


Nedensiz, C’est « LA REVUE »de l’école écrite par les élèves pour les 

élèves. Si elle regroupe un certain nombre d’informations ayant trait 

à l’actualité semestrielle ou annuelle de la vie de l’établissement  elle 

tire son originalité d’être rédigée par les membres de la communauté 

éducative, adultes ou jeunes et permet de garder un lien constant ent-

re les générations.

« Nedensiz » dans un style propre à la jeunesse d’aujourd’hui veut 

développer à sa manière ce sentiment d’appartenance à notre école, à 

une culture commune toujours plus nécessaire.

Aussi nous comptons sur chacun d’entre vous, jeunes lecteurs pour faire partager autour de vous 

ces pages  et l’année prochaine, enrichir par votre écriture les prochains numéros de cette revue de 

Notre Dame de Sion.

Félicitations à nos rédactrices et rédacteurs, à notre professeur Madame Hande YUMAK pour son 

apport essentiel à la réalisation de chacun de ces numéros.
Yann de LANSALUT
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NedenSiz elinizde olduğuna göre yıl sonu geldi demek!
Bol çalışmalı, çok düşünmeli, çok okumalı, çok gezmeli, çok konuşmalı-
tartışmalı, çok sporlu, sanatlı, müzikli, çok heyecanlı(?) geçen bir yıl 
daha bitiyor demek...

Bu yılı düşündüğümüzde her birimizin aklında farklı konular gelecek. 
Ben son zamanlarda en çok bir gencin hayatında istediğini bulması, 
bunun için çalışması ve bu süreçte mutlu olması nelere bağlıdır üzerin-
de düşündüm. Yanıtı tecrübelerimde ve yeni tanıdığım kişilerin hayat 
hikayelerinde aradım.

Kariyer gününde okulumuza gelen konuşmacıların, bu dergide görüşlerini  okuyacağınız değerli ve 
başarılı kişilerin ortak yönü var mıdır, varsa nedir diye düşündüğümde bulduğum yanıt çok küçük 
yaşta şu anda çalıştıkları alana ilgilerini keşfetmiş olmaları, bu konuda onları yönlendiren, yürek-
lendiren yakın aile bireyleri ya da öğretmenlere sahip olmaları ve hiç yorulmadan çalışmaları, yine 
çalışmaları oldu.

Okulda zorunlu akademik programın yanında farklı dallarda kendinizi ifade edeceğiniz belki de 
keşfedeceğiniz alanlar olmasının sebebi, okul saatlerinin dışında özgür seçimlerinizle belirlediğiniz 
alanlarda gelişmeniz için..  Akademik çalışmalarınız kadar sosyal etkinliklerde yaptıklarınız ve yap-
madıklarınız kariyer yolunuzda sizinle olacak.
Her zaman söylediğim gibi; hiçbir şey nedensiz değildir, neden sorusuna vereceğiniz yanıtlar ve be-
raberindeki çalışmalarınız Siz’i oluşturacaktır.

Sorularınıza yanıt buldukça aklınıza yeni sorular geliyorsa ve bunun sizin geliştirdiğini fark ediyor-
sanız neden NDS’deyim sorusuna da yanıt buluyorsunuz demektir.
Soru sormaya devam edin! 

Dergiye katkıda bulunan herkese, NDS’de anlam bulan, NDS’ye anlam katan herkese teşekkürler.. 

İyi tatiller..
Suzan SEVG‹
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Gazetecilik Kulübü olarak dergimizin bu sayısın-
da unutulmuş bir zanaat olan el işi ayakkabıcı-
lık hakkında bilgi edinmek ve sizlere bunları sun-
mak istedik. Bunun için de bu işin akla gelen ilk 
isimlerinden olan Erten İvme ile bir söyleşi yap-
tık. Bizi kırmayan usta zanaatkar, bizleri İstiklâl 
Caddesi’ndeki mağazasına davet etti. Kendisiy-
le ayakkabıcılık, bir ayakkabının yapılma süreci ve 
meslek yaşantısı hakkında konuşarak ayakkabı sa-
natıyla ilgili bilgi edindik. 

Bu mesleğe nasıl ve ne zaman başladınız?
Gözümü bu işte açtım. 1937 doğumluyum, Bal-
lıkuyu İzmir’de doğdum. Babam çok iyi bir 
sanatkârdı. Evde, bahçenin ucuna kendisine bir 
çalışma köşesi yapmış. Ben de emekleyerek oraya 
gitmişim. Dolayısıyla onun tezgâhına tutunarak 
ilk defa tay taya orada kalkmışım. Uzun yıllar hep 
bu işi izlediğimden bayağı sevdim. Çocukluktan 
gönül verdim bu işe. 5-6 yaşında İstanbul’a gel-
dik. Bu arada babamla bir süre çalıştık. Tabii ben 
annemi de çok fazla severdim. Babam çok güç-
lüydü ve ailenin para kazanan insanıydı. Anne-
min maddi sıkıntı çektiğini hissedince ben de de-
dim ki: ’’Türkiye’nin en iyi ayakkabıcısı olacağım, 
çok para kazanacağım, seni rahat ettireceğim. ’’ 
Hakikaten öyle oldu. Askerden önce, 15-16 yaşın-
dayken babama baktım bir türlü ileri gitmiyor, o 
zamanlarda da insan sevdiği işte başarılı olabili-
yor. Yüzün dikimine saya deniyor, sonra kalfalık 
geliyor; ben hepsini küçük yaşta öğrendim. Hat-
ta bana pek bir iş vermiyorlardı. Bir gece, çok acil 
bir sipariş vardı, usta da gelmeyince ne yapaca-
ğız diye telaşa düştüler. Ben de kendim, cesaret-
le aldım işi ve bitirdim. Sabahleyin geldiler bunu 
kim yaptı diye hayretler içinde kaldılar. Ben de 
azar işitirim diye korkuyorum söylemeye. Ben yap-
tım, dedim. Şaşırdı kaldı hepsi. Ondan sonra bü-
tün siparişler bana gelmeye başladı. 15-16 yaşında 
iyi bir duruma geldim. Babamla uzun süre çalıştık. 
Babamın ufku biraz dardı; 2-3 kişiden fazla kişi 
çalıştırmamıştı. Anneme de sözüm var tabii. Ben 
de babama; büyütelim usta alalım, diyorum. Sipa-
rişler geliyor. Bu arada da kendi kendime model 
çıkarmaya başladım ve de çok güzel şeyler yap-
tığım için mağazacılar bana sipariş vermek isti-
yorlar. En sonunda babamı ikna edemedim. O za-
man dedim: ‘’Baba, müsaade edersen senden ay-
rılacağım ayrı iş kuracağım. ’’ Kızdı: ’’Git, bir daha 
eve gelme, ’’ dedi. Ben ona, herhangi bir kâr ama-
cı gütmediğimi, annemin rahat etmesini ve aile-
me katkıda bulunmak istediğimi söyledim. Ne-
ticede ayrıldım. Bir ay sonra yanıma 1-2 kişi gel-
di. 2-3 ay içinde 28 kişi olduk. O zaman büyük bir 
yer tuttuk çünkü çalıştığımız yer, bir evin altında 

Tarlabaşı’nda küçük bir yerdi. Çok iş yapmaya baş-
ladık, bu arada isim yaptık. Epey müşteri geliyor-
du. Bir insan yaptığı işi severek, duygularını kata-
rak canı gönülden yaparsa, yaptığı işi önce kendi 
beğenirse karşısındaki de o işi beğeniyor. 

Peki, bir çift ayakkabıyı yaratmak 
ne kadar süre alıyor?
Güzel bir ayakkabı yapmak en azından 2 gün sü-
rer. Ama şimdi teknoloji ile çok daha çabuk yapı-
lıyor. Bir de ayakkabının kuruma süresi var, şimdi 
fırınlarda şoklayarak kurutuyorlar. Fakat bu yeni 
teknikler, o elde yapılan ayakkabının tadını ver-
miyor. 

Bir çırak-kalfa sisteminiz var mı? 
Sizden sonra bu mesleği devam ettirecek birileri?
Ben, elimden geldiği kadar ustalığımı karşı tarafa 
iletmeye çalıştım. O an dinliyor, tamam diyor fa-
kat uygulamada sorun oluyor. Ayrılanlar da kendi 
işlerini açtılar. Babacığım, ustacığım gelmiyorsun, 
bize yön vermiyorsun diyorlar. Kalkıp gidip kontol 
ettiğim zaman onlara yön vereyim diye, benim ta-
rifimin hiçbirini uygulamamışlar. Affedersiniz, bir 
zinhiyet var, çabuk köşe dönmece; çok para ka-
zanacak ama tabii işin hakkını vermeyerek. Hiçbi-
ri beni izlemedi. Büyük fabrikalar açtılar, iftiharla 
izledim tabii ama hatalarını da söyledim. Sonuçta 
da birer birer battılar. Hatta onlara şöyle derdim: 
‘’Birdenbire zirveye çıkmak mümkün değil, mer-
diven bile basamak basamak çıkılıyor. Sindire sin-
dire yap bu işi. Ve dürüst çalış, yapmış olduğun işi 
kendine yapıyormuş gibi yap, en sevdiğin insana 
yapıyormuş gibi yap, o zaman aranan insan olur-
sun. ’’ Ona rağmen uygulamadılar. 

O zaman arkanızdan gelecek biri var 
diyemiyorsunuz?
Diyemiyorum çünkü hepsi yolunu şaşırdı. 
Şöyle anlatayım: Bir ara, yanımda 150 kişiden faz-
la çalışan vardı. Nişantaşı Kız Endüstri’den mezun 
talebelerle de çalışıyordum. Çiçek Hocası Nüveyda 
Hanım vardı, kendisi müşterimdi. Fiyonk yapıyor-
duk, değişik fiyonklar. Ertan, bizim kızlar bunla-
rı çok güzel yapar, dedi. Mevzu açıldı. Mezun tale-
belerden vereyim sana, dedi. 5-6 tane mezun var-
mış. 5 tanesi bizle başladı. Biz de zaten deri ke-
simi yapıldığından artanlar oluyordu. O küçücük 
parçalardan güller, karanfiller neler herşeyi çıkar-
tıyorlar. Onları böyle minik kaşıklarıyla kıvırıyorlar, 
gayet güzel. O zaman bir odayı onlara tahsis et-
tik. Yaşlı bir ustamız da vardı, çok iyi bir insandı, o 
da ustaların başında. Kısacası, uzun yıllar kalaba-
lık bir çalışan grubuyla sürdürdük bu işi. 

Şimdi kaç kişi var ?
Şimdi 2 kişi var. 

Atölyeniz aşağıda mı ?
Evet. Başıma birçok iş geldi, benim hatamdan de-
ğil. Tarlabaşı Bulvarı’nda 1853’te yapılmış, tarihi 
eser bir iş hanına kiracı olarak girdim. 
1955‘e kadar güzel çalıştık. Bayağı büyüdü iş-
ler, 3 atölyemiz oldu. Ankara‘da mağazamız açıl-
dı, İzmir’de İkinci Kordon’da Efes’in sırasında bir 
mağaza oldu. Her ay 1-2 kere defile olurdu. Ben 
daha defileden dönmeden burası ana baba günü 
gibi kaynardı. Zeki Müren’den tutun Müzeyyen 
Senar, Hamiyet Yüceses’e kadar birçok ünlü de iz-
lerdi bu defileleri. Bütün sanatçıların ayakkabıları-
nı burada yaptık. Ünlü terzilerle çalıştım. 

Buraya ne zaman geldiniz ?
Buraya da aynı senelerde geldim. Burası eskiden 
Goya’nın ilk mağazasıydı. Bütün bu mülkün sahibi 
Fitrat Nigar’dı. Üç kardeştiler. İşte, burada onların 
boya ustası Aram Usta vardı. Sudi Atlas’la ortak-
tı Aram Usta. Üç ortak devamında Sudi Bey’e bu 
Ermeni’yi aramızdan çıkaralım deyince Suri Bey 
onlardan ayrıldı. Ben de buranın spor ayakkabısı-
nı yapıyordum. Koyduğum ayakkabılar kapışılıyor-
du. Geçti gitti işte böyle. 

Eski müşteri profilinizle şimdiki nasıl bir fark var?
Müşterim olmayan zaten dış görünüşte bu işin 
özelliğini çözemiyor. Sadece fiyat soruyor çünkü o 
kadar dengesiz bir durumdayız ki! Nişantaşı’nda 
Gönül Paksoy ünlü bir butik vardı. Gönül Paksoy, 
senelerce ayakkabıcı aramış. Hiçbir sanatkâr ayak-
kabıcı bulamadım, diyerek Vitali Bey’e sormuş. O 
da bir tane var diye, burayı tarif etmiş. Gönül Ha-
nım buraya geldi. Ve 7 sene kendisiyle çalıştım. 
Bütün tasarımlarını ben yaptım. 

Ne zamana kadar daha devam ettirmeyi düşünü-
yorsunuz? Meslek sizi bırakana kadar mı? Ya da 
emeklilik planınız var mı?
Var, emeklilik planım var. Rahatsızlığım neticesiyle 
işi epey boşlamıştım. 
Şimdi tekrar başladım değişik bir şeyler yapma-
ya. Sağlığım müsaade ettiği sürece bir süre böy-
le gidecek. 

Tekrar dünyaya gelseniz yine bu mesleği seçer 
misiniz?
Çok seviyorum mesleğimi ama şartlar şimdi çok 
farklı oldu. Ne malzeme ne iş terbiyesi kaldı. 

 Gazetecilik Kulübü - 2013

Unutulan Zanaat: Ayakkabıcılık  
Erten İvme: Bir Usta
Annemin maddi sıkıntı çektiğini hissedince ben de dedim ki: ’’Türkiye’nin 
en iyi ayakkabıcısı olacağım, çok para kazanacağım, seni rahat ettireceğim.’’ 

söyleşi
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buluşma

 OKULUMUZDAN HAYDAR ERGÜLEN GEÇTİ…

“İnsanın tek özgürlüğü yalnızlığıdır. ” 
Hakan Günday

Okulumuzda iki yıldır gerçekleştirilen Edebiyat Kahvesi kapsamında şair, köşe  yazarı, öğretim 
üyesi, Nar’ın babası Haydar Ergülen’i okulumuzda ikinci kez ağırladık. Haydar Ergülen’le  
özellikle 10. sınıflardan şiiri seven, şiire dokunabilen öğrencilerle dolu dolu bir sohbet gerçek-
leştirdik. Aşağıdaki yazı, bunun derlemesidir. 

İç Nefes

o bir çay istemişti, trenin içinde 

biz tren yolcusuyduk, çölün içinde 

ben yalnız kalmıştım, senin içinde 

oysa kaç kişinin yerine sevmiştim seni! 

aşkı geçtik, gözlerini açabilirsin 

o bir dile sığınmıştı, sözü içinde 

yolu yoluma çıkmıştı, çölü içinde 

ben eski kalmıştım, senin içinde 

oysa kaç çocuğun yerine övmüştüm seni! 

düşü geçtik, kendine bakabilirsin 

o bir bende kırılmıştı, hayli içimde 

ıssız otağ kurulmuştu, canım içinde 

oysa kaç bahçe yerine açmıştım seni! 

kimi geçtik, kimseye sorabilirsin

 

Haydar ERGÜLEN

Sohbete şiirin devamlılığı konusundan giren Ergülen, bunu 
şairlerin sağladığını dile getirdi: “Şairler şiirin bütünlüğünü 

sağlar. Örneğin Türk Modern Şiiri’nde “Batılı ama aynı zamanda 
doğulu bir şair olan Yahya Kemal Beyatlı olmasaydı Oğuz Atay 
olur muydu? Ya da Ahmet Hamdi Tanpınar olmasaydı Orhan 
Pamuk? Şairler aynı zamanda bu bütünlük içinde muhalif olma 
özelliklerini de kaybetmezler. Toplumdaki açıkları, açık noktala-
rı yakalamak için şairler vardır.’’ 

Haydar Ergülen’e göre kötü şair yoktur, özel şairler vardır. Şiire 
akış katan, özellik katan şairler vardır. 

Türkçe şiiri, şairlerin farklı niteliklerine gore isimlendirebiliriz: 
Belirleyici şairler, heyecanlı şairler, mistik ama gerici olmayan 
şairler mesela Asaf Halet Çelebi…

Konuşması sırasında ‘’şair’’ kavramına da değinen ve bu sözcü-
ğün çok değerli olduğunu söyleyen Ergülen, kendisinin bir şair 
olmadığını yalnızca ‘’şiir yazarı’’ olduğunu dile getirdi. Bununla 
birlikte insanların da şair olarak dünyaya geldiklerini ekleyen 
Haydar Ergülen, şiirin çok değerli olmasının yanında edebiyatın 
yalnızca şiirden oluşmadığını deneme, roman, hikaye gibi diğer 
birçok türün de okunması gerektiğinin üzerinde durdu. 

Söyleşinin bir bölümünde “Tehlikeli Şair Özdemir Asaf” tan bah-
setti Haydar Ergülen: “Özdemir Asaf’ın halkı yakalayan bir üslu-
bu vardır. Asaf’ın şiirlerinin okuyanlar genelde başka şairleri 
okumazlar. ” Burada Özdemir Asaf’a değinmeden geçmeyelim:

 Özdemir Asaf üslup olarak diğer şairlerden farklıdır. Şiirlerinde 
duygu ve düşünce ön plandadır. Felsefi, düşündürücü bir yön-
temle kaleme aldığı şiirler, insan-toplum temalarıyla işlenmiştir. 
Şiirinde bu temaları sen-ben ikilemiyle işlemesi, kolay bir dilinin 
olmasına rağmen anlaşılması güç, düşündürücü, irdeleyici şiirler 
yazdığının bir göstergesidir. Okunması kolay ama anlaşılması zor 
olan özel üslubuyla halka dokunduğu ve halkı şiirlerine bağla-
yan Tehlikeli Şair Özdemir Asaf’ın bir şiiri:

2=1

Kim o, deme boşuna. . . 

Benim, ben. 

Öyle bir ben ki gelen kapına; 

Başdan başa sen. 

Özdemir ASAF

Söyleşinin sonlarına doğru sözü reklam yazarlığından gelmesine 
getiren Haydar Ergülen, sanatın, özellikle edebiyetın reklamlar-
dan beslendiğini söyledi. Reklam işinden gelmesinin şiir yazma 
sürecine yardımcı olduğunu ifade eden Ergülen, kendi şiirlerin-
den seçtiklerini okuyarak bizlere veda etti. 

Daha çok edebiyatçıyı okulumuzda ağırlamak dileğiyle…

 Cana ÖZDEN



Öncelikle neden tiyatro?
Önceden tiyatroya sadece bir ilgim vardı ve tiyatro kulübüne nasıl olacağını merak ederek girdim. Yani ya 
bana uygun olurdu ya da olmazdı. Şu an ise çok eğlenerek yaptığım, kendimi geliştirmekten keyif aldığım 
bir şey haline geldi.

Peki neden Fransızca tiyatro?
Tiyatro biraz olduğunun kişinin dışına çıkmanı, sahne üzerinde yaptıklarını da buna göre şekillendirme-
ni gerektiriyor. Ve bunları anadilinde yapmak, seni biraz kafanda oluşturduğun kalıplara sokabilir ama öğ-
renmekte olduğun bir dili konuşurken bedenini, konumunu vs. daha özgür bir bakış açısıyla düşünebilirsin. 
Tabii bu benim düşüncem.

Her çarşamba genellikle buradasınız. 
Hiç şikâyet ettiniz mi? Yoksa aksine burası, sizin için aklınızı boşaltma, dinlendirme; rahatlama yeri mi oldu?
Rahatlamak, dinlenmek değil de, sürekli içinde olduğumuz bir hareket, değişim içinde bizi gelişmeye iten bir yerde yoruluyoruz, o 
yüzden de şikâyet etmeye gerek yok:)

Sahne sizin için ne ifade ediyor? 
Değiyor mu bu kadar yorgunluğunuza?
Örneğin bir takımda olsam, yorgunluğun sonucunda başarıya ulaşmak için birçok başka dış faktörler var. Yani burada da olabilir 
ama herhangi bir aksilik çıksa bile, birlikte çalışarak bir şey ortaya koymuş olmak çok güzel bir his.

Grup olarak bu zamana kadar ne tür etkinliklere katıldınız?
Sene başında Beden Müziği festivali kapsamında bir hocayla çalışarak kısa bir şey sahneye koyduk. Ve İzmir’deki Gros Chantier Fes-
tivaline gittik.

Bahsedebilir misiniz biraz o geziden, neler yaptınız?
Başka okullardan Fransızca tiyatro yapan insanlarla tanıştık, birlikte bir şeyler ortaya çıkardık, yeni hocalarla çalıştık. Eğlenceli, il-
ginç bir geziydi.

Peki tiyatro oyunculuğunu gelecekte devam ettirmeyi, bunu meslek edinmeyi düşünüyor musun?
Daha yeni başladım ama kendime yakın bulduğum bir sanat dalı haline geldi, ilerisi için de düşünebilirim.

Seni biraz daha tanımak istiyorum. Takip ettiğin filmler, diziler ya da tiyatro oyunları var mı?
Hem devlet hem bağımsız tiyatro gruplarını, film festivallerini takip ediyorum. Avrupa çıkışlı filmleri daha çok seviyorum.

 Ayşe Su BAKIRTAŞ / Ecem NEBİOĞLU

Şebnem Adıyaman

Öncelikle neden tiyatro?

Okuldaki en iyi ve en ilgi çekici kulüp olduğunu düşünüyorum.

Peki, neden Fransızca tiyatro?

Türkçe tiyatro kulübünün geçen sene yaptığıyla Fransızca tiyatronun yaptığı arasında açık ara bir fark var-

dı ve daha güzel, daha eğitici görünüyordu Fransızca tiyatro.

Her çarşamba genellikle buradasınız. Hiç şikâyet ettiniz mi? Yoksa aksine burası sizin için beyninizi din-

lendirme, rahatlama yeri mi oldu?

Şimdiye kadar pek bir şikâyetim olmadı, çok rahat ve zevkli bir ortam.

Sahne sizin için ne ifade ediyor? Değiyor mu bu kadar yorgunluğunuza?

Kesinlikle değiyor yorulmama. Bu zorunlu olarak değil, istediğim için yaptığım bir şey.

Tiyatro dışında nelerle ilgileniyorsun?

Sıkı bir Dexter hayranıyım. Eski kült filmleri takip ederim, şimdi de zamanım olursa İstanbul Film Festiva-

li filmlerine gideceğim.”

Sahra Arca

Okulumuzun Fransızca Tiyatro Kulübü, bu yıl Victor Lamouche adlı oyunu sergiliyor. İlk 
günden itibaren sıkı ve yoğun bir biçimde çalışan ve prova yapan kulübün iki üyesine 
tiyatro ve Fransızca Tiyatro Kulübü ile ilgili öğrenmek istediklerimizi sorduk. Şebnem 
ve Sahra da bizler için vakit yaratarak sorularımıza yanıt verdiler.
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Festival filmleri arasında en çok ilgimi çekeni inceleyerek 
sayfanın açılışını yapmak istedim. 2012 ABD yapımı, kendi 
kuşaklarının efsanevi isimlerinden –günümüzde de etkileye-
bilecekleri kesimi yaratmak, tanıtmak ve unutturmamak 
istenmiş olmalı ki bu film ortaya çıkmış- Tim Buckley ve Jeff 
Buckley’nin hiç kesişmeyen yollarının hikâyesi, henüz tanın-
mamış bir müzisyen olan Jeff Buckley’nin birkaç günü üze-
rinden anlatılıyor.

Jeff, tüm kırgınlıklarına rağmen babası Tim Buckley’nin 
anısına düzenlenecek olan St. Ann Kilisesi’ndeki meşhur 
anma konseri için sahneye çıkmayı kabul eder. Konser hazır-
lığı sırasında New York sokaklarında geçmişe doğru bir yol-
culuğa çıkar ve hiçbir zaman barışık olamadığı kökleriyle ve 
babasının müziğiyle tanışır. Sitem, öfke ve özlem duygula-
rıyla Jeff kendini anlatırken, arka fonda bize bu dünyadan 
değilmişçesine dokunaklı sesiyle 1960’lı yıllardan Tim 
Buckley eşlik eder. Gerçek olaylardan ilham alan bu film, 
henüz Tim Buckley ve Jeff Buckley’yle, müzikleriyle ve ara-
yışlarıyla tanışmayanlar için de güzel bir fırsat.

Jeff Buckley, tıpkı babası gibi trajik bir ölümle aramızdan 

ayrıldığında ondan yalnızca iki yaş büyüktü. Burada ikilinin 
yaşamlarını anlatmak tıpkı biyografik bir beklentinin karşılı-
ğı olmayan bu filmdeki gibi, yersiz olur. Olunabilecek en saf 
boyutta yakaladığımız içtenlik, kusur, sıcaklık ve hüznün 
yaşamlarına ve müziklerine yansıyışlarını ancak dinleyerek 
anlamlandırmaya çalışabiliriz galiba. Filmde sıkça Tim 
Buckley’nin Pleasant Street, Once I Was, Song to the Siren 
ve oğlu Jeff ve onun annesi için yazdığı I Never Asked To Be 
Your Mountain parçalarını duyuyoruz. Belki de filmin bir 
“son” eksikliği, dinleyerek tamamlanabilecek türden bir 
mesaj. İkilinin hiçbir zaman yaşayamadığı baba-oğul ilişkisi 
bir konserle, bir filmle ve etkisi öyle kolay geçebilecek tür-
den olmayan parçalarla yansımalar, yansıyışlar ortaya çıkar-
mış. Filmin ana hikâyesini oluşturan ve gerçekte de yaşanmış 
Tim Buckley anısına konser için Jeff şöyle demiştir:

“Benim işim değildi, benim hayatım değildi. Ama cenaze-
sinde olamamak beni üzdü. Ona hiçbir şey söylememiş 
olmak. Bu konseri ona olan saygımı sunabilmek için yap-
tım.”

Toplumun temeli olarak gördüğü okul, kilise ve aile 
kurumlarını filmlerinde sıkça anlamlandırmaya çalışan ünlü 
İtalyan yönetmen ve senarist Marco Bellocchio, 2012 Sao 
Paulo Eleştirmenler Ödüllü bu filminde ötenazi konusunun 
dört kişinin hayatı üzerinden keşfine davet ediyor izleyiciyi.

Filmin konusundan kısaca bahsedelim: On yedi yıllık bit-
kisel hayatın ardından Eluana Englaro´nun hayatının artık 
sonlandırılmasına karar verilir. Bu karar üzerine bir senatör, 
vicdanı ile siyasal sadakati arasında kalır. Senatörün kürtaj 
karşıtı eylemci kızı, karşı gruptaki protestoculardan birine 
âşık olur. Bu sırada ünlü bir aktris, kızının komadan çıkması 
için mucizelere sığınmaktadır. Umutsuzluk içinde 
kaybolmuş ve ölmeye kararlı genç bir kadın ise gizemli bir 
doktor tarafından kurtarılır.

Zaman zaman takip etmekte zorlanılan bir ritme sahip 
olan film, çizdiği değişik hayat ve karakterler üzerinden 
izleyiciyi toplumsal bir tartışmaya sürüklüyor. Her kafanın 
farklı sonuçlara varacağı kesin fakat benim için bu film 
durumların değil sorgulanan meselelerin ön plana çıktığı 
bir yapıya sahip.   Belirtmekte fayda var: Film müzikleri 
Carlo Crivelli tarafından bestelenmiş. Crivelli girdiği her 
filme apayrı bir tat katan; oldukça çağdaş ve üretken bir 
besteci, özellikle de film müzikleri üzerine yoğunlaşmış. 
Uyuyan Güzel’deki her sahne, olay ve duruma tamamlayıcı 
bir etkide bulunarak çekicilik katmış. Ayrıca yardımcı oyun-
culardan Fabrizio Falco da 2012 Venedik En İyi Yeni Genç 
Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi.

İKSV 32.İstanbul Film Festivali’nden Notlar
Arkadaşlarımız Buse Yıldırım ve Yağmur Topçu, 32. İstanbul Film Festivali’nde birçok 
film izlemeye gittiler ve bunların arasından seçtiklerini sizler için yorumladılar.

Tim Buckley’den Sevgilerle / Greetings from Tim Buckley

Uyuyan Güzel / Bela Addormentata
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Charles Dickens’ın romanından uyarlanan Büyük 
Umutlar’ın yönetmenliğini Dört Nikâh Bir Cenaze ile Harry 
Potter ve Ateş Kadehi’nden duymuş olabileceğimiz Mike 
Newell yapıyor. 19.yüzyıl İngiltere’sinde, gizemli bir 
hayırsever sayesinde sefil demirci yaşamından sıyrılıp 
Londra sosyetesine giriş yapma şansı yakalayan genç Pip’in 
hikâyesi anlatılıyor. Toplumsal konumunu saf sevgiyi arayışı 
için kullanan Pip, köy-kent, talih ve gerçek gibi 
sorgulayışlar yaşıyor. Çocukluğundan beri sevdiği, kendini 
duygusuz ve intikam peşinde göstermeye çalışan Estella’ya 
ulaşmak için sevgiden öte gerekenlere sahip olmak istiyor. 
Para hırsı ve ayrımcılık üzerine kurulmuş toplumsal düzene 
göndermeler taşıyan film, zengin bir kadrodan oluşuyor. 

Tim Burton filmlerinden tanıdık olduğumuz Helena 
Bonham Carter, canlandırdığı gizemli karakterle izleyiciyi; 
hüzünden gerilime, heyecandan acıya avucunun içine 
almayı başarmış. Richard Hartley’nin besteleri de bu 
geçişlerdeki gizemi yansıtıyor. Kostümleri, müzikleri, ilet-
tikleri ve kadrosuyla izleyiciyi kolayca içine alabilen yüksek 
tempolu ve türünü belirlemekte epeyce zorlandığım bir 
film bu. Toplumsal düzeni,gizemli bir ortam ve karakterle 
ele aldığından ötürü, türünün fantastik olabileceği 
şüphesini oluşturuyor. Yalnızca bu karmaşa için bile görül-
meye değer.

 BUSE YILDIRIM

Bir deniz aslanı, İzlandalı bir anne ile oğlu, pembe bir elbi-
se ve âşık bir komşu...

Bütün bunlar depresyondaki bir kadının kendini toparla-
ması için yeterli mi?

Agathe, kocasının ölümünün ardından Fransa’ya, 
Montreuil’deki evine döner ama gücünü toplaması ve haya-
tını yeniden düzene sokması zaman alacaktır. Karşısına çıkan 
her tuhaf insan, onu biraz daha mutluluğa yaklaştıracaktır. 
İzlanda doğumlu yönetmen Solveig Anspach’ın bu son filmi, 
“kendimiz için yarattığımız aileler üzerine.”

Oyuncular: Florence Loiret Caille, Didda Jonsdottir, Ulfur 
Aegisson, Eric Caruso, Samir Guesmi, Alexandre Steiger

İlk okuyuşta bazı şeyler absürt gelebilir size, “bir deniz as-
lanı” ne alaka mesela? Ama inanın o deniz aslanı her şe-
yin özeti aslında.  Öncelikle filmi sizinle paylaşmadan, film-
le tanışma hikâyemi anlatmak istiyorum. Elimde film festiva-
li kitapçığı, oturdum, gideceğim filmlere bakıyorum. Haya-
tın, derslerin,  sınavların darbeleriyle yaralanmış ruhumu gül-
dürecek bir film istiyordum. Kısacası “gülmek” istiyordum bi-
razcık da olsa... Hiç vakit kaybetmeden anti-depresan kısmı-

nı açtım ve karşıma Montreuil Kraliçesi çıktı. Şöyle bir diğer 
filmlere de baktıktan sonra onda karar kıldım, en yakın arka-
daşımı da yanıma alarak bu güzel filme biletimi aldım. İyi ki 
de almışım,  hiç pişman olmadım aksine bir mükemmel oyun-
cuyla karşılaşma fırsatı verdi bu film bana. İzlandalı oyuncu 
Didda Jonsdottir sen ne tatlı kadınsın, dedim içimden bu ka-
dını izleyince. Çılgın, aklı bir karış havada, tatlı ve duygusal 
bir kadına hayat veriyor Didda. Hem de öyle güzel hayat ve-
riyor ki Didda, o rol için biçilmiş bir kaftan adeta. Bu tatlı, se-
vimli kadın filmde aynı zamanda bir şair. Doğal, rahat tavırla-
rı içinde o kadar sempatik ki filmde güldüğüm sahnelerin ya-
rısı bu kadına aitti.  Dilerim bu tatlı oyuncuyla başka bir film-
de daha karşılarım.

Biraz da filme dönelim; Montreuil Kraliçesi isminin nere-
den geldiğini anlatmak istiyorum. Agatha, kocasının ölümün-
den sonra depresif bir durumdadır. Sinirleri bozuk, elinde 
ölen kocasının yakılan külleriyle dolu bir kapla günlerini ge-
çirmektedir. Ve İzlandalı oğluyla evinde kalan bu kadın, ken-
disini güçlendirecek bir söz söyler: “ Bir kadın kocasının ölü-
münün üstesinden geldiği zaman, kraliçe olur.”

 YAĞMUR TOPÇU

Büyük Umutlar / Great Expectations

Montreuil Kraliçesi

sinema
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Victor Hugo´nun roma-
nından uyarlanan ve 
Venedik Film 
Festivali’nde prömiyeri-
ni yapan Gülen 
Adam’da, Gérard 
Depardieu ve 
C.R.A.Z.Y´nin başrol 
oyuncusu Marc-André 
Grondin yer alıyor. 
Konusuna kısaca göz 
atalım: Çocukken kaçırı-
lıp yaralanan 
Gwynplaine, yüzüne 
bıçakla kesilen ürkütü-
cü gülümsemeyle 
“Gülen Adam” olarak 
panayırlarda aranan 

biri olmuştur. Tuhaf gülümsemesi ilgi çekmiş, başlarda alay 
konusu olsa da yaptığı şovla büyük ilgi odağı olmuştur. 
Aslında zengin ve asil bir aileden geldiğini öğrenince bu 
durumu sınıf farklarına dikkat çekmek üzere kullanmak 
istemiştir.
Filmin sonunda yönetmen Jean-Pierre Améris ile söyleşi 
imkânımızın olması birçok temayı, tekniği ve düşünceyi 
anlamlandırmaya kolaylık sağladı. Yönetmen, sinemaya 
başladığında daha çok sosyal içerikli filmlerle karşımıza çık-
mıştı. Bu sefer, masalsı dünyada gerçekliklerin tartışıldığı 
türden bir film çekmesinin nedeni, 15 yaşında Victor 
Hugo’nun aynı isimli romanını okumasıyla işe başlamış 
olması. Yirmi yıl önce kafasında bu filmi çekme düşüncesi 
varmış ve önceki filmlerinden daha farklı bir tür ile gençlik 
yıllarına bir dönüş yaparak bu projeye girişmiş. 
Romandaki ve filmdeki temel meselelerden biri insanın 
zayıflığıyla, zaaflarıyla bir bütün olduğu gerçeği. Bunu bir 
melodram ile gerçekleştirmiş yönetmen: güzel ve çirkin, 
asil/zengin ve köylü/fakir. Gülen Adam’ın yüzündeki yara, 
ona âşık olan görme engelli kız ve içinde acımasız yaratık-
lar barındıran saraylılar, asiller ile izleyiciye insanın bünye-
sinde barındırdığı sakatlık ve toplumsal sakatlık anlatılma-
ya çalışılmış.
Bütün çocuk hikâyelerinde terk edilme, acımasızlık temsili 
vardır. Yönetmen, filminde bu acımasız dışlanmayı, keskin 
sınıf farklılıklarını ve başkasının gözünden kendi içine bakı-
şı sorgulamış. Romanda da en sevdiği nokta, kendi kendini 

kör eden, kendine güvenmeyen, başkasının gözünden nasıl 
gözüktüğünün şüphe ve kaygısıyla daha “güzel”, parlak 
şeylere yönelen zayıf insanın anlatılmasıymış. Belki de, 
Victor Hugo’nun bu meseleleri masalsı bir anlatımla ortaya 
çıkarmasının nedeni bir nevi merak, şüphe ve acıyı güzel-
leştirmeye çalışmasıydı. Bu masalsı havayı yönetmen bir iki 
sahne haricinde tamamen stüdyo ortamında yakalamış. 
Gérard Depardieu’nün canlandırdığı Ursus karakteri roman-
da yemek yemeyen, oldukça zayıf biri olarak karşımıza çıkı-
yor. Bu her ne kadar kendisine hiç uymasa da yönetmen, bu 
filmin hayalini kurduğundan beri aklında bu karakter için 
Gérard Depardieu varmış. Öyle ki, kendisi romanı yıllar 
önce okuduğunda başroldeki genci oynama hayalini kuru-
yormuş. Yine de teklif geldiğinde hemen kabul etmiş. 
Ayrıca kendisinin bu role otobiyografik özellikler kattığını 
vurguluyor. Örneğin Ursus karakterinin oğlu gibi gördüğü 
çocuğun ölümünden şüphe ettiği sahne, kendisine şüphesiz 
dört yıl önce kaybettiği çocuğunu hatırlatmıştır.
Filmde bazı bölümlerin kısa tutulması, dikkat çekiyor. 
Yönetmen bu durumun, seyircinin de kendini filmin kahra-
manı olarak hissedip başından geçenleri tam olarak kavra-
yamamasının amaçlanmasından ileri geldiğini söylüyor. 
Yine de vurgulanması gereken bazı bölüm ve geçişler daha 
uzun olabilirdi.
Aynı isimli, farklı bir yorumdan oluşan filmin 1928 versiyo-
nu da var. Bu filmde de romandan uyarlanan ana karakter-
ler birçok yapıma ilham kaynağı olmuş. Mesela Batman’in 
Joker’i Gülen Adam’dan doğmuş. Aynı şekilde Tim 
Burton’ın Makas Eller’i de bu esinlenmeden ortaya çıkmış. 
Tim Burton demişken, kendisinin de Gülen Adam’ı çekmeyi 
çok istemiş olduğunu belirtmekte fayda var. Üstelik bu 
filmde bir Tim Burton atmosferi, özellikle de Big Fish filmi-
ne oldukça fazla gönderme var. Ve tabii ki Güzel ve Çirkin 
de Gülen Adam’ın oluşumunda etkili olmuş. 
Yönetmen, bütçenin yüksek olmamasından dolayı sokakta 
sahnelerin olmadığı, figüran kullanılmadığı ve ifadesi, 
oyunculuğuyla başrole kolayca oturabilecek Johnny Depp’e 
teklif götürülmediğini gülerek anlatıyor.
Son olarak roman ile filmdeki temel farklardan birine 
değinelim: Filmde Gülen Adam’ın korkunç bir çirkinliğe 
sahip olmaması, aksine gülümseyişinde sevimliliğin ortaya 
çıkması. Jeanne-Pierre Améris bu durumu şöyle açıklıyor: 
Bu film, Gülen Adam’a en içten duygularıyla bağlı, meleksi 
görme engelli kızın gözünden çekilmiştir. 

 Buse YILDIRIM

Gülen Adam / L’homme qui rit

sinema
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Çoğunluk’tan Biri Olmak
İnsan olarak doğuyoruz. Biyolojik olarak kadın ve erkek ol-
manın ötesinde, kadın ve erkek olmayı toplumdan öğreni-
yoruz. Toplum, çevre bize bir “kadın” ve bir “erkek” tip-
lemesini öğretiyor ve bizi o kalıbın içine sokuyor. Bu kalı-
bın içine girme durumuna Seren Yüce’nin “Çoğunluk” fil-
minden, Eduardo Galeano’nun “Vitrinler” adlı metninden 
ve Orhan Tekelioğlu’nun dizilerden hareketle yazdığı “Ku-
zey Güney’in Mağdur Erkekleri” adlı yazısından hareketle 
ele alındığında, toplumun hangi araçlarla kadın ve erkek ro-
lüne büründürdüğü bir nebze de olsa açıklık kazanmakta. 
“Çoğunluk”, aile kurumu aracılığıyla; “Vitrinler”, kız ve er-
kek çocuklar için üretilen/pazarlanan oyuncuklarla bireyin 
“erkek” ve “kadın” kimliğine büründürülmesini/”erkek” ve 
“kadın” yapılmasını; Orhan Tekelioğlu’nun “Kuzey Güney’in 
Mağdur Erkekleri” adlı yazısı ise “kadınları” ve “erkekleri” 
belli kalıplar içinde anlatan dizilerdeki “cinsiyetçilik” mese-
lesini ele almaktadır. 

Çekirdek bir ailenin içinde “anne”, “baba” ve “çocuk” bu-
lunur. Her çocuk, anne ve baba figürleriyle büyür ve çe-
kirdek ailede yetiştir. Çocuk, yetiştiği ailedeki “anne” ve 
“baba” kimliklerinin özelliklerini benimser önce. Topluma 
göre, anneler/kadınlar yuvanın temelidir. “Dişi kuş yuva-
yı yapar” elbette! Anne/kadın evi temizler, kocasına yemek 
hazırlar, çocuğuyla ilgilenir, onun huzuru ve rahatı için çır-
pınır... Baba, babadır; evin direğidir. Eve para getirir, çalışma 
zorunluluğu olan kişidir. Eğer çalışmazsa “baba” değildir. 
Bu, onun baş görevidir. Kısacası baba evin kralıdır sanki. İşte 
bu geleneksel anne, baba figürleri/tipleri Seren Yüce’nin yö-
nettiği “Çoğunluk” filminde hemen her ayrıntılarıyla çizil-
mektedir. Filmde, erkek evlat olan Mertkan’ın toplumun ve 
ailesinin istediği “erkek” kimliğine girme süreci anlatılmak-
tadır. Mertkan’ın annesi yemek pişirir, bulaşık yıkar, alışveriş 
yapar, evi temizler; babası, akşam işten gelir, ayakkabılarını 
çıkarır, paltosunu vestiyere asar salona gider. Karısı/kadın ile 
arasında herhangi bir diyalog yaşanmaz. Sofraya oturulur 
ve yemek yenir. Peki Mertkan, bu figürler karşısında nasıl 
bir birey olur? O da babasının bir parçası haline gelir zaman 
içerisinde. Vakti geldiğinde o da işe girecek, askere gidecek, 

vatanını savunacak, evlenecek ve çoluk çocuğa karışacaktır. 
Tıpkı abisinin yaptığı gibi... Mertkan’nın abisi babasının işine 
devam eden, evli ve bir çocuk babası bir erkektir. Karısı da 
Mertkan’nın annesinden farksız bir hayat sürmektedir. Evi 
ile ilgilenmekte, çocuğuna bakmaktadır. Mertkan’ın abisi 
babasının tam da istediği gibi bir erkek rolüne bürünmüştür 
ve hayatına bu şekilde devam etmektedir. Mertkan’ın bir de 
Gül adında sevgilisi vardır. Gül ailesinden uzakta, çok da ra-
hat olmayan şartlar altında yaşamakta, İstanbul’da üniver-
sitede okumaktadır. Geçimini sağlamak için bir büfede çalı-
şır. Sevdiği bir adamla evlenip, mutlu olmayı ister. Mertkan, 
Gül’ü ailesi ile tanıştırır fakat Gül’ün Vanlı olduğunu öğre-
nen babası bu birlikteliğe sıcak bakmaz ve kızdan ayrılması-
nı söyler, Çoğunluk’un sesi olur. Neticede Mertkan yeri gel-
diği zaman vatanını koruyacak, askere gidecek ve bu vatan 
için çalışacaktır. Ona göre, vatanına “ihanet edenler”le bir-
likte olması söz konusu olamaz. Mertkan ailesinin isteği so-
nucu Gül’den ayrılır. Aile ve çevresi, bireyin birey olmasını 
engelleyip onu çoğunluk’a dahil olacak şekilde yetiştirir ve 
Mertkan’ı toplumun istediği bir erkek figürünün içine hap-
sederler.

Çoğunluk’tan biri yapan araçlardan ailenin bireyi belirli ka-
dın ve erkek tipine nasıl hazırladığı, bunu ona nasıl öğret-
tiği Seren Yüce’nin “Çoğunluk” adlı filminden verilen bu 
kısa örneklerde görülmekte. Ancak bunun daha öncesi de 
var örneklerde görülmektedir. Doğduğumuz andan itiba-
ren böyle bir süreç görüyoruz. Oynadığımız oyuncaklar as-
lında bizi cinsiyetimizin gerektirdiği role bürünmesi için ge-
rekli araçlardır. Her kız çocuğun bir oyuncak bebeği, pem-
be çantası; her erkek çocuğun bir kamyonu, arabası ve bir 
su tabancası olmadı mı? Kırtasiyelere, oyuncak satan yerlere 
girdiğiniz zaman iki bölüme ayrılır. Bir bölüm pespembe, bir 
bölüm masmavidir. Kızların cicili bicili barbieleri, tokaları, 
çantaları hepsinin birer nazik bir kadın olması için oluşturul-
muş eşyalardır. Ve erkek çocukları, şimdiden askere hazırlan-
ması için hazırlanan şiddet dolu oyuncaklar, sanki bir kahra-
manlığa özendirilmesi için süperman oyuncaklar. Eduardo 
Geleano’nun ilk paragrafında erkek, ikincisinde kız çocuklar 
için oyuncakları yan yana sıraladığı “Vitrinler” adlı metnin-
de erkek çocuklar için; Rambolar, robocoplar, Ninjalar, Bat-

Bu yazılar, 10. sınıflarda sorunsal, argüman kavramları ve makale yazma çalışmaları 
kapsamında yapılan metin ve film analizleri sonunda yazılmıştır.
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manlar, canavarlar, makineli tüfekler, tabancalar, tanklar, 
motosikletler, kamyonlar, uçaklar. Kız çocuklar için ise; Bar-
bieler, Heidiler, ütü masaları, mutfaklar, blenderlar, çama-
şır makineleri, televizyonlar, bebekler yer alır. Bu oyuncak-
lar bu küçük kız çocuklarını gelecekteki ideal anneye, ide-
al kadına dönüştürmek ve bu küçük erkekleri de gelecek-
te kendini vatanı için feda edecek karısını, annesini, çocu-
ğunun “namus”unu koruyacak “güçlü” birer erkeğe dönüş-
türecek araçlardır. Kısacası oyuncaklar da haykırıyor ve diyor 
ki: “ Kadın kadınlığını, erkek erkekliğini bilecek”.

Oyuncak evresi bitip de televizyona geçildiğinde dizi-
ler devreye giriyor. Dizilerdeki klasik kadın ve erkek tiple-
meleri yıllardır ekranlarda sürüp gidiyor. Senaryo yazarları 
hikâyelerde kadınlar ve erkekler için kalıplaşmış tipler yara-
tıyor. Örneğin, ekranda bir şeytan kadın tiplemesi sürüp gi-
diyor. Erkekler de bu “şeytan kadınların” oyunlarıyla ve hi-
leleriyle hep mağdur rolündeler. Kısacası ekranlarda da cin-
siyetçiliğe maruz kalınıyor. Orhan Tekelioğlu Radikal gaze-
tesinde 15 Ocak 2012 tarihindeki yazısında bu konuyu Ku-
zey Güney dizisini ele alarak inceliyor. Orhan Tekelioğlu di-
zilerde erkeklerin mağdur, kadınların şeytani planlar yapan, 
cinselliklerini kullanarak erkekleri elde etmeye çalışan kişi-
ler olarak çizilmelerini, gösterilmesini analiz ediyor. Tekeli-
oğlu, Kuzey Güney dizisinde senaristler tarafından neredey-
se tüm erkeklerin “mağdur” olarak, kadın karakterlerin ise 
arkadan iş çeviren, kolayca yalan söyleyen entrikacılar ola-
rak resmedildiğini dile getiriyor. İki anne birbirinden kötü 
olabiliyor. Anne, iki oğlunun arasını açan, kendi yaşamak is-
tediği hayat uğruna oğlu Güney’i tutarak Kuzey’i arka pla-
na iten ve kocasından yıllarca dayak yiyerek susturulmuş bir 
ev hanımı Handan Hanım olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir 
tarafta kendi idealleri uğruna kızını harcayan, para, lüks 
düşkünü dedikoducu Gülten Hanım var. Gülten Hanım’ın 
kızı Cemre’nin elinden Güney’i çalan doğuştan şanslı, kla-
sik kötü sarışın tipleme Banu. Ve tabii ki dizinin en kötü ka-
dını Simay. Kuzey’le birlikte olup, hamile kaldım bahane-
siyle onu evlenmeye zorlayan ve daha sonra bütün aile-
yi darmaduman eden, kendi çıkarları doğrultusunda rahat-
ça yalan söyleyip çirkeflik yapabilen genç bir kadın. Ve bun-
ca “şeytan kadın” arasında iki masum erkek: Kuzey ve ba-
bası Sami Bey. Sami Bey yıllarca karısını dövmüş, süründür-
müş, çocuklarının hayatını kendi istediği şekilde yönlendir-

miş olan adam ne hikmetse şeytan baba tiplemesinden ma-
sum adam tiplemesine bürünüyor halk gözünde. Aslında, 
kendi sorunları nedeniyle oğlu Kuzey ile ilgilenememiş on-
lara soğuk davranıp babalığını yerine getirememiş mağdur 
bir adam olup çıkıyor. Kuzey ise zaten hayatın kazığını ye-
miş, genç, mert delikanlı ve bu kadınların oyunları arasında 
gelip gidiyor... Ne ilkler ne de son olacak gibi duruyorlar. Se-
naristler “kadın” ve “erkek” için bu ve benzeri tipler üzerin-
den hikâyeler anlatıyorlar. Ailede, toplumda ve çevrede gö-
rülen “cinsiyetçilik” artık hemen hemen her akşam televiz-
yonun içinden çıkan bir canavar gibi bizi yiyip bitiriyor.

Aile, toplum ve medya. Önümüz, arkamız, sağımız so-
lumuz çevrilmiş. Nereye bakarsanız “kadın” ve “erkek” 
“çoğunluk”un isteklerine göre şekillendiriliyor. Oyuncaklar 
bile birer cinsiyetçilik aracı. Daha anne karnında iken cinsi-
yetimizin öğrenilmesiyle hazırlanan kız çocukları için pem-
be odalar, erkek çocuklar için mavi odalarla başlıyoruz bu 
serüvene. Kızların eline verilen oyuncak ütüler, erkeklere ve-
rilen tüfeklerle devam ediyor bu yolculuk. Bir de üstüne aile 
ekleniyor ve o da bizim birer “birey” olmamamız için “uğ-
raşıyor”, o çoğunluğun içine doğru sürüklüyor bizi. Sonra 
medya da birer darbe vuruyor, ekrandaki karakterlerle ka-
dın budur, erkek budur diyor. Peki bu kalıplar kırılmaz mı? 
Elbette kırılır, bütün bu anlatılanların değişmesiyle. Top-
lum, kadınları kadınlık , erkekleri erkeklik görevleri içine so-
kup sınırlandırmamalı, kimseyi kadınlık ve erkeklik kalıpla-
rıyla yaşamaya maruz bırakmamalıdır. Pembeyi, maviyi yeni 
doğan bebeklerin üstüne bir damga gibi yapıştırmayı bırak-
malıdır artık.

 Yağmur TOPÇU
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Önyargılar sonucu oluşmuş ötekileştirme, 
toplumdaki sınıf ayrımını, hiyerarşiyi oluştu-
ran temel unsurdur. Çocukluğa, yetiştirilme 
tarzına dayanan genel kabuller bu önyar-
gının temelinde yatar. “Biz” kalıbının içine 
yerleştirilemeyen “öteki” dir. Bunun nede-
ni ideoloji, farklı bakış açısı, fikir sahibi, cin-
siyet, kimlik hatta en basit haliyle farklı renk 
çorap giymek bile olabilir. Çoğu zaman kendi 
yetersizliğini başkalarının rengini soldurarak 
kapatacağını düşünen zihniyet, ötekileştir-
menin değerini arttıracağını düşünmüştür.
Seren Yüce’nin 2010 yapımı “Çoğunluk” fil-
minde ötekileştirme, etiketleme, ayrım-
cılık başlıkları işlenmiştir. Yirmi yaşındaki 
Mertkan’ın kabullerden ve bilinçsiz bir ta-
kipten oluşan yaşamının, Gül ile tanışmasıy-
la bir sorgulama sürecine dönüşmesini konu 
edinmiştir. Bu süreçte tam da ortasında bu-
lunduğu ötekileştirme dünyasında verdiği 
mücadele bizi günümüzün temel meselele-
rine taşımaktadır. Bu dünya; orta sınıfın ken-
di gerçeklerinden başka doğru tanımayan, 
farklı olana toplumda barınma şansı tanıma-
yan yaşantısıdır.
Cinsiyet ile oluşmuş yargılar yaşadığımız top-
lumun büyük bir gerçeği olmuştur. Çocuk-
luktan beri oluşmuş anne baba modeli, için-
de bulunan sözde “çevreyi” oluşturan kişi-
lerin yaşam biçimleri şüphesiz bu toplumun 
kafasındaki kalıpları, “doğrularını” inşa et-
miştir. Filmde çoğunluğun gözündeki ideal 
erkek, ideal kadın modelleri bunu ortaya çı-
karmaktadır. Toplumun kurallarını erkekle-
rin belirlediği, “baba” iktidarının hâkim ol-
duğu bir yapı bulunmaktadır. Mertkan’ın an-
nesini ele alırsak ev işlerini yapmak, yemek 
servis etmek dışında aile içinde rolü olmadı-
ğını görürüz. Anne, her daim kendini belir-
li sınırlar ile çizilmiş bir konum içerisinde ifa-
de edebilmektedir. İdeal erkek ise askere gi-
den, silah kullanan, çapkınlık yapan, kaba bir 
şekilde otorite kuran tipleme olarak gösteril-
miştir. Baba da, annenin yüzüne bakmayan, 
sofrada başköşeyi alan, oğluna yolunu çizen 
liderdir. Bu düzenin tuğlaları; aile ve içinde 
olunan çevrede kullanılan deyimler, bireyle-
rin alışkanlıkları, rutinleri, selamlaşma ve ha-
tır sorma şekilleridir. Bunlar cinsiyetin; zih-
niyet, düşünce, zevk, bakış açısını yok saya-
rak, tek başına beyinlerdeki raflara oturtma-
ya yettiğinin kanıtıdır.
Kimlik, elbette ki bir ötekileştirme hedefi-
dir.  Toplum içindeki farklı kökene ait birey 
olma, birçok önyargıyı da beraberinde getir-
miştir. Gül; Van’dan geldiği için, Kürt oldu-
ğu için Mertkan’ın babası görüşmesini kes-
mesini istemiştir. Çünkü kafasında Kürt kızı-

nın ailesinden kaçıp okuduğu, sorunlu bir ai-
leden geldiği, Mertkan’la evlenip sınıf atla-
ma amacı taşıdığı düşüncelerini taşımakta-
dır. Gül, anlattıklarına göre okumak için gel-
miştir ve evlilik hayali vardır. Ama bunun te-
melinde hiçbir kötü niyet yoktur. Saf sevgi-
yi arayışı gösterilmiştir. Bu arayış reddedil-
miş, farklılıklara, çeşitlenmeye saygı göster-
meme, kendi gibi olanları bir araya toplama 
anlayışı sosyal hayatta kaçınılmaz bir hal al-
mıştır. Buna örnek olarak Alman gazeteci ve 
yazar Günter Wallraff’ın  iki sene boyunca 
Türk işçisi kimliğinde yaşadıklarını anlattığı 
“En Alttakiler” kitabı gösterilebilir.
Bir başka ayrımcılık örneği ise maddiyata da-
yanarak insanların kültür seviyesini belirle-
yen düşünce yapısıdır. Değerli olan ve günü-
müzde oldukça ender bulunan; kendini ge-
liştirmeye açık olan, “öğrenmenin sonu yok-
tur” anlayışına sahip kişiler iken, bunu gör-
meyi inkar ederek oluşturulmuş ekono-
mik sınıflar ön plandadır. Gül’ün Mertkan’a 
göre ekonomik olarak alt sınıfta bulunması-
na karşın hediye ettiği kitap, dinlediği mü-
zik ile kendini geliştirmeye çalıştığını görü-
rüz. Buna karşın Mertkan’ın arkadaşları ve 
babası, Gül’ü onun oturduğu semtten ve gel-
diği şehirden dolayı kafalarında ekonomik 
durumunu belirlemiştir. Bundan yola çıkarak 
da onu basit ancak eğlenmek için kısa süre-
liğine vakit geçirilebilecek bir kız olarak de-
ğerlendirmişlerdir. Aynı şekilde ailenin evine 
gelen yardımcı hanıma işinden, maddi duru-
mundan dolayı tiksintiyle bakan gözler, hat-
ta camı silerken Mertkan’ın içindeki onu aşa-
ğıya itme dürtüsü, yaşama hakkını almayı 
düşünen zihniyetin örneğidir. Ayrıca Mert-
kan temelinde aynı sebebi barındırarak in-
şaat işçisine de hakaret etmiştir. Bu ayrımcı-
lık yapılırken sorgulanmadan öğrenilen, geç-
mişten bu yana bilinçaltında oluşmuş kalıp-
lar etkili olur. Oysa kültür, aile ve çevreden 
geldiği gibi benliğinde öğrenme, araştırma 
isteği bulunan bireylerin de kendine yüksel-
me ortamı yaratabileceği ortadadır. İnsanla-
rın eşit haklara sahip olarak dünyaya gelme-
leri elbette ki mümkün değildir. Fakat insa-
nı sadece insan olduğu için bile sevebilmek 
zor mudur?
Herkes olmayan, “biz” olmayan dışlanmaya 
mahkûm mudur? Her insan yaşadığı, gelişti-
ği, büyüdüğü çevreye göre farklılık gösteren 
kültür, zevk, fikir, anlayışa sahiptir. Bütün 
bunların ötesinde her bireyin ayrı bir benli-
ği vardır. Okullarda başlayan gruplaşma da 
bunun en basit örneklerindendir. Bu gruplaş-
malar sonucu oluşan yalnız kalanlar, ötekiler 
ilerdeki hayatlarında da özgüvenlerini yitir-

miş, toplumdan soyutlanmış olurlar. Kendi-
ni bulma imkânını farklılıkları ya da bir baş-
ka deyişle herkes gibi olmamaları yüzünden 
kaybetmiş bireye dönüşürler. Topluma ka-
zandırmak zor olduğu gibi inanılması ne ka-
dar zor olsa da suç işlemeye eğilimli, saldır-
gan insanlar, hep seçimleri yüzünden dışlan-
mış bireyler olmuştur. Filmde de Mertkan’ın 
gözyaşları, farkındalığıyla oluşmuş geç kal-
mış direnişi ve bu durum üzerine isyan edişi-
ni temsil etmektedir.
Bir televizyon programı olan Glee müzikali-
nin “Mad World” adlı şarkı için çektiği klip-
te birbirinden farklı yapıda, görünümde, dü-
şüncede genç toplanıp pankartlar hazırlayıp, 
bunları üstlerine iliştirmektedirler. Bu pan-
kartlarda yazılanlar obur, asosyal, reddedil-
miş, uyuşuk, şişko gibi yaşadıkları çevrenin 
belirlediği etiketlerdir.  Şarkının sözleri de  
insanların hep bir yarış halinde olduğu ve 
söz yazarının, saçma bulduğu dünyada her-
kesin özde aynı olduğu gerçeğini söylemeye 
çekindiği anlatılıyor. Bu da çoğunluğun gö-
zünden topluma ayna tutmaktadır.
Bir başka örnekse Pink Floyd’un “Us and 
Them”  adlı şarkısıdır. Buradaki mesele 
“Mad World” dekinden biraz daha farklı bir 
şekilde ortaya koyulmuştur. Özde aynı olan 
insanların, kaderlerine karar veremeyecekle-
rinin öyleyse ne uğruna savaşın, açlığın, in-
sanlık afetlerinin gerçekleştiği sorusunu ba-
rındırmaktadır. Bütün yazılı tarihin sınıf sa-
vaşları tarihi olduğu gerçeğini hatırlatır. Bu 
da kimlik ve ekonomik sınıfın ötekileştirme-
sine bir örnektir.
Sabit beyin, düşünce, anlayış sahibi insan-
ların oluşturduğu toplum, geri kalmışlığa 
mahkumdur. İnsanı “nesne” haline çevir-
mek çoğunluk dediğimiz toplumun oluştur-
duğu ahlak sisteminin amacıdır. Peki bu şe-
kilde oluşmuş günümüzün parçalanmış top-
lumsal yapısını yıkmak bir ütopya mıdır? Ço-
cukluğundan beri yetiştirildiği ortamda oluş-
muş kafa yapılarını yok etmek imkansız gibi 
gözükebilir. Ayrıca ötekileştirme büyük bir 
kesim için durdurulamaz olmuştur. Buna kar-
şın, dünyada insanları bir arada tutarak kim 
olduğu, nerden geldiği, hangi okulda oku-
duğu gerçeklerini yok sayarak birleştirecek 
değerler olmalıdır. Evrensel niteliğe sahip sa-
nat, edebiyat, spor gibi etkinlikler bu eşitli-
ği sağlayabilirler. Düşmanlığın ve sömürünün 
temel kaynağı ötekileştirmeye  son vermeye 
öncelikle kendimizde, kendi çevremizde baş-
lamalıyız. Unutulmamalıdır ki farklılıklarımı-
zı kaybetmemiz benliğimizi kaybetmemiz 
anlamına gelmektedir.

 Buse YILDIRIM

“ B i z ”  k a l ı b ı n ı n  i ç i n e 
y e r l e ş t i r i l e m e y e n ,  “ ö t e k i ”  d i r .

BEN’L İĞ İMİZ , 
B İZ ’L İĞ İMİZ ,
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Dikkat dikkat!!!

Bu fotoğraflara bakmadan önce bir kez daha dü-
şünün!

Gastronomi sözcüğünü duyup o da ne diyenlerden 
misiniz? Bakalım neymiş gastronomi, birlikte öğ-
renelim.

Gastronomi, iyi yiyeceği seçme, hazırlama, sun-
ma ve bunlardan tat alma sanatıdır. Gastronomi-
nin gelişmesinde ilk önemli adım, yiyeceğini pişir-
mek için ateşi kullanan tarih öncesi insanla atılmış. 
Eski çağlarda Ortadoğu’da yemeğin seçilmesi, ha-
zırlanması ve tadılması, çok özen gösterilen bir tö-
renle yapılırmış. Gastronomi bundan sonra iki mer-
kezde gelişmiş: Roma ve Çin. Romalılar aslında ka-
balığa ve aşırı gösterişe kaçan şölenleriyle tanınmış-
lar. Ama kurdukları çok gelişmiş karayolu ağı, birbi-
rinden uzak bölgeler arasında hem çeşitli yiyecek-
lerin hem de bunların hazırlanış yöntemlerinin ya-
yılmasına olanak hazırlamış.  Doğu’da da,  5.yüz-
yıl gibi erken bir dönemde, tam anlamıyla gelişmiş 
bir gastronominin varlığını kanıtlayan belgeler var. 
Gastronomideki bu gelişme, ticaret, savaşlar ve kül-
türel özümleme yoluyla Japonya, Kore ve Güney-
doğu Asya’nın birçok bölgesine yayılmış. Batı gast-
ronomisinin temelleri ise Rönesans’ta atılmış. Cat-
herine de Medicis’nin, daha sonra Fransa kralı olan 
II. Henri’yle evlenmesi, son derece incelikli ve karı-
naşık İtalyan mutfağının ilkelerinin Fransa’ya iletil-
mesini sağlamış. XIV., XV. ve XVI. Louis dönemlerin-
de daha da incelikli bir nitelik kazanan Fransız mut-
fağı, ilk büyük ustası Marie-Antoine Careme, bazen 
çok süslü bir hale gelen mutfak üslubunu basitleş-
tirmeye ve inceltmeye çalışan Georges-Auguste Es-
coffier ve Fransız gastronomisinin temel ansiklope-
disi Larousse Gastronomique’i (1938) yaratan Pros-
per Montagne ile doruğuna ulaşır.

Fransız ve Çin mutfaklarında sığır, koyun, domuz, 
her tür kümes hayvanı, balık ve kabuklu deniz hay-
vanları, otlar, kökler, baklagiller, tahıllar ve baş-
ka yerel besin maddeleri gibi çok çeşitli yiyecekle-
rin kullanılmasına her zaman büyük önem verilmiş-
tir. Pasifik ülkelerinde hindistan cevizi ve gölevez, 
çoğu yemeğin temelini oluşturur. Afrika’da ise yer-
fıstığı çok kullanılır. Yoğurt, patlıcan, zeytin ve ko-
yun Ortadoğu mutfağının temel maddeleridir. Hin-
distan ve Endonezya mutfaklarının ayırt edici özel-
liği baharat kullanımıdır. Latin Amerika ülkelerinin 
çoğunun mutfağında ana hammadde ise mısırdır. 
İtalya’da çeşitli biçim ve boyutlardaki makarnanın 
yanı sıra, birçok yörede pirinç ve bir tür mısır lapası 
olan polenta önde gelir.

Som ve ringa, Avrupa’nın kuzeyindeki ülkelerde 
çok yaygın iki balık türüdür. Japonya’da da her tür 
sebzeden başka pek çok balık yenir. Almanya’da, 
basit bir tür sucuk olan weisswurst’tan, geyik, ya-
bandomuzu ve yabani kuşlara kadar uzanan zen-
ginliğiyle av etleri ve sosis çeşitleri çok tüketilir. Seb-
zeler, baklagiller ve tahıl dünyadaki bütün mutfak-
larda kullanılan başlıca yiyeceklerdir. Kullanılacak 

malzemelerin seçiminde tazeliğe önem verilmesi, 
bölgesel farklılıklar ya da yorumların ötesinde, te-
mel bir ilkedir. Besinlerin dondurulması ve hava yo-
luyla taşınabilmesi, dünyanın pek çok yerinde taze 
yiyecek çeşitlerinin bulunabilmesini sağlamıştır. Mo-
dern yiyecek işleme teknolojileri, (konserveleme, 
dondurma, kurutma vb.) malzeme kullanımını böl-
gelere ya da mevsimlere bağlı olmaktan kurtarmış-
sa da, bu yollarla hazırlanmış yiyecekler genellik-
le taze yiyeceklerin bulunmadığı durumlarda kulla-
nılır. Seçilen malzemenin işlenmesinde ve pişirilme-
sinde gösterilen özen, bunların seçilmesinde göste-
rilen özenin devamı niteliğindedir. Burada, ancak 
çok uygulama yaparak ve deneyim kazanılarak öğ-
renilen teknikler ve tarifler önem kazanır. Japonla-
rın suşi ve saşimi’sı için çiğ balığın kağıt inceliğinde 
dilimlenmesi, bir çeşit jöleli domuz pirzolası olan 
Almanların sulzkoteletten’i için çiçek biçimli gar-
nitürlerin oyulması ve süsleme amacıyla buz ya da 
yağdan heykeller yapılması, yıllar alan uğraşmalar-
la edinilen teknikleri gerektiren becerilerdir. Benzer 
biçimde, örneğin bir devlet şöleni için menü düzen-
lenmesi ve hazırlanması da genellikle, eğitimli, pro-
fesyonel bir kadronun son derece özenle çalışması-
nı gerektirir. Öte yandan gastronomi sanatı, yemek 
hazırlama ve pişirmenin karmaşık yöntemleriyle sı-
nırlı değildir. Gastronomi uygulamalarının çoğu, 
pek çok ailenin olanaklarına ve bütçesine uygun-
dur. Örneğin, İspanyolların ünlü paella’sı ve Endo-
nezyalıların rijsttafel’i (Hollanda dilinde “pirinç ta-
bağı”; çevresindeki daha küçük tabaklarda çeşitli et 
yemekleri ve soslar bulunan terbiyeli pirinç yemeği) 
karmaşık yemekler olmakla birlikte, gene de evler-
de hazırlanabilir.

Gastronomide yiyeceklerin hazırlanmasında özen 
gösterilmesi gereken başka noktalar arasında tat 
karşıtlığı ya da bütünleyiciliğinin sağlanması, kulla-
nılan malzemenin yaratacağı doku ve renk uyumu 
da vardır. Bunlardan birincisine tatlı ve acılı Doğu 
yemekleri, ikincisine Danimarka’nın smorrebrod’u 
(üstü açık sandviç) üstündeki füme balığın yanına 
konan salatalık turşusu ve soğan, üçüncüsüne de 
beyaz ve yeşil İtalyan makarnası örnek verilebilir. 
Birbirinden farklı öğeleri çekici bir bütünlük sağla-
yacak biçimde bir araya getirmeyi başarma duygu-
su, tatların ayrımına varma duyarlığı, uyum ve den-
geyi gerçekleştirebilme becerisi, küçük incelik ve 
ayrıntıları fark etme ve bunlardan tat alma, bir sof-
ranın sunduğu zevkleri artıran olgulardır.

Şimdi de genç yaşında mutfağa, yemek sanatı-
na gönül vermiş bir şeften, Divan Asia İstanbul’un 
şefi, Ömer Ilıca’dan dinleyelim bu işin incelikleri-
ni…

Bu mesleğe nasıl karar verdiniz?
Çocukluğumdan beri yemek yemeyi seviyordum, 
merakımdan dolayı bu meslekte karar kıldım.

Şef olabilmek için 
hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor?
Öncelikle yemek yapmayı sevmek ve sabırlı olmak 

gerekir. Pratik olmak ve çabuk hareket etmek bu 
işin olmazsa olmazlarından. Ayrıca fedakâr olmak 
şart. Daha önce de belirttiğim gibi, meraklı olmak 
önemli bir etken bu işte.

Son yıllarda mutfağa olan ilgi arttı. 
Kariyer sahibi birçok kişi, mesleklerini bırakıp şef-
liğe soyunuyorlar. Sizce ileride de bu durum, de-
vam eder mi? Başka bir deyişle, bu mesleğin gele-
ceği var mı?
İnsanların yaşamları devam ettiği sürece var. İnsan-
lar her şeyden kısabilir ama yemeklerinden kısama-
yacakları için her zaman geçerli bir meslektir.

Şef olabilmek için nerelerde eğitim almak gereki-
yor? Siz nasıl bir eğitim aldınız?
Bu mesleğin başlangıcı meslek liseleridir. Ben,  Eti-
ler Anadolu Turizm Meslek Lisesi/Mutfak Bölümü 
ve Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölüm-
lerinden mezun oldum. Üniversitelerin gastrono-
mi bölümlerinde de eğitim alınabilir. Bunu yanın-
da İstanbul’da  mutfak eğitimi veren bazı özel ku-
ruluşlar da var.

Bu alanın şu anda Türkiye’deki  konumu, 
statüsü nedir?
Mutfak, gastronomi,  şu anda Türkiye’de yükselen 
bir trend durumunda; turizm sektöründe konakla-
ma gelişmekte olduğundan yiyecek sektörünün de 
daha da gelişeceğini düşünüyorum.

Mesleğiniz, bütün zamanınızı alıyordur herhalde. 
Özel yaşantınıza vakit ayırabiliyor musunuz?
Otelcilik sektöründe 8 saat çalışma yapılıyor. Resto-
ranlarda ise çalışma saatleri 10-12 saatten aşağı ol-
muyor. Vardiya sistemi ile çalışma düzeni ayarlanı-
yor. Haftada 1 gün ‘off’ yapıp 6 gün aralıksız çalı-
şıyoruz. Hafta sonu, özel günler, resmi ve dini bay-
ram tatilleri ise en yoğun çalışma günlerimiz çün-
kü herkes tatile çıkıp eğlenmeye giderken bizler ça-
lışıyoruz, yemekten vazgeçilmiyor. Şu andaki çalış-
ma saatlerim genelde 22.00 de bittiğinden sosyal 
olarak kendime vakit ayırabiliyorum, ‘off’  günümü 
değerlendiriyorum.

Mutfak dışındaki ilgi alanlarınız nelerdir?
Motor sporları, sukuba, gezmek, DVD ve sinemada 
film seyretmek, konsol oyunları.

Bilim adamlarının yaptığı moleküler gastronomi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Her şey tadında, dalında, doğalında güzel deme-
mek gerektiğini düşünüyorum. Onun yeri ayrı, bu-
nun yeri ayrı, birinin varlığı diğerini yok etmiyor; 
sonuç olarak yan yana durabilirler. Şefler genellikle 
moleküler gastronomi uygulamazlar, bazı şeflerin 
soslarda ve süslemede kullandıkları söyleniyor. Mo-
leküler gastronomide fizik, kimya ve biyoloji, pek 
çok bilim dalı iç içedir.

 Ecem NEBİOĞLU  
      Ayşe Su BAKIRTAŞ / Yağmur TOPÇU
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NEDENSİZ ekibi olarak hukuk ile ilgili bir dosya hazır-
lamaya karar verdik. Bu alanı seçme nedenimiz ise biz 
de dahil olmak üzere birçoğunuzun ileride bu konuda 
eğitim almak ve kariyer yapmak isteğini fark etmiş ol-
mamızdı. Okulumuz mezunlarından bu alanda uzman 
birine danışmak istedik ve 1997 mezunu Ceylin Beyli 
ile kendi hukuk bürosunda görüştük. 
Umut ediyoruz ki kafanızdaki sorular, aşağıda okuya-
cağınız söyleşiyle yanıt bulsun. 

Sayın Ceylin Beyli bu yoğun temponuzdan bize vakit 
ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 

Bu mesleğe nasıl adım attınız? Hukuk uzun yıllardır 
hedeflediğiniz bir alan mıydı?
Aslında bu mesleğe adım atışım biraz garip çünkü ben 
yola doktor olmak isteğiyle çıkmıştım. Lisenin sonu-
na kadar da böyle devam etti. Tıp eğitiminin uzun bir 
eğitim olduğunu anladım ve hasta ölümlerinin önü-
ne geçemeyeceğimi de görerek tıp okuma kararımı de-
ğiştirdim. Tabii bu kararı verirken 16-17 yaşındaydım, o 
anki ruh haliyle verdim bu kararı. Peki, başka ne yapa-
bilirim, ne olabilirim diye düşündüğümde aslında hu-
kukun da olabileceğini düşündüm. Hem temel bir alan 
olmasından dolayı, hukuku bitirip hukukçu da olabi-
lirsiniz, akademisyen olarak da devam edebilirsiniz. Şu 
anda benim yaptığım gibi aktif avukatlık da yapabilir-
siniz, hukukun verdiği temel bilgileri, deneyimleri kul-
lanarak tamamen başka bir iş koluna da geçebilirsiniz. 
Açıkçası bu fikir beni cezbetti. O yüzden lisenin kalan 
iki yıllık zamanında (benim zamanımda 3 seneydi, ha-
zırlıksız) daha yoğun olarak hukuka hazırlandım. O şe-
kilde de hukuk bölümüne girdim ve okudum. 

Hangi özelliklere sahip biri hukuk seçmeli?
Açıkçası o açıdan hiç bakmadım. Yani bazı özellikler 
bir insanda sıfırdan da var olabilir ya da çalışarak de-
ğiştirilebilir, öğrenilebilir şeyler de olabilir. Hukuk oku-
mak isteyen bir kişi için esas olan okumayı, araştırmayı 
ve analitik düşünmeyi çok sevmesidir. 
Ayrıca matematik alanında da başarılı olmak gerek-
mekte çünkü hukuk aslında bir problem analiz ve çö-
züm sanatıdır. Ben, her gün mevcut kurallar çerçeve-
sinde sorun analiz ediyorum, olabilecek en uygun çö-
zümü üretmeye çalışıyorum. Bu da gerçekten okuma, 
çalışma, bilgi biriktirme ve analiz etme gerektiriyor. 

Avukatlık mesleğinin karakterinize uygun olduğunu 
düşünüyor musunuz?
Aslında zor bir soru. Bunu bana değil bir başkasına 
sormalısınız. Buna şöyle cevap verebilirim: Seçtiğim 
meslekten pişmanlık duymuyorum, yaptığım işi seviyo-
rum. Ürettiğim ve üzerinde çalıştığım projeleri seviyo-
rum. Ürettiğim kitapları ve makaleleri seviyorum. Bunu 
yapmaktan memnunum. Karakterime uymasa herhal-
de yapamazdım. Ben Notre Dame de Sion 1997 mezu-
nuyum. Mezuniyetten sonra Galatasaray Üniversite-
si Hukuk Fakültesini kazandım. Orada bir sene hazır-
lık, 4 sene fakülte eğitimiyle 2002’de mezun oldum. 
Aslında benim amacım akademisyen olarak üniversi-
tede kalmaktı fakat o zaman kadro mümkün değildi 
ve ben mastır yapmayı da çok istiyordum. Fransızca ka-
dar İngilizcemi de yetkin bir duruma getirmek ve bir 
yurt dışı tecrübem olması için İngilizce mastır yapma-
yı planlıyordum. O sırada İngiltere’den Leeds Üniver-
sitesinden kabulüm geldi. Hukuk mastırı için 2002’de 
İngiltere’ye gittim. Bir senelik, keyifli bir programdı. 
Başladığım üniversitede akademisyen olarak kalma 
durumum yine olumsuz gözükünce ben de vakit kay-
betmemek için avukatlık stajımı yapmaya karar ver-
dim. Büyük bürolardan birinde işe alındım. Orada yedi 
seneye yakın çalıştım, stajımı bitirdim, avukat olarak 
çalışmaya devam ettim. 2010 senesinde de oradan ay-
rıldım. Üç ay sonra kendi işimi kurdum, kendi büromu 
açtım. O zamandan beri de bu şekilde devam ediyo-
rum. Birçok uluslararası hukuk organizasyonunda gö-

revim var, gerek yönetici gerekse katılımcı olarak. Pek 
çok konferansta yerli, yabancı konuşmacı ya da mode-
ratörüm. Geçimimi sağlayan işler dışında ayrıca yazma-
yı, kitap ve makale üretmeyi seviyorum. 

Sizce mesleğiniz olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?
Üniversitedeyken Hukuk Fakültesinde bir hocam var-
dı. Son sınıftayken bizi adliyeye götürmüştü, mahkeme 
ortamının gerçek hayatta nasıl olduğunu görmemiz 
için. Ağır Ceza Mahkemesinde bir duruşma izledik, du-
ruşma bittikten sonra savcıyla konuştuk. Çok güzel bir 
gün geçirmiştik. O gün bahsettiğim profesörümüz bize 
bir şey söylemişti: Hayatta nasıl bir yol çizerseniz çizin; 
hukukçu, avukat olarak vb., özellikle avukatlıkta bir 
şeyi unutmayın, sadece karşı tarafla mücadele etme-
yeceksiniz; aynı zamanda müvekkilinizle de mücade-
le edeceksiniz hatta bir gün o sizin düşmanınız olacak. 
Biz o zaman ne demek istediğini anlamadık. Müvek-
kiliniz, size hakkını teslim ediyor. Lütfen beni savun, 
kendi çıkarlarımı gözet diye size sığınıyor. Onun için en 
iyi yolu çizmeye çalışıyoruz. Ancak bir noktada bundan 
memnun olmuyor, çok daha fazlasını yapmamızı istiyor 
fakat bu mümkün olamıyor. Ya da bir gün çıkıp, ‘ben 
sana bunu söylememiştim’, diyebiliyor. O gün mesle-
ğimizin en kötü yanının bu olduğunu anladık. Müvek-
kilimizi savunurken adalet duygusundan ayrılmama-
mız lazım. Ancak bunları yaparken her anlamda kendi-
mizi tehlikeye atmamız da lazım. Birçok avukat boşan-
ma davalarında müvekkilinin taleplerini yazdırdığı bir 
anlaşmaya imzasını attırır. Attırmazsanız müvekkiliniz, 
’ben aslında başka bir şey istemiştim’, diyebilir. 

Türkiye’de hukuk okumakla yurt dışında hukuk oku-
mak arasında ne tür farklılıklar var? Ve yurtdışında 
okuyup Türkiye’ye gelmenin avantaj ve dezavantaj-
ları nelerdir ?
İkinci sorunuza tam cevap veremeyebilirim çünkü ben 
temel hukuk eğitimimi yurt dışında almadım. O yüz-
den avantajları için çok bir şey söyleyemem. Ancak ak-
lıma gelen dezavantajları: Her ülkenin kendi hukuk sis-
temi olduğu için avukatlık, hukuki danışmanlık yap-
mak baroya kaydolmak için fark dersleri vermeniz yani 
tekrar öğrenciliğe girmeniz, barodaki stajınızı tamam-
lamanız gerekiyor. Tüm bunlardan sonra tekrar hu-
kukçu ve avukat olarak Türk hukuk sisteminde kabul 
görüyorsunuz. Dezavantaj da bu anlamda aslında za-
man. Avantajları farklı, hukuk sistemlerini tanımış ol-
mak insanı çok zenginleştiriyor. Farklı sistem, değişik 
kanun ve yapılarla karşılaşmış oluyorsunuz. Türkiye’de 
de özellikle yabancı projelerle ilgili çalışmanız gerekir-
se bu durum ciddi bir katkı sağlamış oluyor. Herhangi 
bir yurtdışı tecrübeniz olmasa bile, yabancı diliniz sa-
yesinde yönergeleri okuyup düzgün bir şekilde ince-
leyebilirsiniz. 

Hiç aynı fikirde olmadığınız bir davayı savunmak du-
rumunda kaldınız mı?
Eğer ceza davalarını kastediyorsanız, hayır. Yani bir 
sanığı savunmadım bu anlamda. İnanmadığım şekil-
de bir şey savunmadım. Ama bazen hukuk davaların-
da şöyle bir şey oluyor: Mesela ben bir yol öneriyorum, 
müvekkilim onu kabul etmiyor ya da kendi çıkarına uy-
gun başka bir yol arıyor. Ama ben orada ciddi bir risk 
görüyorum. Ancak sonunda benim dediğime bağla-
nıyor. Ben inanmadığım, tercih etmediğim bir yoldan 
gitmek zorunda kalmadım. Ben zaten izleyeceğimiz 
yolu anlattıktan sonra müvekkilim bana güveniyorsa 
ve ben de doğru bir şekilde anlatabiliyorsam her şey 
düzgün gidiyor. Ama tabii ki bu dediğiniz bir avukatın 
başına gelebilecek bir şey. Benim başıma böyle bir şey 
gelseydi ne yapardım? Birkaç şeyden emin olmak ister-
dim. Bir, gördüğüm şeyleri doğru düzgün anlattım mı? 
İki, anlattığım şeyler doğru anlaşıldı mı? Üç, ben üzeri-
me düşen görevi layıkıyla yerine getirdim mi? Siz buna 
rağmen başka bir yol tercih ettiniz. Mutlaka bu incele-
meleri yaparım. 

Türkiye’deki adalet sistemi hakkında 
ne düşünüyorsunuz?
Önceleri Türkiye’deki adelet sisteminde sorunlar oldu-
ğunu düşünürdüm. Sonraları yurt dışıyla olan ilişkile-
rimle beraber, aslında her yerde aynı derecede prob-
lem olduğunu anladım. Yargının bağımsız olup ol-
mamasıyla ilgili ben de şüpheye düşüyorum. Mahke-
meden çıkan insanların bir şüpheye düşmemesi gere-
kir. Bu sadece Türkiye’de değil diğer ülkelerde de de-
ğişik şekillerde görülüyor: rüşvet, kan bağı vb. Bir yer-
den sonra hukuk, hakkın çoğuluna dönüşüyor, bu sis-
temi de insanların oluşturması gerekiyor. Ve insan, bu 
sistemi ne kadar kötü işletirse sistem, o kadar bozulu-
yor ve endişeler artıyor. Bazen bir dava aleyhime bile 
sonuçlansa bile o kararın doğru olduğunu biliyorum. 
Önemli olan bir avukatın çıkan kararın doğruluğuna 
güvenebilmesi. 

Hukuk ile psikoloji arasında bir bağ 
olduğuna inanıyor musunuz?
Bence var. Ceza avukatı olmasanız bile kesinlikle bağ-
lantılı olduğuna inanıyorum çünkü psikolojide öğren-
diklerinizi müvekkilinizle konuşmalarınızda, mahke-
medeki diyaloglarınızda kullanıyorsunuz. Cinsiyetçi bir 
yaklaşım olarak anlaşılmaz inşallah ama ben bu konu-
da kadınların bir adım önde olduklarına inanıyorum 
çünkü gerçekten 6. his diye bir şey var. Bu, tamamen 
hislerinizle hareket edin anlamına gelmesin. Ama göz-
lem yeteneğiniz kuvvetliyse bu işinize yarar demek. 
Psikolojiyle hukuk arasında bu anlamda etkin bir bağ 
olduğuna inanıyorum. Burada insan insana bir ileti-
şimde bulunuyoruz o yüzden karşındakini anlamak ve 
kendini anlatabilmek çok önemli. Bu bakımdan ben, 
psikolojiyi çok etkili buluyorum. Ceza avukatıysanız za-
ten doğrudan ilgili. Sanığa anlatacaklarınızı onun ruh 
haline göre anlatmalı ve onun sizi anlamasını sağlama-
lısınız. Gerçekten zor bir iş. 

Bu mesleğe gereken saygının gösterildiğini 
düşünüyor musunuz?
Hayır, bu sorunun bir kısmının avukatlardan kaynak-
landığını düşünüyorum. Bir kısmının da genel olarak 
toplumdaki algılamadan kaynaklandığını düşünüyo-
rum. Mesela sağlığınızla ilgili bir sorunda doktora gi-
dersiniz, daha içeri girmeden gerekli ücreti ödersiniz 
ve öyle muayene olursunuz. Ve genelde kimse bunu 
sorgulamaz. Bir avukata danışıldığında ise insan, çok 
ilginç şeylerle karşılaşabiliyor. Avukata bir soru sorul-
duğunda, avukata sadece bir soru sordum diye düşü-
nülmemelidir. Ama toplumda bazen böyle bir algı bu-
lunabiliyor. Hatta bazen yazılı bekliyorlar ve biz bunu 
vermeyince “niye ki?” diyorlar. Bu sorun bazen avukat-
lardan kaynaklanıyor. Bazıları bu cevapları vermekte 
sorun görmüyorlar belki ilerde davasını alırız diyerek. 
Ama bu problemin büyük bir çoğunluğunun da halk-
tan kaynaklandığını düşünüyorum çünkü bir dokta-
ra giderken sağlığınız emanet ediyorsunuz aynı şekilde 
bir avukata da hakkınızı emanet ediyorsunuz. 

Hukuk düşünen öğrencilerin kendilerini hangi alanlar-
da geliştirmelerini önerirsiniz?
Öncelikle matematik. Matematik olmazsa olmaz. Bir so-
runu analiz etmek, matematiksel düşünmeyi gerektiri-
yor. Matematiği bir eğlence olarak görmeye çalışın. Hu-
kukta da önünüze pratik çalışma adı altında problem-
ler konacak. Dersi işlersiniz, bir de arada ‘pratik çalış-
ma’ adı altında bilinen sorunları çözersiniz. Aslında ma-
tematik problemine benzer bir şey yapıyorsunuz. Sade-
ce rakam yerine olay veriliyor. O yüzden matematik çok 
önemli. Türkçeniz yani yazımınız, konuşmanız, kendini-
zi ifade şekliniz çok önemli. Dilbilginizi çok iyi tutmanız 
gerekiyor. Anlatmak istediğinizi çok iyi bir şekilde an-
latmanız önemli. Çok iyi kompozisyon yazmanız gerekli. 
Aslında çok şanslısınız çünkü Fransız sistemi avukatlıkta 
çok işe yarar. Ben bunun çok faydasını gördüm. 

 Cana ÖZDEN / Buse YILDIRIM

Ya r g ı n ı n  b a ğ ı m s ı z  o l u p 
o l m a m a s ı y l a  i l g i l i  ş ü p h e ye  d ü ş ü yo r u m . 

NDS’Lİ  BİR HUKUKÇU
CEYLİN BEYLİ

hukuk
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Bu yıl eğitim-öğretime gönül vermiş ve adları Sion’la 
özdeşleşmiş iki harika insan mesleklerine ve okulumuza 
veda ediyorlar. Ne yazık ki ikisinin de öğrencisi olama-
dık ama onların yetiştirdiği öğretmenlerimiz var. Dile 
kolay 40 sene... Her ne kadar kelimelerle sınırlandıra-
masak da bu senelere dair ucundan kıyısından bir şey-
ler yakalamak istedik. Dame de Sion’a 34 sene emek 
vermiş ve bu güzel yolculuğun sonuna gelmiş olan Bil-
han Hocamız... Biz de, kendisiyle mesleğe ve Sion’a 
veda etmeden son bir kez buluşalım dedik, onu yakın-
dan uzaktan tanıyıp, İzmir’den Harbiye’ye uzanan bu 
yolcuğu bir de ondan dinleyelim istedik.

Geçmişte öğrencileriniz olan şimdiki öğretmenlerimiz-
den İzmirli olduğunuzu duyduk. Hayatınızda ne ifade 
ediyor İzmirli olmak?
İzmirli olmak; daha esnek bir bakış, daha bir imbat 
esintisi, daha bir uyum, daha bir yüzünü batıya dönmüş 
ama değerlerine de daha önem veren bir kent insanı 
olmaktır. İzmirli, güncel olaylardan da bildiğimiz kada-
rıyla hem batılıdır hem de değerlerine sahip çıkmayı bi-
lir. Bu, tabii ki orda yaşayan insanların da gündelik ya-
şamında ve düşünce dünyasında etkili oluyor diye düşü-
nüyorum. Mesela üniversite başarılarında Ege devam-
lı öndedir, belki bir birinci çıkarmaz ama hep iyi bir sı-
ralamadadır. Bu da zannediyorum, kentin baskıcı olma-
yan özelliğinin öğrenci üzerindeki etkisidir. Orada çalış-
tığım için öğrenci tipolojisini az çok biliyorum. Öğrenci-
nin okulla ilişkileri, öğretmen- öğrenci ilişkileri ve ken-
dini değerlendirme ilişkileri  daha farklıdır.

Elbet herkes genç olmuştur, o havai dönemlerden geç-
miştir. Sizin gençlik yıllarınızda yaşadığınız çılgınlık-
lar var mıydı?
O dönem için çılgınlık olarak nitelenen durum, bu dö-
nem için normal bir hale geliyor. Ben çılgınlık anlatırım; 
bu,  size çok normal gelir. Ama bazılarınız gibi hareketli 
bir öğrenciydim. Her şeyim çok düzgündü demek yanlış 
olur. Hatalarım da vardı. Hatalardan çok fley de öğren-
dim, mesela ben lise ikideyken fizik dersine hemen he-
men hiç girmedim sayılır. Sınıfta hep maskaralık yaptı-
ğım için ö€retmen rahatsız oluyordu. Sonraları hatırla-
dığımda hep utanç duyardım, ben bunlar› nasıl yaptım 
diye. Yıllar sonra karşılaştığımız zaman ö€retmenim 
selam vermek istemedi. Kıpkırmızı oldu terledi falan. 
Sonra bir dostluk kurduk. Ben de özür dileme fırsatı 
buldum böylece. Tabii ki yanlışlarımızla, sevaplarımızla 
bir öğrencilik dönemimiz geçti. Yani çok yıldız ve örnek 
öğrenci olduğum söylenemez ama edebiyat ve dil ders-
lerinde hep birinciliğe oynardım.

Neden felsefe okudunuz? 
Sizi felsefe okumaya yönlendiren neydi?
Çok iyi felsefe öğretmenlerim oldu. Mesela Ulvi Nihat 
Akgün? Sizler için bir şey ifade etmez fakat o dönem-
de Dil-Tarih Kurumunun açtığı yarışmalarda ödül almış, 
son derece entelektüel, keyifli sohbetleri olan bir öğ-
retmenimizdi. Bir de benim ailemde çok felsefeci var. 
Mesela teyzem, felsefenin ilk mezunlarından. Bu da ta-
bii ki etkili oluyor. Aile ortamı hukukçu, felsefeci öğret-
men vb. olunca ister istemez o muhabbetler oluyor. Bir 
şeyi didiklemek, sorgulamak hukukta da vardır, felsefe-
de de vardır. Bu atmosfer, tabii ki etkiliyor. Ve çok keyif 
aldığım konulardı bunlar. Ya dil ya felsefe diyordum.

Nerelerde öğretmenlik yaptınız? Sion ilk durağınız 
mıydı?
Önce İstanbul’da öğretmenlik yaptım. 50.yıl Feriköy Li-
sesinde sonra Ahi Evran Lisesi olarak değişmiş adı. Me-
zuniyetten sonraki ilk yılımda ordaydım, geçici kadrom 
vardı. Sonra İzmir’e gittim. İzmir’de Yamanlar Koleji ve 
Erdem Kolejinde çalıştım. Erdem Koleji sonra kapan-
dı. Burası başka okullarda başarı kazanmamış öğrenci-
leri, hayata alıştırmak amacıyla kurulmuş bir okuldu, bu 
açıdan da son derece faydalıydı. Bugün birçok mezunu 
vali oldu, kaymakam oldu. Orada 2 sene çalıştım. Sonra 

bir sene üniversitede kadro bekledim. Eşimle beni ça-
ğırdılar. Ancak kısa bir süre sonra bebeğim olacağı için 
üniversiteden ayrıldım. 

Dame De Sion’daki kariyeriniz boyunca, Türkiye’deki 
siyasi, sosyal meseleler sizi ve öğrencilerinizi nasıl et-
kiledi?
Tüm toplumu etkiledi tabii. Her siyasi yapı, kendi yapı-
sal özelliklerini taşıyan insanlar ister. Bu nedenle günün 
koşullarına bağlı olarak, kelimeler değişti, kitaplar de-
ğişti, kullandığımız sözler değişti, sınıf geçme kuralla-
rı değişti. Her seferinde bunun doğurduğu tipler oluş-
tu. Benim derste anlattığım tipik bir örnek:1981 yılında 
kayıt işine oturmaya başladım. O zaman orta kısım var-
dı. Orta kısma ben bakardım. 2 hazırlık, 3 tane de orta 
sınıf vardı.5’li sınıf,  2’şerden 10 sınıfım vardı. Ve doğal 
olarak kayıt da bana düşüyordu. Ben toplumsal değiş-
melere örnek olarak sosyoloji dersinde çocuklara bu ör-
neği veririm. İlk kayda gelen velilerin davranış biçimiy-
le, 80’li yıllardaki büyük ahlaki değişimin getirdiği veli 
profili örnekleridir bunlar. Veli profili de öğrenci profili 
de doğal olarak farklı. Ama okulun tutumu belliydi, da-
ima okul belli ilkeleri muhafaza etmekte direndi.

Dame De Sion’dan uzaklaşalım biraz da size dönelim. 
Emekli olduktan sonra sizde o dünyayı dolaşacak olan-
lardan mısınız?
Ben program yapmıyorum. Arzularım, isteklerim var. 
Benim bir özelliğim vardır. Bir şey olsun diye çok fazla 
takıntılı olmayı sevmem çünkü olmaması üzüntüdür, ol-
ması da çok mutluluk vermez. Kafamda istediğim şeyler 
var. Mesela tatilim ilk defa kısıtlı olmayacak. Döneyim 
şeklinde başlamayacağım tatilime. Yorucu bir iş yapar-
ken birden yazlığım geliyor aklıma, oradaki sebzelerim 
vb. Böyle yaparım, şöyle yaparım. O bana psikolojik bir 
güç veriyor. Çok fazla da düşünmek istemiyorum. Ama 
tabii ki gidemediğim bazı yerlere gitmeyi arzu ederim. 
Ama dediğim gibi kesin planla değil, ‘bakalım ne ola-
cak’, diyorum. Sağlık olsun gerisi kolay.

Sizi biraz daha yakından tanımak isteriz. 
Neler yapıyorsunuz öğretmenlik dışında?
Benim her, ayın sonunda akademik form toplantım var. 
O akademik toplantıları kaçırmamaya çalışırım. Burada 
her alanının uzmanı olan kişiler var, yıllık programımız 
bellidir; hangi uzman, ne zaman konuşacak, biliriz ve o 
konuda kendimiz de çalışmalar yaparız. Uzmanların ko-
nuşmaları sırasında sarsıcı sorular sormak esastır. Çok 
keyif aldığım toplantılardır. Bazılarına katılamıyorum 
ama çoğuna katılmaya çalışıyorum. Onun dışında spor 
salonuna gidiyorum. Gidip gelirken romanlarımı okuyo-
rum. Ben çok sade bir insanım.(GülüyorJ)

Hiç pişmanlıklarınız oldu mu?
Bir dönem oldu. Ama bir müddet sonra olmamayı öğ-
reniyorsun: Aynı koşullarda tekrar aynı şeyi yapıp yap-
mayacağını bilmiyorsun. Koşullar değiştiği zaman piş-
manlık duyuyoruz biz. Ah keşke böyle yapmasaydım. O 
gün seni öyle davranmaya iten nedenler seni öyle yap-
tığı için pişman olmamayı yaşlandıkça öğreniyorsun. 
Hataların bile kendine göre güzelliği var. İyi ki o hatayı 
yapmışım da bunu elde etmişim veya yapmasaydım ne 
olurdu? v.b. düşünüyorsun. Sonra pişman olmamayı öğ-
reniyorsun. Pişmanlık biraz gençlere özellikle orta yaşa 
mahsus bir şey. Hevesler var, neler yapacağım diyorsun. 
Keşke bunu yapmasaydım veya bunu yapardım diyor-
sun. Sonra kendinle barışık olmaya başlıyorsun. Bir şey-
leri daha farklı değerlendiriyorsun.

Duyduğumuza göre bir kızınız varmış. Ona karşı sıcak, 
sakin, yumuşak başlı bir anne edasıyla mı yoksa disip-
linli bir öğretmen mi ya da her ikisinden parçalar taşı-
yan bir anne miydiniz?
İdeali ayrı ayrı olması ama herkes hayatında bu rol ça-
tışmalarını yaşıyor. Belli bir dönemde kız çocuğuyla 
anne arasında bir çekişme vardır. Bizde o çekişme sü-

reci fazla yoğun geçti. Ben de bir pisikolog arkadaşı-
ma danışmak zorunda kaldım. Dedim ki ne oluyoruz 
biz? dedi ki, Bilhan dikkat et, sen onun annesisin; öğ-
retmeni değilsin. İster istemez bir rol çatışması oluyor. 
Yani her gününü belli bir statüde geçiriyorsun ve öğret-
men olarak yaşıyorsun. Bunu birçok doktorda da görü-
rüz. Hasta muamelesi yapar; çocuğunun yediğine takı-
lır,  dikkat eder, şunu yapar, bunu yapar. Ama öğretmen 
daha dikte edicidir. Öğretmen daha çok yapıyor. Bizde 
yaptık. Ama mühim olan, hemen fark edip bir şeyleri 
toparlamaya çalışmak.

Kızınız şimdi nerede?
Şimdi kızım Bozcaada ve Çanakkale arasında gidip geli-
yor. İngiltere’deydi 5 sene. Ankara’da İngiliz Dili ve Ede-
biyatı okudu. Onun esas alanı tiyatroydu. Tiyatroyu da 
kazanmıştı. Mezun olduktan sonra Ankara Sanat’ ta ça-
lıştı bir süre, bizden izin istedi. Ankara Sanat’ta alaylı 
mektepli meselesi vardı. Bir çekirdekten yetişenler var-
dır, bir de okulundan. Okulundan mezun olanlar, çekir-
dekten yetişenlere tavırlıydılar. Bu da onu kendisine çok 
sorun etti. Burs kazandı, gitti Londra’dan mezun oldu. 
Yönetmenlik okudu. 5- 6 sene orada kaldı, kendi tiyat-
rosunu kurdu. Ancak İngiliz halkına çok ısınamadı. Ay-
rıca o, kent yaşamını çok sevmiyor, köy yaşamını seviyor. 
Sonra geldi buraya. Şimdi Bozcaada’da yaşıyor. Çanak-
kale’ de ders veriyor. Böyle bir yaşam tarzını tercih etti, 
sanatçı yaşamı.(GülüyorJ)

Kendinizi nasıl bir öğretmen olarak tanımlarsınız?
Çok zor bir soru. Tatlı sert bir öğretmen olmayı iste-
mişimdir her zaman ama zaten bu benim tabiatımdır. 
Farklı biri değilim, ben gibiyim. Farklı oynamak da iste-
medim. Kendimi bu konuda tanımlamak çok zor. Ben 
farklı birini oynamadığım, kendim olduğum için öğren-
cinin de bana oynamamasını istemişimdir. Ben öğren-
cimden çok şey öğrendim. Sınıfta konuşurken verdiğim 
örnekler, bile benim öğrencilerden öğrendiklerimdir. 
Mesela ilişki konusunda klasik bir öğrenci örneğini ve-
ririm. O kızım bilmez  ben ondan öğrendim. Elbet ben 
de ona bir etkide bulunmuşumdur. Önemli olan, müm-
kün mertebe ne aldım ne verdim çünkü burası bir olma 
yeri karşılıklı. Ne ben olduğum yerde kalmalıyım ne o 
öyle olmalı. Bunu yaptığını hissettiğin zaman çok mutlu 
olursun. Sizin sorunuzla kendimi de sorguladım bu ara-
da. Demek ki benim öğretmenlikte beklediğim budur. 
Bir şeyler olması için kavga verebilmek. Kendim için de 
karşımdaki için de. Daha farklı nasıl olabiliriz? Daha iyi-
ye nasıl gidilebilir? Baz›lar›n› isimleriyle hatırlar ve ben 
bunun için daha iyi şeyler neden yapamadım diye üzü-
lürüm. O isimleri de çok iyi bilir Suzan Hanım. Hâlâ söy-
lerim, şunu neden atladım, ben devreye girsem belki 
farklı olurdu. Pişmanlık değil ama oradan öğrendiğimi 
başka yerlerde yapmamaya çalışırım, bana ders olur.

Ve son olarak... Neler söylemek istersiniz Dame De 
Sion’da geçirdiğiniz yıllara dair?
Çok güzeldi... Şansa inanılıyorsa ben meslek yaşamım-
da çok şanslıydım. Mesela İzmir de çalıştığım okul, zor 
bir okuldu. Benden iki yaş küçüklere öğretmenlik yap-
tım. Çok zordu ama çok keyifliydi. Hâlâ beni ararlar. To-
runlarım gibidir onlar. Çok keyifli bir bağdır. Orada da 
çok mutlu oldum. Yamanlar Kolejinde de mutlu oldum. 
Sonra geldim buraya, burada da çok mutlu oldum. Zor, 
sıkıntılı günlerimiz olmadı mı? Oldu. Çok üzüldüğüm, 
bırakacağım artık dediğim günler de oldu. Ama her se-
ferinde daha bir güçle uyanıyorsun, işini sevmek o ka-
dar önemli ki. Burada çalışmayı büyük bir şans olarak 
gördüm. Samimi olarak söylüyorum, hakikaten şans-
lıydım.

Bu sohbet için teşekkürler hocam.

 Yağmur TOPÇU / Cana ÖZDEN

İzmirli, güncel olaylardan da bildiğimiz kadarıyla 
hem batılıdır hem de değerlerine sahip çıkmayı bilir.

NDS’DE B İR  ÖMÜR
BİLHAN ERDEMLİ

sizleri özleyeceğiz
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ÖĞRENCİLERİ 
ONUN HER ŞEYİ :
OYA GENGÜÇ

Asker bir baba ve öğretmen bir annenin çocu-
ğu olduğunuzu duyduk. Bu durum meslek se-
çiminizi nasıl etkiledi ve nasıl bir ortamda bü-
yüdünüz?
Bir kere her şeyden evvel çok çağdaş, çok aydın-
lık bir ortamda büyüdüm. Babamın mesleğin-
den kaynaklanan dürüstlük, doğruluk, doğru 
konuşma, annemin de sistemli bir ilkokul öğret-
meni olması tabii ki hem abimi hem beni çok et-
kiledi. Değişik yerlerde, değişik ortamlarda, de-
ğişik arkadaşlıklar kurduk. Çünkü iki yılda en 
fazla, bazen bir yılda babamın tayini çıkıyordu. 
Gideceğimiz yerde yeni arkadaşlıklar, yeni bir 
çevre ediniyorduk. Bu da bizim sosyal olmamıza 
neden oldu. Hem abim hem ben çok sosyal kişi-
likler edindik. Ve dolayısıyla bu da mesleklerimi-
ze yansıdı. Abim hukukçu oldu, ben de çok sev-
diğim felsefe öğretmenliğini istedim ve onu ger-
çekleştirdim. 

Elbette herkes genç olmuştur, gençlik yıllarının 
o havai dönemlerinden geçmiştir. Sizin yaşadı-
ğınız çılgınlıklar var mı?
???

Neden felsefe okumayı seçtiniz? Sizi felsefe 
okumaya yönlendiren ne oldu?
Beni felsefe okumaya yönlendiren lisedeki felse-
fe öğretmenim. Çok değerli bir felsefe öğretme-
nimiz vardı. Rahmetle anıyorum, geçen yıl kay-
bettik; Sabahattin Batur. Aynı zamanda İstanbul 
Kültür Müdürlüğü, Süleymaniye Kütüphanesi 
Müdürlüğü yapmış çok değerli bir kişiydi. Onun 
bize gösterdiği ya da örnek olduğu birtakım 
şeyler vardı; onlar beni etkilemiş olabilir. Ayrıca 
ben dediğim gibi, insan ilişkilerinde çok başarılı 
olduğum için ve gençliği, gençleri çok sevdiğim 
için ve felsefede konular üzerine çok kafa yor-
mam ve bunlar üzerinde tartışabilme yeteneğim 
olmasından dolayı seçtim. 

İstanbul Üniversitesi size neler katmıştır?
İstanbul Üniversitesi bize çok güzel şeyler kat-
tı çünkü bizim dönemimizde çok değerli öğ-
retmenlerimiz vardı. Kendi bölümümden bah-
sedersem çok önemli felsefe öğretmenleri var-
dı öğretim üyesi olarak. Örneğin benim tezimi 
yaptığım bölüm, felsefe tarihi bölümünün baş-
kanı Türk Dil Kurumu başkanlığı yapmış çok te-
miz Türkçeyle konuşabilen, bize örnek olmuş 
bir kişiydi, diğer hocalar da öyle. Çok şanslıydık, 
hem Türkiye’ye hem bize çok şey kattılar.

Nerelerde öğretmenlik yaptınız? Notre Dame 
de Sion ilk öğretmenlik yaptığınız yer miydi?
Hayır, önce devlet öğretmenliği yapmayı düşün-
düm zaten. Farklı bir atanma vardı o dönem-
lerde. Aşağı yukarı üniversiteyi bitirdikten bir 
yıl sonra, tayinimi beklerken ücretli öğretmen-
lik yaptım. Sonra tayinim Edirne’ye çıktı, Edir-
ne Lisesine. Edirne’de iki ders yılı çalıştım. Son-
ra o arada evlendim. Eş durumundan İstanbul’a 
tayinimi istedim. İstanbul’da da Beşiktaş Lisesi-
ne geldim, şu anda Beşiktaş Anadolu Lisesi diye 
anılıyor. Orada ondokuz buçuk sene çalıştım, bir 
gün Bilhan Erdemli, benim üniversiteden dev-
re arkadaşım, çok sevdiğim kardeşim bir rastlan-

tı sonucu eski müdürümüz Gönül Orhunlu’nun 
mantık derslerinin boş geçtiğini ve gelip gele-
meyeceğimi sorduğunu iletti bana. Ben de seve-
rek başladım Dame de Sion’da. Sonra devletten 
emekli olup tamamen burada kaldım. Böylelikle 
bu güne geldik. Burada da yirminci senem dolu-
yor bu sene. 

Dame de Sion’daki kariyeriniz boyunca 
Türkiye’deki siyasi, sosyal meseleler sizi ve öğ-
rencilerinizi nasıl etkiledi?
Benim gözlemlediğim, Türkiye’de ve dünyada 
olan her gelişmenin gençliği etkilediğidir. Ama 
tabii Türkiye’nin maalesef devamlı değişen, ne-
gatife doğru yürüyen giden görüntüsü var ki 
bu da öğrencileri de aynı şekilde etkiledi. Yani 
olumlu giderken şimdi negatife doğru gidiyor-
muş gibi bir gözlemim var. 

Sizce, yıllar içinde Dame de Sion nasıl değişti?
Dame de Sion’da bazı tabular kaldırıldı tabii. 
Ben başladığımda da eski Dame de Sion değil-
di. Benim çok çocukluk arkadaşım vardır, eski 
Dame de Sionlu’ydu bir tanesi. Ben başladığım-
da o, “Yok, bu benim Dame de Sion’um değil,” 
derdi. Şimdikileri zaten hiç kabul etmiyor. Elbet-
te günler geçtikçe, içinde bulunduğunuz koşul-
lar her şeyi etkileyecektir. Bunlar zaten sosyolo-
jide, felsefede önemli noktalardır; üzerinde dur-
duğumuz şeylerdir. Toplumu bireyleri etkiler; is-
ter istemez Dame de Sion’u, yönetimi, öğrenci-
lerini de. Hani özgürleşti mi dersen, tabii ki her-
kes daha da özgürleşti. 

Dame de Sion’dan uzaklaşalım, biraz size döne-
lim. Emekli olduktan sonra siz de o dünyayı do-
laşacak olanlardan mısınız?
Ben zaten oturmam hiç. Yani boş günlerimde de 
dolaşırım. Yürümeyi seviyorum, insanların ara-
sında olmayı seviyorum, insanlara yönelik şeyler 
beni çok ilgilendiriyor. Çok önemsiyorum insanı, 
insanın kafa yapısını. İnsanın düşünmesini istiyo-
rum. Yaradılış olarak bize verilen, bizimle birlik-
te ortaya çıkan aklı kullanmasını, kullanabilme-
sini istiyorum insanların özellikle kendi toplu-
mumda. Aklını kullanırsa, düşünebilirse, düşün-
ce üretebilirse, tartışma yapabilirse o ülke kalkı-
nır. Onun için yardım ediyorum düşünmelerine. 

Sizi biraz daha yakından tanımak isteriz. Öğret-
menlik dışında neler yapıyorsunuz? Şimdi gez-
meyi sevdiğinizi öğrendik.
Her şeyi! Her şeyi yaparım. Futbol maçı da din-
lerim, futbol maçlarına giderim. Discoya da gi-
derim. Öğrencilerimle de gezerim. Onlarla da 
kahvaltıya giderim. Kahveye giderim. Eski me-
zun öğrencilerimle buluşuyorum. Kulüp olarak 
Fenerbahçe’yi tutarım. Fenerbahçe’nin çok de-
ğişik bir özelliği vardır, farklıdır. Onun için ço-
cukluğumdan itibaren daha doğrusu babam, 
abim ben Fenerbahçeliyizdir. Ama fanatik deği-
lizdir. Fanatizmin benim dünya görüşümde yeri 
yoktur. 

Hiç pişmanlıklarınız oldu mu?
Bir sene sınıfta kaldım fizik yüzünden. Bizim dö-
nemimizde sizinki gibi bir sistem yoktu. Bir fi-

zikten bütünlemeye kaldım. Bütünlemede yine 
kaldım. Ve bir bütün sene daha okumak zorun-
da kaldım lise ikiyi. Ve okulu bıraktım. Ailem 
araya girdi, on gün sonra tekrar başladım. İyi-
ki de başlamışım. Ondan sonra bu söyledikleri-
mi daha güzel gerçekleştirdim. Yani bilinçlen-
dim, olgunlaştım. İleriye bakışıma katkısı oldu. 
Ondan pişmanlık duymuyorum. Sadece bir kız-
gınlık var belki. 

Duyduğumuza göre bir kızınız varmış. 
Almanya’da yaşıyormuş. Ona böyle sıcak anne 
edasıyla mı yoksa disiplinli bir öğretmen olarak 
mı yaklaştınız?
Çaktırmadan disiplinli ama arkadaş. Onu de-
netlerken büyüme çağında özellikle 13-15 yaş 
çok önemlidir. Biz aynı zamanda felsefe gru-
bu öğretmeni olduğumuz için psikoloji, sosyo-
loji, mantık ve felsefenin tümüne birden gire-
riz. Bu nedenle gençlerin psikolojisini çok yakın-
dan bildiğim için onu denetlerken hiç hissettir-
meden hep arkadaşça yaklaştım. Öğrencilerim-
le de öyleyim. 

Siz kendinizi nasıl bir öğretmen olarak 
tanımlarsınız?
Öğretmenliği çok seven, gençleri çok seven, on-
ların sayesinde hep genç kalabilen, hiçbir zaman 
yaşlanmayan. Öğrencilerimle karşılıklı bu gü-
zel şeyleri birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. 
Mesleğimi çok sevdim, hep seveceğim. Öğrenci-
lerime değişik bir öğretmen oldum her zaman. 
İlk yıllardan itibaren öyle disiplinli bir öğretmen 
olmadım. Çocukları serbest bıraktım. Öğrencile-
rim sınıf içinde çok özgürdürler. İstedikleri gibi 
konuşabilirler. İstediğimiz gibi tartışabiliriz. Hop-
larız, zıplarız, sıraların üstünde otururuz, kür-
sünün üstünde otururuz. Günlük yaşantımızda, 
evimizde nasılsak öyleyiz. 

Dame de Sion’la ilgili geçirdiğiniz yıllara dair 
neler söylemek istiyorsunuz?
Çok güzel günlerim oldu. Güzel arkadaşlık-
larımız, öğrencilerimle güzel günler, güzel 
anılar,mezuniyet baloları, diploma törenleri ge-
çirdik. Çok güzel şeyler paylaştık yani ben an-
latırken bile çok mutlu anlatıyorum. Çok sevdi-
ğim öğrencilerim oldu. Hepsini çok severim. Ayrı 
ayrı tabii ki. 

Ve son olarak Bilhan Hoca ile sınıf arkadaşı ol-
duğunuzu dile getirdiniz. Üniversiteden sonra 
arkadaşlığınız nasıl devam etti?
Hep aynı. Orada tanıştığımız gibi, aynı şekilde 
aynı sevgi, aynı dostluk. Mezun olduktan sonra 
ben Edirne’ye gittim, o dönem bir kopma oldu. 
Görmedik birbirimizi, ondan sonra gördük der-
ken bu okula başladıktan sonra 20 senedir sev-
gili arkadaşımla beraber olmaktan çok büyük 
mutluluk duydum. O benim için çok büyük bir 
kazançtır Dame de Sion’la birlikte. 

Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz hocam.

 Cana ÖZDEN / Su ÇELİK / Ecem NEBİOĞLU

sizleri özleyeceğiz
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Anoreksiya Nervosa
(Kişinin Kendi Bedenine Yönelik Saldırısı)

Anoreksiya nervosa ne demektir?
Kelime anlamı “nevrotik kökenli iştahsızlık” demektir. Yeme 
bozukluğuna yol açan bir ruh hastalığıdır ancak beslenme 
yetersizliğine bağlı olarak çeşitli organlarda bozukluklar orta-
ya çıkar.

Kimler bu hastalıktan etkilenir?
Erkeklerde de görülebilir ancak kadınlarda 10 kat daha sıktır. 
Adolesanlar ve genç erişkinlerde sıktır. Ancak son yıllarda orta-
lama görülme yaşı 13-17 yaşlardan 9-12 yaşlara inmiştir.

Belirtileri nelerdir?
Genellikle ergenlik döneminde başlar. Kişinin kendi bedenine 
yönelik algısı bozulmuştur. Aşırı zayıflama tutkusu vardır, ken-
dini adeta açlığa mahkûm ederek cezalandırır. İlk başlarda 

zorlu bir diyet ve ağır egzersizlerle başlayan süreçte giderek 
zayıflasa bile kişi hiçbir zaman kilosunu normal kabul etmez, 
kilo almak ve şişmanlamaktan çok korkar, az miktarda yediği 
gıdaları bile kusarak çıkartır. Ölüm oranı yüksektir, tüm 
olguların %10’u hastalığa bağlı nedenlerle ölür.

İştahsızlık, zayıflama, depresyon, menstruasyon bozukluğu, 
yorgunluk, uykuya meyil, kendini sosyal ilişkilerden 
uzaklaştırma sık izlenir.

Hastalık nasıl teşhis edilir?
Bu hastalık nörodejeneratif hastalıklar, beyin tümörleri, hor-
monal bozukluklar ve enfeksiyon hastalıklarıyla karışabildiği 
için deneyimli doktorlar tarafından değerlendirilerek teşhis 
edilebilir.

Hastalığın bulguları nelerdir?
Beslenmemeye bağlı tüm organlarda 
fonksiyon bozuklukları (kansızlık, 
kemik erimesi, kan sodyum ve potas-
yum düzeylerinde azalma, saçlarda 
zayıflama, ödem, kabızlık, ishal vs.) ve 
çeşitli hormon düzensizlikleri görülür. 
Yapılan araştırmalarda beyinde seroto-
nin ve dopamin yolaklarında bozukluk 
olduğu saptanmıştır. (Şekil 1).
Yaşamın çeşitli evrelerinde yoğun ruh-
sal sorun yaşayanlarda da geçici yeme 
bozukluğu ortaya çıkabilir. Aile, okul, 
iş hayatı veya duygusal konularda 
çöküntü yaşayanların iştahlarında azal-
ma, yemek yemeyi reddetme, kusma 
gibi sindirim sistemi sorunları ortaya 
çıkabilmektedir. Ancak anoreksiya ner-
vosa hastalarında aşırı zayıf olma 
takıntısı nedeniyle bu sorun kalıcıdır.
Sosyokültürel çalışmalarda, batı top-
lumlarında zayıflığın aşırı önemsenme-
si ve ideal bir özellik olarak vurgulan-
ması da bu hastalığın artışına yol açan 
bir unsur olduğu belirtilmektedir. 
İlginç olarak bu hastalık obezitenin sık 
olduğu toplumlarda daha yaygındır. 
Az gelişmiş toplumlarda daha az görü-
lürken, üst sosyal sınıflarda daha sık 
izlenmektedir.

Anoreksiya Nervosa Hastalığından Ölen Ünlü Kişiler

Saint Hedwig of Silesia
Bu hastalığın tarihçesine bakıldığında 
Helenistik döneme kadar gittiği görülebilir. 
Tarihte Siena’lı St. Catherine ve İskoç Kraliçesi 
Mary bu hastalığa tutulmuş kişilerdendir. 
Dinsel gerekçelerle uzun süreyle aç kalmanın 
ruhsal yükselişe yol açtığı bunun da dindarlık 
ve namus göstergesi olduğuna inanılmıştır. 
Kilise, bunun bir ermişlik belirtisi olduğunu 
söylemiş ve desteklemiştir. Ancak Silesiya’lı St. 
Hedwig o kadar şanslı değildir. Kilise 
tarafından açlığına son verip, yemek yeme-
sine izin verilmesine rağmen o, bunu 
başaramamıştır. 

Izabella Caro (1982-2010). 
Fransız model. 28 yaşında 
öldüğünde 25 kiloydu.

Eliana Ramos (1988-2007). 
Ablası Luisel gibi aynı hastalığa 
tutuldu, 18’inde öldü.

Leyla Pehlevi (1970 –2001). 
İran Şahı Rıza Pehlevi’nin kızıydı. 
Modellik yaptı. Anoreksiya 
nervosa’dan öldü.

Luisel Ramos 
(1984 – 2006). 
Uruguaylı model. 3 ay 
marul ve diyet kola ile 
beslendikten sonra kalp 
krizi geçirerek öldü. 
Ölümünden sonra 
defilelere çıkacak man-
kenlerde Beden Kitle 
İndeksi’nin en az 18 
olması sınırı getirildi.

Ana Carolina Reston 
(1984-2006). Brezilyalı 
model. 22 yaşında 
öldüğünde 40 kiloydu.

sağlık

 Su HARMA



BURAK KARABASTIK
SAKSAFON

Saksafon çalmaya ne zaman başladın?
Hazırlıkta başladım çalmaya, iki buçuk sene oldu.

Bu enstrümanı seçmende neler etkili oldu?
Saksafon, gitar gibi çok çalınan bir enstrüman değil bu. 
Aynı zamanda caz tarzından da hoşlanıyorum, bunun da 
etkisi oldu tabii.

Çalışmalarını nasıl devam ettiriyorsun?
Hâlâ ders alıyorum. Aynı zamanda her gün pratik yapıyo-
rum. Gün geçtikçe geliştiriyorum kendimi.

Ne tür müzikler çalıyorsun?
Genel olarak caz çalıyorum.

Okulla müzik çalışmalarını nasıl bir arada götürüyorsun? 
Avantajları ya da dezavantajları var mı / varsa neler?
Okulla tabii ki zor oluyor. Sınav zamanları enstrümana za-
man ayırmak normal zamanlardan daha zor oluyor. Ama 
aynı zamanda ayrılmayacak bir zaman da değil. Çok uzun 
bir süre gerektirmiyor. Büyük sorun yaşamıyorum, sadece 
sınav dönemlerinde zorlanıyorum.

Bir idolün ya da örnek aldığın müzisyen var mı?
Saksafon sanatçıları genelde çok tanınmazlar ama isimler 
sayabilirim: John Coltrane, Paul Desmond.

Gelecekte çalışmalarını nasıl devam ettireceksin? Müziği 
hayatının neresine koymayı planlıyorsun?
Müzik benim için bir meslek değil, daha çok bir hobi, yap-
mayı sevdiğim yaparken rahatladığım. Hayatımda önemli 
bir yeri var elbette ama bana bir şeyler kazandırması gibi 
beklentilerim yok.

CAN ÖZGER
SAKSAFON

Kaç yıldır saksafon çalıyorsun?
4 yıldır.

Bu enstrümanı seçmende neler etkili oldu?
Öncelikle bizim evdeki müzik CD’leri diyebiliriz. Takip 
ettiğim, dinlediğim ve sevdiğim müziklerden kulağım 
alıştı. Sonradan merak ediyorsun bu nasıl yapılıyor 
derken, öğreniyorsun. Zaten benim iki seçeneğim vardı 
ya trompete başlayacaktım ya da saksafona. Kafayı 
koymuştum.

Çalışmalarını nasıl devam ettiriyorsun?
Hafta da bir dersim var onun dışında farklı gruplarda 
çalıyorum. Ve de benim mezun olduğum okulda caz 
kulübü var.

Ne tür müzikler çalıyorsun?
Caz.

Okulla müzik çalışmalarını nasıl bir arada 
götürüyorsun? Avantajları ya da dezavantajları var mı / 
varsa neler?
Avantajları müzik yapıyor olmam. Dezavantajları ise 
bazen çok geç dönüyorsun eve, bu da zamanımı alıyor 
ve biraz da yorucu olabiliyor.

Bir idolün ya da örnek aldığın bir müzisyen var mı ?
O kadar çok ilham verecek insanlar var ki. Jonh Coltrane 
herkes sever, ben de severim doğal olarak. Onun dışında 
Micheal Brecker. Ernie Watts, yaşayan ustalarımızdan 
hatta tanıştım kendisiyle.

Gelecekte çalışmalarını nasıl devam ettireceksin? 
Müziği hayatının neresine koymayı planlıyorsun?
Önemli bir yere kesinlikle koyacağım. Sadece yüzde yüz 
meslek olarak yapmakla yarı profesyonel olarak yapmak 
arasında gidip geliyorum, daha karar vermedim.

 Cana ÖZDEN-Yağmur TOPÇU

Dergimizin müzik bölümünde önce okulumuzun yete-

nekli müzisyenleriyle yaptığımız söyleşiyi okuma fır-

satı bulacaksınız. Bugüne kadar onları sahnede din-

ledik, şimdi de yakından tanımaya çalışacağız. Ardın-

dan Ayşe Su’nun rock grupları ile ilgili hazırladığı bö-

lümle sizleri başbaşa bırakacağız.
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YETENEKLİ 
ÖĞRENCİLERİMİZ

müzik



Enstrüman çalmaya ne zaman başladın?
Küçükken, 6 ya da 7 yaşlarındaydım.

Bu enstrümanı seçmende neler / kimler etkili oldu ?
Annem.

Çalışmalarını nasıl devam ettiriyorsun?
Bu sene kendim devam ettiriyorum. Özel ders 
alıyordum fakat bu sene lise sonda olduğum 
için kendim devam ettiriyorum. Fakat üniversite 
yıllarında daha ciddi bir eğitim almayı 
düşünüyorum.

Ne tür müzikler çalıyorsun?
Klasik.

Okulla müzik çalışmalarını nasıl bir arada 
götürüyorsun? Avantajları ya da dezavantajları var 
mı / varsa neler?
Okulla, bazen derslerden fedakârlık edip piyano 
çalıyorum. Bir insan boş zamanlarında ne 
yapıyorsa ben de piyano çalıyorum.

Bir idolün ya da örnek aldığın müzisyen var mı?
Çok iyi piyanistler var mesela İdil Biret, Fazıl Say 
veya Krystian Zimerman, Vladimir Horowitz. 
Bunları örnek alıyorum.

Gelecekte çalışmalarını nasıl devam ettireceksin? 
Müziği hayatının neresine koymayı planlıyorsun?
Muhtemelen hobi olarak kalacak, çok fazla ön 
plana çıkacağını sanmıyorum.

Enstrüman çalmaya ne zaman başladınız ?
Enstrüman çalmaya 10 yaşında başladım.

Bu enstrümanı seçmenizde neler etkili oldu ?
Konservatuvar sınavını kazandığımda flüt 
bölümünde kontenjan olmaması sebebiyle bir 
sene piyano eğitimi aldım fakat sonraki sene flüte 
alındım.

Çalışmalarınızı nasıl devam ettiriyorsunuz ?
Haftada 2 gün konservatuvara derse gidiyorum 
onun dışında evde de pratik yapmak gerekiyor. 
Her sene İzmir’de uluslararası bir flüt yarışmasına 
katılıyorum ve ara sıra konserlerimiz oluyor.

Ne tür müzikler çalıyorsunuz ?
Okulda klasik müzik eğitimi alsak da kendi 
aramızda arkadaşlarımızla caz da çalıyoruz.

Okulla müzik çalışmalarınızı nasıl bir arada 
götürüyorsunuz, avantajları ve dezavantajları var 
mı/varsa neler?
Bir arada götürmek zor bir şey gibi görünse bile 
her şey insanın kişisel çabasına bağlıdır, ben de 

bu sayede başarılı oluyorum. Fakat yeterince 
zaman ayıramadığımı hissettiğimde kendimi 
kötü hissediyorum, bu da dezavantajı. Avantaj 
olarak da flüt çalmayı çok seviyorum ve bunun 
beni başkalarından ayıran bir özellik olduğunu 
düşünüyordum ve bu da hoşuma gidiyor. Eğer flüt 
çalmasaydım şu an olduğum kişi olamayacaktım.

Gelecekte çalışmalarınızı nasıl devam 
ettireceksiniz? Müziği hayatınızın neresine 
koymayı planlıyorsunuz ?
Müzik hayatımda her zaman olacak fakat ileride 
mesleğim olup olamayacağı konusunda kararsızım.

Çalmayı tercih ettiğiniz besteciler kimlerdir ve 
kimleri örnek alıyorsunuz ?
Faure çalmayı çok seviyorum ve flüt eserlerini 
beğeniyorum. Emmanuel Pahud’u kendime örnek 
alıyorum.

 Yağmur TOPÇU

CAN AKNESİL 
PİYANO

ŞEBNEM ADIYAMAN
FLÜT

Enstrüman çalmaya ne zaman başladınız ?
Keman çalmaya o zaman okulumda müzik 
hocasının desteğiyle 8 yaşımda tamamen kendi 
isteğimle başladım. Daha önce ailemden müzikle 
uğraşan kimse çıkmamıştı.

Bu enstrümanı seçmenizde neler etkili oldu ?
Kemanı kendi isteğim üzerine tercih ettim.

Çalışmalarınızı nasıl devam ettiriyorsunuz ?
Şu an Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarında 5. senem. Orada klasik müzik 
eğitimi görüyorum. Keman ve solfej derslerimiz 
var.

Ne tür müzikler çalıyorsunuz ?
Klasik müzik. Onun dışında bir tür çalmıyorum.

Okulla müzik çalışmalarınızı nasıl bir arada 
götürüyorsunuz avantajları ve dezavantajları var 
mı / varsa neler?
Haftada bir gün okul çıkısı keman ve solfej 

dersine gidiyorum ve iki günde bir bir saat evde 
kemanımla pratik yapıyorum. Bu şekilde hem 
okuluma hem müziğe vakit ayırabiliyorum fakat 
trafik sebebiyle konservatuvardan eve dönüşüm 
çok uzun ve sıkıntılı oluyor, bu da dezavantajı.

Gelecekte çalışmalarınızı nasıl devam 
ettireceksiniz? Müziği hayatınızın neresine 
koymayı  planlıyorsunuz ?
Müzisyenliği meslek edinmeyi düşünmüyorum 
fakat konservatuvar eğitimini yapabildiğim kadar 
devam ettirmeyi düşünüyorum. Artık yarı zamanlı 
olarak 12 sene kadar okuyabiliyoruz.

Çalmayı tercih ettiğiniz besteciler kimlerdir ve 
kimleri örnek alıyorsunuz ?
Yıl içinde final sınavında çalmamız için çalışmamız 
gereken belli bir programımız var ve bu 
programı hocalar belirliyor. O yüzden çalmak 
istediğim beste ve bestecilerin seçimini pek fazla 
yapamıyorum.

RANA SU YILMAZ 
KEMAN
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1987 yılında bir punk rock 
grubu olarak kurulan Green 
Day,  günümüzde müziğine 
değişik tarzlarda devam ediyor. 
Milyonların sevgisini kazanmak 
onlar için kolaydı ve onlar aslın-
da birçok müzikseverin saygısını 
da kazandı, onların müziklerini 
sevmeyenler bile müziklerine 
hep saygı duydu. Bu sene tam 3 
albüm çıkaran Green Day, şüp-
hesiz bir rock efsanesi.  
(Basket Case, Time Of Your Life, 
21 Guns, American Idiot, Let 
Yourself Go)  

GREEN DAY

Los Angeles’a müzik yapmak için 
gelip sonradan oyunculuğuna yöne-
len ünlü aktör Jared Leto, 1998 yılın-
da bir müzik grubu kurmaya karar 
vererek kardeşi Shannon Leto ile 30 
Seconds To Mars’ı kurdu. Grup birçok 
ödül aldı ve kısa sürede büyük bir 
başarıya imza attı. Ayrıca grubun bir 
başka büyük başarısı da “bir albüm 
ile verilen en fazla konser sayısı” ile 
Guiness Dünya Rekorlar kitabına gir-
mesidir. Grup yeni çıkardıkları single 
olan “Up In The Air” şarkısını NASA 
ve SpaceX uzaya yolladı ve orada 
dinletti. Bu sıra dışı grup, bu yaz 
İstanbul’da konser verecek. (A 
Beautiful Lie, The Kill, Closer To The 
Edge, This Is War)

30 SECONDS TO MARS

1994 yılında kurulan İngiliz grup 
Muse,  günümüzün en bilinen 
rock gruplarından biridir. Yeni 
çıkardıkları “2nd Law” albü-
müyle eski Muse, yerini daha 
çok Queen tarzı rock müzik 
yapan yeni Muse’a bırakmış olsa 
da müziklerinin kalitesini hâlâ 
koruyorlar.  MTV’den birçok 
ödül sahibi olan grup,  ayrıca bir 
de Grammy Ödülü sahibi. (Plug 
In Baby, Resistance, Uprising, 
Undisclosed Desires, Madness)

MUSE

2001 yılında Gerard Way’in,  karde-
şi Mikey Way’i de alarak kurduğu 
post-hardcore tarzında ilk albümle-
rini çıkaran grup. Grup sonradan 
tarzlarını değiştirmiştir ve kendileri-
ne yönelik “emo” yakıştırmalarını 
kesinlikle reddetmektedir. 
Tarzlarının değişimi yüzünden çok 
eleştiri alan son albüm, diğer 
albümlerinden daha hareketli 
olmuştur. Grup maalesef kısa süre 
önce müzik yapmaya ara verdikleri-
ni duyurdu. 
(Helena, I’m Not Okay, Welcome to 
the Black Parade , Famous Last 
Words, Na Na Na)

MY CHEMICAL ROMANCE

Müzik dünyasında bir çığır açan 
Nirvana’dan baterist Dave 
Grohl’un Kurt Cobain’in ölümü-
nün ardından mikrofon başına 
geçip 1995 yılında kurduğu 
grup. Grubun toplam 11 
Grammy ödülü vardır. Tarzları 
hard rock ve post-grunge’dır. 
(Everlong, All My Life, Learn To 
Fly, The Pretender, Walk)

FOO FIGHTERS

Hard rock tarzının önemli isimlerden biri 
olan Three Days Grace, 2003’te ilk albüm-
lerini çıkartan Kanadalı bir gruptur. 
Ancak bundan sonraki dönem içerisinde 
solistleri Adam Gontier, uyuşturucu kul-
lanmaya başladı ve bir klinikte rehabili-
tasyon tedavisi gördü. Bu geçen süre içe-
risinde 2006 yılında çıkardıkları One-X 
albümündeki çoğu şarkı Adam tarafın-
dan bestelenmiştir. Bu albümde yer alan 
birçok şarkı Amerika ve Kanada listelerin-
de uzun süre ilk onda tutunmayı başardı. 
2012’de Transit Of Venus albümlerini 
çıkarmalarının birkaç ay ardından Adam 
Gontier,  solo çalışmaları için gruptan 
ayrıldığını açıkladı. Grup, Adam’ın yerine 
yeni solist olarak bas gitarist Brad 
Walst’un kardeşi Matt Walst ile yollarına 
devam ediyorlar. (Take Me Under, Never 
Too Late, Pain, I Hate Everything About 
You, Chalk Outline)

THREE DAYS GRACE
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Okulumuzun başarılı tenis oyuncusu 
Arda Genç, birinin gelip ona “Tenise nasıl 
başladın?” diye sormasını bekliyormuş. Biz 
de onu daha fazla bekletmek istemedik…
5 yaşında gittiğim Dalyan Kulüp yaz oku-
lunda başladım tenise. O sıralarda sadece 
yaz okulu programımda olduğu için oy-
nuyordum. Hocalar, yetenekli olduğumu 
söylemeye başladı. Daha büyük yaş grubuyla 
oynatmaya başladılar. 6 yaşındayken biraz 
daha hırslanmıştım. 7-8 yaşında devam 
ediyordum yaz okuluna, tenis ağırlıklı git-
tim.
Yaz okulunda ciddi antrenörler vardı 
ve sadece yazın gelen hocalar vardı. O 
yaşlarımda yazın gelen hocaları yenebi-
liyordum. Ben 8 yaşındayken, 13 yaş grubu 
ile bir turnuva oldu ve bu turnuvada final 
oynamıştım, ikinci oldum. Herkes benden 
büyük olduğu için beni küçümsüyorlardı ve 
maçı kaybedeceğimi düşünüyorlardı. Olay 
olmuştu ben finale çıkınca. Finali de az bir 
farkla kaybettim. Bütün kulüp, bu maçı 
izlemişti.
O seneden sonra yaz okulunu bıraktım. Özel 
antrenörlerle çalışmaya başladım, Gürsel 
Yenilmez’le mesela. Dalyan Kulüp’te veteran 
(yetişkin yaş) oyuncularla oynayıp kendimi 
geliştirdim. 
10 yaşındayken tenise resmen âşıktım. Cid-
diye almaya başladım. Şu anda olmayan, 
kapanmış bir Tan Kulüp vardı. Oraya 
başladım, performans tenisine geçmek 
ve turnuvalara katılmak için. Grup ders-
ler de vardı. Ali Göreç Hoca’yla birlikte 
çalışıyordum.
Orada antrenmanlara başladım. Aynı za-
manda Ali Hoca’dan özel ders de alıyordum. 
Grup antrenmanlarında ise şu anda 
klasmanda iyi yerlerde olan öğrencilerle 
oynuyordum. Performans tenisine orada 
başladım. Antrenmanlar, yaz - kış devam 
ederdi ve çok sıkı antrenman yapardık. 
Tan Kulüp’teki arkadaş grubumun en iyisi 
bendim ama bazen dışarıdaki kulüplerden 
gelen öğrencilere yeniliyordum. Ama kulüp 
içinde turnuva olduğunda farkımı ortaya 

koyuyordum. Tan Kulüpteyken ayağımda 
bir sakatlık yaşadım ve biraz soğuyunca 11 
yaşında kulübü bıraktım. 
12 yaşındayken tekrar özel antrenörle de-
vam ettim. Bazen veteranlarla oynuyordum 
ama çoğunlukla duvarda antrenman, kon-
disyon ve servis çalışıyordum. Daha sonra 
turnuvalara devam etmek istediğim için bir 
kulübe yazılmak istedim. 
Pamuk Spor’a kaydoldum. Oradaki takımla 
turnuvalara gitmeye başladık. Kendimi 
geliştirmem gerekiyordu ve antrenman-
lar sıklaştı. 12-13 yaş zamanı, tam SBS 
zamanıydı ve bir yol ayrımı oldu. Ya tenisi 
ya da okulu seçmem gerekiyor gibi hissettim 
ama ben ikisini de boşlamadım. Neredeyse 
ikisine de devam eden tek kişiydim. Dersleri-
mi iyi tuttum. Tenisi seçenler hiç okula git-
meyip antrenman yapıyordu. Ben ikisini de 
götürmeye çalıştım. Fena da sayılmazdım. 
12 yaşındayken bir final oynamıştım 
ve 5-1 öndeyken, hocam kazanacağımı 
garantileyip maçı bırakıp gitmişti ama 
döndüğünde 7-5 kaybetmiştim. Sonra 4-1 
öndeyken 6-4 kaybettim. Çok acı olmuştu 
benim için.
14 yaşında ise tenisin benim için daha ön 
planda olduğunu fark ettim. Okula az da 
olsa devamsızlığım oluyordu çünkü tenis 
benim için derslerden daha önemliydi. Tur-
nuvalara devam ettim. Balıkesir’de yapılan 
bir turnuvada eleme oynuyordum. Elemede 
çok zor kuralardan 4 oyun kazandım. İlk 
16’ya kaldım.
Aynı yıl 16 yaş turnuvasında büyük bir 
başarıya imza attım. Önemli bir turnuvada 
çeyrek finale yükseldim. 
Türkiye Şampiyonaları’nda oynamaya de-
vam ettim. 
14 yaşımın son turnuvası, benim için 
önemliydi. Çünkü 14 yaş bitiyordu artık, 16 
yaş kategorisinde oynayacaktım. Marmara 
Bölge Şampiyonası’na katıldım ve favori-
lerdendim. Ama milli takım oyuncuları da 
vardı. 28 takım gelmişti, ben tüm Marmara 
Bölgesi’nde 5 maç alarak ilk 4’e girdim. 
Turnuvayı üçüncülükle bitirdim. 

Antalya’da yapılan bir turnuvada ikinci 
oldum, madalyamı vermediler büyükler 
turnuvasında. Hafta sonu madalya 
uygulaması yok dediler. Eve döndüğümde 
internetten resimlere baktım ve : “Antalya 
madalya töreni”, Ben yokum. 
2011’de ise Antalya’da uluslararası turnu-
vada Türkler arasında bir tek ben kalmıştım 
ve ilk 16’ya kadar yükseldim.
Aynı zamanda yine 2011’de Cevanşir Cup 
turnuvasında ise 15 yaşındayken 16 yaş Tür-
kiye Şampiyonunu yendim ve çeyrek finale 
kalarak büyük başarı elde ettim. 
2011 yazında Almanya’da 2 turnuvaya 
katıldım. Wild Card diye bir davetiye var. 
Bu davetiyeyi, puanına ve Avrupa’daki 
sırana göre alabiliyorsun. Avantajı ise eleme 
oynamadan direkt olarak ana tablodan 
başlamak. Bu iki turnuvada ise, önemli olan 
katılmaktı.
Aynı şekilde yine 2011 yazında Fransa ISP 
Akademi’de kampa gittim 2 hafta boyunca. 
Kampta yapılan turnuvada, Consolation Yarı 
Finali oynadım.  
2012’nin son turnuvalarına omurgamdaki 
sakatlıktan dolayı katılamadım ve sıralamam 
düştü. Şu anda güncel klasmanda tüm Tür-
kiye genelinde 55., kendi yaş grubumda 18., 
Tennis Europe sıralamasında 720.’yim. 
Halen Taç Spor’da oynuyorum, önümüzdeki 
maçlara bakacağız. 

 Ece TELYAKAR

Okulumuzda sporcu denince akla ilk gelen 
isimlerden olan ve abisi Alican Kaynar gibi 
olimpiyat sporcusu olmayı hedefleyen 12. 
sınıf öğrencisi Pınar Kaynar ile bir kulüp 
saatinde buluştuk ve ona yelkene nasıl baş-
ladığından, hedeflerine aklımıza gelen tüm 
soruları sorduk. Şimdi sıra bunu sizinle pay-
laşmakta…

Yelkene nasıl başladın?
Pınar: Babam yelkenciydi, ağabeyim de yel-
kenci o yüzden yelkenci oldum.
Ne zaman başlamıştın?
10 yaşında.
Hangi yıl, milli yelkenci oldun?
2009 yılında.
Bu spora kaç yaşında başlamak gerekiyor?
Erken başlamak en iyisi, antrenör ve yardımcı 
eşliğinde öğreniliyor.
Yelken dışında hangi sporu yapmak isterdin?
Tenis oynamak isterdim ama yelkeni çok sevi-
yorum.
Bu spora profesyonel olmak için mi başladın?
Profesyonel olarak yapıyorum o yüzden baş-
ladım.
Hiç yapamam dediğin bir spor var mı?
Bilmem, düşüneyim, yok hepsini yaparım. 
Hepsi uyar. 
Spor ve okul birlikte zor oluyor mu?
Bayağı zor oluyor.
Nasıl toparlıyorsun?
Orası da benim sırrım J Çok çalışmak, düzen-
li olmak lazım.
Senin gibi hem öğrenciliği hem de sporu bir 
arada devam ettirmek isteyenlere tavsiyen 
nedir?

Disiplinli olsunlar. Düşünüyorum şimdi, zor 
sorular soruyorsunuz. Yani sosyal hayatlarını 
biraz kısıtlamaları gerekiyor. 
Yelkeni nasıl tanımlarsın?
Rüzgâr sporu bir bakıma. Fiziksel olarak her 
sporu içeriyor. Sırf fiziksel olarak değil kafa 
olarak da çalıştırıyor. Güzel bir spor, öneriyo-
rum.
Hiç korkuyor musun?
Korku değil de heyecan daha çok. 
Atlatamıyorum ama genelde yarışlarda olu-
yor.
Ailen de destekliyor herhalde seni?
Evet, babam da yelkenci olduğu için destekli-
yorlar.
Yelkende hedeflediğin nokta nedir?
Amacım olimpiyatlara gitmek. Olimpiyatlara 
gidip altın madalya aldıktan sonra bırakaca-
ğım. Ama 35 yaşına kadar yelken yapmaya 
devam edeceğim.
İlerde hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun?
Mühendis olacağım.
Yurtdışında mı okuyacaksın?
Hayır, Türkiye’de kalacağım.

 NEDENSİZ 2012 EKİBİ

OKULUMUZUN BAŞARILI  SPORCULARI

spor
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Semih Saduk, bu sene NDS’den mezun 
oluyor. Kendisi milli bir su topçu. Bizi 
kırmadı, yoğun geçen günlerinden ve saat-
lerinden bize vakit ayırdı ve sorularımıza 
tüm içtenliğiyle cevap verdi.

Bu spora nasıl başladın?
2007 yılında şanssız bir şekilde kolum 
kırıldı. Kolumu güçlendirmek için su to-
puna başladım. Başladığımda profesyonel 
olmak gibi bir amacım yoktu fakat hocalar 
beni beğendiler. Ben de antrenmanlara 
devam ettim. Ancak ertesi yıl OKS yılı 
olduğu için, bırakmak zorunda kaldım. 
Sınavdan sonra ders çalışmaktan dolayı 
aldığım kiloları vermek için antrenmanlara 
tekrar başladım ve buralara kadar geldik.

İlk yıllarda hiç zorlandın mı?
Elbette, yeni bir spordu benim için. Hem 
su üstünde insanlarla mücadele ediyor-
sun hem de suyla bir mücadelen var. 
Bu nedenle başladığım ilk zamanlarda 
zorlanmıştım.

Profesyonelliğe nasıl adım attın?
Antrenörler beni beğenmişlerdi. Bu 
spora profesyonel olarak devam et-
mem gerektiğini bana söylediler. Çeşitli 
görüşmelerden sonra Adalar Su Sporları 
Kulübü ile kontrat imzaladım.

İlk maçın?
İlk maçımı Adana’da oynadım. Lig değil bir 
açık küme maçıydı. Bayağı zorlanmıştım. 
Takım arkadaşlarıma yeni yeni uyum 
sağlıyordum. Oldukça heyecanlıydım ve 
mutluydum. Su topu benim için yeni bir 
hırs, yeni bir spor, yeni bir heyecandı. Bir 
şeyler başarmış olmanın haklı gururunu 
yaşıyordum.

Milli takıma çağrılma sürecin nasıl 
gerçekleşti? İlk maçında neler hissettin?
Söylediğim gibi su topuna 2008 yazında 
başladım. Şubattaki milli takım seçmele-
rine katılacak olan sporcular listesinde 25 
kişi arasına girdiğimi görünce milli takım 
maceram da başlamış oldu. Milli takım 
seçmelerinde çok heyecanlıydım çünkü 25 

kişiden 13 kişi seçilecekti.
 Antrenörlerim bana, « Böyle çalışmaya 
devam edersen karşılığını alırsın. Hem 
fiziğin iyi hem de başarılı olmak için çok 
çabalıyorsun. Bu gidişle milli takıma seçi-
lebilirsin,» demişlerdi. Çabalıyordum fakat 
seçilip seçilmeyeceğimi bilmiyordum. Za-
manla antrenörlerimin gözüne girdim ve 
takımda yer almayı başardım.
2009 yazında milli takımla ilk turnuvama 
katıldım. Fakat o zamanlar milli takım 
oyuncularına kıyasla fiziken kuvvetsizdim. 
Ayrıca ilk maçımda çok heyecanlıydım. 
Maçı izlemeye ailem de gelmişti. Onlar 
da en az benim kadar heyecanlıydı. Milli 
bir sporcu yetiştirmenin haklı gururunu 
yaşıyorlardı. Milli takım forması ile aldığım 
ilk galibiyet ise İngiltere karsısındaki gali-
biyetimizdi.

Milli sporcu olmak nasıl bir duygu? Milli 
formayı taşımanın spor hayatına, sana bir 
katkısı oldu mu?
Elbette milli formayı giymenin bana birçok 
getirisi oldu. Herkesin, özellikle ailemin 
bana olan desteği arttı. Mesela abim 
« reklamımı » iyi yapıyordu. Girdiğimiz 
ortamlarda beni tanıtıyordu. İnsanlar 
beni tanımaya çalışıyor ve bana saygı 
duyduklarını hissettiriyorlardı. Bu, hoşuma 
gidiyordu.
Ayrıca su topu bana hayatın her alanında 
düzenli, disiplinli olmayı öğretti. Milli 
sporcu olabilmek için gösterdiğim mü-
cadele ise istediğimi elde etmek için 
savaşmam gerektiğini bana öğretti.

Mutlaka hedeflerin vardır?
2016 olimpiyatları için milli takımımızın 
şansı fazla. Ben de bu turnuvada yer 
almayı gerçekten çok istiyorum.

Okulumuzda eğitimi ve sporu bir arada 
yürütmenin zor olduğunu düşünüyor 
musun?
Evet, elbette. Çünkü okulumuz gerçekten 
de zor bir okul. Farklı bir dil ve bu dili 
öğrenmenin getirdiği zorluklar, sorumlu-
luklar var. Okulun zor olması, sportif ak-
tivitelere ağırlık vermeni de zorlaştırıyor. 

İki kulvarda ilerlemek istiyorsan birçok 
şeyden fedakârlık etmen gerekiyor.

Okulun sana verdiği desteği yeterli bu-
luyor musun?
Kesinlikle hayır. Özellikle öğretmenlerin 
spora bakış açısı pek tatmin edici değil. Bu 
sporu yaptığımı ve antrenmana gideceğimi 
söylediğimde aldığım cevap : «Antren-
mana gitmek zorunda mısın ?» oluyor. 
Her şeye rağmen ben bu işi severek ve 
isteyerek yapıyorum. Gülü seven dikenine 
katlanır:)))

Bu sporun ülkemizdeki durumunu nasıl 
değerlendiriyorsun?
Ülkemizde su topuna yeteri derecede 
önem verildiğini düşünmüyorum. Mesela 
2011’de Sırbistan’da bir kampa gittim. 
Oradaki imkânları Türkiye’deki imkân-
larla karşılaştırdığım zaman Türkiye’deki 
imkânların daha iyi olduğunu fakat ülke-
mizdeki bunların iyi değerlendirilmediğini 
fark ettim. Bu « önemsememe » du-
rumunu zaten milli takımımızın durumuna 
bakarak da görebiliriz.

Sanırım, su topu dışında da ilgilendiğin 
sporlar var?
Evet. Basketbol ile ilgileniyorum. Zaten 10 
yıllık bir basketbol kariyerinden sonra su 
topuna başladım.

Kendine örnek aldığın sporcular var mı?
Ülkemizdeki en iyi müdafaacı, aynı zaman-
da da takım arkadaşım olan Serdar Hakye-
mez’i ve Oleg Astarim’i örnek aldığımı 
söyleyebilirim. Oleg iyi bir antrenmancı ve 
takıma örnek gösterilebilecek bir sporcu. 
Serdar Abinin müdafaası zaten tartışılmaz.

Maçlara çıkmadan herhangi bir uğurun 
var mı?
Uğurlu rakamım olduğu için bu spora 
başladığımdan beri tercih ettiğim, taşımak 
istediğim şapka numarası 7’dir. Mümkün 
olduğunca 7 numaralı şapka bendedir :)

 Taylan TOPÇUOĞLU

Semih Saduk’a
Su Topunu Sorduk
Milli sporcu olabilmek için gösterdiğim 
mücadele ise istediğimi elde etmek için 
savaşmam gerektiğini bana öğretti.

spor
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Fuarın onur konuğu Gülten Dayıoğlu ile arkadaşı-
mız Cana Özden, yazarın evinde keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdi. 

Elinize kalemi alma hikâyeniz nasıl oluştu ?
Elime kalemi alma hikâyem yok çünkü yazı yaz-
maya başladığımda kalem zaten elimdeydi; ilko-
kul 3. sınıftaydım. İlk yazarlık yeteneğimin ortaya 
çıkması da şöyle oluyor: Öğretmenim, kompozis-
yonlarda, yazılı anlatım ödevlerinde konuları 
arkadaşlarımdan çok farklı işlediğimi görüyor. Ve 
beni sınaya deneye değişik konular vererek karar 
veriyor ki bu çocukta doğuştan yazma yeteneği 
var. Tabii Anadoluluyuz, o zaman kimsenin bilip 
pişirdiği yok, yetenek nedir, yazarlık nedir vb. 
Öğretmenim, bana bir gün dedi ki:’’ Gülten, bana 
öyle geliyor ki sen doğuştan yeteneklisin, yazar 
olacaksın. Uçtum tabii sevinçten. Ve tuttu beni 
kütüphaneye götürdü, Vahit Paşa Kütüphanesi’ne. 
Oradaki memura: ‘’Bu çocuk yetenekli, yaşına 
göre kitaplarla okumaya başlasın, dedi. Sonra 
bana döndü: Kızım aksatma buraya gelmeyi, kitap 
okuyup da bir kültür alt birikimin olmazsa yazarlı-
ğı unut. Yani hiçbir şey yapamaz, kımıldayamazsın 
ya da böyle üftürük püftürük bir şeyler yazarsın, ’’ 
dedi. Kitapla elde edilir kültür alt yapısı daha çok. 
Ve böylece sürdü sürdü, bu güne geldik. Ama hiç 
yazmayı bırakmadım. Ondan sonra ben ilkokulda 
132 sayfalık bir roman yazmıştım, o kayboldu taşı-
nırken yani İstanbul’a göç ettiğimizde. Bir öyküm 
Afyon’da çıktı, 15 yaşındaydım; Afyon’da bir 
gazetede. O da göçte kayboldu. Milli 
Kütüphane’ye gittim, gazeteyi yakmışlar. Ve orta-
okulda da, lisede de öğretmenlerim sahip çıktı 
yeteneğime. Ondan sonra da üniversitede de hep 
yazageldim bugüne kadar, hiç bırakmadım. 

Yazmak sizin için ne ifade ediyor?
Benim yaşam biçimim bu. Nasıl yemek yiyorum, su 
içiyorum, uyuyorum, kalkıyorum, soluk alıyorum o 
derece içselleşmiş bu yazma olayı bende. Yani yaz-
madan duramıyorum ve kendime yazmamak 
yönünde baskı yaptığımda da çok mutsuz oluyo-
rum, bunalıyorum. Yaşam, anlamını kaybediyor. 
Yazarken tabii ki çok yoruluyorum. Ayrıca yorul-
maktan öte, uzun saatler oturmaktan dolayı bel 
kemiğimde bir arıza var. İki yıl önce o kadar kötü-
ledim ki yarı oturur vaziyette yazdım, kemiğim 
batıyordu oturamıyordum. O acıya rağmen yaz-
maya devam ettim. Kısacası, yazmak ya da yazma-
mak elimde değil. 

Yazmak, iç dökmek gibi mi yoksa bir kendini 
ifade şekli mi?
Bir şeyleri paylaşmak, bir şeyleri gözlemleyip, algı-
layıp bunların sentezini yapmak bana göre yaz-
maktır. Ve algıları sentezlenmiş şekilde veya ser-
best belleğe aktarıyorsun ve yazmaya oturduğun-
da o bellek kapılarını çalıyorsun. Hangi konuyu 
yazacaksan hazırdır orada. Bu sefer yeni bir sen-
teze başlıyorsun. Bu, bir bakıma paylaşmak gibi 
bir şey. Biriktirdiklerini bir ifade şekli çünkü her 
yazar, ilk romanlarında kendini yazar. Bir iç 
dökme olayı yaşar. Ama zaman ilerleyince artık 
giderek kalemi evrenselleşir gerçek anlamda bir 
yazarın. Kendi biter, izi bile kalmaz. Mesela benim 

Mo’nun Gizemi’nde ben diye biri yok ama Fadiş’te 
annem babam ayrılmış durumda, hep kendimi 
esin kaynağı edinmişim orada ben. Kurguyu 
yaparken öyle bir kız yaratmışım baş kahraman 
olarak. 

Bundan bahsetmiştiniz ama yine de ben merak 
ediyorum. Yazdıklarınızda küçük de olsa çocukluk 
ve gençlik yıllarınızdan esinlendiniz mi?
Iz halinde de olsa insan esinlenir ama artık objek-
tif olarak düşünüyorum. Yalnızca kendimden 
değil mesela yakınlarımın çocukluklarından ya da 
dinlediğim bir şeyden, gördüğüm bir şeyden bir 
deneyimiminden esinlendim ama bu Fadiş’teki 
kadar ben değildim artık. 

Sizi çocuk ve gençlik edebiyatına yönlendiren 
tam olarak ne oldu?
Öğretmenlik beni çocuk edebiyatına yönlendirdi 
çünkü çocuğu iyi tanıma olanağı buldum. Zaten 
yazarlıkta epey bir yol almıştım ben öğretmen 
olduğumda. Öğrencilerime okuma yazma öğreti-
yorum ilkokulda, bir şubat tatili geliyor unutuyor-
lar. Bakıyorum, çocuk kem küm etmeye başlıyor. 
Düşündüm ne yapmalıyım ve karar verdim; kitap 
okutmalıyım. Kitap aramaya çıktım piyasaya, 
çocukların yaş düzeyinde, onlara hitap eden kitap 
bulamadım. Didik didik ettim, bunun üzerine ken-
dim oturup yazayım, dedim madem yazarım ben. 
O zaman da Milliyet’e Cumhuriyet’e makaleler 
yazıyorum. Bir de o yönüm var. Dergilere edebi 
yazılar yazıyorum, öykülerimi yolluyorum. Ama 
çocuk öyküsü değil edebi türde öyküler; onlardan 
biriyle Cumhuriyet gazetesi Yunus Nadi 
Armağan›’nı kazanmıştım. Bir puanla ikincilik 
aldım. Artık o düzeydeydim bu işlere başladığım-
da sonra düşündüm hatta daha doğrusu eşim: 
« Gülten, sen çok dağıttın kendini. Hem gazete 
hem öğretmenlik hem çocuk kitabı hem yetişkin 
için öyküler şu bu, onun için tek bir yere yönel, 
karar ver, » dedi. Yani, yetişkin edebiyatında da 
başarım, ödülle kabul edilmişti bir bakıma. Ben 
yalnız çocuklara yazacağım diye karar verdim. Ve 
gerçekten 30 yıl hep çocuklara yazdım. 20 yıl 
kadar önce de gençlere yazmaya başladım çünkü 
ben Türkiye’nin dört bir yanında okullara söyleşi-
lere, konferanslara; imza günlerine gidiyorum. 
Mesela orta okullara söyleşi yapmaya gittiğimde 
soruyorlar: “Hocam, ilkokulda çok keyifle okuduk 
kitaplarınızı, bizim yaşımıza göre niye kitap yaz-
mıyorsunuz?” Haklılar, dedim ve ilk Yeşil Kiraz’ı 
yazdım. Sonra devam ettim gençliğe yazmaya, 
arada bir çocuk öyküleri de yazıyorum. 

Hikâyelerinizde ele alacağınız konuyu nasıl seçi-
yorsunuz?
Bir konu kafama takılıyor. Ve bir plan yapıyorum. 
Planı ekrana geçiriyorum ve romanı anlatıyorum. 
Ve başlıyorum yazmaya. Ama bazen plan eksik 
geliyor. Bazen işlemeye çalıştığım konuda yetersiz 
kalıyorum. O zaman uzmanlara danışıyorum. 
Yetmiyor bilgim, uyduruk da olamaz. İnternetten, 
kitaplardan, uzmanlardan, hocalardan, profesör-
lerden, herkesten bilgi alarak onu kotarıyorum. 
Eser, ortaya çıkıyor, altı kere okuyorum ve yayıne-
vine veriyorum. 

Kitabınızda yarattığınız karakterlerle aranızda 
nasıl bir bağ oluşuyor?
Bazılarını hiç sevmiyorum, kızıyorum hatta onlara. 
Bazılarına ise adeta âşık oluyorum. Bazılarıyla da 
sürtüşmelerimiz oluyor. Ama bazıları beni gerçek-
ten ele geçiriyor. Yakamı kapıyor, kendine sürüklü-
yor, istediği yere. Bazen direniyorum gitmiyorum. 
Bazen peşine takılıp gidiyorum, çok güzel yerlere 
götürüyor beni. İyi ki diyorum onu dinlemişim. 
Bunlar hep iç güdüsel ve sezgisel olaylar. Bir kalıp, 
bir reçete yok burada. 

İlk kitabınızı yazarken zorlandınız mı?
Hiç zorlanmadım. Su gibi aktı. Bir kitabım vardı. El 
yazımla onu bir ayda yazdım. Çok iyi bildiğim 
konulardı tabii Anadolu’yla ilgili. Araştırmaya da 
gerek yoktu. Şimdi öyle değil, iki buçuk yıl sürü-
yor bir roman. Araştırma aşaması bazen altı ay 
sürüyor. Bazen daha fazla. Yazma da çok uzun 
sürüyor. 

Yaşamınızdan hangi birikimlerin yazarlığınıza 
katkı sağladığını düşünüyorsunuz?
Onu sınıflandıramam, hepsinin. Mesela öğrencile-
rimden edindiğim, hayattan edindiğim. Her yer-
den, her şeyden. Otobüste, yolculukta, dişçide 
gördüğün insanlar, yaratacağım karakterin bir 
parçasını oluşturabiliyorlar. 

Gelecek nesillere gözlemleriniz konusunda neler 
aktarmak istersiniz?
Yazar çağının tanığıdır. Şimdi 77 yaşındayım. Üç 
buçuk yaşımdan beri hatırladıklarımı kitaplarımda 
yeri geldikçe yaymışımdır. Kendiliğinden oluyor, 
plan program içinde olmuyor. 

Günümüz Türkiye’sindeki çocuk edebiyatı hakkın-
da ne düşünüyorsunuz? 
Ülkemizde çocuk edebiyatı 60’larda başladı. Ben 
ilk adımı o zaman ilk attığımda “çocuk edebiyatı 
diye bir dal yoktur, saçmalama” diye özellikle 
akademisyenler beni azarlıyorlardı. Ben inandım, 
direndim. Bugün üniversitelerde çocuk edebiyatı 
kürsüleri kuruldu. Onun için bana, öncülüğünü 
yaptın, derler. Benim de ben öncülük yapayım 
diye bir hedefim yoktu. Kendi yolumu açmaya 
çalışıyordum. Çocuk edebiyatı hep gelişti. Bugün 
hâlâ gelişimini devam ettiriyor çünkü biz bugün 
hâlâ istenilen düzeyde değiliz. Uygar ülkelerin 
düzeyinde olmalıyız. Uygar ülkelerdeki çocuk ede-
biyatının düzeyi çok yüksek, çok önem veriyorlar 
edebiyata. Kitap, zihinsel besindir; uygar ülkeler 
bunun bilincinde. 

E-kitap hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ben önceleri e-kitap’tan korkuyordum. Yavaş 
yavaş ısınmaya başladım. Ama yeni kuşakların 
kitapların kokusundan, dokusundan, hışırtısından, 
her şeyinden mahrum kalmalarını da istemiyo-
rum. Bir de çocuklar için e-kitap göz yoruyor, 
diyor uzmanlar. Basılı kitaba hiç kıyamıyorum. 
İkisini beraber okurlar inşallah.. 

Çok teşekkür ederiz.

 Cana ÖZDEN

Öğretmenim, bana bir gün dedi ki:   ’’Gülten, bana öyle geliyor ki 

sen  doğuştan yeteneklisin, yazar olacaksın.”

KAÇ NESİL ONUN 
ESERLERİYLE BÜYÜDÜK:
GÜLTEN DAYIOĞLU

çocuk - gençlik - edebiyat
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Hepinizin bildiği gibi okulumuz Notre 
Dame de Sion Edebiyat Ödülü’nü oluş-
turduğundan beri, İstanbul Kitap Fu-
arında bir stant açıyor ve paneller dü-
zenliyor. 
Kasım 2012’de kapılarını 31. kez açan 
fuarda NDS, ‘Kimliğin Oluşmasında 
Çocuk Edebiyatının Rolü’’ başlıklı bir 
panel gerçekleştirdi. Gazeteci, yazar 
NDS mezunu Yazgülü Aldoğan’ın yö-
nettiği panele fuarın onur konuğu Gül-
ten Dayıoğlu, Necdet Neydim ve Yankı 
Yazgan konuşmacı olarak katıldılar. Biz 
de fuar alanına doğru yol alan Yan-
kı Yazgan’la çocuk ve ergen psikiyatri-
si ile çocuk ve gençlik edebiyatı üzeri-
ne söyleştik. 

Çocuk ve ergen psikiyatrisine yöneli-
şiniz nasıl oldu? Şu anki konumunuza 
gelebilmek için nasıl bir yol izlediniz?
Genel olarak insan gelişimine ilgi duy-
mak önemli. İnsan, gelişimindeki en 
önemli aşamaları genellikle çocukluk 
ve gençlikte gerçekleştiği için çocuk ve 
gençlik alanı benim ilgimi çekti. Şimdi 
olduğum noktaya nasıl geldim, herkes 
gibi çalışarak, emek harcayarak, deği-
şik konularda kendimi geliştirerek. 

Günümüz Türkiye’sinde zihin gelişimi 
ve psikoloji üzerine yazılmış olan eser-
leri nasıl değerlendiriyorsunuz ?
Birçok şey var; orijinal eserler mevcut. 
Türkiye’de yazılmış değerli Türk bi-
lim adamları tarafından kaleme alın-
mış çalışmalar var; Haluk Yavuzer, Do-
ğan Cüceloğlu, Acar Baltaş bu isim-
ler. Bir de farklı isimler tarafından ya-
zılmış temel eserler var; bunlar da Çiğ-
dem Kağıtçıbaşı, Atalay Yörükoğlu vb. 
Diğer yandan bilimsel eserlerin büyük 
bölümü doğrudan doğruya uluslarara-
sı dillerde -başta İngilizcede- yayımlan-
dığı için bir kısmı doğal olarak Türk-
çede her zaman karşılığını bulmayabi-
liyor. Ama kendini geliştirmek isteyen 

annelerin, babaların, öğretmenlerin, 
çocukların, gençlerin ellerinde, inter-
nette güvenilir kaynaklardan alınmış 
sonsuz bilgi var. Makalelere ulaşmak 
mümkün, yayımlanan bilimsel dergile-
rin popüler versiyonları var. Bunlar iz-
lenebiliyor. 

Çocuk psikolojisinde hangi tür kitaplar 
beyin ve zihin gelişimine katkıda bu-
lunur? Bunlar, çocuk üzerinde nasıl et-
kiler bırakır?
Aslında her tür kitabın, okumanın, in-
san beynini geliştirici bir tesiri var. 
Çünkü okuma eyleminin kendisinin za-
ten böyle bir etkisi var. Ama daha zi-
yade bizim hayal gücümüzü kullanma-
ya imkân veren, zihinsel olarak bizi ha-
fif zorlayan kitapların, başta biraz zor 
gelen, okumak için dikkatimizi biraz 
daha fazla vermemiz gereken, belki 
birkaç sözcük için sözlüğe başvurma-
mızı gerektirecek kelimeler içeren me-
tinlerin insan beynini ve zihnini daha 
iyi geliştirdiğini düşünüyorum. Ama 
tabi bazı kitapların böyle bir etkisi ol-
mayabilir. 

Anne-babanın boşanması gibi zor bir 
durum içerisindeki çocuk sizce ne tür 
kitaplara yönelmelidir?
Zor durumdaki çocuğun tek yapaca-
ğı iş, umarım kitaplara yönelmek ol-
maz. Aslında yapacağı birçok şey var. 
Her boşanma da zor olmayabiliyor. Ba-
zen anne-babanın aralarında iyi anla-
şamadığı durumlarda çocuğun yaşadı-
ğı mutsuzluğu kitapların telafi etme-
si zor. Ama zorluklarla başa çıkan in-
sanların yaşam hikâyelerini okumak 
işe yarayabilir. Örneğin bazı biyografi-
ler, roman ve öyküler yalnız kalan, ai-
lesinden kopmuş ya da değişik sebep-
lerle tek başına kalmış çocukların ya-
şamla mücadelelerini okumak yol gös-
terici olabilir. Örneğin meşhur bir ki-
tap var; Çavdar Tarlasındaki Çocuk-

lar ya da Amerikan Edebiyatı’nda The 
Catcher in The Ride var. Fransızcada da 
bu tarzda mutlaka sayısız eser vardır. 
Örneğin, yalnız çocukların ya da aile-
si tarafından dışlanmış çocukların ha-
yatını da okumak yararlı olabilir. Ayrı-
ca çocuk, film de seyredebilir. Fransız-
cada 400 Cent Coups adlı bir film var. 
Yani, illa okumak gerekmiyor. Önem-
li olan çocuğun orada içinde olduğu sı-
kıntılı durumu paylaşabileceği, ona du-
rumuyla iligili yol gösterebilecek insan-
larla temasının olması; mesela edebi-
yat öğretmeni ona bu konuda yardım-
cı olabilir. 

Okullarda okutulan kitapların zorlayıcı 
olduğunu düşünüyor musunuz? Yok-
sa bu durum her şeye rağmen, okuma 
alışkanlığı yolunda bir kapı açar mı?
 Zorla kelimesi belki biraz aşırı kaçıyor 
burada; görev gereği diyelim. Birçok 
şeyi görev gereği yapmazsak hiç yap-
mayız. Dolayısıyla bazen eğitim denen 
şeyin oluşabilmesi için birtakım şeyle-
rin görev gereği yapılması gerekir. Gö-
rev gereği yapılırken de çocukların ka-
zanımları amaçlanmalı. Yani görev ge-
reği okutulan kitapların özenle seçil-
mesi önemli. Görev için yapılan bir şe-
yin eziyet olarak yapılması ayrı bir şey 
tabi. Kitabın en güzeli, zevkle okuna-
nıdır. Ama yine de unutmamak gerekir 
ki sevmediğimiz işleri yapmak bizi ge-
liştirebilir. Mesela birçok kişi spor sev-
miyor ama yaparsa bedeni için iyi olu-
yor, öyle düşünün. 

Ne tür kitaplar okumak, çocukta dik-
kat dağınıklığının aşılmasına yardım-
cı olur?
Kitap okumanın genel olarak konsant-
rasyonumuzu toplamaya, belleğimizi 
geliştirmeye bir faydası olduğunu bi-
liyoruz çünkü kitap okurken kullandı-
ğımız için beynimizin bazı sistemlerini 
aslında bir tür alıştırma yapmış oluyor. 

Ç O C U K L A R I  v e  E R G E N L E R İ 
A N L A M A K :  T Ü YA P  YO L U ’ N DA 
YA N K I  YA Z G A N
Ç o c u ğ a  d ü z g ü n  b i r  Tü r kçe y l e  i m l â s ı  d ü z g ü n  b i r 
ş e k i l d e   ya z ı l m ı ş  b i r  m e k t u p  ka l e m e  a l d ı r m a k  ço k 
f a r k l ı  b i r  e t k i  g ö s t e r e b i l i r.

çocuk - ergen psikolojisi ve edebiyat
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Bu alıştırma içerisinde daha iyiye de gi-
debiliyoruz. Her kitap, dikkatini topla-
makta zorlanan çocuklar için bir fırsat 
olabilir. Orada belki dikkat dağınıklığı 
olan çocukların sevdikleri kitaplardan 
başlamaları daha da iyi olabilir. Onlar 
için kitap okumak ortalama bir çocuğa 
göre daha zor oluyor. 

Hayalgücü, sınırlandırılması gereken 
bir kavram mıdır? Sınırlandırılmadığı 
takdirde çocuğu gerçeklerden koparır 
mı? Dikkat dağınıklığına yol açar mı?
Hayır, gerçeklerden koparmaz hayal-
gücü. İnsanı gerçekten koparan daha 
ziyade gerçeği değerlendiremeyen in-
sanlardır ki bu insanların aslında ha-
yalgücü de çok iyi olmuyor. Dolayısıyla 
gerçeği değerlendiremedikleri için in-
sanlar hayal kuramıyorlar. Gerçek zor 
geldiği için veya korkutucu olarak algı-
landığı için bazı insanlar hayallerine sı-
ğınıyorlar. Ama hayallerine sığınmak-
la hayalgücünün güçlü olması fark-
lı şeyler. Örneğin hayalgücüyle yaşamı-
nı kurmuş birçok sanatçı, bilim adamı 
gibi insanları düşündüğümüzde bunlar 
hayalgüçlerini kendi kontrollerinde tu-
tabilmiş insanlar. Ama gerçekten kaç-
mak gibi bir dertleri olduğu için de-
ğil; hayalgüçlerini kullanmaktan keyif 
aldıkları için, bunu çok iyi kullandık-
ları için. Yani hayal kurmak insanların 
dikkatini dağıtır mı? O sırada yapma-
nız gereken bir durumu yapamadığınız 
için, o durumdan uzaklaşıp hayal ku-
ruyorsanız dağıtır. Ama o hayal yüzün-
den değil odaklanamama yüzünden 
daha çok dikkat dağılır. 

Günümüzün yaşam şartları ve tekno-
lojisi çocukları hayal kurmaktan uzak-
laştırıp onları sanal bir dünyayla baş-
başa bıraktı. Neyi, neleri değiştirerek 
bu döngüyü kırabiliriz?
Tabii sanal ortamın değişik yönleri var. 
Bazı yönleri insanın gerek hayal gücü-
nü gerek değişik düşünebilme kapa-
sitesini kullanmasına olanak veriyor. 
Ama çocukların veya gençlerin genel-
likle kullanmayı tercih ettiği bölüm, 
sanal ortamda daha mekanik, büyük 
bir zahmet gerektirmeyen, hemen so-
nuç alarak bize keyif veren, beynimizin 
daha güçlü yüksek düzeyde işlem ya-
pan bölümünü kullanmamızı gerektir-
meyen işler. 

Çocukları kendilerini tanımaya, düşün-
meye ve bunları yazıya dökmeye yön-
lendirecek ne tür çalışmalar yapılma-
lıdır?
Genellikle küçük çocukların ilgilerini 
çeken bir konuda kendilerini ifade et-
melerini sağlamak, örneğin bazen bir 
dilek listesini bile yazdırmak, düzgün 
bir Türkçeyle imlâsı düzgün bir şekilde 
yazılmış bir mektup kaleme aldırmak 
çok farklı bir etki gösterebilir karşınız-
dakinde. İlla bir edebi eser, şiir ya da 
bir öykü olması gerekmiyor. Basit bir 
isteği bile doğru bir şekilde anlatmayı 
sağlayacak küçük yazım egzersizleriyle 
başlanabilir. Mesela Noel Baba’dan di-
lek listesini yazarak ya da o hafta an-
nesinin pişirmesini istediği yemeklerin 
neler olduğunu yazmakla başlanabi-
lir bu işe. Çünkü yazmak aynı zamanda 
bir düzen, bir organizasyon, bir yazma 
planı gerektiriyor. 

Çocukları doğdukları andan itibaren 
koruma kalkanına alan bir geleneği-
miz var. Çocuk ya da genç, gerçek ha-
yatı tanımaya başladığı andan itiba-
ren korkuyla karşı karşıya gelince ya 
kendini insanlara kapatıyor ya da bu 
korumacı ortama karşı ters bir tutum 
sergileyerek kötü alışkanlıklar edini-
yor. Bu süreçte edebiyat nasıl bir rol 
oynayabilir, gençlerin bu duvarları yık-
malarını nasıl sağlayabiliriz?
Bu konuda edebiyat pek bir şey yapa-
mayabilir. Ama belki anneler babalar 
bu şekilde yaşamın olumsuz sonuçları-
nı görebilir ve kendilerini durdurabilir-
ler. Ebeveynler aynı şekilde davranma-
ya devam ederlerse ve biz, edebiyat-
la ya da başka bir araçla onların hata-
larını düzeltmeye çalışırsak başa çıka-
mayız. Okumanın genel olarak etkisi-
ne bakarsanız okuma, sonuçta başka 
insanların yaşamlarına bakmamız için 
bir tür fırsat. Birinin başına gelenle-
ri anlamamız, orada kendi rolünü, in-
sanın kendi yaşamındaki rolünü anla-
ması için de bir fırsat. Başka birinin ya-
şamını gördüğünüzde zihninizde onun 
yaşadıklarına benzeyen bir aktivite 
gerçekleştiriyor. Bu aktivite sayesin-
de siz, o kişinin yaşadıklarını yaşıyor-
muşçasına hissedebiliyorsunuz. Dola-
yısıyla kendiniz yaşamamış olduğunuz 
bir tecrübeyi yaşamadan edinmiş olu-
yorsunuz. Mesela soğukta üşüyen biri-
nin ne hissettiğini, Kibritçi Kız masalını 

okuduğunuzda hissedersiniz. O neden-
le, yaşamında bu tür, değişik olaylar 
gerçekleşmiş insanların, talihsizlikleri-
ni, uygun yetişmemiş kişilerin yaşam-
larını okumak, filmler izlemek, oyun-
lar izlemek bizim hayata dair kavra-
yışımızı arttırıyor. Böylece o durumda 
neler olabileceğini tahmin etmiş olu-
yoruz. Tahmin ettiğimiz zaman da bir 
durumdan nasıl kaçabileceğimizi daha 
iyi anlayabiliyoruz. Okumak, bir deney 
gibi aslında. Ama gerçekte bir şey yap-
madan gerçekleşen zihinsel bir deney 
okumak. 

Şu anda birçok alanda bir ötekileştir-
me dünyasının varlığını gözlemliyo-
ruz. Aile ve sosyal çevrenin çocukla-
ra yönelttiği etiketlemeler var. Bu du-
rum, bireyin gerektiğinden fazla öz-
güven sahibi olmasına ya da içine ka-
panık, duvarlar içinde yaşayan birine 
dönüşmesine yol açıyor. Bu kalıplaş-
mış düzeni kaldırıp çocuklara saf sev-
giyi aşılamada, kendiyle barışık bir 
genç yetiştirmede edebiyatın bir yeri 
var mıdır? Bunu nasıl açıklarsınız?
İnsanları belli kalıplara koymak, aslın-
da bizim için kolay. Yani birinin yüzü-
ne, gözüne bakarak onun nasıl biri-
si olduğu hakkında fikir sahibi olabi-
leceğimizi sanıyoruz. Bu, bazen doğ-
ru da çıkabilir. Buna uymayan durum-
ları yadsıyoruz, öyle değildir diye dü-
şünüyoruz. Diyelim ki insanın mezhep-
le ilgili olumsuz bir ön yargısı vardır. 
Kafasında bu olumsuz ön yargıyı des-
tekleyen bir iki tane olayı daha öne çı-
kartır. Ona uymayan çok sayıda ola-
yı görmezden gelir. Türkiye’de kimse 
istemiyor kafasını yormak. O neden-
le sizi yormayacak şekilde davranıyor-
sunuz. Bu durumda ötekileştirme çok 
iyi bir teknik. Belki iyi okullar, çocukla-
ra kafalarını yorma alışkanlığını verirse 
ya da iyi romanlarla başka birini daha 
iyi anlayabileceğimizi gösterirse o ko-
nuda iyi bir rol oynanabilir. Yani öteki-
leştirmeyi ben, zihinsel kolaylaştırma-
nın bir ürünü olarak görüyorum. Bir-
çok başka sebep vardır mutlaka zihin 
düzeyinde. O zaman da kolay gözüken 
işlerden uzak durmayı tavsiye ederim. 
Kolay gözüküyorsa orada bir kusur var 
büyük bir ihtimalle. 
Çok teşekkür ederiz, 
yeniden görüşmek üzere. 

 Cana ÖZDEN / Buse YILDIRIM

söyleşi
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Headbang dergisinin müzik editörü ve aynı 
zamanda sevdiğimiz bir yazar olan Doğu Yü-
cel ile söyleşi yapmak istedik ve o da bizi kır-
mayıp isteğimizi hemen kabul etti. Bu yete-
nekli yazarı göreceğimiz için çok heyecanlıy-
dık, Doğu Yücel’in hayranı olan Ayşe Su sa-
karlığı yüzünden yazarın üzerine çay döktü. 
Bu da sempatik tavırları ile dikkat çeken ya-
zarımızın dalga konusu oldu. İşte bizimle pay-
laştıkları:

Yazmaya ne zaman ve nasıl başladınız?
Yazmaya ilkokul yılarında, okuma yazmayı öğ-
rendiğim zaman başladım diyebilirim. Öykü 
yazmaya da öyle başladım. Okuduğum çiz-
gi romanlardan, Macera Tüneli gibi çocuk ki-
taplarından esinlenerek defterlerimin boş yer-
lerine öyküler yazmaya başladım. Çok çocuk-
su öykülerdi bunlar, “Kartopu Gezegeni” diye 
bir gezegenim vardı. Orada yaşayan süper 
kahramanların hikâyelerini yazıyordum. İler-
leyen yıllarda bu yazma işini daha da ciddi-
ye almaya başladım ve daha disiplinli bir şe-
kilde sevdiğim yazarların metotlarını inceleye-
rek daha ayağı yere basan bir şekilde yazma-
ya devam ettim.

Sevdiğiniz yazarlar kimler?
Sevdiğim yazarlar derken; Jules Verne, Step-
hen King, Boris Vian, Lovecraft, Edgar Al-
lan Poe, Màrquez, Italo Calvino, Milan 
Kundera’nın öykülerinde hep önsözlerinde 
hikâye yazmakla ilgili bazı ipuçları verdikleri-
ni gördüm. Oradaki yöntemleri takip ederek 
o çocuksu öyküleri adam gibi öykülere dönüş-
türmeye çalıştım ve günümüze kadar geldik. 

Kitaplarınızı yazma sürecinizde nelerden il-
ham alırsınız? Sizi etkileyen şeyler nelerdir?
Bu soruya hep daha önce şöyle yanıt verirdim: 
Beni gerçek hayat etkilemiyor daha çok film-
ler, öyküler, kitaplar işte tiyatro oyunları gibi 
hayatın direkt içinde olmayan hayattan esin-
lenerek yapılan sanatsal kurmacalar beni et-
kiliyor diye düşünüyordum. Ama aslında ben 
de temel olarak hayatın kendisinden etkileni-
yorum; başımdan geçenlerden, insanlarla ya-
şadığım zıtlıklardan, gazetede karşılaştığım 
kötü olaylardan, bilim dergilerinde okuduğum 
deneylerden. Aslında hayatın kendisinden et-
kileniyorum ama en başta beni asıl etkileyen, 
hayal gücümü tetikleyen şey gerçekten kitap-
lar ya da filmlerdi. Star Wars filminden lisede 
çok etkilendim. Bu benim hayatımı değiştiren 
olaylardan biriydi. Star Wars’u ve E.T.’yi; Back 
To The Future filmini izlemem, bunlar aslında 
benim hayal dünyamın yapı taşları. Daha son-
ra hayatın kendisinden de etkilenmeye baş-
ladım. Her şeyden etkilenebiliyorsunuz yani. 

İşte şimdi, sizinle geldik söyleşi yapıyoruz, se-
nin çayı dökmen bile bir hikâyeye neden ola-
bilir. Bazen çok detay şeyler, bir hikâyeye esin 
kaynağı olur. Bazen de çok büyük olaylar esin 
kaynağı oluyor. Hani bir dünya savaşı da etki-
leyebiliyor yazarı. İşte bir gazetecinin çayı de-
virişi de...(gülüyor)

Kitaplarınızın hedef kitlesi kimlerdir?
Kitaplarımın hedef kitlesi aslında herkes çün-
kü benim kendi kitaplarımla ilgili bir iddiam 
var: Bence herkesin okuyabileceği, herkesin 
keyif alabileceği kitaplar ve herkese de doku-
nabilecek kitaplar vardır. Ama  benim kitapla-
rımdan zevk alacağı kesin, garanti olan insan-
lar daha çok hayal güçlerini kullanmayı seven, 
geleceğe dair kendi hayatlarıyla veya dünyay-
la ilgili hayallere sahip olanlardır. Müziksever, 
sinemasever, sanatsever insanlar genelde be-
nim kitaplarımı okuyunca beğeniyorlar. Öyle 
bir kitle var. Mesela Stephen King okuyan bi-
rinin benim kitaplarımdan hoşlanma olasılı-
ğı daha fazla, böyle bir şey söyleyebiliriz ama 
ben yine de, bütün gün yerli dizi izleyen bi-
rinin de benim kitaplarımı eğer biraz kendi-
ni zorlarsa sevebileceğini ve hatta o kişiyi bi-
raz olsun değiştirebileceğini düşünüyorum. O 
yüzden bir hedef kitle koymuyorum ama bir 
hayalperest ordu gibi bir durum da söz konu-
su çünkü benim kitaplarımı okuyanlar kendi-
lerine genelde o kitleye, Varolmayanlar’a, ait 
görüyorlar, öyle bir organizasyona dâhilmiş 
gibi hayatlarını yaşayabiliyorlar. Bu da beni 
memnun ediyor ama ben herkese ulaşmak is-
tiyorum.

Kitap yazarken aynı anda dergi yazılarınızı 
nasıl sürdürdünüz?
Çok zor sürdürdüm. İkisi de birbirine yakın 
şeyler, ikisi de sonuçta bilgisayarla ve klavye 
başında yapılıyor daha çok ama ne kadar ben-
zerlikleri olsa da çok farklı disiplinler. Bir kere 
gazetecilikte çok hızlı davranmanız ve her ay 
bir dergi çıkarmanız gerektiği için hızlı üre-
time geçmeniz gerekiyor. Öykücülük ise çok 
farklı; o öykünün gerçekten nesiller boyun-
ca kalıcı kalmasını istiyorsanız onun gerçekten 
mükemmel olması gerekiyor ve o mükemmel-
liğe erişmek için de her öykümü en az beş altı 
defa baştan tekrar yazıyorum ve artık sinirle-
rimi bozarcasına bir uğraş veriyorum. Yani as-
lında kısaca şöyle diyebiliriz: Öykücülük sanat; 
dergicilik biraz zanaat. O yüzden kendimi ba-
zen çift hayat süren Clark Kent-Superman tar-
zı, gündüzleri gazeteci akşamları Superman 
kostümünü çıkartan, uçarak insanları zor du-
rumlardan kurtaran kahraman gibi bir ha-
yat sürüyorum gibi geliyor bana. Gündüzle-
ri biraz daha sıkıcı -ki aslında zevkli, gazete-

ciliğini çok seviyorum, en büyük hayallerim-
den biri müzik yazarı olmaktı- ama akşam ve 
hafta sonu hikâye yazarken yaşadığım haz 
çok daha büyük. İkisi bazen birbirini besli-
yor, bazen birbirini zorluyor. Bazen müzik ga-
zeteciliği hayatımın çok fazla zamanını kaplı-
yor ve hikâyeciliğe zaman bulamıyorum; ba-
zen hikâyecilik çok fazla zaman kaplıyor mü-
zik yazılarına istediğim kadar zaman veremi-
yor oluyorum. Böyle bir durum ama hayatım-
dan memnunum. 

İktisat bölümünü bitirdiniz; yazma ihtiyacı, 
merakı nasıl doğdu?
İktisat mezunuyum ama okurken bile hiç ikti-
satla ilgilenmedim. Bölümü kazandığımda za-
ten iktisatın anlamını bilmiyordum. Bir arka-
daşım geldi “Dokuz Eylül Ekonomi’yi kazan-
mışsın” dedi, ben de dedim -düzelttim- “Ya 
hayır yanlış, ekonomi değil, iktisat.” “Oğlum 
ikisi de aynı şey,” dedi bana. Hakikaten ben 
bilmiyordum ve onu duyduğum anda kafam-
dan kaynar sular indi, senin döktüğün çay gibi 
böyle boşaldı üzerime. Çünkü parayla ekono-
miyle hiçbir ilgim yok ve ekonomiyi de kötü 
bir dereceyle bitirmediğim halde hiçbir şey 
anlamadım yani okurken bile ekonomi haber-
lerinden hiçbir şey anlamıyordum, şu anda da 
anlamıyorum. Şöyle bir faydası oldu ekonomi-
nin bana, dersler çok zor değildi bence -ki as-
lında zor bölümlerden biri olarak geçer- zor 
olmadığı için her vizeden önce bir iki haf-
ta öncesinden çalışmaya başlayarak bir şekil-
de üniversiteyi atlattım. Bu da bana çok faz-
la zaman verdi, bu nedenle benim en çok ki-
tap okuduğum, hikâye yazdığım dönem üni-
versitedir. Bana bu zamanı verdiği için yine de 
İktisat’a teşekkür ediyorum.

Buradan iktisatı bulan insanlara teşekkür edi-
yoruz :) Kitaplarınız beğenildi mi, ilk yazdığı-
nız kitap ne tür tepkiler aldı?
İlk öykü kitabından önce ben bazı ödül-
ler aldım, 1997’de Gençlik Kitabevi Öykü 
Yarışması’nda birinciliği paylaştım, 1999’da 
Nostromo Bilimkurgu Öykü Yarışması’nda ba-
şarı ödülü aldım. Onlar benim için birer veriy-
di, olumlu verilerdi. Onun dışında yakın çev-
reme okutuyordum, onlar beğeniyordu. Her 
şeyden önce benim kendi beğeniyor olmam 
önemliydi çünkü ben şöyle düşünüyorum ki 
ben kendi okumak istediğim öyküleri yazıyo-
rum. Kendimin severek okuyacağı öykü bula-
madığım için kendim yazmaya başladım da di-
yebilirim. Özellikle Türkiye’de o dönemde be-
nim anadilimde, yani Türkçede, yazılmış bu 
tarz öyküler yoktu. “Bari ben yazayım,” de-
dim ve yazmaya başladım. Eğer gerçekten be-
ğenmeseydim onu sürdüremezdim. Bir de çok 

D O Ğ U  Y Ü C E L 

İ L E  B A Ş B A Ş A
İnsanlar mutlu değil yaptıkları işten, 
birlikte oldukları insanlardan memnun 
değiller ve bundan negatif enerji doğuyor.

edebiyat
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çalıştığım için, gerçekten ben kendimi çalışkan 
biri olarak görmüyorum, birçok konuda tem-
belimdir, üşengecimdir ama hikâyeler konu-
sunda gerçekten bazen insanüstü bir hırsa sa-
hip oluyorum ve bir öykü kötüyse onu kimse-
ye okutmuyorum ve o öyküyü iyileştirene ka-
dar ölümüne çalışıyorum. O yüzden önemli 
olan kendi beğenmem ama insanlar da beğe-
niyor. İlk öykü kitabım çıktıktan sonra küçük 
bir yayınevinden çıkmasına rağmen kısa süre-
de tükendi, başka bir yayınevinden tekrar çık-
tı, şimdi o da tükendi. Her kitabım en az iki 
baskı yaptı, fena değil durum yani herhalde 
ama tabii buna karar vermesi gereken aslın-
da sizlersiniz.

Günümüz Türk Edebiyatı hakkında neler dü-
şünüyorsunuz?
Ana akım Türk Edebiyatını çok beğenmiyo-
rum, suya sabuna dokunmayan, her kesime hi-
tap etmek için biraz korkakça kalem oynatan 
yazarların piyasayı fazla domine ettiğini dü-
şünüyorum. Ama diğer yandan yeraltı edebi-
yatında ve fantastik edebiyatta çok ciddi bir 
yükseliş olduğunu düşünüyorum. Genç ya-
zarlar çok iyi eserlere imza atıyorlar. Biz der-
nek kurduk hatta bizim dernekte olan arka-
daşlarımızın kitapları olsun, yeraltı diyebile-
ceğimiz tarzda yazılan kitaplar olsun, Türk 
Edebiyatı’nın genç kısmı iyi bir yolda diyebili-
rim ama eski kuşak biraz kendini tekrar etme-
ye ve garip bir şekilde muhafazakârlaşmaya 
başladı diye düşünüyorum. 

Sizin için bir film senaryosu ile bir roman yaz-
mak arasındaki farklar neler?
Aslında herkes için bu farklar aynı diyebilirim. 
İkisi de farklı disiplin, ikisi de yine klavye ba-
şında yapılsa da senaryonun dili daha basittir. 
Daha kısa cümleler, daha net anlatımlar vardır 
ve senaryonun hiç süsleme yapılmamış, ede-
bi süslemelerden arınmış olması gerekir. Çok 
nettir, mesela bu kareyi “Ayşe Su oturdu çay 
bardağını düşürdü”  diye anlatır. Ama bir öy-
küde bu olursa aynı aksiyon “Ayşe Su arkada-
şından aldığı telefonu söyleşi yapacağı yaza-
ra uzatırken bardağı devirmek suretiyle çayı 
döktü. Çay nehri bütün masayı kapladı, o ne-
hir masada…” yani daha süslü anlatılır kısaca-
sı. (gülüyor) Onun dışında önemli farklardan 
birisi, senaryo her ne kadar tek başına yazılsa 
da birçok dış faktörden etkilenir. Senaryo ya-
zarken çok özgür değilsinizdir çünkü bir yan-
dan filmin bütçesini düşüneceksiniz. Filmin 
bütçesi genelde yüksek olmaz, Türkiye’de, o 
yüzden “Bu mekânı yaratabilirler mi? Şu ha-
reketi yapabilirler mi? Bunun olasılığı nedir?” 
sürekli böyle düşünmeniz gerekir. Sürekli ha-
yal gücünde bir sınır vardır, öykücülükte ise 
bu sınır yoktur. Onun dışında senaryoda yö-
netmenin ve yapımcının isteklerini karşıla-
manız gerekir,  bazen yıldız oyuncunuz varsa 
onun isteklerini kâğıda dökmeniz gerekir. Se-
naryo aslında bireysel gözükse de daha kolek-
tif bir iştir. Öykücülük ise gerçekten yalnız ba-
şına yapılan çok daha bireysel bir iştir. 

Şu anda yazmakta olduğunuz bir kitap var mı?
“Varolmayanlar” beni çok yordu. Çok zor bir 
kurgusu vardı ve uzun da bir kitaptı. O kurgu-
nun altından kalkana kadar gerçekten canım 
çıktı. O yüzden daha basit bir şeyler yazmak 
istiyordum, öykü yazmaya başladım. Birkaç 
öykü birikti ve bir sonraki kitabım da muh-
temelen bir öykü kitabı olacak. İlk öykü kita-
bıma benzer bir şekilde bilim kurgu-korku-
gotik-masal edebiyatı-büyülü gerçekçilik ve 
benim “Alacakaranlık Kuşağı” dediğim tarzda 

öyküleri bir araya getireceğim. Sanırım 2013 
sonunda bitirmiş olurum. 

Kendinizi çok yönlü bir insan olarak görüyor 
musunuz?
Bu benim çok aldığım bir soru, ben de hep 
kendimi çok yönlü bir insan olarak görmedi-
ğimi söylüyorum. Çünkü yaptığım işlerin çoğu 
klavye başında yapılıyor, tek enstrümanım 
klavye şu an. Müzik yazarlığı yapıyorum bilgi-
sayarda, senaryo yazıyorum bilgisayarda, öykü 
yazıyorum yine bilgisayarda. Benim için çok 
yönlü bir insan bir müzisyendir, bir yönetmen-
dir, bir yazardır. Mesela Tuna Kiremitçi’yi öyle 
görüyorum. Hem yönetmenlik hem yazarlık 
hem müzisyenlik yapıyor; öyle insanlara gıpta 
ediyorum ve müzisyenlik hevesim var, en kısa 
zamanda gitara geri dönmek istiyorum. 

Müzik alanında yazmaktan başka yapmayı is-
tediğiniz çalışmalar var mı?
Evet var, yani hayal ettiğim aslında, istediğim 
diyemem çünkü bu konuda hiçbir şey yapmı-
yorum henüz. En kısa zamanda gitar dersi al-
mak istiyorum ve lisede olduğu gibi gitar ça-
lıp bir şeyler bestelemek istiyorum. Öyle bir is-
teğim var ama şu an hayal kurma aşamasın-
dayım. 
 
Bundan beş yıl sonra kendinizi nerede görü-
yorsunuz?
Bundan beş yıl sonra en az iki kitap daha ek-
lemiş, bir tane de filme imza atmış Türkiye’de 
yaşayan biri olarak görüyorum kendimi. Yine 
aynı böyle görüyorum, hiç değişmedim her-
halde yine çok değişmem. Yine konserlere, 
filmlere giden; bunları diğer her şeye tercih 
eden bir adam olacağım. Hayatın nereye gö-
türeceği belli olmaz ama yine şu anda sevdi-
ğim şeyleri sevmeye devam edeceğimi umut 
ediyorum çünkü bana yaşama sevinci veren 
şeyler hep filmler, kitaplar, albümler, yazmak 
ve yaratmak. Bunlarda ilerleyebilirsem ve ken-
dimi daha iyi noktalara getirebilirsem ne mut-
lu bana.

Ailenizin sanat ve edebiyat dünyasından ol-
ması sizi nasıl etkiledi?
Farklı şekillerde etkiledi mesela zıt bir şekil-
de etkilediği de oldu çünkü annem çok kitap 
okuyordu ve çok yazı yazıyordu. Örneğin, o 
benim çocukken kitaplara karşı bir nefret duy-
mama da sebep oldu. Onu mesela zor kırdım. 
Bir de annemin okuduğu kitaplara arada bir 
bakıyordum, çok sıkılıyordum çünkü hep çok 
kalın kitaplardı. Mesela Jules Verne’i keşfede-
ne kadar ya da Macera Tüneli gibi serileri keş-
fedene kadar kitapların çok sıkıcı bir şey oldu-
ğunu düşünürdüm. Annemin de o ağır kitap-
larının öyle bir olumsuz etkisi oldu. Diğer yan-
dan babam tiyatrocu ama sürekli turnelerde 
olduğu için onu göremiyordum yani tiyatro, 
beni babamdan uzaklaştıran bir şey gibi görü-
nüyordu ve uzun bir süre ona da sıcak bakma-
dım. Öyle negatif etkileri oldu ama bir yan-
dan tabii ki onların yazdıkları, yaptıkları bana 
ilham verdi. Mesela annemin ilk kitabı o ka-
dar çok ses getirmemiş olmasına rağmen ben 
o kitabı çok severim ve onun öyküleri beni ya-
zar olarak etkilemiştir. Babamın yaptıkları da 
bir şekilde bana miras olarak geri döndü ve 
onun mirasını devam ettirmek gibi bir yüküm-
lülük sahibi oldum. Genç yaşta, kısacası bir 
motivasyon oldu diyebilirim annem ve baba-
mın yaptıkları.

Siz bizim yaşımızdayken kendinizi ne olarak 
hayal etmiştiniz?

Çok güzel bir soru. Orta üçte ben okul dergisi-
ne girmiştim, o da mesela benim dönüm nok-
talarımdan biridir çünkü ilk söyleşilerimi ve 
öykülerimi orada paylaştım ve insanlar beğe-
nince “Evet yapabilirim,” diyebilmiştim ken-
di kendime. Lise birde yine de öykü yazıyor-
dum, film yazma hayalleri kuruyordum ama 
ne yapacağıma dair fazla bir fikrim ya da he-
defim yoktu.  Zaten hep onu söylüyorum: 18 
yaş bence geleceğe dair net bir plan kurmak 
için çok erken bir yaş. Birçok insan o yüzden 
üniversite sınavına girerken yanlış tercihlerde 
bulunuyor ve 4-5 sene kendi karakteriyle öz-
leştirmediği bir bölümde okumak zorunda ka-
lıyor. Bunun tabii daha sonrası da var çok in-
san hatta birçok insan sevmediği bir işte çalı-
şıyor şu anda, belki de yaşadığınız birçok kötü 
olayın sebebi de bu. Çünkü insanlar mutlu de-
ğil yaptıkları işten, birlikte oldukları insan-
lardan memnun değiller ve bundan negatif 
enerji doğuyordur ve ben de sizin yaşınızday-
ken bir şekilde hikâye yazmaya devam edece-
ğimi biliyordum çünkü çok severek yaptığım 
bir şeydi ama ilerde yazar olurum diye bir pla-
nım yoktu. O yarışmalar beni biraz buna inan-
dırttı belki de.

Peki bizim yaşımızda yazmak isteyen gençle-
re hangi tavsiyeleri verebilirsiniz?
Çok okumaları ve çok yazmaları en başta ve-
rilen tavsiyedir çünkü çok okumaları ve çok 
yazmaları gerekiyor. Bu şey gibi: “Nasıl iyi fut-
bolcu olunur?” Çok futbol oynayarak olunur, 
yani alıştırma yaparak biraz da akıllıca dav-
ranarak. Ben mesela çok küçük yaşta annem 
vardı, annem yazardı ama çok da şöyle şöy-
le yapacaksın diye yol göstermedi aslında ben 
biraz kendim keşfettim. O yazarların kitapla-
rında yazdığı önsözleri okuyup orada o kitabı 
nasıl yazdıklarına dair akıl yürüttüm. Çok sev-
diğim bir öykü oldu mu o öyküyü defalarca 
okuyup onun nasıl yazılmış olabileceğine dair 
hayaller kurdum. Sevdiğim cümlelerin altı-
nı çizmekle kalmadım, onları baştan sona ye-
niden yazdım. Bazı sevdiğim öyküleri baştan 
sona yazdığımı hatırlıyorum yani bayağı el ya-
zısıyla, o yazar gibi hissederek; yazar bunu ya-
zarken ne düşündü acaba, bunu nasıl tasarla-
mış diye onunla özleşmeyi maksimum nokta-
ya getirmek için baştan sona yazdığımı hatır-
lıyorum. Tüm bu kendi başıma uydurduğum 
antrenmanlar, bu gün işe yaradı. Bu şekilde o 
yüzden hani biraz akıllıca davranmak gereki-
yor belki sadece çok kitap okumak da yeter-
li değil çünkü o kitabı iyi okumak, iyi çözüm-
lemek gerekiyor. Kendilerine ait bir tarz yaka-
lamaları gerek mesela genç yazar adayların-
da genelde gördüğüm Harry Potter’ı çok se-
viyorlar, o yüzden yazıları Harry Potter gibi, 
Twilight’ı çok seviyorlar yazdıkları şey Twi-
light gibi. Ya da Yüzüklerin Efendisi’ni sevi-
yorlar. Mesela etkilendikleri belli başlı şeyler 
var ve yazdıkları aynı onlara benziyor. Ben de 
çok seviyordum Yüzüklerin Efendisi, Stephen 
King, Jules Verne. Bunlar hep tanrılarımdı Lo-
vecraft, Edgar Allen Poe, Douglas Adams ama 
tek bir adam gibi olmaya çalışmadım. Hep on-
ların iyi özelliklerini birleştirip kendime ait bir 
ses de yakalamaya çalıştım. O da bir özgünlük 
getirdi diye düşünüyorum, umarım doğrudur 
dile getirdiklerim.

Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. 
Yeni kitaplarınızı heyecanla bekliyoruz.
Ben de teşekkür ederim sizlere, umarım ara-
nızdan yeni yazarlar çıkar.

 Ayşesu BAKIRTAŞ / Ecem NEBİOĞLU

edebiyat
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ABBA KADAVRA
Bugün ilk kez kafamı vajinamdan içeri sok-
tum. Meğer orada hiç bilmediğim bambaşka 
bir dünya varmış. Koskocaman kütüphaneler, 
upuzuuuuuuuu....uuuun tüneller varmış. 
Develer, cüceler, akyuvarlı prensler varmış. 
Yüksek tavanlı ahşap evler, gök kubbeler var-
mış. Meğer içimde ne cevherler,ne mücevher-
ler varmış. Seven, sevişen, uçan, bağıran, çağı-
ran , susan ... hücreler varmış. 

Ben bunları düşünürken mavi atom karınca 
geldi yanıma. “ Uzun zamandır bekliyorduk 
seni. Nerede kaldın? Haydi gel gez buraları, 
acık tanı kendini.” dedi. Yaşamımın en unutul-
maz ve büyük macerası da böyle başladı işte, 
bir cücenin koca sözüyle.” 1 mi A mı?” dedi. 
En aşağıdan ya da en yukarıdan, nereden baş-
layacağımızı belirleyecekmiş bu soru, sonra-
dan öğrendim. Biz en aşağıdan başladık. 
Labirent gibi karmakarışık, loş ve iğne ucu 
misali dapdaracık koridorlardan geçtik. Bir  
çocuk parkına vardık, kaydıraktan yukarı 
kayıp depolama odasına girdik. Bütün anıla-
rım, sahip olduğum her şey, Tim Burton’ın bile 
hayal edemeyeceği kadar geniş, sınırsız bir led 

ekranda akıyordu. Baharat yolunda yürümeye 
başladık sonra koku odasına doğru. Tahmin 
edebileceğiniz gibi baharat kokan küçücük bir 
odaydı burası. Ama sanırsınız Kapalıçarşı. 
Migrenim tutunca hemen çıkıverdik oradan. 
Karaciğere gidip bir ağrı kesici istedim, ne 
kadar yaşlanmış zavallım. Ona ak sakallı dede 
diyorlarmış, orada kulağıma eğilip “ ben 
onlarla aynı yaştayım aslında ama bilmiyorlar, 
çaktırma. Şşş,” dedi. Bir gondola bindik. Kendi 
kanımın akıntısında yolculuk ediyordum şimdi. 
Pıhtıların oluşturduğu adacıklarda yaşayanlar 
bize mendil salladılar. Hareket eden bir şey 
fark ettim suda. Küçük kırmızı balıktı sanırım. 
Ne adaptasyon ama! Çocukluğumun şarkısı 
çalmaya başladı birden. Kırmızı baalık göööl-
de, kıvrıla kıvrıla yüzüyoooor. Bir yerde dur-
duk elbet. Bir meydanı anımsatan bir yerde.  
Ama meydanlarda devinim vardır, bir hareket, 
acele eden insanlar, koşuşturanlar, aylak aylak 
gezenler, başka başka hareket eden bir ton 
belki de  birkaç ton insan… Burada ise tek 
cümbüş renklerinkiydi, tek hareket edenlerse 
Çin ejderhaları… Diğer herkes  donmuşcasına 
aheste aheste yaşıyordu ya da belki… Meğer 
onlar benim yedek hücrelerim imiş.  Kafam 
hayretler içerisinde düşünmeyi durdurmuş 
yuvarlanırken, şırıngalar ve iğneler gördüm.  

“Bunlar ne ?” diye sordum hemen rehberime, 
o da bana iğnelerin, dış ülkelerin büyük saldı-
rılarında kullanıldığını; şırıngalarınsa, bizim 
dünyadaki uydular gibi,  dış dünyadaki haber-
leri almak adına deriye gönderildiğini söyledi. 
Deri çoook uzaklardaymış. Sahiden de kafamı 
yukarı kaldırdığımda onu göremedim. Kafamı, 
yani şu anki beni, zor ve acı veren hareketlerle 
yana yatırdığımdaysa bunca rengin içinde bir 
karartı gördüm. “Karanlık oda” dedi atom, 
artık ona ön adıyla hitap etmeme izin veriyor. 
Burada fotoğraf mı yapılıyor diye sordum 
safça. Güldü.” Hayır,” dedi. “Orada savaş var. 
”Anladım ki madalyonun bir de “ öteki” yüzü 
varmış. 

“Bu büyülü dünya da bile mi?!” dedim;  
Sesimdeki masumiyet, yerini isyana bırakmıştı. 
“İçeridekiler azınlık, özerklik istiyorlar,” dedi. 
“Eh versenize,” dedim. Sol tarafı işaret etti:

 - “görüyor musun?” 
- “evet”. Uçsuz bucaksız sarılar, morlar, pembe-
ler, yeşiller ve daha nicesi vardı.
- “onlar da azınlıktı ve onlara bu hakkı tanıdık.”
- “ama bu haksızlık”
- “hayır, onlar iyi huyluydu.” 

 Güneş DERELİ

ÖYKÜLER, ŞİİRLER, MASALLAR
NDS’li genç kalemlerden öyküler, şiirler, masallar

NEMESİS
Bir zamanlar insanların gitmeye korktuğu bir şe-
hir vardı. Bu şehir en değerli mücevherle süslen-
miş, parlayan, masumiyetten uzak bir yerdi ve 
adını da içinde yaşayan insanların genel özelliğin-
den almıştı, yani kötülükten. “Kötülük Şehri”nin 
ününü duymayan yoktu. 
Günlerden birinde bu şehirde güzeller güzeli bir 
kız dünyaya geldi ve kızın kaderi de burada yazıl-
mış oldu.  Kızın adı Annie’ydi ama kendisine “Ne-
mesis*”   denilmesinden hoşlanıyordu. Çünkü 
kendini hep adaleti sağlayan biri olarak görmüştü 
ama bu şehirde adalet kavramı daha çok intikam 
olarak algılanıyordu. 
Yine bir kış gecesiydi, kızın koyu mavi gözleri zifiri 
karanlığın içinde kayboluyordu. Her gece olduğu 
gibi dar sokakların arasındaki gece yürüyüşünü 
yapıyordu.  Rüzgâr, altın rengi saçlarını âhenkle 
dans ettiriyordu. Uzaktan bir ses duydu ve sesin 
geldiği yöne doğru kafasını çevirdi. Bu gelenler 
bir grup şehirli büyücüydü, beş kişiydiler ve hep-
sinin de iyi görünümlü olması kızın dikkatini çek-
mişti. Kız başını hafifçe kaldırarak “Sizler de kim-
siniz böyle?” dedi, sinsi bir gülüşle.  Büyücülerden 
biri yavaşça kıza yaklaştı ve kendini tanıttı:
“Benim adım Rev**, biz bu şehrin en ünlü büyü-
cüleriyiz ve en kötüleri demek, daha doğru olur 
aslında.”
“Ben de Nemesis,” dedi ürkmüştü ve hareketleri-
ne oldukça dikkat ediyordu.
“Öyleyse grubumuzun liderini takdim edeyim 
sana Nemesis. Bu Matt, kendisi aramızdaki en iyi 
büyü yapan kişi. Sen de ona bir şeyler demek ister 
misin?” Rev kenara çekildi ve şimdi Matt kıza iyi-
ce yaklaşmıştı.
“Evet, elbette. Sanırım neden burada sizi daha 
önce görmediğimi sorabilirim.”
“Ah, o mu? Biz pek dışarı çıkmayız.”  diye yanıt-
ladı Matt.
“Dışarı çıkmayan kötü büyücüler mi? Buna inan-
mamı beklemeyin benden. Başka türlü insanlara 
nasıl kötülük yapabilirsiniz ki?”
“Bunu bizim için yapan adamlarımız var,” tekrar 
yanıtladı Matt.

İçlerinden biri vardı ki bu grupla tamamen 
alâkasız duruyordu, adı Johnny’di sanki yoldan 
bulup çekip grubun içine katmışlar gibi masum 
masum arkada konuşulanları dinliyordu. Sonra 
kendi aralarında “Syn” diye çağırdıkları bir bü-
yücü gitmeleri gerektiğini söyledi ve grup tekrar  
toplandı. Matt son bir kez Nemesis’e bakıp “Sen 
de bizimle çalışmak ister misin?” diye sordu. Ne-
mesis başını evet anlamında salladıktan sonra 
Rev, ona üstünde adres yazılı bir kağıt  verdi.
Nemesis ertesi sabah kağıtta yazılı olan adrese 
gitti ve bulduğu yer, terk edilmiş bir barakaydı. 
Rev, Nemesis’e seslendi:
“Hey, gelmişsin. İçeri girsene.” 

İçerisi fazlasıyla soğuktu. Matt, karıştırmakta ol-
duğu iksirine bakarak “Geleceğini tahmin etme-
miştim,” dedi. Üstünde çalıştığı yeni bir iksir var-
dı: Bu iksir onu içenleri kara büyüye hapsediyor-
du, tüm vücutlarını kaplayan kara bir ağla içlerin-
deki tüm iyiliği çekiyordu. 
Matt, Nemesis’in insalara bu iksiri içirmesini iste-
di. Nemesis’in bunu kabul etmek için yalnızca tek 
bir şartı vardı: Bu iksiri sadece hak edenlere içi-
recekti. Matt’in bu konuyla ilgili fazla bir sıkıntı-
sı yoktu, o da onayladığına göre Nemesis’in gün-
leri başlayabilirdi.
Nemesis işine çok geçmeden alıştı, her gün birkaç 
suçlu insan buluyordu -ki bu şehirde bunu yapmak 
pek de zor olamasa gerek- ve onları bu iksiri iç-
meye ikna ediyordu. Güzelliğiyle tüm insanların 
başını döndüren Nemesis, bu işten gitgide daha 
çok zevk alıyordu.
Bu sırada Syn, Nemesis’e bir teklif yapmak için ha-
zırlanıyordu: Eğer Nemesis, Syn’nin seçtiği kur-
banları bu iksir ile lanetlerse Syn Nemesis’e gü-
zelliğinin sonsuza kadar sürmesini sağlayacak bir 
büyü yapacaktı. 
Syn, Nemesis’e teklifini yaptığında Nemesis çok 
kararsız gözüküyordu ama güzelliğinin yıllar geç-
tikçe bozulacağını bildiğinden bu teklifi kabul 
etti. Artık Nemesis Syn’nin istediği herkesi öldürü-
yordu. Johnny bu durumdan epey rahatsızdı, ma-
sum insanların lanetlenmesini doğru bulmuyordu.
Bir gün Johnny Nemesis’le tartışmaya başladı. İki-
si de birbirlerinden hoşlanmıyorlardı ve birbirleri 

hakkındaki düşünceleri de bunu doğruluyordu: 
“Sen bizim için çalışmaya başladığından beri bu 
şehirdeki masum insanlar lanetleniyor. Artık buna 
bir son vermelisin, yeter artık!” Johnny, avazı çık-
tığı kadar bağırıyordu.
Nemesis’in gözünü hırs bürümüştü ve kimsenin 
onu engellemesine tahammül edemezdi. İksir şi-
şelerinden birini kaptı ve Johnny’nin üzerine fır-
lattı. İksirin bir kısmı Johnny’nin kalbine isabet 
etti. Tam bu sırada Rev içeri girdi ve Johnny’nin 
yanışını izledi. Nemesis heyecan ve korku içinde 
haykırarak:
“Ona ne oldu? Onu öldürmek istememiştim!” 
dedi.
“Büyücüler iksirlere karşı çok dayanıksızdır Neme-
sis, bunu yapmamalıydın,” dedi  Rev acı bir sesle.
Matt  geldiğinde Rev’i Johnny’nin küllerini mor 
bir şişeye doldururken buldu. Nemesis çoktan 
Syn’nin yanına,  olan biteni anlatmak için gitmişti. 
Matt, Nemesis’in sorumsuzca davrandığını düşü-
nüyordu. Bu şehirde her şeyin bir bedeli vardı. El-
bet İntikam Tanrıçası’ndan da intikam alınacaktı.
Matt, Nemesis için özel bir büyü hazırlamak isti-
yordu. İksir şişesinin içine biraz da Johnny’nin kül-
lerinden ekledi, Nemesis’in daha fazla acı çekme-
sine yardımcı olur diye. Nemesis geri döndüğün-
de Rev’i kenarda kendisini beklerken buldu. Rev 
onu ilk günkü gibi içeriye davet etti, Nemesis içeri 
girmeye çekiniyordu ama cesaretini topladı ve ka-
ranlık barakaya adımını attı. Matt Nemesis’in üs-
tüne iksiri attı ve Nemesis öylece donakaldı. Vü-
cudu yavaşça sarsıldı ve kara bir duman ayakla-
rından başlayarak Nemesis’i sarmaladı. Nemesis 
vücudunun her bir tarafındaki yanma hissini çok 
güçlü bir şekilde hissediyordu. İçten dışa doğru 
yavaş bir biçimde yandı ve külleri dumanın son bir 
hareketiyle barakanın herbir tarafına dağıldı.
“İşte,” dedi Matt. Sonunda adalet,  İntikam 
Tanrıçası’nın ölmesiyle yerini bulmuştu.

*Nemesis: Adaleti intikam alarak sağlayan tan-
rıça.
**Rev: İngilizce’de aziz, saygıdeğer anlamlarına 
gelen “Reverend” sözcüğünün kısaltması.

 Ayşesu BAKIRTAŞ

öğrencilerimizden
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Arka Masadaki 
Gözlüklü Bayan
Şimdi
Bilmeli
Karşınızdaki kaç yıllık deli
Makbuldür her sevgilinin keli
Bizim deli ne dedi?
Aman derhal buradan gitmeli
Kim?
Cıs cıs cıs
Sesin kesildi
Tik takkk
Alarm çaldı uyaaaan
Bizi bu filme taşıyan
Arka masadaki gözlüklü bayan
Hani müziğin sesini kısanların kulaklıklarını toplayan
Yalnız ilkbaharda şemsiye taşıyan

Sizi düşünmüş geçenlerde 
Evet sizi
Gözlüklerinden hoşlanıyor musunuz diye bir can 
sıkıntısı
Aldırmayın, bunlar
Salı akşamından kalma kekin kırıntısı
Panjurunu kapatmadan akşam gözüyle bir bakınmış
Var mı kalbi tak tak diye atan
Domatesli pilavın yanında kavun tadan?
Cevabı iki korna, üç “bozaa” ymış

Hikâye burada bitecek sanki
Tuzsuz bir hüzün çöktü ki içine
Hiç yenilecek gibi değil
Sabahın bu saatinde ne etmeli
Çenesi düşük 1+1 evini terk etmeli
Zaten fazlasıyla sıcaktı elleri

Sokağın küçük odasına oturdu
Küçük odanın en büyük masasına
Karşısındaki adama
Gel dedi
Deli dedi
Soldaki çocuğa güldü
Arkasını döndü
Ve kadına
Eşlik edebilirsiniz dedi
“Mersi” dedi

Titreyen ellerine baktı
Dört parmak kalmıştı
Beşinci reçele dalmıştı 

 Buse YILDIRIM

Amerika
Üzüldüğünü hissettiğin an gel bana diyeceğim
Gelmezsin
Düşündüğünü bana konuş diyeceğim
Yapmazsın
Kapatma diyeceğim kendini
Dinlemezsin bilirim
Git diyeceğim sonra
Beni öpeceksin ve gideceksin

 Selin TOĞAN

İnsan Nasıl “İnsan” Oldu?
Yüzümü yalayan serin rüzgârı karşıma aldım, yürüyorum portakal ağaç-
larının arasında. Süzülen rüzgâr, göbek deliğime çarpıp bakıcısına yaka-
lanmaktan korkan küçük yaramaz çocukların ıslığı gibi hınzır, kaçamak 
sesler çıkarıyor yaprakların sustuğu anlarda.  Ben ağaçların başka yerle-
re açıldığını sanırdım, başka evlere, başka dünyalara. Meğer hepimiz-
den daha sabit, daha katı, daha kuralcıymış bu haşmetli otlar. Göğün de 
bizi sarmaladığı falan yokmuş, bizim için değil kendi için ağlarmış o. 
Bizim acılarımıza değil de bizi izlemeye mecbur bırakılarak ödediği 
bedele, buna sebep olan hatalarına ağlarmış. Toprak dökülen kanları 
hatırlatmak için kızıl değilmiş, haksız ölümleri, cinayetleri... İnsan saflı-
ğından ya da masumiyetinden çıplak değilmiş. Yaptığı her yanlışla, 
insafsızlıkla dökmüş tüm kıllarını. Her defasında biri veda edermiş insa-
na. Toprağa ihanet ettikçe uzaklaşmış yerden insanoğlu, yüzüne baka-
maz olmuş, dikilmiş tamamen. İnsan böyle “insan” olmuş. Bunları anla-
dığımda tamamen gitmişti benim insanlığım elimden. Şimdi geri-
evrimin yollarını arıyorum her adımımda. 
Dün yine sisle dolu, ıslak, dar yokuşlarını tırmanırken Galata’nın, kafam 
tonlarca ağır, şemsiye satıcısına çarptım, her gün görüp de kafamı çevir-
diğim bu sıradan adamın yüzünü gördüm ilk kez. İlk kez mazeretlerimin 
tükendiğini hissettim yok saymak için. Özür dileyip devam ettim tırma-
nışıma. Kokular, sesler, renkler yok olmuştu bu son on yılda. Ama bir 
çörek kokusu aldım ben. İlk büyük tercihimi yaptım dün. İlerlemeyi, 
yükselmeyi değil, çöreği seçtim. Soldaki kıvrım kıvrım kıvrılan, dağım 
dağım dağılan, düğüm düğüm düğümlenen sokağa daldım o mis gibi 
çörek kokusu uğruna. Yürü yürü bitmedi, sonu gelmedi yolun. Ta en 
uçta mini minnacık bir taş evden yükseliyormuş koku meğer. Kimsenin 
bilmediği, görmediği, terk edilmiş, bomboş bu harabe evde  buldum 
kokuları, renkleri, sesleri ve insanlığı  bir başlarına yaşarken, çaylarını 
yudumlarken.

 Güneş DERELİ

Islak kaldırımın tekine oturmuştum ve ağlıyor muydum onu bile 
bilmiyordum. Saat beş olmuştu ve tam arkamdaki kafede neşeli bir şarkı 
çalıyordu. Güneş tam önümde batıyordu ve bu saatte kış bulutlarının 
rengi pespembeydi. “Mutlu olmam gerekir,” diye düşündüm. Ve sonra 
en küçük şeyden alındığım zamanda, istemediğim bir gerçekten kaçmak 
istediğim zamanda yaptığımı yaptım. Sağ elimi solmuş yanağımın tekine 
götürüp değdirmeye çalıştım. Önümde bir manzara vardı, önümden 
kimse geçmiyordu. Mükemmel. Gaye bana ne demişti? “Dengesizsin. 
Saçmalıyorsun, kendini güçlü zannediyorsun ama değilsin. Bazen çenen 
düşüyor bazense fazla susuyorsun.” Doğruydu. Ruh halim değişirdi, Gaye. 
Alışkın olmadığım şeyler yaşayınca veya şaşırınca saçmalardım. Evet 
haklısın.” Çok düşünüyorsun, irdeliyorsun! Önünde kocaman bir sahil 
dururken aklın niye her zaman birkaç kum tanesine takılmak zorunda ki? 
Başına gelen her şeye bir anlam yüklemeye çalışıyorsun. Sorun üretiyorsun 
ve gereksiz bir şekilde melankoliksin. Hâlbuki başına gelen şeylerinki kadar 
senin bir anlamın yok!” Evet Gaye...

Gaye, benim en yakın arkadaşımdın sen, ama sen de beni anlamadın gitti. 
Dosttan çok annemin bana verdiği öğütler gibiydin, sen de beni annem 
gibi dinlerdin ama şimdi, şu birkaç dakika önce sen de zehrini kusup gittin. 
Ama şimdi ne zaman duyacaksam o öğütlerini annemin, aklıma daha çok 
geleceksin. “Dikkatli ol!” denilince benimkilere meydan okuyan mavi 
gözlerin, “Sabırlı ol” denilince benimkilerinden daha parlak olan uzun 
saçların, “Hiç kimseye güvenme” denilirken de o küçümseyen gülüşündeki 
gamzeler gelecek artık aklıma. Şimdi anladın mı Gaye? Bizler sıkı dosttuk. 
Ezen ve ezilen, siyah ve beyaz, çocuk ve oyuncaktık. Ama sen sıkıldın, Gaye. 
Sen, benim o derin düşüncelerimden sıkıldın. Birkaç gram üzüntü, birkaç 
tutam keder ve sayılamayacak kadar az sorular senin miden kadar aç olan 
egonu kusturmaya yetti. Boylarımız aynıydı, Gaye. Birçok kız ve birkaç 
erkekten daha uzunduk biz. Ama sen sadece kendini düşündükçe küçüldün. 
Boylarımız aynıydı ama ben senin gözünde seni düşündükçe küçüldüm. 
İstersen yine alışverişe çıkarız? Lütfen. Boş ver, ben eğleniyormuş gibi 
yaparım. Belki babanı ikna ederim; o güzel ama pahalı olan ceketi alman 
için? Biliyorsun, ben de bu aralar bu kadar sık düşündükçe laf cambazlığı 
da yapmaya başladım. Yeter ki beni bırakma arkadaşım. Diğerleri ben bir 
rezalet çıkarınca gözümün içine baka baka gülerlerdi. Ama sen gülmeyip 
de arkamdan konuşan tek kişiydin. Lütfen bana alışverişi zorla sevdirmeye 
çalış, hadi arkamdan konuşalım? Ya da, sana birkaç oğlan ayarlayalım. Hadi, 
lütfen bu sefer senle biraz uğraşalım Gaye.

 Irmak GENÇ

öğrencilerimizden
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Türkçe Gazetecilik Kulübü: Neden?
Aylin Gürcan : Sonuç

Mutlu Öztürk : Neyin nedeni?

İbrahim Tolunay : Neyin nedeni?

Ulya Tabaklar : Huzuru ve mutluluğu bulmak için 

    yaşamak.

Gizem İnanç : Dünya döndüğü için

Bilhan Erdemli : Çünkü

Tuna Saikali : Çünkü

Aslıhan Akatlı : Bundan sebep

Berşan Aytaç : Öğrenciler beni seçti

Müjgan Aral : Filmi iyice algılamak için

Jülide Dağtekin : Çünkü

Betül Eyüboğlu : Nedensiz

Türkçe Gazetecilik Kulübü: NDS’de bulaşıcı 
bir hastalık yayılsa bu ne olurdu?
Aylin Gürcan : Kahkaha

Mutlu Öztürk : İshal

İbrahim Tolunay : Yayılmazdı. Olan mikroplara olurdu.

Ulya Tabaklar : Gevezelik

Gizem İnanç : Tatil 

Bilhan Erdemli : Dedikodu

Tuna Saikali : Dedikodu

Aslıhan Akatlı : Ayak burkulması

Berşan Aytaç : Doktorunuz olduğu için yayılmazdı.

Müjgan Aral : Grip

Jülide Dağtekin : Sakız çiğneme 

Betül Eyüboğlu : Haşarılık

Türkçe Gazetecilik Kulübü: 
NDS’yi farklı bir şekilde açabilir misiniz?
Aylin Gürcan : Nasıl Dolar Sebiller?

Mutlu Öztürk : Ne Diyon Sen?

İbrahim Tolunay : Ne Değerlisin Sen 

Ulya Tabaklar : Nereden Düştüm Sion’a!

Gizem İnanç : Nedir Derdiniz Sizin?

Bilhan Erdemli : Niçin Doğru Seçim

Tuna Saikali : Neden Değdim Sabuna?

Aslıhan Akatlı : Ne DiyorSun?

Berşan Aytaç : Nasıl Desem Sana?

Müjgan Aral : Neden Daima Sevgi?

Jülide Dağtekin : Neden Deme Sev! 

Betül Eyüboğlu : Neslin Değişik Sesi

HOCALARA NDS’Yİ SORDUK
Öğretmenlerimizi koridorlarda yakalayıp onlara «ilginç» sorular sorduk. Cevapları da 
sorularımız kadar «ilginç» ve «komik» oldu. Bu bölümü okurken sizin de bizim cevapları 
duyduğumuzda aldığımız keyfi almanızı umuyoruz.

Bol fiilli bir şiir gibiydi hayat, dinlediği o turuncu şarkıyla 
hani şu melodisiz, güftesiz,  notasız ve sessiz olan. 
Ayağının altından kayıyordu kelimeler, o cümlelerle rodeo 
yaptıkça. Trigonometrik çemberde sinüslerini yarıştırırdı 
romanların, dans ederken. - karşılaştırmalı edebiyat!- tuz-
luktaki pirinç tanesiymiş o. Öyle derdi kendi için, tansiyonu 
düşünce muz tarlasına portakal eken yüce şahsiyet. Bence 
daha çok ters duran bir T cetvelindeki L harfiydi ya neyse. 
Ektiği portakal ağaçlarıda sadece yeşil bulutlar verirdi 
olgunlaşamayan. Baloncuk baloncuk kusardı. Midesinden 
çıkarmış meğer o kabarcıklar ama her zaman değil ha, 
sade uyku haplarını avuç hesabıyla yuttuğunda. Pardon 
ektiğinde çünkü ektiği tohumların filizleriymiş o renkli, 
kokulu baloncuklar yalnız içlerine girdiğinde uyuyabildiği. 
Rüyalarında hep seyahat ederdi. Nereye kendi de bilmez 
ya, oraya buraya bir yere, kellerin berber olduğu uzak kral-
lıklara... Orta Çağ kadınlarının kocaman etekleriydi kated-

rali. Tek  kutsalıysa buruşmuş penisler, gerçek minareler 
derdi onlara. “Kaç deprem görmüş ama yıkılmamış!” 
Restorasyon dedeydi ya o, işi hep binalar, kiralar, liralari 
lilalar morlar... Di’li geçmiş zamanda yazılan hiçbir şeyi 
okumazdı, kullanmazdı da o zaman kipini. Neymiş efenim, 
geçmişi çağrıştırıyormuş ama hakkı var elbet. Ne de olsa o 
sifon çekmişti bütün anılarına. En sonunda aşırı anlatım 
bozukluğundan içeri aldılar. Orda da rahat durmamış, dili-
ni kesip boynuna dolayarak intihar etmiş. Zaten anası da 
küvetteki vileda sopasının meçhul failiydi. Her neyse, o 
şimdi bizim salondaki Antika Biblo Kabristanında yatıyor 
ziyaret etmek isterseniz.

Açık adres : Lokal Anestezi mah. Lustral sok.
Morfin apt.- hatırlanmayan numara
Eczacı çık. / İstanbul

 Güneş DERELİ

Paslı-can Eğrisi

öğrencilerimizden
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ORTABURUN KÖYÜ

Biz çevre kulübü olarak 12 Aralık 2012 tari-
hinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 
TEMA Vakfı ile birlikte Kocaeli’ndeki 
“Ortaburun Köyü”ne gittik. İlk gidişimiz 
daha çok bir inceleme gezisiydi. Köyün kah-
vehanesinde köy halkı tarafından bilgilendi-
rildik. Köyün sorunlarını  görüştük, köyün 
eksiklerini tespit ettik ve onlara nasıl yar-
dımcı olabileceğimiz konusunda konuştuk. 
Köyde 7000 metrekarelik boş bir alanın 
olduğunu fark ettik ve bu alanın en iyi ceviz 
fidanları dikilerek değerlendirilebileceği 
kanısına vardık. Bu sistemi ile sulamanın 
uygun olacağını düşündük. Ayrıca köyü 
gezerken gözümüze çarpan bir diğer unsur 
da terk edilmiş bir okuldu. Bu okulun onarı-

larak köy çocukları başta olmak üzere köy 
halkı için kütüphane, kurs, atölyeye dönüş-
türülmesinin ve kullanılmaz halde bulunan 
okulun ek binasının da onarılarak köy kah-
vehanesinde hizmet veren sağlık memuru-
nun kullanacağı sağlık birimi haline getiril-
mesini düşündük. Bizi en çok motive eden 
şey ise köy halkının yapılacaklara karşı 
hevesiydi.

İlk projemiz olan ceviz fidanlarının temin 
edilmesine katkı sağlamak amacıyla 21 
Aralık 2012 tarihinde “Cookie Günü” düzen-
ledik ve yılbaşı temalı kurabiyeler sattık.

9 Mart 2013 tarihinde köye Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ve TEMA Vakfı ile bir-

likte ikinci defa gittik. Köy halkı bizi çok 
sıcak karşıladı ve çok iyi ağırladı. Bu sefer 
Cumartesi olduğu için çocuklar da vardı ve 
projelerimiz hakkında onların da fikirlerini 
alma fırsatımız oldu. Köy halkı ve çocuklarla 
birlikte çok güzel vakit geçirdik. Daha sonra 
ceviz fidanlarının dikimini gerçeklefltirdik. 
Köy halkı yapılan  çalışmalardan oldukça 
mutluydu ve onların böyle mutlu olduğunu 
görmek bizi de memnun etti.

Bir sonraki aşama olarak ceviz fidanlarının 
düzenli sulanması için su deposu ve damlat-
ma sistemi ile sulamanın yapılmasını düşü-
nüyoruz ve planlar yapıyoruz.

 Sena SENNAROĞLU

sosyal sorumluluk




