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Notre projet éducatif nous invite à construire tout au long de l'année le jeune
dans toutes ses dimensions

Avec la parution à chaque fin d'année scolaire de la revue « NEDENS‹Z » nos
élèves mettant en lumière des activités sociales et des richesses artistiques s'inscrit
dans cet itinéraire. Jamais nous ne dirons assez , combien la sensibilité du c?ur
est importante pour les jeunes.

Oui, c'est une véritable richesse de pouvoir mettre en valeur ce que les jeunes
réalisent avec leurs mains, leur voix, leur corps... ou avec leur cœur.

Oui il faut que ces jeunes puissent se construire et s'épanouir au travers de leur
passion et grâce à leur talents.

Oui c'est en favorisant toutes les initiatives que notre établissement continuera
à être cohérent avec son projet éducatif.

Et nous le voyons au travers des pages de cette revue, mais aussi à travers les nombreuses photos et reportages
de notre site internet, c'est entre imaginaire et vérité, aube et crépuscule, visages heureux ou tourmentés,
que les jeunes de Sion, chantent, dessinent, créent, dansent, jouent, voyagent, travaillent, pour leur bonheur
et celui des autres. Ce sont ces visages de la vie que nous aimons...

Chers élèves que vos initiatives vous aident à bien vivre.

Bonne fin d'année scolaire 2010/2011.

Yann de LANSALUT

Tebrikler…
8. gün yarat›lan NedenSiz sekiz ay›n sonunda yay›na haz›r...
(bkz. Naz Yelmen'in mizah sayfalar›)

Sevgili Gençler,

Notre Dame de Sion’un havas›nda suyunda baz› özellikler var… Okulumuzun
“ekol” olmas›n›n sebebi ve sonucu olan bu ortak özellikleri, benzer bak›fl aç›lar›n›
ve yaklafl›mlar› hepiniz fark ediyorsunuz. 

Dikkatimi çeken ortak özelliklerinizden baz›lar›: Çok yarat›c›s›n›z, ilginç
fikirleriniz var. Bu fikirler bazen derin analizler olarak yaz›lar›n›za yans›yor; kimi
zaman ise bunlar düflündüren, do¤ru noktalara de¤inen, yar› felsefi ya da
e¤lenceli yaz›lara dönüflüyor. ‹nan›lmaz bir gözlem yetene¤iniz var. Ayn› zamanda

sürekli okuyorsunuz, düflünüyorsunuz, yaz›yor ve çiziyorsunuz. Neden Siz böylesiniz? Hiçbir fleyin nedensiz
olmad›¤› gibi, bu ortak üslûp da nedensiz de¤il… Ders programlar›n›z, programlar›n ö¤retmenlerinizle birlikte
ifllenifl flekli, uygulanan metotlar, ders d›fl› etkinlerimiz, birbirinizi etkileme flekliniz hep bir bütünün parçalar›...

Yetenekleriniz okulda ifade alan› buluyor. Farkl› becerilerinizi, yeteneklerinizi okul ortam›nda paylaflmay› seçti¤iniz
için teflekkür ederim.

Okulu “ekol” yapan etken birikimini bugünün ö¤rencilerine do¤ru flekilde aktarabilmekse, okulu okul yapan
etken de içindeki her bireyin kendini ortaya koyufl fleklidir. Derginin tasla¤›n› okurken yaz›lar›n›z›n ne kadar
içten ve de do¤al oldu¤unu düflündüm. Kendinizi oldu¤unuz gibi ortaya koymay› seçtiniz. Ö¤retmenler neden
y›llarca ayn› s›n›flarda ö¤retmenlik yapsalar da hiç s›k›lmazlar, bilir misiniz? Nedeni, Sizsiniz. Her y›l› bir di¤erinden
farkl› k›lan, her bir ö¤rencinin di¤erinden farkl› ve özellikli olufludur.

Yazd›klar›n›z› okumak çok keyifli… Büyük eme¤iniz oldu¤unu biliyorum. Haz›rlarken yoruldu¤unuzu ama
e¤lendi¤inizi de biliyorum..Derginin bir sosyal sorumluluk projesi için de¤erlendirilmesi fikrini devam ettirmeyi
seçti¤iniz için sizi kutlar›m.

Neden sorusunu sordu¤umuz her durumda hiçbir fleyin nedensiz olmad›¤›n› anl›yoruz.. Her fley, do¤ru sorular›
sormakla bafllar. Neden sorusunu sormak, cevab› bulmak için do¤ru bir bafllang›çt›r.. Her son ayn› zamanda
bir bafllang›çsa bu derginin yay›nlanmas›, belki tatilin bafllang›c› anlam›n› tafl›yor ama ayn› zamanda yeni yaz›lar›n
yaz›lmas›, yeni düflüncelerin üretilmesi anlam›n› da tafl›yor.

Keyifli okumalar...

Yaz tatilinde dinlenirken kendinize flu sorular› sorman›z› dilerim..

Neden benim de bu dergide yaz›m olmas›n? Neden bu dergi senede birden fazla kez yay›nlanmas›n?

Sizin bu sorulara bulaca¤›n›z cevaplar, bizi daha güzel noktalara tafl›yacakt›r...

Sevgiyle...

Suzan SEVG‹
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Soru: Nedir Gazetecilik Kulübü?

Cevap: Gazetecilik kulübü fludur: Okulumuzdaki
yazmaya, çizmeye, araflt›rmaya, okumaya ve daha
önemlisi bunlar› yaparken e¤lenen ö¤rencileri bir
araya toplay›p Dünya’y› ele geçi-... Pardon. Y›lda bir
kere olsun bir taneden fazla say› ç›karmaya çal›flan
ö¤rencilerin oluflturdu¤u topluluktur!

Soru: Kula¤a s›k›c› geliyor.

Cevap: NE?! SIKICI MI? Dostum, biz okuldaki en
e¤lenceli kulübüz! Bir kere flöyle bir fley var, bizim
kulüp toplant›lar›m›zda demokratik bir ortama sahibiz
ve-...

Soru: Ama soruma cevap vermiyorsun.

Cevap: Hay›r. Hay›r! Bu kulübün üyesi oldu¤um için
söylemiyorum, gerçekten. Gerçekten. Kulüp
saatlerimiz e¤lenceli geçer. Hem yaz›lara ilham aramak
için arada ufak geziler de yap›yoruz. Kulüp e¤lenceli,
yeter ki güzel bir çal›flma ortam› olsun!

Soru: Çal›flma ortam›ndan bahset bakal›m.

Cevap: Say›da ne olmal›, ne olmamal›, insanlar ne
okur, ne okumaz, ne iter onlar› bu derginin sayfalar›n›
uçak yap›p atmaya onlar› tart›fl›r›z hep beraber. Sonra,
her ö¤renci kendi ilgi alan› çerçevesinde bir yaz›
haz›rlamaya bafllar. Öyle sürer gider.

Soru: Deadline?

Cevap: O kelime. Ov. Ama say›n›n yetiflmesi için gerekli
deadline’lar! (Buradan TDK’ya sesleniyorum,
“deadline” yerine güzel, Türkçe bir kelime bulsak?)

Soru: Bu arada dergiye verdi¤imiz paralar n’oluyor?

Cevap: Gazetecilik kulübünde olup ülkemizde olup
biten sorunlara duyars›z kalamay›z. Toplad›¤›m›z
paralar› her sene ihtiyac› olan bir okula ya da köye
veriyoruz. Geçen sene Ac›su’ya yard›m etmifltik mesela.

Soru: Sizin bir kazanc›n›z yok yani?

Cevap: Maddi aç›dan yok. Zaten olmamal›, de¤il mi?
Yoksa grev yapabiliriz. Yapabilir miyiz? Geçen seneye
kadar okuldaki her kulübe üye ö¤renci belge al›yordu,
biz oturuyorduk yerimizde Gazetecilik kulübü olarak.
Neyse ki o sorun çözüldü...

Soru: Kimler gelsin kulübe, kimler gelmesin?

Cevap: Herkes gelebilir bence, yeter ki ortaya güzel bir
dergi ç›ks›n ö¤rencilerin okuyaca¤›.

Soru: Biraz politik mi konufluyoruz ne? Az›c›k da havalara
girmifliz, say›n [ismini vermek istemeyen ö¤renci].

Cevap: ... Al›n›yorum ama.

Soru: Peki bu say›da neler var?

Cevap: Söylemem! Öhöm...
Amaoldukçakomike¤lencelibiriçeri¤esahibizyinebirdeo
kuldaçokilginçyerleregittikö¤rencileringitmedi¤i...
Öhöm öhöm...

Soru: Teflekkürler say›n [ismini vermek istemeyen
ö¤renci]!

Cevap: Ne demek efendim! Okuyun dergimizi!
Kulübümüze kat›l›n! Süperiz. Cidden. Medyatek’te
pufuduk minderlerde oturan süper yaflam formlar›y›z biz.

Gazetecilik Kulübü Tan›t›m›
Merhaba sevgili bunu okuyan kifliler!

Duydu¤umuza göre herkes flu ‘Gazetecilik Kulübü’
nedir, ne de¤ildir diye çok merak ediyormufl. Biz
de ediyorduk. Duramad›k durdu¤umuz yerde,
gittik kulüpten ismini vermek istemeyen bir
ö¤renciyi yakalad›k ve sorduk. Onu
teneffüslerden mahrum etmek ve matematikten
kendisine güzel, yuvarlak ve k›rm›z› bir s›f›r
verdirtmekle tehdit ettik, sorular›m›z› cevaplad›!

kulüp

Fahri kulüp üyelerine teflekkürlerimizle...
Çizimleriyle dergimize renk katan Ayflegül Altunay ve Öykü Aras'a;

yaz›lar›yla dergimizi zenginlefltiren Alara Kuseto¤lu, Emre Özkan ve Selen Akgün'e;
foto¤raflar›yla kapa¤›m›z› oluflturmam›z› sa¤layan Ahmet Emre Ünal ve Ege Olgaç'a

teflekkürlerimizi sunar›z.
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AFS, e¤itim hedeflerini, kiflisel,

toplumsal, kültürleraras› ve küresel

olmak üzere dört zemin üzerine

oturtur. AFS Program› ile yaflanan

de¤iflim y›l›n›n bu alanlardaki

geliflime katk›da bulunmas› beklenir.

Mevcut araflt›rma “kültürleraras›”

katk› boyutuna odaklanm›flt›r.

AFS Program›

Kültürleraras› ö¤renim deneyimi baflka bir kültürün
yak›n›nda olmaktan çok daha fazlas› demektir.

� AFS ö¤rencileri a¤›rland›klar› ülkenin kültürü hakk›ndaki bilgilerini çok daha fazla artt›rd›lar.

� AFS ö¤rencilerinin yüzde 47’si bulunduklar› ülkenin dilini ak›c› flekilde konuflmaya bafllad›.

� AFS ö¤rencilerinin kültürel farkl›l›klar konusundaki kayg›lar› ciddi oranda azal›rken kontrol

grubunda bir de¤iflikli¤e rastlanmad›.

� Evlerine dönmelerinin üzerinden 6-8 ay geçen AFS ö¤rencileri, arkadafllar›n›n 1/4 ’ünün farkl›

kültürlerden oldu¤unu söyledi, kontrol grubunda bir de¤ifliklik olmad›.

� AFS ö¤rencilerinin, kültürleraras› anlay›fl konusunda kontrol grubuna göre gözle görülür

düzeyde gelifltirdikleri gözlendi.

� AFS ö¤rencilerinin yüzde 38’i AFS Program›nda di¤er kültürleri tan›mlarken “onlar” ve “biz”

kullan›rken, program sonunda düflündüklerinin aksine di¤er kültürleri kendilerininki kadar iyi

tan›ma imkân› bulduklar›n› ifade ettiler.

� AFS ö¤rencilerine yap›lan anketlerde ö¤rencilerin yüzde 55’inin kültürel farkl›l›klardan çok

kültürel benzerliklere odakland›¤› gözlendi.

AFS ö¤rencileri kontrol grubuna göre gözle görülür bir geliflim göstermifltir:

Bu de¤iflimlerin kal›c› oldu¤u görüldü!

AFS
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NASIL AFS’L‹ OLUNUR?
Türkiye’de AFS de¤iflim programlar›n› Türk Kültür Vakf› organize etmektedir. TKV her y›l
Kas›m-Aral›k aylar› aras›nda s›ras›yla, yaz›l› ve sözlü (mülakat) s›navlar›n› gerçeklefltirmektedir.
Yaz›l› s›nav, çoktan seçmeli, genel kültür ve genel yetenek sorular›ndan oluflur. Yaz›l› s›navda
baflar›l› olan adaylar, daha önce AFS deneyimi yaflam›fl olan kiflilerden oluflan komisyonlarca

sözlü s›nava al›n›r. Bu iki s›navdan geçmeniz durumunda aday ö¤renci durumuna gelirsiniz. Aday ö¤renciler art›k
potansiyel AFS'lilerdir. Gerekli evrak teslimi, di¤er ülkelerin o y›lki kotalar›n› aç›klamalar› ve karfl›l›kl› yaz›flmalar
ö¤rencilerin kabullerini almak için gerçeklefltirilmektedir. Ö¤rencilerin AFS deneyimine bafllay›p bafllamayacaklar›,
gidecekleri ülkelerden gelecek kabul mektuplar›na ba¤l›d›r. Kabullerin gelmesi, AFS deneyiminizin bafllamas›
demektir. Program› baflar›l› bir flekilde bitirmeniz halinde ise art›k siz de bir AFS'lisinizdir!

AFS AMAÇ BEYANNÂMES‹

AFS, insanlar›n daha âdil ve bar›fl dolu bir

dünya yaratmak için gerekli bilgileri,

becerileri ve anlay›fl› gelifltirmelerine

yard›mc› olacak kültürleraras› ö¤renme

f›rsatlar› sunan, uluslararas›, gönüllü,

hükümet d›fl›, kâr amac› gütmeyen bir

organizasyondur.

AFS, kiflilerin çeflitlilik arz eden bir

dünyada bar›fl ve anlay›fl için çal›flan

sorumlu küresel yurttafllar olarak hareket

etmelerine imkân sa¤lamaktad›r.

AFS, her bireyin ve tüm uluslarla

kültürlerin itibar›na ve de¤erine olan

inanc› tasdik etmeye çal›flmaktad›r. Irk,

cinsiyet, dil, din veya sosyal statü ayr›m›

olmaks›z›n, insan haklar›na ve temel

özgürlüklere sayg›y› teflvik etmektedir.

AFS’nin etkinlikleri temel de¤erleri olan

itibara, farkl›l›klara karfl› gösterilen

sayg›ya, uyuma, duyarl›l›¤a ve hoflgörüye

dayanmaktad›r.

AFS’N‹N ESAS DE⁄ERLER‹ VE VASIFLARI

S›nava kat›l›m koflullar›:

� Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmak.

� Lise haz›rl›k, 1, 2, 3 ve 4.
s›n›flar›nda ve 16-18 yafllar›
aras›nda olmak.

� Sa¤l›k durumu elveriflli olmak.

� Türkiye’yi yabanc› bir ülkede temsil
edecek nitelikleri tafl›mak.

Hangi ülkelere gidebilirim?

� Her ne kadar AFS Programlar› 16-18 yafl aras› gençlere
yönelik olsa da her ülkenin kendine has dar yafl
aral›klar› olabilir.

� Dil, AFS s›nav›nda bir seçim kriteri de¤ildir. Herhangi bir
dili ve/veya dilleri bilmeniz size bir avantaj
sa¤lamayacakt›r. Fakat say›ca az da olsa baz› ülkeler
ö¤renci kabullerinde zorunlu dil bilgisi istemektedir.
(Örn: Fransa, Almanya, Kanada, Avusturya…)

� Ö¤rencilerin gidece¤i ülkeler, gidilecek ülkelerin verdi¤i
kotalara göre belirlenmekte ve bu yüzden ülke
seçenekleri y›llara göre de¤iflebilmektedir. AFS, Türkiye
2011-2012 döneminde 39 farkl› ülke ile çal›flacakt›r.

AVRUPA
� Almanya
� Avusturya
� Belçika - Flaman
� Belçika - Frans›z
� Çek Cumhuriyeti
� Danimarka
� Finlandiya
� Fransa
� Hollanda
� ‹spanya
� ‹sveç

� ‹sviçre
� ‹talya
� ‹zlanda
� Macaristan
� Norveç
� Portekiz
� Rusya

ASYA
� Çin
� Filipinler
� Hong Kong

� Japonya
� Tayland
� Yeni Zelanda

AMER‹KA
� ABD
� Arjantin
� Bolivya
� Brezilya 
� Dominik

Cumhuriyeti
� Honduras

� Kanada
� Kosta Rika
� Meksika
� Paraguay
� Peru
� fiili
� Venezuela

AFR‹KA
� Güney Afrika
� M›s›r

2011-2012 DÖNEM‹ AFS PROGRAMINDA 39 FARKLI ÜLKE YER ALMAKTADIR

AFS
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NDS’li Emre Çiftelerli,

bizimle AFS deneyimlerini,

önerilerini ve

kazan›mlar›n› paylaflt›.

Emre
Çiftelerli

“‹lk beklentim oradaki kültürü ve yaflay›fl
biçimini ö¤renebilmekti. Bir di¤er

beklentim ise baflka bir ülkede Türkiye'yi
temsil etmek, dilimi gelifltirmek ve

sorumluluk almakt›.”

AFS

- Hangi ülkeye gittin?

- Fransa'da Paris'e gittim. Bu bir flanst›.

- Neden Fransa?

- Aç›kças› öyle belli bir nedeni yok. Bize 3 seçenek
veriyorlard›. 3 tercihinizi yaz›yordunuz. Bu tercihlerin
frankofon ülkeler olmas› zorunlulu¤u da vard›. Ben
de Fransa'y› yazm›flt›m ve denk geldi. Oray› yazma
nedenim ise Fransa'n›n sempatik oldu¤unu
düflünüyor olmamd›.

- Hangi beklentilerle gittin?

- ‹lk beklentim oradaki kültürü ve yaflay›fl biçimini
ö¤renebilmekti. Bir di¤er beklentim ise baflka bir
ülkede Türkiye'yi temsil etmek, dilimi gelifltirmek ve
sorumluluk almakt›. Biliyorsunuz orada kendi aileniz
yan›n›zda olmuyor. ‹ster istemez sorumluluk
al›yorsunuz ve baflka ülke, baflka bir dil demek, bu da
önemli.

- Ne tür kazan›mlar›n veya düfl k›r›kl›klar›n oldu?

- Yabanc› bir ülke oldu¤u için birtak›m eksiklikleriniz
oluyor. Baz› dini eksiklikleri buna örnek verebilirim.
Bunun yan› s›ra son günlerde özellikle belirgin olmak
üzere bir korkum vard›. Geri döndü¤üm zaman,
ailemin benden bekleyece¤i fleylerden korktum.
Elbette ki bende büyük bir de¤iflim olmas›n›
bekliyorlard›. Bundan korkuyordum.

- Kolay çevre edinebildin mi?

- Öncelikle aile konusunda çok flansl› oldu¤umu
düflünüyorum, melek gibilerdi. Her konuda bana
yard›m ettiler. Hâlâ görüflmeye devam ediyoruz.
Okulda ise ilk günler çok iyi geçti. Herkes yeni gelen
bir ö¤renciye karfl› merakl› ve yard›mc› bir tav›r
içindeydi. Ancak bu da bir yere kadar devam etti.
Daha sonra ellerini çektiler. Bu yüzden ilk bir buçuk
ay zorluydu diyebilirim. Yaln›z kald›¤›m zamanlar çok
oldu. Daha sonra, oradaki kardeflimle vakit geçirmeye
bafllad›m. Gitgide bir çevrem oldu. Noel zamanlar› ve
tatillerin de etkisi var. Ve elbette partilerin de.

- Gidecek olanlara tavsiyelerin neler?

- Öncelikle söylemeliyim ki zorlu anlar olacak. Güçlü
olmal›s›n›z. Zorlan›p vazgeçmek sadece bir kaç›fl olur,
bir çözüm yolu de¤il. Unutmay›n ki zorlanmadan
hiçbir baflar›ya ulafl›lamaz. Ayr›ca böyle bir tecrübe
f›rsat› bir daha elinize geçmeyebilir. Evet, al›flmak
kolay olmayacak ancak uzun vadeli olarak bu bir y›l›n
çok iflinize yarayaca¤›n› bilin.

� EZG‹ EZENC‹
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GENEL B‹LG‹:
Gunther von Hagens’in Body Worlds sergileri, insan yaflam›n›n
tüm safhalar›n›, (anne karn›ndan ölene kadar) otantik insan
örne¤i üzerinde gösteriyor. Dr. Angelina Whalley, Body Worls
sergilerinin kavramsal planlay›c›s› ve tasar›mc›s›d›r.

Bu otantik insan örnekleri, her yafltan vücutlar›n› ba¤›fllam›fl
insanlard›r.(Adlar› ve ölüm nedenleri, kiflisel istekleri
do¤rultusunda sakl› tutulmufl.) Bu halde 'plastinasyon' ad› verilen
zorlu bir 'tafllaflt›rma-dondurma yöntemi' ile kalabiliyorlar.

Serginin amac›, halk› insan bedeninin iç iflleyifli hakk›nda
bilgilendirmek, hastal›kl› ve sa¤l›kl› vücutlarla, kaliteli yaflam
tarz› seçimlerinin etkilerini göstermektir.

Bu sergide insan vücudunun hem k›r›lgan hem de çok dayan›kl›
oldu¤unu görebiliyorsunuz.

� Dr. Angelina Whalley, Body

Worlds sergilerinin kavramsal

planlay›c›s› ve tasar›mc›s›d›r. Bu

otantik insan örnekleri, her

yafltan vücutlar›n› ba¤›fllam›fl

insanlard›r. Bu halde

'plastinasyon' ad› verilen zorlu

bir 'tafllaflt›rma-dondurma

yöntemi' ile kalabiliyorlar.

BODY WORLDS
YAfiAM DÖNGÜSÜ SERG‹S‹

sergi
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SERG‹:
Gitmeden önce göreceklerimin gerçek insan bedeni
olduklar›n› ö¤rendi¤imde tereddüt ettim. fiaka de¤il, gerçek
insan bedeni. Sonra merak›ma yenik düfltüm ve bir cesaretle
kendime, ''‹nsan olduklar›n› unut'' diyerek yola koyuldum.

Sergiye girdi¤inizde sizi yavafl yavafl al›flt›r›yorlar: Önünüze
hemen bir 'insan' ç›km›yor. Ad› üstünde: yaflam döngüsü.
Yani önce embriyolar ve cenin geliflimi (4. hafta- 33.hafta)
var. Bu bölüm, gezmek istemeyenler için bir duvarla ayr›lm›fl.

Ceninleri geçtikten sonra kulak, kafatas› içi gibi çeflitli
parçalar gösteriyorlar ve sonunda beklenen an: kaslar›
tan›tan insan.

Y›lmak yok, yürümeye devam: birkaç kemik ve bir plastinat
(plastinasyon ifllemi geçirmifl insan bedeni) daha. Bu
seferkinin amac›, deri hakk›nda bilgi vermek. Elinde derisini
tutuyor, yan›ndaki bilgi kâ¤›d›nda cildin en büyük ve en a¤›r
organ oldu¤u bilgisi yaz›yor. (‹tiraf edeyim, bu noktada derin
bir nefes almam gerekti.)

Bundan sonraki plastinatlar art arda geliyor: Ortopedik ve
cerrahi ameliyatlar› göstermek için poz vermifl 'Tai-Chi'
adam›, beyinden ç›kan tüm sinirleri göstermek için -omurili¤i
ve beyni kuyruk sokumuna kadar yar›lm›fl- 'Satranç
Oyuncusu', bir gencin kaslar›n› gösterme görevini üstlenmifl
17 yafl›ndaki 'Basketbolcu' gibi.

sergi
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Sinir sistemini anlatan bölüme ise bir ressam
konulmufl, yan›nda da göz ve ressamlar
hakk›nda bilgiler verilmifl. Edgar Degas ve
Claude Monet 'nin 'gördükleri' ve
'resmettikleri'ne örnek birer tablolar
konulmufl. Size flöyle anlatay›m, gözü bozuk
olmayan bir insan 120 metre uza¤› nas›l
görüyorsa, bu ressamlar sadece 6 metre
uzakl›ktan ayn› görüntüyü görebiliyorlarm›fl.

Bir sonraki plastinat biraz daha ilginç, di¤erleri
gibi cam fanusa konulmam›fl. Hatta en küçük
ayr›nt›ya kadar parçalan›p, her parças› iplerle
sark›t›lm›fl ve üç boyutlu bir görüntü elde
edilmifl.

Ve yine aram›zda bir engel olmayan bir
plastinat: 'Sürücü'. fiaha kalkm›fl bir at›n
üzerinde, elinde beynini tutan bir insan›
gösteriyor. Arada cam olmamas›n›n ve at›n
büyüklü¤ünün etkisiyle bu heykelden yo¤un
bir toz kokusu geliyor.

fiimdi bir koridorla baflka bir bölüme
geçiyoruz. Koridorda 'Yafllanma Sanat›n›n
Ustalar›'n›n, yani 100 yafl›n› aflm›fl kiflilerin s›rlar› aç›klan›yor.

‹flte bu s›rlar› sizler için yaz›yorum:

1- Amaçl› bir yaflam edinin.
2- Gökkufla¤›n› yiyin. (Sa¤l›kl› beslenin.)
3- Birisine bir fley ifade edin.
4- Egzersiz ve hareket yaflam tarz›n›z olsun.
5- ‹yimser olun.
6- Ömür boyunca ö¤renmeye çal›fl›n ve dünyaya dahil olun.
7- Az, asl›nda çoktur. (Hiçbir zaman t›ka basa doymay›n.)

Geçti¤imiz yeni bölümde art›k orta yafl ve yafll›l›k üzerinde
duruluyor. 'Zürafa', 'Aya¤a kalkan iskelet', 'Rugby oyuncusu',

'Dans eden çift' buradaki plastinatlar›n baz›lar›. Bu bölümde
Mark Twain'den William Shakespeare'e kadar bütün
tan›nm›fl kiflilerin yafllanma veya yafll›l›k üzerine sözleri de
duvarlara as›lm›fl.

80 yafl›ndaki bir adam› da inceledikten sonra kendinizi
kapt›rd›¤›n›z o ilginç dünyadan ç›k›p, gün ›fl›¤›na ad›m
at›yorsunuz.

Sergiyi gezerken çok yorulmufl ve ac›km›fl›m: Yemek yemek
için bir yer aramaya bafll›yorum. Bu arada inceledi¤im
plastinatlar›n art›k bana hiç de yabanc› ve flok edici
gelmedi¤ini fark edip kendi kendime gülümsüyorum.

� ZEYNEP SOYSAL

sergi
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Gezdik, Gördük, Yazd›k

otre Dame De Sion gibi bir lisede okuyoruz; fakat
okulumuzun yan›ndaki tarihi bir eser olan St. Esprit

hakk›nda neler biliyoruz? Okulumuzda ibadet yerleri ve
bunlar›n ait oldu¤u semavi dinlerle ilgili hiç düflünüyor
muyuz? ‹flte biz bu bölümde bu sorulara cevaplar verece¤iz...

Kulüp olarak dergimizi daha etkileyici ve ilgi çekici k›lmak
için daha baflka neler yapabilece¤imizi düflünürken, akl›m›za
gezi bölümü yapmak geldi. Peki ama nereleri gezecektik?
Ço¤umuzun merak etti¤i ve ilgisini çekebilecek yerler
olmal›yd› bunlar. Akl›m›za haz›rl›k s›n›f›ndayken sadece
bilgisayar odas›n›n cam›ndan görebildi¤imiz kilise geldi.
Arada bir, ders esnas›nda çalan çanlar›yla ve pencereden
görünen kocaman haç›yla ilgimizi çekmiflti ama gidip görmek
k›smet olmam›flt›. Elimize böyle bir f›rsat geçmiflti, biz de
neden kullanmayal›m ki dedik.

Saint Esprit Katolik Kilisesi

Parmakl›kl› kap›n›n ard›nda
tüm heybetiyle bizleri bekleyen
bir bina: Saint Esprit Katolik
Kilisesi... Bir y›ll›k merak›n
ard›ndan en sonunda o
parmakl›klar›n ard›na
ulaflabildik.

‹çeri ad›m att›¤›n›z anda Papa
XV. Benedictus'a ait bir
heykelle burun buruna
geliyorsunuz. Sa¤ elinde bir
parflömen bulunan ve sol eliyle
de halk› kutsayan Papa'n›n

heykeli, bahçeyi adeta himayesi alt›na alm›fl durumda.

Latin Katolik Cemaati'nin o günkü ruhani lideri Monsenyör
Hillereau, çok az say›da insan›n bulundu¤u ›ss›z bir yerde bir
kilise kurmak istemifl ve birçok zorlukla bu araziyi sat›n alm›fl.
Ünlü mimar Gaspare Fossati, çal›flmalara 1845'te bafllam›fl ve
1846'da bitirmifl. Ancak kilisenin son derece dayan›ks›z
yap›ld›¤›, bir ayin s›ras›nda çat›dan gelen k›r›lma sesleri
sayesinde anlafl›lm›fl ve kilisenin tekrar yap›m›na karar verilmifl.
Bu kez mimar Pierre Vatalis, Napoleon Biandi ve o¤lu Etienne
kilise yap›m›nda çal›flmaya bafllam›fllar. Ancak tam bu s›ralarda
ç›kan kolera salg›n›ndan korkarak Büyük Ada'ya giden Vitalis
yüzünden çal›flmalar yar›m kalm›fl. Bu yüzden kilisenin
mimarl›¤› da papaz Antoine Giargivitch'e kalm›fl.

Oldukça eski görünümlü ahflap kap›lar›n ard›ndan yeni bir
as›ra ad›m at›yorsunuz. Gösteriflli bir yap›s› olan bu kilise,
di¤er ibadethanelerin aksine birçok tablo ve Meryem Ana
heykelcikleriyle doluydu. Biraz lofl bir ortam da olsa yak›lan
mumlar›n küçük ›fl›klar› ortama s›cac›k bir hava katm›fl.

Kilisenin alt katlar›na do¤ru oldukça dolambaçl› bir yoldan
geçerek parmakl›kl› bir kap›n›n önüne geliyorsunuz. Alçak
tavanl› ve karanl›k bir yer olmas›na karfl›n mezarl›k, insanlar›
hayrete düflürecek kadar ihtiflaml›. Mermerden mezar bafllar›,
lahitler, büstler zaman›n etkisinden az çok etkilenerek
varl›klar›n› sürdürüyorlar. Aya¤›n›z› nereye atsan›z bir
mezara denk geliyor. Kilisenin kurucusu Monsenyör
Hillereau'nun ve Notre Dame De Sion rahibelerinden k›rk›n›n
mezar› bu kilisenin alt›ndad›r. Francesca Della Suda, (ünlü bir
eczac›) Pera sosyetesinin ileri gelen ailelerinden Parma ve
Allen aile mezarl›klar› da burada bulunmaktad›r. Ayr›ca
Osmanl› Saray›'n›n müzisyeni Donizetti Pafla'n›n mezar› da
kendi iste¤i üzerine burada yer al›yor.

Mezar›n etkisinden tam olarak kurtulamadan görevli bizi bir
baflka odaya yönlendirdi. Papa'n›n ziyareti s›ras›nda kilisede
kendisi için haz›rlanan oda, oldu¤u gibi muhafaza edilmifl.
Tören k›yafetleri, el yaz›s›yla yazd›¤› baz› mektuplar ve tören
eflyalar›, sanki odadaki zaman durmuflças›na bizleri
bekliyordu. Tarihi yeniden yafl›yorduk.

Okulumuzun yan›nda bir mezarl›k oldu¤u gerçe¤iyle biraz
ürkmüfl olsak da, sonunda merak›m›z› gidermifl olman›n
verdi¤i mutlulukla ve bizi gezdiren görevliye teflekkür ederek
bu geziyi burada noktalad›k.

� Notre Dame De Sion Gazetecilik Kulübü olarak ilk gezimizi parmakl›kl› kap›n›n
ard›nda tüm heybetiyle bizleri bekleyen bir bina; Saint Esprit Katolik Kilisesi’ne
gerçeklefltirdik, ikinci dura¤›m›z Neve fialom Sinagogu oldu ve son dura¤›m›z Mimar
Sinan taraf›ndan 1551-1558 y›llar› aras›nda infla edilen Süleymaniye Camii’siydi.

N
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Neve fialom Sinagogu

‹kinci dura¤›m›z, Neve fialom Sinagogu oldu. ‹çeri
girdi¤imizde kimliklerimizi istediler ve birçok güvenlik
kontrolünden geçtik. Bu kadar tedbirin neden gerekli
oldu¤unu ise içeride tan›flt›¤›m›z haham (Leon Adoni)
sayesinde ö¤rendik. 6 Eylül 1986 cumartesi sabah› saat tam
09:17'de bir grup terörist, dua etmekte olan cemaate atefl
açm›fllar ve 22 Musevi hayat›n› kaybetmifl. Duvarda da bu ac›
güne ait izler silinmemifl ki cemaat, kay›plar› için dua etmeyi
unutmas›n.

Sinagoga girince neyle karfl›laflaca¤›m›za dair pek bir fikrimiz
yoktu. Her yerde flamdanlar, mumlar, s›ralar; yani karanl›k ve
mistik bir ortam... Kiliselerden buram buram yay›lan ihtiflama
karfl›n gitti¤imiz sinagog, oldukça fl›k,
sade ve ferah bir yerdi. Bizi bu kadar
etkilemesinin bir nedeni de budur
belki. Musevilik hakk›nda daha
ö¤renmemiz gereken birçok fley
oldu¤unu fark ettik. Haham Leon
Adoni, bizim birçok sorumuza aç›k
yüreklilikle ve derin bir bilgi
da¤arc›¤›yla yan›t verdi. Buradan
kendisine bir kez daha çok teflekkür
ederiz.

‹çeri girdi¤imizde dikkatimizi çeken
fleylerden biri de sinagogun alt
kat›n›n bir kültür sanat merkezi
olmas›na karfl›n, dua edilen yerde bir
tane bile tablo bulunmamas›yd›.
Bunun nedenini Haham Adoni'ye sorduk. O da bize, dua
ederken Musevilerin Tanr›'dan baflka bir fleye konsantre
olmamalar› için resim olan yerlerde dua edilmedi¤ini söyledi.

Bunun d›fl›nda sinagogun yap›s›na dair flunlar› söyleyebiliriz:
‹ki katl› olmakla birlikte pencereleri süslü vitraylarla kapl›yd›
ve içi de oldukça ayd›nl›kt›.Üzerlerinde flamdan figürleri
bulunan vitraylar, bize biraz kiliseleri; iki katl› yap›s›ysa,
camiileri an›msatm›flt›. Bunlar›n d›fl›nda, deri üstüne elle
yaz›lm›fl, ‹branice metinlerin ve Tevrat'›n, genifl, uzun bir kap›
arkas›nda bulunuyor olmas› da ilgi çekiciydi. Bu kap›, sadece
törenler esnas›nda aç›l›yormufl.

Baflka okullar›n da ziyaret etti¤i sinagogtan zaman›m›z
doldu¤u için ayr›lmak zorunda kald›k ve rotam›z›
Süleymaniye Camii'ne çevirdik.

� Musevilik tek Tanr›l› bir dindir.

� Hz. Musa'ya atfen bu ismi alm›flt›r.

� Kutsal kitaplar› Tevrat't›r.

� Tanr› Musevilerle bir antlaflma yapm›fl,
emirlerini ve yasalar›n› Hz. Musa
arac›l›¤›ylaYahudilere duyurmufltur.

� Bafll›ca bayramlar›: Rofl-Aflana (Y›lbafl›)
Bayram›, Sukot (Çardaklar) Bayram›,
Hanuka (Ifl›klar) Bayram›, Purim (fieker)
Bayram›, Pesah (Hamursuz) Bayram›,
fiavuot (Haftalar) Bayram›'d›r. 

� En önemli oruçlar› Yom Kipur (Kefaret
günü) orucudur.

� Museviler domuz ve deniz ürünleri
(karides, midye, ›stakoz) yemiyor.
Yüzgeçli ve pullu bal›klar
tüketilebiliyor. Av hayvanlar› yenmiyor.
Çift t›rnakl› ve gevifl getiren hayvanlar
din adamlar›nca kesildikten sonra
yenilebiliyor. 

� Museviler, erkek çocuklar›n›
do¤umlar›ndan sekiz gün sonra sünnet
ediyor. 

� 13 yafl›na girmifl erkek çocuklar dini
olarak reflit say›l›yorlar. Bar mitsva ad›
verilen bir tören gerçeklefltiriliyor. Erkek
çocuklar, bu törenle birlikte cemaat
ifllerine girmeye hak kazan›yorlar.

� Reflit olma yafl› k›zlar içinse 12. K›zlar
için yap›lan törenin ad› ise bat mitsva.

� Musevilerde, di¤er dinlerden farkl›
olarak kad›n peygamberler bulunuyor.
Yine de On Emir'den beflincisi « Babana,
annene sayg›l› ol. » diyerek babaya
öncelik veriyor. 

� Erkek, dua etmek zorunda ancak kad›n
de¤il çünkü kad›n›n evine  ve
çocuklar›na karfl›  görevleri daha önemli
say›l›yor.

� Kad›nlar, birçok dinde oldu¤u gibi
Musevilikte de din görevlisi olam›yorlar,
dini törenleri yönetemiyorlar.
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Süleymaniye Camii

Kanuni Sultan Süleyman ad›na 1551-1558 y›llar› aras›nda
‹stanbul'da Mimar Sinan taraf›ndan infla edilen Süleymaniye
Camii'sini, kulüp olarak gezmeye gittik. Yap›m›ndan
günümüze dek ‹stanbul'da yüzü aflk›n deprem
gerçekleflmesine karfl›n, camiinin duvarlar›nda en ufak bir
çatlak oluflmam›fl. Camiinin giriflte göze çarpan ilk özelli¤i,
kullan›lan motiflerin, süslemelerin sadeli¤idir. Birçok
foto¤rafta da göze çarpt›¤› gibi kubbelerdeki, duvarlardaki
motifler çok büyük bir özenle yap›lm›fl ve günümüze
ulaflt›r›labilmifl.

Camiinin haz›rl›klar›na sultan›n emriyle h›zl› bir flekilde
bafllanm›fl ve inflaat ayn› h›zla tamamlanm›fl. Camiide
herhangi bir çöküntü olmamas› için temeli at›ld›ktan sonra
bir sene inflaata ara verilmifl. Bu, gerçekten de ifle yaram›fl.
Hâlâ tüm görkemiyle sa¤lam bir flekilde ayakta duran camii,
‹stanbul'un en çok turist çeken mekânlar›ndan birisidir.

Camiinin 4 minaresi var. Bunun nedeni, Kanuni'nin
‹stanbul'un fethinden sonraki dördüncü padiflah
olmas›d›r. Dört minarenin üzerinde bulunan on flerefe de
Kanuni'nin Osmanl›n›n onuncu padiflah› oldu¤unu gösterir.
Mimar Sinan, camii içinde sesin iyi yay›lmas› ve duyulmas›
için harika bir teknik kullanm›fl. Bunun için bütün kubbeleri

çift kubbe fleklinde yapm›fl.

Camiinin ana girifli, etraf› revaklarla çevrili, ortas›nda
flad›rvan› olan iç avludan yap›lmaktad›r. Giriflin sa¤›nda
bulunan bronz kafesli bölme, 18. yy. Türk maden iflçili¤inin
güzel bir örne¤idir.

‹çeri girildi¤inde çok büyük, görkemli, sade fakat yo¤un bir
flekilde ifllenmifl duvar motifleri göze çarp›yor. Ifl›kland›rma,
camiinin tarihi havas›n› korumak için biri büyük, biri küçük
iki halka ile ve bunlar›n etraf›nda bulunan birçok ampul ile
camiinin tam ortas›na as›larak sa¤lanm›fl.

2007 y›l›nda bafllan›p 2011 y›l›nda restorasyonu
tamamlanan Süleymaniye Camii'nde mimar, kalemkâr,
hattat, sanat tarihçisi, restoratör ve iflçilerden oluflan 200
kiflilik bir ekip çal›flm›fl. Restorasyon kapsam›nda camiinin
kubbelerinin kurflunlar› tamamen de¤ifltirilmifl. Camii 8
fliddetindeki bir depreme dayan›kl› hale getirilmifl. Küçük
çatlaklar onar›lm›fl, d›fl cephe temizli¤i gerçeklefltirilmifl ve
koruyucular sürülmüfl.

Kulüp olarak yapt›¤›m›z ziyaretimizi, hûflu içinde namaz k›lan
insanlar›n aras›ndan geçerek tamaml›yoruz. Süleymaniye
Camii, tüm görkemiyle sizleri ziyaretine bekliyor.

� RANA SOYAK, EZG‹ EZENC‹, SILA NAZ YÜKSEL
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u sene dergimize konuk olan Cüneyt Ülsever, olaylara
getirdi¤i farkl› yorumlar› ve genifl bak›fl aç›s›yla bizleri

etkileyen bir yazar.

1951 y›l›nda Ankara'da dünyaya gelen Ülsever, liseyi Robert
Kolejde, üniversiteyi ise Bo¤aziçi Üniversitesinde okumufltur.
‹ktisat e¤itiminin ard›ndan, John Hopkins Üniversitesinde
yüksek lisans›n› uluslararas› iliflkiler alan›nda yapm›fl, Harvard
Üniversitesinde doktoras›n› tamamlam›flt›r. Baflar›l› akademik
hayat›nda doktor unvan› alan Cüneyt Ülsever, daha sonra
medyaya yönelmifltir. Ayr›ca 1999 y›l›ndan beri, Hürriyet'te ve
Daily News'de köfle yazarl›¤› yapmakta, ayn› zamanda bu
kurumlar›n insan kaynaklar›nda dan›flmanl›k görevini
sürdürmektedir.

Hürriyet gazetesine son eklenen isimlerden olan Cüneyt
Ülsever, bankac›l›k ve insan kaynaklar› uzman›d›r. Farkl›
alanlarda çal›flm›fl olmas›, yaz›lar›na da yans›m›fl ve farkl›
bak›fl aç›lar›n› okuyucular›na sunmas›n› sa¤lam›flt›r.

Bizimle yapt›¤› söylefli s›ras›nda, onu yak›ndan tan›ma f›rsat›
bulduk. Ülsever'in, ciddi duruflunun ard›nda mizah dolu bir
dilin, samimi ve içten bir üslubun sakl› oldu¤unu görme flans›
yakalad›k. Her harfinde hem merak gideren hem de yeni
fikirler uyand›ran sat›rlar›n› okudukça, bunu siz de
göreceksiniz.

- Politik görüfllerinizin oluflmas›nda yurtd›fl›nda ald›¤›n›z
e¤itimin rolü var m›?

- Kesinlikle var, bir kere zaten herkesin düflünce sistemati¤i
oluflurken bunda ailenin, çevrenin etkisi oluyor ama bence en
fazla etki okulda olufluyor. Yurtd›fl›na gidince de düflünce

sistemati¤i de¤iflebiliyor; yani dünyada insanlar her yerde
ayn› metotta düflünmüyorlar. Türk'ün düflünme sistemati¤iyle
Avrupal›n›n, Amerikal›n›n Çinlinin Japon'unki farkl›.

- Yurtd›fl›na Marksist olarak gittim, liberal demokrat olarak
geri geldim; yani düflünce dünyam› altüst ettim. Tam tersine
döndüm. Burada okudu¤um kitaplar›n, hocalar›m›n yurt
d›fl›ndaki okul arkadafllar›m›n, bir de bana ö¤retmenlik
etti¤ini bilmeden ö¤retmenlik eden sokaktaki insan›n yaflam
tarz›n›n, insanlarla sohbet ederken onlar›n düflünce
sistemati¤inin muhakkak etkisi oluyor. Bundan etkilenmeden
edemiyorsun. Sokaktaki bir haks›zl›¤a bir Amerikal›n›n
verdi¤i tepkiyle Türk'ün verdi¤i tepki çok farkl› olabiliyor.
Özgürlükler konusunda da bir yabanc›n›n tavr›yla Türk'ün
tavr› farkl› olabiliyor. Çok net hat›rl›yorum, vergi kaç›rman›n
bu kadar ay›p say›ld›¤›n› ben Amerika'da ö¤rendim; çünkü
Türkiye'de vergi kaç›rmak ay›p de¤ildir. Devlet kovalar,
vatandafl kaçar. Orada do¤rudan do¤ruya insanlar bir kifliyi
vergi kaç›rd›¤› için h›rs›zl›k yapm›fl gibi adeta bir insan›n
evine girip onun mal›n› çalm›fl gibi k›n›yorlar ve vergi
kaç›rd›¤› için yakalanan bir kiflinin bulundu¤u toplumdaki
itibar› altüst oluyor. Halbuki bizde, bütün sosyetenin gülleri
televizyonun bülbülleri hepsine bakt›¤›m›z zaman bunlar,
vergi kaçakç›s› ve vergilerini tam ödemeyen insanlard›r ama
ayn› zamanda itibar› olan insanlard›r. Lüks bir lokantaya
gitti¤in zaman, en çok itibar› gören insan devlete en fazla
kaz›k atand›r ama garsonlar bahflifli bol tutuyor bu beyefendi
diye, onu kap›da karfl›l›yorlar. Onun için tabii ki bulundu¤un
yer, bulundu¤un ülke insan›n düflünce tarz›n› çok etkiliyor.
Ben sistem olarak Anglosakson yani ‹ngiltere merkezli,
Amerika'da geliflen düflünce tarz›ndan çok etkilendim.

Cüneyt Ülsever ile Söylefli
“Yurtd›fl›na Marksist olarak gittim, liberal demokrat olarak geri geldim.”

Olaylara getirdi¤i farkl›
yorumlar› ve genifl bak›fl
aç›s›yla bizleri etkileyen
bir yazar olan Ülsever,
iktisat e¤itiminin
ard›ndan, John Hopkins
Üniversitesinde yüksek
lisans›n› uluslararas›
iliflkiler alan›nda yapm›fl,
Harvard Üniversitesinde
doktoras›n›
tamamlam›flt›r.
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- Neden ''roman''? Edebiyata olan ilginiz nas›l bafllad›?

- Roman, benim eski bir sevgiliyle, y›llar sonra adeta sokakta
tekrar karfl›laflmam gibi bir fley oldu. Neden? ‹lkokul
birdeyken annem, beni -Ankara'da oturuyorduk o zamanlar-
devlet tiyatrosunda bir oyuna götürdü. Hayat›mda ilk defa
tiyatro oyunu seyrettim. ‹lginçtir. Annem ilkokul mezunu, iflçi
bir kad›nd›. Ama beni tiyatroya götürdü. Sonra, eve gelir
gelmez ben, kafamda akl›m s›ra kurgulad›m ve bir tiyatro
oyunu yazd›m. Yani demek ki içimde öyle bir fley vard›.
Ortaokulda, lisede hikâye yar›flmalar› olurdu edebiyat
derslerinde, onlarda birinci -ikinci gelirdim. Ama ne oldu?
Benim üniversite hayat›m çok uzun sürdü, iki tane « master »
yapt›m, doktora teziyle çok u¤raflt›m. Çok belal› bir fleydir
doktora tezi. Uzun y›llar yazmad›m. Sonra birdenbire, k›rk
befl- k›rk alt› yafl›nda, bir gün oturdum. ‹ki tane roman›
birden yazmaya bafllad›m. fiu anda on alt› tane bas›lm›fl
eserim var. Bunlardan befli roman, bir tanesi benim kendi
hayat›mla ilgili bir kitap, bir tane oyun yazd›m, geri kalan da
siyaset üzerine olan kitaplar›m. Yani roman, içimdeki bir aflk,
ihtiyaç, içimden gelen bir fley. fiunun belki etkisi var; ben tek
çocu¤um yani ailemin tek çocu¤u olarak büyüdüm. Annem
de çok titiz bir insand›. Soka¤a ç›karken, bizim dönemimizde
soka¤a ç›kmak diye bir tabir vard›, düflece¤im diye çok
telafllan›rd›.Yaln›z da oldu¤umdan ve evde de kardeflim
olmad›¤› için hayal arkadafllar›m vard›.Yani onlar hayalimde
var olan kiflilerdi. Hayalimde onlarla itiflir kak›fl›rd›m, oyunlar
oynard›m. Roman da zaten hayal yaratmak üzerine geliyor.
Ayn› flizofreni yine oluyor ve roman yazarken onlar yine
canlan›yor. Belki de öyle bir geçifl oldu. Yani o zaman
kurdu¤um hayal dünyas›n›, flimdiki yafl›ma adapte etti¤imde
ortaya roman ç›k›yor.

- Neler okursunuz? (Dünya edebiyat›-Türk edebiyat›)

- Üniversitede, lise edebiyat ö¤retmenime gittim ve benim
okumam gereken elit romanlar› bana yazar m›s›n›z diye
sordum. Sa¤ olsun yazd›. Yetmifl -seksen bin kitapt›. Onlar›n
hepsini okudum. Ama o s›rada Marksist olmufltum. Karl
Marx'›n yazd›¤› tüm kitaplar› da okudum. fiimdi ne
okuyorum? Yine siyaset üzerine okuyorum. Beni çok
etkileyen popüler romanlar› okuyorum. ‹leri gelen Türk
yazarlar›n›n romanlar›n› okuyorum. Bir de yazaca¤›m
romanla ilgili fleyler; yani Hac›, Topal Devrimci cinayet
romanlar›, roman›n sonunda -ilk romanda yoktur ama-
‹slamc› terörizm bafllama harekât›n› ve Türkiye'ye geliflini
anlat›r. Otuz befl tane kitab› kaynak olarak kulland›m. Bu
otuz befl kitab› okuduktan sonra roman› yazd›m.
Afganistan'da bu ifl nas›l bafllad› ve nas›l da¤›ld›? fiimdi seri
katillerin üzerine bir roman yazmay› planl›yorum. Türkçede
bu konu üzerine yaz›lm›fl fazla bir fley yok; çünkü Türkiye'de
fazla seri katil yok. Seri katiller üzerine yaz›lm›fl kitaplar›
okuyorum ve bunlar›n bir k›sm› bilimsel kitaplar. Nörolog
arkadafl›ma beyinle ilgili sorular sordum. Yani bir psikopat›n
beyni nas›l çal›fl›yor? Nelerden etkileniyor? Çünkü
ö¤reniyorsun ki, art›k psikopatl›k veya ruh hastal›klar›n›n
ço¤u, beyindeki enzimlerin farkl› çal›flmas›ndan
kaynaklan›yor. fiimdi onlar üzerine çal›fl›yorum ama dedi¤im
gibi, daha çok son zamanlarda polisiye ve kurgu eserler
yazd›¤›m için, polisiye romanlar okuyorum; daha çok da
cinayet romanlar›. Bu tür romanlar› daha çok okuyorum ama
benim mesle¤imde siyasetten kaçmak mümkün de¤il. Siyaset
üzerine yaz›lan kitaplar› da okumadan edemiyorum. Hanefi
Avc›'n›n kitab›n› sat›r sat›r, alt›n› çizerek okudum. Bir dersin
kitab›n› nas›l okuma mecburiyeti varsa, benim de Türkiye'yi

alt üst eden kitab› okuma mecburiyetim var. Hanefi Avc›'n›n
kitab›n› çok ilginç buldum. ‹ddialar›, bambaflka bir
Türkiye'nin kuruldu¤unu söylüyor. Olgular› Fetullah Gülen
cemaatine ba¤larken yazar›n hiçbir abart›ya baflvurmad›¤›
görülüyor.

- Köfle yazarl›¤› nas›l bafllad›? Teklif kimden geldi? Ve neden
Hürriyet?

- Ben, 1998 y›l›na kadar gazeteci de¤ildim. Ama özellikle 28
fiubat döneminde, « Amerikancas› » « freelance » denen bir
flekilde, yani hiçbir gazeteye ba¤l› olmadan, çeflitli gazetelere
makaleler yolluyordum. Bunlar›n da yüzde doksan›
bas›l›yordu. 28 fiubat askeri cuntas›na da bir tav›r alm›flt›m. O
zaman ma¤dur durumda olanlar›n ça¤r›s›yla, onlar› temsilen
Kanal 7'de programlar yapmaya bafllad›m. Esasen kitap
yazmaya bafllam›flt›m ama bir de dan›flmanl›k görevim vard›.
Eflimle ortak kurdu¤umuz bir büromuz vard›; flirketlere
dan›flmanl›k hizmeti veriyorduk. 1998 y›l›n›n kas›m ay›nda
Hürriyet gazetesinde çal›flan bir yazar beklenmedik bir
biçimde vefat etti. Adamca¤›z, genç yafl›nda -Yavuz Gökmen
denen adamca¤›z- evde atefli ç›k›yor, indiremeyince gel bir
hastaneye gidelim diyorlar. Bu kadar basit. Adam›n
hastaneden cenazesi ç›k›yor ve tam neden öldü¤ü de
anlafl›lm›yor. Bir gece bana, bir telefon geldi. Ertu¤rul Özkök,
o zaman Hürriyet'in yay›n yönetmeniydi. O zamana kadar
onunla hiçbir temas›m›z, arkadafll›¤›m›z yok. « Gelebilir
misiniz, görüflebilir miyiz? » dedi. Ben, insan kaynaklar›
dan›flmanl›¤› yap›yorum. « Herhalde, » dedim « beni insan
kaynaklar› dan›flman› yapacaklar. ‹yi para kazan›r›m. » Gittim
Hürriyet'e. Sohbet, dan›flmanl›k yapmamla ilgili de¤ildi. Laf
döndü, dolaflt›, köfle yazarl›¤›na geldi.

Ertu¤rul Özkök, anlatt›¤›na göre, cenazenin hemen ard›ndan
Yavuz Gökmen'in evine gider. Orada benim Yavuz'a
göndermifl oldu¤um kitab›m›n bir kopyas›n› bulur, okur,
benim daha önceki yaz›lar›m› da temin edip okuduktan
sonra, bana köfle yazarl›¤› teklif etmeye karar verir.

Bahsetti¤im bu ilk görüflmede bana köfle yazarl›¤›yla ilgili
fikrimi sordu ve benden baflka düflündükleri dört aday daha
oldu¤unu söyledi. Ben bu teklifi sevinçle karfl›lad›m, hatta
eve geldim heyecanla eflime anlatt›m. Eflim, bu ifli hiç
yapmad›¤›m›, baflaramazsam hayal k›r›kl›¤›na u¤ramamam
gerekti¤ini söyledi. Çünkü Hürriyet'in tarihinde daha önce o
gazetede çal›flmam›fl birinin köfle yazarl›¤› yapmas› görülmüfl
bir durum de¤ildi. Böylece ekim ay›na geldik. Bir ay
geçmesine ra¤men, Ertu¤rul Özkök'ten haber alamam›flt›m.
« Bu ifl olmad› herhalde » dedim. Bir gün, tekrar telefon
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geldi. « Gelir misiniz? » dedi. Atlad›m, Hürriyet'e gittim. Dedi
ki''biz oturduk bir jürimiz var, tart›flt›k ve sizi seçtik. Bu bir
risk; çünkü siz gazeteci de¤ilsiniz ama biz o riski almay› kabul
ediyoruz.'' ''Peki siz, bu ifli kabul eder misiniz ?'' dedi. Ben de
« Elbette! » dedim. Heyecandan maafl› bile sormay› unuttum.
Öyle bafllad›m. « Allah bana hobimden maafl almay› nasip
etti » diye düflünüyorum. Bu ifl on bir y›ld›r kör topal devam
ediyor. Yani mesle¤i ben seçmedim, ça¤›rd›lar gazeteyi ben
seçmedim, onlar geldiler. Ama Allah nasip etti, öyle bafllad›.
Bu yüzden Ertu¤rul Özkök'e çok borcum var.

- Türkiye'deki köfle yazarl›¤›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

- Samimi mi cevap vereyim resmi mi? Bunu da yaz. Ben resmi
olmay› sevmiyorum, bunu do¤ru bulmuyorum. ''Köfle yazar›''
diyorsun; bu herkesin kulland›¤› bir tabir. Zaten bu, bence her
fleyin ne kadar kötü oldu¤unu anlat›yor. Köfle yazar›n›n bir
anlam› yok. Ne demek köfle yazar›? Orada yaz›lanlar›n ad›
'makale'dir. Yani fikir yaz›s›d›r. Eskiden buna fikir yaz›s›
denilirdi ve bugün köfle yazar› dedi¤imize de fikir yazar›
denirdi; çünkü gazetede üçlü görev var. Bir, saf haber üretme.
« Hüseyin Ergün, dün saat on befl otuzda Cüneyt Ülsever'i
ziyaret etti. Ne olacak bu Fener' in hali diye konufltular. » Bu,
olguyu anlat›r. ‹ki, haber analizi. « Hüseyin Ergün'ün
Fenerbahçe konusunu açmas›n›n nedenleri, bize göre
flöyleydi... » « Ya niye Hüseyin Ergün Fenerbehçeyi konuflmak
için Cüneyt'e geldi? » Bu da haber analizidir. O halde
Fenerbahçe'nin durumu üzerine yaz›lan bir yaz› da fikir
yaz›s›d›r. Bu küçük ayr›m›, çok iyi görmek laz›m. Fikir yaz›s›
yazan kifli Cüneyt Ülsever, Hüseyin Ergün'ün Fenerbahçe
konuflmas›ndan ilham alm›fl olabilir ama yazd›klar› ne onu ne
de Cüneyt'i ilgilendirir, o tamamen kendi fikrini yazar.

Köfle yazar›n›n her konuda fikir sahibi olmas› gerekir, bunun
için de düflünen adam olmak laz›md›r. Bunun yolu da
okumaktan, tart›flmaktan, dünyay› tan›maktan geçer.
Türkiye'de yüzlerce, binlerce köfle yazar› var fakat bu
sayd›¤›m özellikler bu yazarlar›n kaç›nda var? Yüzde beflinde
varsa öpüp bafl›m›za koyal›m. Zaten onun için köfle yazarl›¤›,
Türkiye'de daha çok polemi¤e dayan›yor. Dün Hüseyin
Ergün, bana köflesinde flöyle çatt› ama ben adama gereken
flekilde cevab›n› verdim. Zaten ben onun evvelini biliyorum.
Hatta siz d›flar›dan zannediyorsunuz ki Hüseyin Ergün'le
Cüneyt Ülsever, öyle bir polemi¤e girdiler ki birbirlerini
öldürecekler. Halbuki akflam meyhanede içiyorlar. « A¤abey
biraz okur kaybettik, sen yar›n bana iyice yüklen, flöyle bir
konudan gir, ben de sana böyle bir cevap verece¤im. » Bazen
oyunu kumpasl›yoruz. D›flar›daki insanlar da « A, bak bunlar
birbirlerine girdiler, o flunun özel hayat›n› anlatt›, o bunun
bilmem nesini anlatt›. » diye itibar kazan›yor. Bu köfle

yazarl›¤› olabilir ama fikir yazarl›¤› de¤il. Veya diyelim,
baflbakan dün akflam sadece beni arad›. Bak›yorsunuz, ertesi
gün gazetelerde befl tane ayr› gazeteden köfle yazar›
« Baflbakan beni arad›. » diye yazm›fl. Bu, rahmetli Turgut
Özal'›n formülüydü. « Cüneyt'cim s›rf sana söylüyorum » der,
arkadan arar « Hüseyin'cim s›rf sana söylüyorum » seni arar,
« Nazl›'c›m s›rf sana söyledim. » Herkes saf saf der ki, « Helal
olsun, beni ar›yor, akflam vakti bana flu haberi veriyor. »
Ertesi gün bütün gazeteciler, bu haberi sadece kendine ait
bir haber diye köflesinde yazard›. Burada fikir yok; bu, haber
esas›nda. Baflbakan bir konu üzerindeki fikrini beyan etmifl.
Senin görevin onu köflene tafl›mak de¤il, o bir haberdir.

Entellektüel olmadan, ayd›n olmadan insan›n köfle yazar›
olmas› mümkün de¤il. Örne¤in ben, maçlarda bu kadar
ba¤›r›yorum. Yani, futbolla ilgili yaz› yazabilir miyim? Olabilir
mi böyle bir fley? Ama pekâlâ götür beni maça, ben de
yazar›m. Böyle ba¤›rd›k, böyle ça¤›rd›k. Bu Fenerbahçe flöyle
oynuyordu. Alex'in gece hayat›n› zaten biliyorum. Uydurma,
yalan. Sokakta görsem adam›, « A, bu Alex'tir! » diyemem.
Zaten öbürünün bilmem kimle anlaflmas› oldu¤unu tamamen
dedikoduya dayanan bir sayfal›k yaz›y› ben de yazar›m. Bu
futbol analizi mi olur? Olmaz, çünkü ben futboldan
anlam›yorum. Hafla atom fizi¤indeki son geliflmeler üzerine
yazabilir miyim? Yazamam, bunlar› bilmem, anlamam ve
analiz edebilmem laz›m. Hâlbuki adam, atom fizi¤i bile
yazabiliyor. Atom enerjisinde çal›flan iki arkadafl›na telefon
ediyor. Halk› ayd›nlatma görevini üzerine al›yor. Haber, insan›
ayd›nlat›yor. Fikir yaz›s› ise insana fikir vermeli, tart›fl›lmak
üzere fikir vermeli. Asl›nda fikir yazar› da gerçe¤i, do¤ruyu
söylüyor de¤il. Okuyucuya bir perspektif vermeli, okur da o
perspektifin yan›nda veya karfl›s›na da yer alarak merakla
okudu¤u adam›n fikrine kat›l›p kat›lmamaya karar vermeli.
Bu k›vamda yaz› yazan, Türkiye' de çok az gazeteci var.
Gazeteci, fikir adam›d›r; muhalif bir adam olmak zorundad›r.
Beflinci kuvvette medya diyoruz, de¤il mi? Fikir adam›n›n
görevi, iktidar›n aç›¤›n› aramakt›r. Bu, müzmin olarak illaki
« Aç›¤›n› arayaca¤›m, bulaca¤›m » a dönmemeli. Kimseye
hakaret edemezsin, b›rak siyasetçiye yoldan giden vatandafla
onu alçaltan, küçük duruma düflürecek fleyler söyleyemezsin.
‹nsanlar›n özel hayat›na giremezsin. ‹nsanlar›n kendi seçimleri,
seni hiç ilgilendirmez. Bir insan›n çapk›nl›¤›, hovardal›¤›,
alkolik olmas›, fikir adam›n› ilgilendirmez. Ama onun d›fl›nda,
tabii ki köfle yazar› muhalefetin temsilcisi gibi davranmak
zorundad›r. Türkiye’de iktidar› temsil eden köfle yazar›n›n
muhalefeti temsil eden köfle yazar›ndan fazla olmas›, zaten
denklemin bafltan itibaren do¤ru kurulmad›¤›n› gösteriyor.

- Politik tavr›n›z›n de¤iflti¤i görülüyor; bu nas›l, neden oldu?
Kendinizi hâlâ 'liberal' olarak m› görüyorsunuz?

- Evet, ben inatla liberal demokrat oldu¤umu söylüyorum.
Hatta AKP'nin politikalar›n›n liberal oldu¤unu söyleyen
arkadafllar›mla çal›fl›yorum. Ama dedi¤im gibi yirmi yedi-
yirmi sekiz yafl›nda yani doktora yafl›ma kadar Marksisttim.
Komünist bir düzenin insanl›k için en adil, en do¤ru düzen
oldu¤unu düflünüyordum. Bo¤aziçinde okurken bu u¤urda
tutukland›m, ifadeler de verdim.

- Say›n Ülsever, bize vakit ay›rd›¤›n›z için teflekkür ederiz. Bir
gün sizi okulumuzda da a¤›rlamak isteriz.

- Sizinle sohbet etmek benim de hofluma gitti. Bir gün
okulunuzda da gençlerle sohbet etmek isterim.

� NAZLI ERGÜN
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mizah

Bir iki üç dört

Selam sevgili vatandafllar, elinizde tuttu¤unuz derginin en özensiz ve en bafltan savma flekilde
kaleme al›nm›fl yaz›s›n› okumaktas›n›z flu an. Klavyenin öbür ucunda bulunan ben, elimdeki
kurabiyeyi kemirirken size Notre Dame de Sion'un içinden görüntüler sunaca¤›m. Hani okulda
tak›l›rken, gözünüze bir fley çarpar da "Niye yahu?" dersiniz ya, ben de size o tarz bir "Niye
yahu"lar dizisi sunaca¤›m.

Vay Can›na - Aç›l›r Kapan›r Otomatik Cam Kap›lar

Ben okula sabah›n köründe gelen bir insan›m. Karfl›da oturanlar çekti¤im iflkenceden
haberdard›r. Kargalar henüz kahvalt›lar›n› etmeden yola koyuluruz, sonra kulak zar›m›z
patlayana kadar müzik dinleriz, arada uyuruz ve flark›lar rüyalar›m›za girer, sonra nas›l
oldu¤unu bilmedi¤imiz bir flekilde okulumuzun beyaz binas› görünür görünmez uyan›r›z. Bunun
nas›l gerçekleflti¤ini hâlâ çözebilmifl de¤ilim. Her neyse, servisten indikten sonra kimilerimiz
Polo'ya kaçar, baz›lar›m›z simit al›r, baz›lar›m›z ise rüya-gerçeklik aras›ndaki ince çizgide gidip
gelirken okula girer. Mesela kim? Mesela ben. Sonra da merdivenlerden inersiniz ve kantin. Ah,
kantinin sabah sessizli¤ini hiçbir fleye de¤iflmem. Belki panjurlar› kapal› ve henüz idareden bir
kiflinin gazab›na u¤ramam›fl s›n›f›ma de¤iflebilirim.

Havas›z. K›fl›n so¤uk, yaz›n s›cak. Bir de küçük.

Konudan hafifçe sapm›fl olmakla beraber, laf› daha fazla da¤›tmadan as›l bahsetmek istedi¤im
konuya geliyorum. Kantin ve merdiven aras›ndaki o cam kap›n›n amac›n› bir türlü anlamad›m.
Hâlâ anlayam›yorum. E¤er süs diye orada duruyorsa, hiç güzel de¤il. Bir amac› varsa, bilmek
istiyorum. Gerçekten.

Bizim Okul Bir Ara Hastaneymifl Diyorlar
S›navlardan b›kk›n ö¤renciler, dedikodu gazaplar›n› okulun üstüne salmaktan hiç çekinmiyorlar.
Söylenilenlere göre:

Dedikodu : Bizim okulun alt›nda mezarl›k varm›fl.
Aç›klama : Gittik, gördük. Kilisemizin alt›nda gerçekten mezarl›k var. Eminim bizim okula

kadar uzan›yordur. Boo.

Dedikodu : Eskiden hastaneymifl?
Aç›klama : Bilmiyorum. Olabilir.

Dedikodu : Depremde kesin y›k›l›rm›fl.
Aç›klama : Saçmalama çocu¤um. Kaç y›ll›k tafl bina!

Dedikodu : Okuldaki her s›n›fa "Aç›l›r-Kapan›r Otomatik Cam Kap›" yap›lacakm›fl!
Aç›klama : Mümkün. Gerçekten mümkün.

‹ZAH KÖfiES‹
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Sion Likes To Party:
Yalan m›? De¤il. Bir ara "Dergi ç›karaca¤›z!" diyen CES'e
buradan selamlar›m› iletirim ve düzenledikleri festivallerin
devam›n› dilerim. Gerçekten. Y›lbafl› partisinde biraz
donmufltuk da, müzik ›s›tt› neyse ki. NDS olarak e¤lenmeyi
seven bir okuluz, do¤ruya do¤ru. O yüzden ö¤le
teneffüslerindeki o yar›m saatte de birazc›k müzik fena
olmaz hani. Bir fley ima etti¤imden de¤il. Bir gazetecilik
kulübü mensubu olarak halk›n isteklerini iletmeyi
kendime görev edindi¤imden de de¤il. Gerçekten.

Kemirmeye bafllad›¤›m yeni kurabiyem ve çalmaya
bafllayan yeni flark›yla baflka bir konuya z›pl›yoruz. Mesela
ne? Hmm... Buldum. Her insan dergideki testleri çözmeyi
sever. Lise 4'ler sevmiyordur flimdilik ama bize ne? Hoho.
Buyrun NDS ö¤rencileri, çözünüz ne tür bir ö¤renci
oldu¤unuzu bulunuz:

1- Her gün okulu gördü¤ümde akl›na gelen ilk düflünce:

a) "Dil ve Anlat›m kitab›m› unuttum."
b) Esnemek.
c) "Yaflas›n ders ne zaman bafllayacak acaba?" (Not: ‹yi ki
bunu içinden söylüyorsun ö¤renci, iyi ki.)
d) Hiçbir fley. Sabahlar› akl›m› bofl tutmay› seviyorum.
Bombofl. BOMBOfi.

2- Ders kitab›n› evde unutmuflsun. N'apacaks›n bakal›m?

a) Gidip di¤er s›n›ftan birinden almaca. Haha!
b) Bilmem.
c) Ders mi? Ne dersi? Hangi ders? Onlar›n bir de kitab› m› var?
d) S›ram›n alt›na y›¤›yorum tüm kitaplar›m›. Evde unutma
derdi olmuyor. Hah. Bu cevap için ekstra puan almal›y›m.

3- Bir hafta sonra geometri s›nav› var!

a) Bu bir soru de¤il.
b) O s›nav bir hafta sonra de¤il.
c) S›navdan bir önceki günde olmad›kça s›nav tarihi
umurumda de¤il.
d) Tamam. fiimdi uyuyabilir miyim?

4- Cümleyi tamamla: Dönem ödevi....

a) ... son gün yap›l›r.
b) ... son gün yap›l›r.
c) ... son gün yap›l›r.
d) ... son gün yap›l›r.

5- Kantinin giriflindeki "Aç›l›r-Kapan›r Otomatik Cam
Kap›"n›n amac› nedir?

a) Yok.
b) Kantin ›s›s›n› dengelemek amac›yla d›flar›dan gelen
so¤uk havay› engellemek.
c) Aç›l›p kapanmak?
d) C fl›kk›n› iflaretlersem ekstra puan al›r m›y›m?

6- Bu sene gerçekleflen YGS göz önüne al›n›nca, gelecek
sene hangi konudan soru gelebilir?

a) Kriptoloji.
b) Haval› bilmeceler falan?
c) Filler, aspirinler, s›ralamalar...
d) Fibonacci dizilimi.
e) Bu fl›kk›n burada olmamas› gerekiyor asl›nda.

7- Derste n'apar›m?

a) Uslu uslu otururum.
b) Ö¤retmenimi dinlerim can kula¤›yla.
c) Düzenli notlar al›r›m, soru soruldu¤unda parma¤›m›
kald›r›r ve söz hakk› verildi¤inde kesinlikle do¤ru cevab›
veririm.
d) Ayr›ca çok pis yalan söylerim.

8- Hoca bir araflt›rma ödevi verdi. Baflvuraca¤›m kaynak:

a) Vikipedi
b) Wikipedia. ‹ngilizcesi daha kapsaml›.
c) Google'a konuyu yaz›nca ç›kan ve dördüncü link olarak
bizi karfl›layan rastgele forum sitesi.
d) Ödev? Ödev yapmak? Ahahahah. Facebook.

9- Derste bence en sinir bozucu fley:

a) Hani olur ya, bir süre geçtikten sonra saatine bakars›n.
Hani dersin ya kendine, "Befl dakika kald› kesin dersin
bitmesine." Fakat sonra görürsün ki daha on dakika bile
geçmemifl... Ac›. Dram.
Ist›rap.
b) fiu buruflturdu¤um ka¤›d› att›¤›mda tüm s›n›f›n
önünde potadan -pardon- çöp kutusundan sekmesi.
c) ‹natla kap›y› ve pencereleri açt›rmayan ö¤retmen.
d) Sürpiz “quiz”. Yaflas›n. En sevdi¤im. Bay›l›r›m. Keflke
her gün olsa. (L'ironie française)

10- Son soru... Derginin ad› neden "Nedensiz"?

a) NeDenSiz ya. NDS oluyor. Hani.
b) ... ve sekizinci günde, Suzan Sevgi, Nedensiz'i yaratt›...
c) Nedensiz'in ad›n›n neden Nedensiz oldu¤unu
sorgulamamal›y›z bence. Matematikteki s›f›rla bölmek
gibi bir fley oluyor bu.
d) Nedensiz.

TEST‹N SONU! ‹fiTE CEVAPLAR!:

Yazar›n Notu:

Bu testi dalgas›na haz›rlam›flt›m ö¤renci. Bunu anlam›fl
olman gerekirdi. Umar›m buraya öyle umut dolu
gelmemiflsindir. Ama çok istiyorsan söyleyeyim, senin
ö¤renci tipin: ACAY‹P TEMBEL.

mizah



NeDenSiz  Haziran 2011 19

� NDS'den mezun olduktan sonra okulu özleyenlerin oran›
baya¤› yüksek. Neden? Lise özlenir mi?

� Aflç›l›k kulübü bencil. Hem de çok. Ekmek bulamazlarsa pasta
yesinler muamelesi görüyoruz kendilerinden.

� Fenciler çok çal›fl›yor, üstlerine gitmeyin.

� Aç›l›r Kapan›r Otomatik Cam Kap›lar, bana kendimi Star
Wars'ta gibi hissettiriyor. Belki amac› budur.

� Zavall› NDS ö¤rencisi, istedi¤i kaza¤› giyebilmek için ne
hallere düflüyor? (Buraya ilüstrasyon gelecek.) Lütfen art›k
serbest olsun flu kazaklar.

� O olmuyorsa bari üzerinde gökkufla¤›nda z›playan tek
boynuzlu at olan bir kaza¤›m›z olsun. Rengarenk dolaflal›m.

� Bence kantinin tek eksi¤i, “Buraya Çöp Atan›n...” yaz›lar›.
Onlar› yazarsak her yer tertemiz olur.

� Sürekli kald›¤›m bir dersten geçti¤imi s›nav ka¤›d›ma bak›p
ö¤renince o an sanki “We Are The Champions” çal›yor gibi
geliyor. Freddy Mercury'nin sesini duyuyor gibi oluyorum.
Duygulan›yorum.

� Okuldaki herkes Justin Bieber'› içten içe seviyor.
Biliyorum. Gözlerinizden okuyorum.

� Bence okul partilerinde ve festivallerinde her fley bedava
olmal›. Sebeplerinizi kendinize saklay›n, CES.

� 21 Aral›k 2012'den itibaren “Nedensiz”, her ay seçkin
marketlerde ve gazete bayiilerinde yer alacak.

� Bugün erken yatmaya karar verdim. Ama saat flu an 01:07.

� Ey dün sabahlara kadar çal›flm›fl ö¤renci, söyle bana o
gördü¤ün mavi rengin ad› neydi?

� Ben seneye mezun oluyorum yahu. Haz›rl›ktaki arkadafllara
kolay gelsin. Bu say›da onlara sataflm›yorum.

mizah

ÖYLE, KEND‹ KEND‹ME, SAK‹N SAK‹N DÜfiÜNCELER:

� NAZ YELMEN
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erhaba sevgili okuyucular! Bu noktaya kadar
okudu¤unuz yaz›larda hep ülkemiz s›n›rlar›

içerisinde kald›k ve ben de sizi biraz uzaklafl›p do¤uya
götürmeye karar verdim. Biraz daha do¤uya. Az›c›k daha.
Çin'i geçmemiz laz›m. Denizin biraz ötesinde, iflte
Japonya!

Ne diyecektim...

Ben sevmem öyle süslenmifl wikipedia tarz›nda ülke
tan›t›m yaz›lar›n›. Ondan bu yaz›y› biraz “öznel” bir
flekilde kaleme alaca¤›m. Hani arada baz› ufak bilgilerden
bahsetmeyece¤im de¤il. Ama kendi bak›fl aç›m› yans›tmak
istedim. Tamam m›? Devam ediyoruz o zaman!

Öncelikle!

Japonya bildi¤iniz üzere “Atefl Çemberi” denilen Pasifik
fay hatt›n›n tam üzerinde bulunuyor. Depremleri de
maalesef hiç eksik olmuyor. Ülkeye ayak bast›¤›n›z ilk
anda ufak bir bafl dönmesi yafl›yorsan›z, bu her gün
Japonya'da yaflanan ufak fliddetli depremlerden biri
olabilir. Halk o kadar al›flm›fl ki depremlere, genellikle
bunlar› umursam›yorlar bile. Fakat depremin fliddeti her
zaman böyle olmuyor. Bildi¤iniz üzere geçti¤imiz mart
ay›nda Japonya'da gerçekleflen büyük depremin ard›ndan
gelen tsunami halka büyük zarar verdi. Hem maddi hem
de manevi olarak. Felaketin ard›ndan nükleer sorunu
tekrar gündeme geldi, politikac›lar mant›k s›n›r›n› aflarak

tüp benzetmeleri yapt›, enerji sorunu... vs derken
Japonlar sessiz sessiz yaralar›n› sarmaya bafllad›lar, di¤er
ülkelerin de deste¤iyle...

Nippon Ne Yahu?

Bu üzücü deprem konusuna da de¤indikten sonra, size bu
ada ülkeyi biraz tan›tmak istiyorum. Japonya'n›n
Japonca'daki (bunu böyle yaz›nca biraz garip oldu)
karfl›l›¤› Nippon. Anlam› ne peki derseniz, Nippon kanjide
(yani Japon alfabesinde) “kök” ve “günefl” kelimeleri
birlefltirilerek yaz›l›yor. Yani “Günefl'in kökeni” ya da
güzel bir deyiflle ve daha bilinen ad›yla “Do¤an Günefl'in
ülkesi” diyebiliriz. Japon bayra¤›n›n üzerindeki de bir
günefl zaten. Ülke bayraklar›n› hep sevmiflimdir ama
Japon bayra¤› biraz daha sevdi¤im bayraklar aras›ndad›r.

Japon Estetik Anlay›fl›

Haz›r bayraktan söz aç›lm›flken bir de kültüre
de¤inmeden geçmek olmaz. Japonlar gerçekten esteti¤e
çok önem veren bir toplum ve bu da günlük hayatlar›nda
kendini gösteriyor. Örne¤in, bir Japon'a hediye
ald›¤›n›zda paketlemesine çok özen göstermeniz
beklenir. Ya da klasik Japon mimarisini hepimiz biliriz,
hani o “e¤ik” üçgen fleklindeki çat›lar›. Bonsai a¤açlar›,
origami, çiçek düzenleme sanat› da Japon esteti¤inin
di¤er örneklerinden. Esteti¤e önem veren bir toplum
nas›l olur da resme önem vermez? Tabii ki resim

Japonlar›n hayatlar›nda büyük bir yer
tutuyor. Özellikle anime ve manga.

Anime ve Manga

Hiç kuflkusuz Japonya deyince
ço¤umuzun akl›na anime ve manga
geliyordur. En az›ndan benim geliyor.
Bilirsiniz; kocaman gözleri olan, ufak
burunlu, garip saç renkleri ve
modellerine sahip olan karakterleri... ‹flte
onlardan bahsediyorum. Anime ve
mangan›n aras›ndaki fark nedir derseniz
-ki 3 TA ikisini kar›flt›r›p duruyor- anime
“çizgi film” olan, manga ise kitap
format›ndaki. Shounen, Shojo, Seinen...
vs gibi de¤iflik de¤iflik türleri var. Hem
k›zlar hem de erkekler taraf›ndan
genelde Shounen mangalar sevilerek
okunuyor, zaten flu an dünyadaki en
popüler mangalar da Shounen Jump
dergisinden ç›k›yor: Mesela Naruto,
Bleach ve One Piece. Haftal›k yay›nlanan
bu dergiyi ç›kt›¤› gün metroda
neredeyse herkesin elinde görebilirsiniz.

M

JAPONYA
tan›t›m



NeDenSiz  Haziran 2011 21

Türk- Japon Y›l›

Haz›r anime ve mangadan k›saca bahsetmiflken bir de
geçen sene gerçekleflen Türk- Japon y›l› etkinliklerinden
söz edelim. Öncelikle harika bir logosu vard›. Pekala neler
oldu? Öncelikle harika bir manga sergisi yap›ld›. Aç›ld›¤›
gün ‹stanbul Modernin kap›s›nda biten ben, sevgili
idollerimin orijinal çizimleriyle mutluluk sarhoflu oldum
efendim. Enteresan bir cümleydi az önceki, biliyorum.
Ülkemizde anime yönetmeni Hajime Kamegaki'yi
a¤›rlama f›rsat› bulduk ve oldukça keyifli bir söylefli
gerçekleflti kendisiyle. Pera Müzesi'nde de bol bol
Japonya temal› sergiler ve anime gösterimleri gerçekleflti,
kat›lmadan edemedim. Her y›l Türk-Japon y›l› olsa da
mutlu mesut etkinliklere kat›lsak demeden geçemedim.

Benziyoruz Asl›nda

Türkler ve Japonlar aras›nda enteresan bir dostluk
oldu¤unu söyleyebiliriz san›r›m. E¤er Japonya
Eurovision'da olsayd› 12 puan›m›z kesindi. Saçmalad›m.
Neyse. Biz genelde kendimize “tembel” lakab›n› uygun
buluruz, Japonlar›n çal›flkanl›¤› ise dünyaca ünlüdür.
Japonlar biraz mesafeli, biz de ise Akdeniz s›cakkanl›l›¤›
var. Bana kal›rsa iki toplumun aras›ndaki dostluk z›t
kutuplar hikâyesine benziyor. Bunun yan›nda oldukça
benzer yanlar›m›z da var. Örne¤in çay sevgisi, içeri
girerken ayakkab› ç›karma, baz› toplumsal ahlâk kurallar›,
iki toplumun da benzer tarihsel geçmifli... Liste daha da
uzuyor. Yani anlayaca¤›n›z, biz onlar› seviyoruz, onlar
bizi. Böyle güzel bir ba¤ var aram›zda. Gönül isterdi tüm
dünya böyle olsun ama bar›fl isteklerim hep derginin
sayfalar›yla s›n›rl› kal›yor.

Eve Dönüfl

Bu ufac›k yaz›mda size kendi aç›mdan Japonya'y›
anlatmak istedim. Japonya'ya hiç gitmedim ama çok

gidesim var m›, acayip var. (Her ne
kadar bu aralar ‹skandinav
ülkelerine merak sarm›fl olsam
da...) fiimdi bat›ya do¤ru gidiyoruz
ve yeniden Türkiye'deyiz. Böyle
yaz›nca çok hipnotik bir hava
kat›yor yaz›ya, de¤il mi? Hay›r,
öyle. Bir gün yolumuzun do¤unun
bu güzel ülkesine düflmesi ve bar›fl
dileklerimle, sayfay›
çevirebilirsiniz.

� NAZ YELMEN

tan›t›m
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öykü

apurda oturup mart›lara ve gittikçe yaklaflan
otobüslere, egzoz duman›na bak›yordu. Yan›nda

a¤layan çocu¤un ba¤r›fllar›n› duydu¤unda fark etti ki,
müzik çalar›n›n flarj› bitmifl.

"Ben mor de¤il, pembe tüylü elbiseyi istiyordum!"

Eskiden olsa, çocu¤un fl›mar›kl›¤›na sinirlenir, arkadafl›yla
dedikodu yapan anneye de bir güzel nutuk çekerdi.
fiimdiyse tek yapt›¤› umursamazca bak›p kafas›n›
çevirmek oldu.

Di¤er yan›ndaki ö¤renci grubuna bak›yor flimdi de. Parka
giymifl hepsi. Ellerinin alt›ndaki son model telefonlar›
umursamadan, kapitalizme sövüyorlar heyecanla. Hep bu
Amerika yüzündenmifl, yeni baflkan hiçbir fleyi
düzeltmemifl. Yeni bir baflkan m›? Herhalde en son gazete
okumas› iki y›l öncesine denk geliyordu.

Sonra çayc› geçiyor önünden. Vapur bu saatlerde
kalabal›k oldu¤undan, pek nefleli görünüyor.

"Abla bir çay vereyim mi? ‹çin
›s›n›r?"

"Benim içim ›s›nmaz da,
üflümez de."

"Tööbe tööbe, her gün ayr› bi'
deli. Allaam bu güzel kulunu
da böyle s›n›yorsun herhal.."

Kendisi tanr›yla konuflmayal› ne
kadar uzun zaman olmufl.
Neyse, zaten o kibirli
"yarat›c›y›" hiç özlemiyor.
Kendi kendisinin tanr›s› olmak
ona yetiyor. Kocaman bir

dünya yarat›p, üstündeki fânilerle e¤lenmek gibi niyetleri
yok. Hiç oldu mu? Hat›rlam›yor.

Çayc›, ö¤renci grubuna yöneliyor flimdi de. Paralar› ancak
üç çay almaya yetiyor, paylafl›yorlar o "tavflan kan›"
çaylar›. Kendi cebindeki fazla paray› düflünüyor ama
hiçbir fley hissetmiyor. Ne ac›ma, ne üstün görme.

Annesinin meyve suyu ald›¤› k›za bak›yor. A¤lamay›
kesmifl, mor bir paltosu bile olmayan dilenci çocu¤a
küçümseyerek bakmakta. fiu burun k›v›rma hareketini
flimdiden ö¤renmifl. K›rm›z› botlar›yla pek cakal›.

‹çi üflümeyen de, ›s›nmayan da kad›n›n gözleri k›rm›z›
botlara tak›l›yor. Sonunda akl›na bir an› geliyor.

Küçülmüfl, o fl›mar›k k›z›n yafllar›nda flimdi. Kocaman bir
masa, bir sürü ›fl›k, kahkahalar ve a¤›r parfüm kokusu.
Babas› ona bal›k yedirmeye çal›flt›¤›ndan çok k›rg›n bizim
k›z. Etraf›ndaki çemberden s›k›l›p masan›n alt›na
dal›veriyor. Ayakkab›lar. Hepsi ayn›. Siyah-kösele
erkeklerin, siyah-topuklu kad›nlar›n. Sadece biri ilgisini
çekiyor: K›rm›z› ve düz bir ayakkab›. Kimindi
hat›rlayam›yor.

Vapur iskeleye yanafl›yor. Herkesin inmesini bekliyor ki
kalabal›kta kaybolmas›n. Al›flkanl›ktan gazetesini al›yor,
hiç okumayaca¤›n› bilse de.

Yine al›flkanl›ktan bir simit al›yor b›y›¤› sararm›fl sat›c›dan.
-Açl›¤› da hissetmiyor uzun zamand›r.-

Sonra, önünde yürüyen yafll› kad›n›n ayakkab›lar›
dikkatini çekiyor: Düz, k›rm›z›.

Onun peflinden gidiyor, hep gidiyor...

� ALARA KUSETO⁄LU, Kas›m 2010

Hep K›rm›z›'dan
V
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üyalar›nda yaflayabildi¤ini
anlad›¤›ndan beri oradan

ç›km›yordu k›z. Reddediyordu mutsuz
flehri ve onun mutsuz insanlar›n›.
Sadece kendini düflünenler
zehirlemesin diye gri hayatlar›na
bulaflm›yordu onlar›n. Onlar da mutsuz
hayatlar›ndan bafllar›n› kald›rmamaya
tembihli olduklar› için bulaflm›yorlard›
k›za. Hem zaten ayk›r› olmak, ›fl›¤›
görmek tehlikesini beraberinde
getirirdi. Simsiyaht› bu flehir. Mutsuz
flehrin mutsuz insanlar›, k›z›n yaratt›¤›
küçük hayal dünyas›nda yaflamas›ndan
hoflnut de¤illerdi. Ama kimse
hayallerini görmek istememiflti. Hiç
tan›mad›klar› bu dünyan›n ona zararl›
oldu¤unu düflünüp düfllerini
kötülüyorlar, yeni renkler keflfetmesin
diye ›fl›klar› kapat›yorlard›. ‹nsanlar
uyurken rüyalar›n› çalanlar, sadece
çocuklar›n rüyalar›n› al›p
götürmüyorlard› art›k. Kara delikler,
giderek büyümüfl olas› bir tehlikeye
karfl› herkesi geceleri ziyarete
geliyorlard›. K›z da sabahlar› yollarda
devam etti hayallerine. Sokakta
yürürken mutsuz flehrin mutsuz
insanlar›na mutluluk üfledi. K›zd›lar,
ona zararl›ym›fl çünkü. Bu flehirde
birkaç sene daha mutsuz olmak
varken, neden erkenden veda etmek?
Bir gün k›z, bir flehir buldu: Düflülke.
Çok de¤il, sadece bir buçuk sene
uzaktayd› onlara. Göze almal›, gitmeli
bu yolu dedi. Kap›da sorulan tek fley,
renkleriydi gelenlerin. Mutsuz
flehirdeki gibi kimlikler yoktu. Herkes,
her renk olabilirdi orda. Notalar
kâ¤›tlarda de¤ildi. Asl›nda notalar
yoktu. ‹çlerinden gelen sesleri
paylafl›yorlard› sadece. Telif melif de
mutsuz insanlar›n ifliydi, burada
mutsuzlu¤a yer yoktu. Ona o
hayallerindeki ülkeyi hat›rlatan bir
yere gitti k›z. Orada kayal›klarda
oturdu, bal›klarla yüzdü, herkese
mutluluk üfleyebiliyordu orda. Kimse
k›zm›yordu ona. Her rengi görüyor,
her sesi duyuyordu art›k. Y›ld›zlar›
gördü ilk defa. Mutsuz flehrin eskiden
mutsuz olmayan insanlar›ndan
duymufltu y›ld›zlar›. Y›ld›zlar demiflti
biri, y›ld›zlar ne kadar mutluluk varsa o
kadar çok parlarlar… Denize bakt›.
Turuncu bal›¤› gördü¤ünde neredeyse
a¤layacakt›. Neyse ki arkadafl› ya¤mur
vard› onun gözyafllar›n› saklayacak.
Mutluluk köyünde her fley dosttu
zaten. Kimse de kolay kolay mutsuz

olmazd›. Bal›k, flafl›rd›. Renkli ve
mutsuz insan görmemiflti hiç flimdiye
kadar: Üzülme, bir gün gelecek elbet,
dedi. Bal›k k›z bir gülümsemeyle cevap
verdi: Ama bal›klar konuflamaz ki.
Susmad› bal›k: Üzülme dedi-ütopyalar
güzeldir… Uykudan uyand›¤›nda
mutsuz flehirden çok uzaktayd›.
fiimdiden ›fl›klar yanm›flt› burada. Yol
boyunca en renkli ›fl›klar›n oldu¤u
yerde durdu tren. Gelmiflti inece¤i
yere. Yan›nda kafas› omzunda uyuyan
flar›fl›n› uyand›rd›. Geldiklerini
anlay›nca kocaman gülümsedi ona.
Art›k konuflmaya da ihtiyaç

duymuyorlard›. Kocaman ve
gere¤inden fazla hayallerle dolu s›rt
çantalar›n› ald›lar. Trenden inerken
sar›fl›n›n küçük gitar› çarpt› kap›ya,
turuncu flal› yere düfltü, esmer olan›
ald›, kafas›na sard›. Rüzgârlar›n
burdu¤u rastal› saçlar›n› düzelttiler.
Hava, dumanl›. verdi¤i s›cac›k selama
uygun bir girifl yap›yor hava. ‹lk
ad›mlar›n› ya¤murla at›yorlar. Herkes
kaç›fl›rken damlalardan, onlar
damlalar› yerde kaybolmaktan
kurtar›yorlar.

� AYfiEGÜL ALTUNAY

Ütopyalar Güzeldir
R
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ir fincan suya, bir buçuk çay kafl›¤› kahve. Çay
kafl›¤›n›n birkaç t›ng›rdama sesi ve iflte haz›r. Bir

fincan kahve, sütsüz. Süte gerek yok; sadesi, ac›s› iyidir.
‹flte bu yaz›ya ilham kayna¤› olan fley bu kadar fley, iflte
bu kadar basit: kahve. Günlük hayat›m›z›n en gözde
parçalar›ndan biri.

Asl›nda bakarsan›z kahveyi çok da sevmezdim. Bunun en
önemli sebebi daha yedi yafl›nda, hadi tat bakal›m diyen
ve o küçük midemizi; bu i¤renç, ac› fleyle doldurmak
isteyen büyükler olabilir. fiimdi soruyorum size, sizce yedi
yafl›ndaki bir çocuk bol köpüklü bir “cappucino” mu;
yoksa bir bardak tatl› meyve suyu mu ister? ‹kinci ad›m ise
sosyal içicilik.

Arkadafl›nla bir fleyler içmek istedi¤inde söylenen
kahvelere ayak uydurmak. Ne içelim? Kahve! Sonra ne
oldu, ne bitti bilemiyorum; en az›ndan hat›rlayam›yorum
ama bu i¤renç, ac› fleyi sevmeye bafllad›m. Belki de ne
içelim sorusuna çay veya meyve suyu yan›t›
veremememdendir. Starbucks'lar›n da bu konuda
maalesef bir etkisi oldu¤unu söyleyebilirim ama bu
konuya birazdan girece¤im. Sonuçta bugün, her gün

içmesem de sevdi¤im ve baz›lar›n›n müdavimi; hatta
ba¤›ml›s› oldu¤u bir gerçek kahve. ‹tiraz› olan?

‹yi de bu kahve öyle dalda durdu¤u gibi durmuyor ki
fincanda. Yüz tane çeflidi var:

“Frapuccino”, “mocha”, Türk kahvesi, Japon kahvesi vs.
Dalda duran tek bir meyvenin bu kadar çok flekle girmesi
hep ilgimi çekmifltir. Ama en ilginç olan fley kahvenin ana
vatan›n›n yani Güney Amerika'n›n kahvelerinin
duyulmamas›. Adam sormaz m›? ‹ngiliz'i var, Frans›z'› var,
Türk'ü var bir Brezilyal›'s› yok mu? Tabii sa¤olsun
Amerika; Starbucks'›yla, Gloria's›yla bütün Amerika
k›tas›n›n kahvelerini duyuruyor ve k›tan›n ihtiyac›n›
karfl›l›yor.

fiimdi gelelim Starbucks olay›na. Her ne kadar Starbucks
ve bu kahve zincirlerini sevsem bile bu zincirlerin bu
kadar büyümesi pek de hofluma gitmiyor. Evet, kim
istemez bir “Starbucks brownie” ve yan›nda orta boy
“white chocolate mocha”. Fakat bu, öteki güzel
kahvelerin önünü kesiyor. Mesela ‹talya, önlemini alm›fl.
Çok s›n›rl› say›da açt›r›yor. Neden? ‹talyan kahvesini ve
kültürünü yok etmemek için. Bence Türkiye de bu
ç›lg›nl›¤a biraz dur diyebilir. Taksim Meydan› ve çevresine
( benim sayd›¤›m kadar›yla ) dört Starbucks fazla. Tabii
Starbucks de¤il de, Gloria açal›m o zaman demeyin bana.
Sonuçta bizim de güzel bir kahve kültürümüz var.
Avrupa'ya kahveyi Osmanl› götürmedi mi?

Türk kahvesi. “fieytan kadar kara, cehennem kadar s›cak,
cennet kadar güzel, aflk kadar tatl›d›r.” Her ne kadar
fal›n› sevmesem de en sevdi¤im kahvedir, Türk kahvesi.
Hani derler ya bir kahvenin k›rk y›l› hat›r› vard›r diye,
do¤rudur. O çok sevdi¤imiz ac›s›n›n yan›nda yap›lan
ritüelleri ile tam anlam›yla büyüleyici bir içecek. Baflka
hangi içecek bir gelinle bir damad›n kavuflmas› aras›nda
durabilir ki? Hangisi bu sarhofllar› uyand›rabilir bol
köpüklü bir Türk kahvesinden baflka?

Bu kahve sadece Anadolu'da de¤il, Orta Do¤u'da ve
Balkanlar'da da var. Benim en çok ilgimi çeken ve en
orijinal gelen içme flekli ise Balkanlar'daki flekli. Bak›r bir
taba¤›n üzerine iki bardakl›k bak›r cezve, yan›nda rahat
lokum ve kahve fincan›. Rahat lokum çünkü acelesi olan
insan içmezmifl kahveyi. Fincan dedi¤im ise kulpsuz,
dibinde y›ld›z flekli olan porselen. Elimizi kavray›fl›m›zla
y›ld›za hilal yap›yormufluz. Otantik ve büyüleyici de¤il mi?
Maalesef buralarda böyle bir sunum görmedim. Gören
varsa, konuflsun. Ama dedi¤im gibi bu içilifl flekli bana
oldukça orijinal geldi. Eskiden de böyle içtiklerini
düflünüyorum.

‹flte kahve üzerine küçük bir yaz›. Tabii üzerine daha
neler yaz›labilir ama flimdi gidip kendime bir fincan çay
alaca¤›m. ‹steyen?

� EMRE ÖZKAN

Bir Kahvenin K›rk Y›l Hat›r› Varm›fl

B
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ayatta pek çok tabuyla karfl›lafl›yoruz. Bu tabular›
kimi zaman, fark›nda olmadan, kendimiz

yarat›yoruz; kimi zaman toplumun ba¤naz düflünceleri
yarat›yor. Bizi huzursuz etmekten baflka bir ifle
yaramayan çeliflkiler içinde bo¤uluyoruz. ‹nanmak
istemedi¤imiz fleylere bile tabular yüzünden inan›r
hale geliyoruz. Mant›¤›m›z ve duygular›m›z;
bildiklerimiz ve hissettiklerimiz bize ac›mas›z oyunlar
oynuyor. Ne zaman içimizde bir isyan patlasa, tabular
a¤›r darbeler indiriyor tepemize tepemize. Bazen
k›nayan bir bak›fl, bazen kavga an›nda iki dudak
aras›ndan ç›kan bir söz, bazen bir tokat, bir flamar, bir
yumruk… Bu durumda haydi gelin de kurtulun
kolaysa, becerebiliyorsan›z silkelenin! Öyle y›llar y›l›
içinize vahflice ifllemifl f›s›lt›lar›, tek seferde söküp
atmak kolay ifl de¤il! Direnmek gerek, biraz ac›
çekmek gerek, çeliflmek gerek!

Tüm bunlar› siz de düflünmez misiniz? Kendinizi,
dünyay› kurtaracak kifli olarak görmediniz mi hiç? Tüm
yükü omuzlar›n›zda hissetmediniz mi? E¤er bu
duygular› hiç tatmad›ysan›z siz gerçekten tabular›n
esiri olmuflsunuz! Ama üzülmeyin, her karanl›¤›n elbet
ayd›nl›¤a ç›kma “ ihtimali ” vard›r. Lâkin, biraz umut,
biraz da isyan gerek. En önemlisiyse direnmek! Bir
tokat atana öbür yana¤›n› çevirmek de direnmektir
bazen; çünkü tabular› y›kmak yüzsüzlük gerektirir.
Elinizi belinize koymal›, çemkirmeli, hac›yatmaz gibi
sars›ld›kça aya¤a dikilmelisiniz. Ayr›ca fazla destek de
beklememelisiniz. Mesele a¤›r olunca, insan›n kan›na
dokununca bir aya¤›n›z çukurda de¤il dipsiz kuyuda
oluyor.

Zaman zaman bofla kürek çekti¤inizi düflünebilirsiniz.
Neden kürek çekti¤inizi de… ‹flte iflin en zor k›sm› da
bu: Baflkalar›na de¤il, kendinize direnmek; çünkü gün
olur isyan ettiklerinizi savunursunuz, gün olur kendi
davan›z›. Bazen tabular›n esirisinizdir; bazen de
efendisi… ‹flte bu da hayat›n ara rengidir. Onun siyah-
beyaz, romantik bir filmden farkl› oldu¤unun kan›t›d›r.

Düflünceler de renkler gibi çeflitlidir; farkl› tonlara
sahiptir. Farkl›l›klar çeliflkileri de do¤urur ama arada
kalmak bizi do¤ru yola götürür. Bu yüzden tabulara
inand›¤›n›zda kendinizden flüphe etmeyin. Bir kavram›
yok etmek istiyorsan›z önce onun varl›¤›na
inanmal›s›n›z. Gerisi de, siz direnebildi¤iniz sürece
gelecektir.

Unutmay›n ki tabu, saçmal›kt›r! ‹nanmak istemeden
taparcas›na inand›¤›m›z bir saçmal›k… Tabu bir
zindand›r! Parmakl›klar›na zincirlerle ba¤l› oldu¤umuz
bir zindan… Tabu siz içten içe k›vran›rken, ac›
çekerken karfl›n›zda k›s k›s gülendir! Tabu
cehennemden beter oland›r! Tabu âraft›r!

� SELEN AKGÜN

TABU
H
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üm hayat› bir kofluflturmacayd› Amarillo'nun. Hep
yapmas› gereken bir fleyler vard›. Halledilmesi

gereken fleyler. Görmezden gelinmesi gerekenler. Uyan›k
olunmas› gereken saatler. Kahve yudumlamas› gereken
dakikalar...

Botlar›n› kar›n içine gömmüfl, arabas›na yaslan›p
durmuflken, pek anlam tafl›m›yordu yapt›klar› onun için.
Hepsini tekrar tekrar akl›ndan geçiriyordu. Önünde uçsuz
bucaks›z, alacakaranl›¤›n mistik mavisiyle boyanm›fl bir
plato dururken hepsi sanki akl›n›n bir kenar›ndan afla¤›ya
yuvarlan›yordu. Daha ilerisi boflluktu, kocaman bir boflluk...

Bu yaflad›¤› hayatta fazla düflünmemeyi ö¤renmiflti.
Ö¤retilmiflti zaten. Bebekken ç›¤l›k at›yordu da, sonra
büyünce demifllerdi:

“Art›k sus, kocaman adam oldun.”

Amarillo'ya konuflmay› ö¤retmifllerdi. Ama flimdi sus
diyorlard›. O da sustu. Her fleyi olmas› gerekti¤i gibi yapt›.
Her fleyi zaman›nda yapt›. Sonra durup arkas›na
bakt›¤›nda...

Ne yapmak istedi¤ini asla bilmemiflti.

Sormam›flt› kimse çünkü. Toplumdaki herkes gibi o da
bunun sorulmas›n› bekledi. Susarak bekledi. Belki günün
birinde okul müdürü ona kaçta kalkmak istedi¤ini
soracakt›. Belki ö¤retmeni hangi ödevi yapmak istedi¤ini
soracakt›. Belki de...

Belki de ifl yerindeki berbat kahve makinas› ona kahvesini
nas›l istedi¤ini soracakt›, her seferinde tuvaletten su
getirmek yerine.

Amarillo, hep sustu. Çal›flmaya devam etti. fiiflman
patronu, her gün sandalyeler eskitip dart tahtalar›n› delik
deflik ederken, o daha da hapsoldu bu ufak dünyaya.
Zihni baflka bir yerdi onun. Doluydu. Ama “yap›lmas›
gerekenler” listeleri, sapsar› post- itler, k›rm›z› kalemler,
ataçlar ve kahve kupalar›yla de¤il. Ona ait fleylerle
doluydu. Sadece ona. Ne ucuz reklamlara, ne medya
pompalamalar›na, ne de yalanlara aitti buras›. Bedenini
hapsediyorlard› belki darac›k ofislere, gri duvarlar›n
aras›na. Belki ona trilyonluk flirketlerin toplumlara
att›klar› yumaklarda bulduruyorlard› kendini. Ufak
dokunmatik ekranlarda. Daha büyük dokunmatik
ekranlarda.

Dört. Befl.

Ipod. Iphone. Ipad. Iconsume. Imgonnadiesomeday.

Kocaman dokunmatik olmayan ekranlardan, zihninin
dokunmatik ekran›yla oynuyorlard›. Melankoli
Tepeleri'nden afla¤› itiyorlard› onu. Yuvarlan›yordu.
Tanr›'s›na s›¤›n›yordu.

Annesi yoktu. Anneye ihtiyac› vard›. Tanr› annesiydi art›k.

Yeni bir kutsall›k. Yeni bir din.

Franklin'in, Lincoln'ün, Grant'in ka¤›ttan putlar›na tapt›.
Hayat›n›, de¤erlerini Tanr›lar›na kurban olarak sundu. S›rf
gelsinler, onu kutsas›nlar diye. Baflka bir zaman diliminde,
baflka yerlerde, Amarillo'yla ayn› DNA'y› tafl›yan insanlar
ac› çekiyordu. Umrunda de¤ildi. Amarillo, bunlar›n
suçlulu¤unu tafl›may› asla ö¤renmemiflti. Korkmay›
ö¤renmiflti farkl› olandan. Susmay› ö¤renmiflti. Bir de
otobüsün 7'yi çeyrek geçe kalkt›¤›n›.

Oysa baflka yerlerde krallar, konuflanlara neden art›k
çenelerini kapatmad›klar›n› soruyordu.

Amarillo pek anlamazd› öyle ifllerden. O patronunun
cebini dinlerdi. Patronu egosunu. Egosu tuvalet suyu
servis eden sad›k kahve makinesini.

Sonra, bir fley oldu.

Amarillo, Galileo'nun gökyüzüne bakt›. Aynaya bakt›.
Etraf›na bakt›.

Bir ad›m geri att›.

Jackson Pollock tablolar›n› and›ran hayat›n resmini gördü.
Ve oradaki yerini. Ne yeri, yeri yoktu ki. Kocaman bir
boya katman›n›n alt›nda kaybolmufltu. Hep söyledikleri
renkteydi o zaten. O yüzden saplan›p kalm›flt› o resimdeki
zift gibi boyaya. Denileni yapm›flt›. Susmufltu. Aflk›
baflkas›ndan duymufltu. Ölümü bir baflkas›ndan.
Kendisinin yaflad›¤› hiçbir fley yoktu.

Korku d›fl›nda.

Arabas›na atlad› Amarillo, sonra geçip masmavi platonun
önünde durdu. ‹ndi. Arabaya yasland›. Botlar›n› kara
gömdü. Elindeki termostan bir yudum ald›.

‹çinde çay vard›.

Özgürlük dedikleri, söylemek isteyenlerin yalan›yd›.

� NAZ YELMEN

AMARILLO

T
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� Okulumuzdan mezun olan biyoloji ö¤retmenimiz Özlem Yaman, Türk dili ve edebiyat› ö¤retmenimiz
Ulya Tabaklar, okul psikolo¤umuz Aylin Gürcan ve kimya ö¤retmenimiz Betül Eyübo¤lu'ndan bizlere
unutamad›klar› ö¤rencilik an›lar›n› anlatmalar›n› istedik. Onlar da bizi k›rmad›lar.

Ö¤retmenlerimizin NDS An›lar›

Ulya Tabaklar

Özlem Yaman

Betül Eyübo¤luAylin Gürcan

Bizim zaman›m›zda lise üç y›ld›. Haz›rl›ktayken s›n›ftan fare
ç›km›flt›. O zamanlar yerler tahtayd›, sesler duyduk ama fare
olabilece¤ini düflünmedik. Önümüzden geçince anlad›k, hocam›z
da ç›¤l›k at›p masaya ç›km›flt›.
Onuncu s›n›ftayd›m, ilk iki dersimiz fizikti ve o gün de fizik
s›nav› vard›. S›nav beflinci ve alt›nc› derste (fizik uygulamal›)
olacakt›. Hocaya sorular sorarken bir arkadafl›m›z, hocan›n
çantas›ndan sorular›n sarkt›¤›n› görmüfl. Bunu bize söyledi ve biz
de hocan›n çevresini sard›k ve akl›m›za geleni sormaya bafllad›k.
Teneffüslerde toplan›p sorular› çözmeye çal›flt›k -çal›flt›k çünkü
sorular çok zordu- ve s›nava girdik sadece iki kifli 45 ald›.

Alt›nc› s›n›ftayd›m. Frans›zca hocam›z, lise sonlar›n felsefe hocas›yd›
ve çok dalg›n birisiydi. 1 Nisan flakas› olarak 11'lerle (o zamanlar lise
üç y›l) s›n›flar› de¤ifltirdik. Zil çald›, hoca s›n›fa girdi ve girer girmez
s›n›fa bakmadan yoklamaya bafllad›. Yoklama bitti, derse bafllad›, on
dakika geçtikten sonra s›n›flar›n yer de¤ifltirdi¤ini fark etti.

Yedinci s›n›ftayken bir co¤rafya hocam›z vard›. Protez difl
kullan›yordu ve konuflurken diflleri ç›k›yordu. Bir keresinde ders
anlat›rken diflleri f›rlam›flt›, ön s›rada oturan bir arkadafl›m›z da
peçeteyle al›p vermiflti. Çok tatl› biriydi, biraz yafll› olmas›na
ra¤men kompleksleri yoktu. Difllerini geri takt›ktan sonra s›n›f
olarak (hocam›z da dahil) epey gülmüfltük.

Matematik s›nav›m›z vard›. Hocam›z da çardakta oturuyordu.

Yan›nda da çantas› vard› ve aç›kt›. Hocan›n yan›na gittik,
konuflurken bir arkadafl›m›z s›nav sorular›n› görmüfl. Biz
hocan›n etraf›n› sard›k ve sorular› çald›k. Teneffüslerde
sorular› çözdük, s›nava girmeden önce arkadafllarla konufltuk,

herkes tüm sorular› yapmas›n, anlafl›l›r dedik. S›nav
sonuçlar› aç›kland›, herkes tam yapm›fl, bir tek ben vard›m
eksik yapan. Ben 60 ald›m, di¤erleri 90-100 ald›. Tabii öyle

olunca hoca, sorular›n çal›nd›¤›n› anlad›; çünkü -kolay bir
s›navd› ve benim matemati¤im iyiydi- benim 60 ald›¤›m
s›navdan s›n›f›n 90-100 almas› zordu.

S›nav›m vard› ve ortalamam 4-4,5 (tabii o zamanlar notlar

onluk sistem). S›nav›m›n oldu¤u gün, kuzenimin de dü¤ünü

vard› ve s›nava girmezsem s›n›fta kalaca¤›m. Hocam›n yan›na

gittim, durumu anlatt›m, bana sar›ld› ve “Dünyada hiçbir

fley, aileden önemli de¤ildir. Sen o dü¤üne gideceksin, ben

bir flekilde halledip seni sonra s›nav yapaca¤›m.” demiflti.

Bunu hiç unutam›yorum; çünkü sörler, Türk hocalardan daha

kat›, daha so¤uklard› ve bu sörün bana sar›lmas›, anlay›fll›

olup benimle böyle s›cak konuflmas› beni çok etkilemiflti.
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- E¤itim geçmiflinizden bahseder misiniz?

- Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatlar› Tiyatro
(oyunculuk) Bölümünü bitirdim.

- Sizce bu ifli yapmak için hangi yetenekler gerekli?

- Do¤ufltan gelen yeteneklerin çok etkili oldu¤unu
düflünüyorum ama e¤itimin de rolü çok önemli.
Çal›flmak ve disiplin, her meslekte oldu¤u gibi bu
iflte de baflar›n›n anahtar›d›r. K›saca: okumak,
gözlemlemek, bu birikimlerinizi en do¤ru flekilde
aktarabilmek ve samimiyet.

- Burada staj yap›labilir mi? Bir stajyer buraya
nas›l girer, ne gibi ifller yapar?

- TRT’nin her y›l açt›¤› belli say›da bir stajyer
kontenjan› vard›r. Okullar, resmi olarak
baflvurular›n› yapt›klar›nda ö¤renciler burada staj
yapabilir, istedikleri takdirde programlar›n yap›m
ve yay›nlar›nda aktif olarak görev alabilirler.

- Sektörde rekabet var m›?

- Her sektörde oldu¤u gibi elbette rekabet var, bu
nedenle kendinizi her konuda gelifltirmeye
devam etmelisiniz.

- Mesle¤inizin kolay ve zor yanlar› neler?

- Bunun tamamen ekip ifli oldu¤unu düflünüyorum
yani ekibinize güveniyorsan›z ve iflinize
hâkimseniz her fley daha da kolaylafl›r. En zor
taraf› ise her gün ayn› konsantrasyonla, ayn›
samimiyetle ve dikkatle yap›lmas› gereken,
bahane kabul etmeyen bir ifltir.

- Bu mesle¤i seçmeye nas›l ve ne zaman karar
verdiniz?

- Daha ilkokul ça¤lar›nda diyebiliriz ama profesyonel
olarak seçme karar›m›, lise y›llar›mda verdim.

- Yay›nda heyecan›n›z› nas›l yeniyorsunuz?

- ‹lk üç dakikadan sonra sebebini bilmedi¤im bir
flekilde kendili¤inden geçiyor.

- Hat›rlad›¤›n›z en zor an›n›za bir örnek verir
misiniz? Üstesinden gelebildiniz mi? Nas›l?

- Yak›n bir zaman önce yay›n s›ras›nda bo¤az›ma
bir fley tak›ld› ve konuflmakta çok zorland›m.

Böyle durumlar için mutlaka yan›mda su
bulundururum, akl›ma ilk gelen örnek bu oldu.

- Yay›n boyunca ne gibi kurallar var? Kamera
önünde ne yap›l›r, ne yap›lmaz?

- Önce yay›n süresine dikkat edilir ve ak›fl›n d›fl›na
ç›kmamaya çal›fl›l›r. (Bunlar önceden planlan›r.)
Dikkat da¤›tacak her fley, engellenmeye çal›fl›l›r.
Yay›nda görevli olan herkesin bir süre önce
kontrollerini yapmas› gerekir; çünkü yay›n
s›ras›nda en küçük bir aksakl›k ekrana yans›r ve
istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Sunucu görevi
verilen kifli, bir sonraki ad›m›n› hep bilmelidir.

- Neden çocukla ilgili bir ifl?

- Çocuklar› seviyorum. Çocuklu¤umda da böyle
programlar izlemeyi severdim.

- Bir çocukla nas›l iletiflim kuruyorsunuz? Dikkat
etti¤iniz noktalar neler? Bunun için özel bir
e¤itim gerekiyor mu?

- Yalans›z ve samimi bir yaklafl›m, daha çok
arkadafl gibi, en önemlisi ise çocu¤u bir birey gibi
görmek. E¤itim olarak, en az›ndan kendini bu
konuda bilgilendirmek diyebiliriz.

- Yay›na ba¤lanan (ya da ç›kan) çocuklar zor anlar
yaflat›yor mu?

- Genelde yaflanm›yor; çünkü genelde yay›ndan
önce küçük bir tan›flma konuflmas› yap›l›r ve bu
konuflma, küçük bir provad›r. Nelere dikkat
etmesi gerekti¤i çocu¤a hat›rlat›l›r.

� ZEYNEP SOYSAL

söylefli

Serkant Özenç: Sunucu görevi verilen kifli, bir sonraki ad›m›n› hep bilmelidir.

‹nteraktif Yay›n
‹nteraktif canl› yay›nlar, günümüzün televizyon yay›nc›l›¤›n›n ayr›lmaz bir parças›. Bu canl›
yay›nlar, seyirciyle kurduklar› etkileflim ve yay›nlarda kulland›klar› internet, bilgisayar yaz›l›mlar›
ile yay›n dünyas›n›n farkl› bir rengi olarak karfl›m›za ç›k›yorlar. Yay›nlar›nda birden fazla alan›
kullanmalar›, (internet, yaz›l›m vb.) bu uygulamalar› kullanmay› seven kitleleleri de ekran bafl›na
tafl›yor. Böyle bir program örne¤i olan Kasaba, 2002 y›l›ndan beri ekranlarda. Program›n ekran
tasar›m›nda bir sanal stüdyo uygulamas› gerçeklefltiriliyor. Ekranda var oldu¤unu gördü¤ümüz
hiçbir obje asl›nda yok ve program sunucusu bu dekorda çal›flarak zor bir ifli gerçeklefltiriyor.
fiimdi, sizinle bu program›n sunucusu Serkant Özenç'le yapt›¤›m›z söylefliyi paylafl›yoruz.

TRT ‹stanbul’da “Haz›r
m›s›n›z?” ve

“Kasaba” adl›
programlarda sunuculuk
yapt›. fiu anda Trt Çocuk
kanal›nda Hafta içi
hergün yay›nlanan
“Kasaba” adl› programda
sunuculuk görevine
devam ediyor… TRT
‹zmir’de “Pabucu Yar›m”
ve “Sal›ncak” adl›
programlarda sunuculuk
yapt› ayr›ca çeflitli çizgi
film ve belgesellerde
seslendirme yapt›. ‹zmir
ve Ankara Devlet
Tiyatrolar›nda çeflitli
oyunlarda rol ald›.
Seslendirme yapt›¤› film
ve dizilerden baz›lar› : 
Element Avc›lar› 
Zeng Hi'nin Denizleri 
Çufçuflar Diyar›.
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- Neden yüzme? Nas›l bafllad›n?

- Küçükken çok hastalan›rd›m. Bronflitim vard› ve doktor, bu
hastal›¤a en iyi gelecek sporun yüzme oldu¤unu söyledi.

- Ailenden seni en çok kim destekliyor?

-Herkes, tabii ki... Çünkü ailemde de birçok yüzücü ve su
topçu var. Benim her zaman yan›mda oldular.

- Nerede yüzüyorsun peki?

- K›nal›ada Spor Kulübü’nde yüzüyorum. Galatasaray'›n
havuzu var, antrenmanlar›m›z› orada yap›yoruz.

- Oldukça zor bir okulda okuyoruz. Yapt›¤›n sporda da
oldukça baflar›l›s›n. Eminim çok çal›fl›yorsundur. ‹kisini
birden nas›l yürütüyorsun?

- Evet NDS, cidden zor bir okul. Yüzme de çok u¤rafl isteyen
bir spor ama gerçekten istiyorsak yapamayaca¤›m›z fley yok.
Bu sporu çok seviyorum, zor da olsa ikisini bir arada
yürütmeye çal›fl›yorum.

- Yürütmeye çal›fl›yorsun. K›r›k notun var m›?

- Geçen dönem matemati¤im bir geldi.

- Eminim düzeltirsin. Peki, bize bofl vakitlerinde neler
yapt›¤›ndan da bahseder misin? Yani okul, antrenmanlar,
ödevler, çal›flmalar... Nas›l yetifltiriyorsun?

- Hiç kolay olmuyor tabii ki. Bazen sabahlar› çok erken

kalkt›¤›m oluyor antrenmana
gidebilmek için. Ordan ç›kt›ktan
sonra da okula geldi¤im, ç›k›flta
yine antrenmana gitti¤im oluyor.
Çok yoruluyorum ama de¤iyor.

- Peki yüzme için nelerden feragat
ettin ya da ediyorsun?

- Beslenmeme çok dikkat etmem gerekiyor. Her istedi¤imi
yiyip içemiyorum. Bir de uykusuzluk var tabii. Ço¤u zaman
oldukça halsiz ve yorgun oluyorum. Ve sürekli hareket
halinde olmam gerekiyor.

- Mesela?

- Seyahatler... Sürekli olarak yar›fllara kat›l›yorum, farkl›
flehirlerde, farkl› ülkelerde...

- Devams›zl›k sorun olmuyor mu? Ya da s›nav olursa?

- E¤er yar›fllar›m varsa zaten izinli say›l›yorum. S›navlara da
sonradan giriyorum. Kolay oldu¤unu söylemiyorum ama
yüzmeyi b›rakamam.

- B›rakma zaten. Bu kadar yetenekli oldu¤un bir dal, kendine
haks›zl›k etmifl olursun. Vakit ay›rd›¤›n için teflekkür
ederim...

- Ne demek, ben teflekkür ederim...

� RANA SOYAK - SILA NAZ YÜKSEL

yeteneklerimiz

Y E T E N E K L ‹ Ö ⁄ R E N C ‹ L E R ‹ M ‹ Z

Okulumuzun yetenekli ö¤rencilerinden Bar›fl Hay›rseven’le
yüzmeyi, Ege Can Uz’la karikatürü, ‹rem Tafltan’la piyanoyu
konufltuk. Yetenekleri hakk›nda söylefli yapt›k, sorular sorduk.

Okulumuz lise 2.s›n›f ö¤rencisi Bar›fl Hay›rseven, milli bir yüzücü. Zaman›, havuz ve

NDS aras›nda geçiyor. Biz de merak ettik ve Bar›fl'a bu kadar zorlu bir sporu ve Notre

Dame de Sion'da ö¤rencili¤i nas›l bir arada yürütebildi¤ini sorduk, o da anlatt›.
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- Neden karikatür?

- Öncelikle ben karikatür yerine resim demeyi tercih
ediyorum; çünkü yapt›klar›m›n sadece bir k›sm› karikatür,
geriye kalanlar ise farkl› çal›flmalar. Soruna gelince, resim,
her insan gibi benim de kendimi ve düflüncelerimi ifade
etme fleklimdir. Resim çizerken sadece ona odaklan›r›m.

- Ne zamandan beri çiziyorsun?

- fiaka gibi ama 3 yafl›ndan beri sürekli çiziyorum.

- Neden sadece karikatürü seçtin?

- Karikatür ve resimlerim, dedi¤im gibi, benim kendimi ifade
etme fleklimdir. Karikatür, ayn› zamanda benim için
özgürlüktür. Kafamda her dakika birçok fikir, flekil gelip
geçiyor. Resimle bunlar› kendi istedi¤im yönde ve flekilde
ifade edebiliyorum.

- Takip etti¤in herhangi bir karikatürist, dergi var m›?
‹lham›n› bunlardan m› al›yorsun?

- Takip etti¤im bir karikatürist veya bir dergi yok. Benim
ilham›m çok daha farkl› bir yerden, video oyunlar›ndaki
karakterlerden geliyor. Belki fark etmiflinizdir, birçok
karikatürümde video oyunu karakterleri var.

- Çal›flma metodundan bahseder misin? Çal›flmaya bir
taslakla m› bafll›yorsun?

- Hay›r, taslakla bafllam›yorum. Benim için çizimlerim
önemlidir, bu yüzden resimlerimi her zaman tamamlar›m,
eksik b›rakmamaya çal›fl›r›m.

- Neden tüm karikatürlerinin alt›na ‹ngilizce yazmay› tercih
ediyorsun?

- Ço¤u karikatürümün ve resmimin alt›nda ‹ngilizce yaz›
yazar›m; çünkü ‹ngilizce, kendimi en rahat ifade
edebildi¤im dildir. ‹ngilizcede kullan›lan deyimler, o dile
özgü belli kal›p cümleler, Türkçeye çevrildi¤i an anlam›n›

yitiriyor. Bu nedenle yaz›lar› do¤all›¤› bozmamak ad›na
‹ngilizce tercih ediyorum.

- Karikatür çizimlerin için herhangi bir derse kat›l›yor
musun?

- Evet, Mimar Sinan Üniversitesinin Mezunlar Derne¤ine
haftada üç kez gidiyorum, klasik metot dersine kat›l›yorum.

- Kendini konuflmaktan ziyade çizerek ifade eden Ege Can
Uz'un a¤z›ndan daha fazla laf alam›yor ve söyleflimizi
burada noktalamak zorunda kal›yoruz.

� RANA SOYAK - SILA NAZ YÜKSEL

yeteneklerimiz

Hande Hoca'n›n geçen y›lki Türkçe

derslerinde çizim yetene¤i keflfedilen Ege

Can Uz, bu say›m›z›n konuklar›ndan biri.

Ege'yle karikatürü konufltuk.
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yeteneklerimiz

- Kaç yafl›ndan beri piyano çal›yorsun?

- 6 yafl›ndan beri çal›yorum.

- Özel hoca m› geliyor?

- Eskiden Yunus Emre Kültür Merkezinde ders
al›yordum. Linda Kaso ile beraber
çal›fl›yorduk ama art›k yollar›m›z› ay›rd›k.
Hepsine birden yetiflebilece¤imi
zannetmiyorum.

- Hangi konservatuvara gidiyorsun?

- ‹stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar›
Piyano Bölümü.

- Hem okul hem konservatuvar zor olmuyor
mu?

- Hem de nas›l? Çok yo¤un bir tempo içindeyiz,
bunun yan›nda bir de parçalara çal›flmak
zorunday›m. Bu da saatlerimi al›yor tabii ki.
Ayr›ca haftan›n iki günü de konservatuvar
var. Düflünün halimi... Ama çok sevdi¤im için
tatl› bir yorgunluk oldu¤unu söyleyebilirim.

- Daha önce piyanoyu b›rakmay› düflündün
mü?

- Hiç düflünmez olur muyum, her zaman
düflünüyorum. Ama tamamen b›rakmam asla.
Bir yerde al›flkanl›k oldu bende diyebiliriz.
Ama geçen sene, okul benim için çok yo¤un
ve zorlu geçti. Yeni bir dil, yeni bir ortam...
Uyum sa¤lamak gerekiyordu. Dersler de
oldukça zorluydu. Bu yüzden geçen sene
konservatuvarda kayd›m› dondurdum ama
art›k devam ediyorum.

- ‹leride piyanist olmak istiyor musun?

- Eskiden isterdim. Benim için sadece tek bir
meslek vard›. Ama NDS, bana yeni kap›lar
açt›, art›k akl›mda yeni fikirler var.

- Ne gibi fikirler mesela?

- Siyasete at›lmay› düflünüyorum. Belki ileride
baflbakan falan olurum.

- Neden olmas›n? Peki flimdi de yak›n
gelecekten konuflal›m, hiç grup kurmay›
düflündün mü?

- Ah evet geçenlerde böyle bir tecrübem oldu
ama hayat›mda yapt›¤›m en zor ifllerden
biriydi. Konserde ç›kabilecek bütün aksiliklere
haz›rl›kl› olmal›s›n›z ve çok çal›flmak laz›m.

- Çok teflekkür ederim...

- Ne demek...

� RANA SOYAK - SILA NAZ YÜKSEL

Okulumuzdaki ö¤rencilerin kendilerini ifade edifl biçimi oldukça zengin ve renkli.
Bunlardan biri, lise 1. s›n›f ö¤rencimiz ‹rem Tafltan. ‹rem, pek az›m›z›n cesaret edece¤i
bir ifl yap›yor: NDS ile birlikte konservatuvar piyano bölümüne devam ediyor. fiimdi
bu kadar zor bir ifli baflaran ‹rem'i kendi cümleleriyle tan›maya ne dersiniz?




