’lilerin karfl›s›na afla¤›dakilerden
hangisi ç›k›nca sinirleri en çok bozuluyor acaba?

a) Mr. Muscle
b) Bingo
c) Türk Telekom
d) 118 80

Adaylar oldukça iyiydi hani, bir tarafta evlerin camlar›ndan
birden içeri girip ürününü tan›tan « temizlik derdine deva »
Mr. Muscle, öbür tarafta « En berbat kad›n oyuncu »
kategorisinin kazanan› Sinem Kobal’›n annesiyle baflrolleri
paylaflt›¤› Bingo, jeneri¤iyle « d›m d›m d›r› d›m » sinir bozan
Türk Telekom ve... evet... 118 80 Birsen. Kazanan da Birsen
han›m ve efli oldu zaten. Üzgünüz Mr. Muscle. 

En berbat yabanc› filme gelince... Adaylar›m›z:

a) Testere 6
b) 2012
c) Paranormal Activity
d) Twilight

Sonuçlardan anlad›k ki kaç›nc› Testere filmi ç›karsa ç›ks›n
insanlar gidip izliyorlar! Mayalar›n takvim numaras›
NDS’lilerin daha çok hofluna gitmifl olsa gerek, o da az oy
ald›. Haz›rl›k, Lise 1 ve Lise 2 sonuçlar›nda Paranormal
Activity ve Twilight eflit oy ald› (Biliyorum, böyle fleyler ancak
benim bafl›ma gelir. ) Fakat Lise 3’ler Twilight’a daha çok
g›c›k olmufl anlafl›lan, kazanan Twilight oldu. Parlak
vampirleri ve üstsüz kurt adamlar› tebrik ediyoruz. 

En berbat Türk erkek flark›c› kategorisi adaylar› flu flekilde idi:

a) Ferhat Güzel
b) Ajdar
c) Ankaral› Turgut
d) Mustafa Topalo¤lu

Bu dalda di¤er adaylar›n yapabilece¤i hiçbir fley yoktu. Büyük
bir hüzünle « En Berbat Türk Erkek fiark›c› » taht›na Ajdar’›n
oturuflunu izlediler... Bekleyin. Orada zaten o oturuyordu. 
Ve böylece bir anketimiz de sonuçlanm›fl oldu. Anketin galibi
iki ödülü (bir dakika... ne ödülü?) birden alan Ajdar oldu.
Lütfen kimse bana dava açmas›n, « NDS’nin Beyaz Duvarlar›
Aras›ndaki Gerçekler » yüzünden bafl›m derde girecek. Zor ifl
benimki. Sevgiyle kal›n. Sayfay› çevirin flimdi. 
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Sonraki kategori ise en berbat
kad›n oyuncuydu. Bu dalda Evrim
Ak›n ve Sinem Kobal yo¤un bir
mücadele içindeydi, di¤er adaylar
ise flöyledi efendim:

a) Beren Saat
b) Cansu Dere
c) Sinem Kobal
d) Evrim Ak›n

Fakat anlafl›lan Evrim Ak›n
okulumuz ö¤rencilerini yeterince
g›c›k edememifl, NDS’nin
gözündeki en berbat kad›n oyuncu

maalesef (neden maalesef dediysem art›k, bilmiyorum) Sinem
Kobal oldu. Beren Saat topuklularla yürüyemiyor olabilir ama
yine de ödülü kazanamad›, flimdi sette giymek üzere bir çift
ortopedik ayakkab› almaya gidebilir bunun mutlulu¤uyla. 

En berbat erkek oyuncu kategorimizin adaylar›:

a) K›vanç Tatl›tu¤
b) Özcan Deniz
c) fiafak Sezer
d) Okan Bayülgen

Bu dalda kazanan Özcan
Deniz oldu. Hem de aç›k ara
farkla! (Okulumuz
ö¤rencileri K›vanç Tatl›tu¤’a
toz kondurmamaya kararl›lar
san›r›m... Bu okul cidden Aflk-
› Memnu’yu seviyor iflte. )
Özcan bey, bofl verin siz
albüm falan ç›kar›n derim. 

En berbat TV Program› dal›nda ise « Iy o program zap›na »
maruz kalan programlar yar›flt›. 

a) Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye
b) Esra Erol’la Evlen Benimle
c) Yalç›n Abi’yle Yüzleflme
d) Yemekteyiz

Yemekteyiz’in yemek savafllar› bu kategoriyi kazanmas›n›
sa¤layamad›, Yalç›n abimiz ve Esra Ceyhan da az oy ald›.
Neticede bu dal›n galibi Esra Erol oldu, kendisine sonraki
yay›n hayat›nda baflar›lar deyip kanal› de¤ifltiriyoruz. Oh, Aflk-
› Memnu’nun önceki bölüm özeti bafllam›fl!

NDS’nin sevmedikleri




