


Nos élèves cherchent en nous ce qu’ils espèrent de l’avenir et forcément notre pro-
jet éducatif nous invite à construire tout au long de l’année le jeune dans  ses  
différentes dimensions.
La parution au terme de chacune des années scolaire de «NEDENSIZ» revue  de 
Sion, rédigée par nos élèves  et qui met en lumière des activités sociales et des ric-
hesses artistiques s’inscrit dans cet itinéraire. Jamais nous ne dirons assez, combien 
la sensibilité du cœur est importante pour les jeunes.
Oui c’est une véritable richesse de pouvoir mettre en valeur ce que les jeunes 
réalisent avec leurs mains, leur voix, leur corps... ou avec leur cœur.
Oui il faut que ces jeunes puissent se construire et s’épanouir au travers de leur pas-
sion et grâce à leur talents.
Oui c’est en favorisant toutes les initiatives que notre établissement continuera à être 
cohérent avec son projet éducatif.
Au moment d’écrire cet éditorial me revient cette pensée prêtée à Montaigne (1533-

1592 ) «Éduquer ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu.»
Et nous le voyons au travers des pages de cette revue, mais aussi à travers les nombreuses photos et reportages de 
notre site internet, c’est entre imaginaire et vérité, aube et crépuscule, visages heureux ou tourmentés, que les jeunes 
de Sion, chantent, dessinent, créent, dansent, jouent, voyagent, travaillent, pour leur bonheur et celui des autres. Ce 
sont ces visages de la vie que nous aimons...

Yann de LANSALUT
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İşte yine bir yılın sonu geliyor. Bu yıla damgasını vuran konular, kişiler, olaylar, hazır-
lamış olduğunuz dergiye yansımış.  

Aranızda bu dergiyi baştan sonra okuyacak, sayfalarını sadece şöyle bir çevirecek, 
okuduktan sonra “ben de yazmak istiyorum” diyecek olanlar ve belki de okulu bu 
dergideki satırlar aracılığıyla tanımak isteyecek olanlar var.
Hangi grupta olursanız olun bu dergide aradığınızı bulacağınıza inanıyorum.

Hepimiz Söz uçar yazı kalır sözünü biliyoruz. 
Söylemek istediklerimizin tamamını söylüyor muyuz?
Önemli olan söylemek mi? Söylediklerimizin okunması, anlaşılması ve söyledikleri-
mize değer verilmesi mi?

Kim veya kimler tarafından okunmak istiyoruz?
Anlaşılmama ya da yanlış anlaşılma tedirginliği nedeniyle kendimizi yeterince anlatmıyor olabilir miyiz? 

Sevgili Öğrencilerimiz,
Okulumuzun kültür sanata, edebiyata verdiği önemi özümsediğinizi biliyorum.
Çok sayıda öğrencimizin yazmaya hevesli olduğunu da biliyorum.
Murat Gülsoy’un  “‹yi yazmak istiyorsanız, bir günlüğünüz, kimseye gösteremeyeceğiniz bir defteriniz olması gerekir” 
sözünü uygulayan çok sayıda öğrencimiz olduğunu da tahmin ediyorum.
Kabul ediyorum, okul dergileri ya da panoları bu defterin tam da karşılığı değil, olmamalı da..
O deftere yazdıklarınız bizlerle paylaşmak isteyeceklerinizin temelini oluşturuyor. Limit, hayal gücünüz olduğuna 
göre, limitSizsiniz.
Bu dergide, okul panolarında ya da daha farklı platformlarda Türk, Fransız veya İngiliz dillerinden birinde yazılmış 
öykülerinizi, fikir yazılarınızı, denemelerinizi daha çok okumak, görüşlerinizi, bakış açılarınızı daha çok duymak bizi 
mutlu edecektir.

Derginin hazırlanmasında emeği olan, yazılarıyla, çizimleriyle, görüşleriyle katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize ve 
öğrencilerimize içten teşekkürler..

Unutmayın hiçbir şey NeDenSiz değildir ve her şey aslında neden sorusuna Sizin verdiğiniz yanıtlarda saklıdır.

Suzan SEVG‹
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Sanat / Piyano Yarışması

İstanbul Orchestra ‘Sion 
Uluslararası Piyano Yarışması

“Sanat ve kültür eğitimi, gerçek bir eğitim anlayışının en temel önceliklerden biridir”

11-17 Kasım 2013 tarihlerinde, İstanbul Orchestra ‘Sion 
Uluslarası Piyano Yarışması okulumuz tarafından ilk defa 
gerçekleştirildi. Yarışma halka açık sınavlar (seçimler), çeyrek 

final elemeleri, yarı final ve final aşamalarından oluşturuldu. 
Halka açık olan sınavlar, diğer adıyla seçimler okulumuzun konser 
salonunda ödül Töreni ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda ger-
çekleştirildi. İzleyicilere açık olan final ve Gala Gecesi TRT HD 
kanalında canlı olarak yayınlandı. Yarışmanın finalinde bir Türk 
bestecinin eserini çalmak zorunluydu.

Kazananlar yarışmanın sonunda 4 mini konser vereceklerdi ve 
aynı zamanda 10.000 dolar, çeşitli konser teklifleri ve «aXes pro-
duction» tarafından bir albüm yapma şansı kazanacaktı.

Dünyanın merkezi olan İstanbul’u, kültür ve sanat açısından 
daha da zenginleştirmek adına yapılan İstanbul Orchestra ‘Sion 
Uluslarası Piyano Yarışması 11-17 Kasım 2013 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Yarışmaya 13 ülkeden 24 yetenekli yarışmacı katıl-
dı ve bu yarışmacıları tanınmış 7 değerli jüri değerlendirdi. 
Orchestra ‘Sion Yarışması dünyaca ünlü piyanistler Güher-Süher 
Pekinel kardeşler ve Ayşegül Sarıca tarafından desteklenirken aynı 
zamanda jüri başkanlığında Fransız piyanist Stéphane Blet vardı. 
Jüri koltuklarında Stéphane Blet, Franck Ciup, Ali Darmar, Dong 
Jun Kim, Süher Pekinel, Nikolaos Samaltanos, Ayşegül Sarıca otu-
ruyordu. Onur kurulu üyelerinde ise Pierre Bergé, Prof. Dr. Filiz Ali, 
Ayla Serpil Bağrıaçık, Michel Crichton, Ayla Erduran, Byron Janis, 
Michel Merlet, Güher Pekinel ve Nihan Ünay vardı. 

“Final ve Gala Gecesi”nin başlangıcında, okulumuzun profes-
yonel sanatçılardan oluşmuş orkestrası Orkestra’Sion, Holst’un “Les 
Suites de St Paul” adlı eserini seslendirdi. Sonrasında birbirinden 
yetenekli 24 yarışmacı arasından galipler seçildi. Türkiye’den Burak 
Çelebi ve Ukrayna’dan Alona Kozlova birinciliği paylaştı. İki piya-
nist gecenin sonunda 5 mini konser vererek salondan coşkulu bir 
alkış aldılar. Bunun yanı sıra, Bulgaristan’dan Yanica Hristova ikin-
ciliği, Japonya’dan Tomohiro Hatta üçüncülüğü kazandı. Çağdaş 
bir eserin en başarılı yorumcusuna verilmesi planlanan Ulvi Cemal 
Erkin Ödülü’nü ise Polonya’dan Jan Gazdzicki kazandı. 

Stéphane Blet (jüri başkanı) Gala Gecesi’nin kapanış konuşma-
sında, 20 senedir bildiği ve âşık olduğu Türkiye’de kendisine böyle 
bir yarışmada bulunma olanağı sağladığı için girişimiyle yarışma-
nın temellerini atan Okul Müdürümüz Sayın Yann de Lansalut’ye 
teşekkür etti. Sonrasında, 1.İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası 
Piyano Yarışması’na katılan 24 yarışmacının da düzeylerinin çok 

yüksek olduğunu, gerçekleşen yarışmanın dünyaca ünlü yarışma-

larla aynı seviyede olduğunu söyledi ve tüm jüri üyelerine teşek-

kürlerini sundu. Aynı zamanda, bu yarışmanın, henüz Avrupa’da 

pek bilinmeyen ve zengin bir müzik tarihine sahip olan Cemal 

Reşit Rey, Adnan Saygun, Ali Darmar gibi önemli klasik müzik bes-

tecileri yetiştirmiş olan Türkiye ile Fransa arasında bir köprü oluş-

turacağı için mutlu olduğunu söyledi. 

Müdürümüz Sayın Yann de Lansalut’nün 
Piyano Yarışmasıyla ‹lgili Açıklaması:

“Sanat ve kültür eğitimi, gerçek bir eğitim anlayışının en 

temel önceliklerden biridir. Eğitimde sanat uygulamaları ve bu 

kapsamda müzik uygulamaları, bireyin entelektüel gelişiminin yapı 

taşlarını oluşturur. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, 20.yüzyılın 

ilk yıllarından itibaren olağanüstü bir grafik sanatlar atölyesine, 

kapsamlı bir kütüphaneye, on çalışma piyanosu ile bir konser piya-

nosuna sahipti. O günlerden bugünlere, nice mezunumuz Notre 

Dame de Sion’da aldıkları eğitim ve gördükleri destek sayesinde 

edebiyat, resim, müzik yeteneklerini parlak kariyerlerle devam 

ettirmişlerdir. İstanbul Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, birkaç 

yıldır eğitim projesini sanat yoluyla uluslararası bir boyuta da taşı-

maya talipti. Bu doğrultuda bir yıl Türkçe yazan bir yazarın kitabı-

na, ertesi yıl Türk ya da yabancı bir yazarın Fransızcadan Türkçeye 

çevrilmiş kitabına verilen NDS Edebiyat Ödülü, bu projenin ilk aşa-

masını oluşturuyordu. Bundan böyle, ikinci aşamayı Uluslararası 

Piyano Yarışması oluşturacaktır. Bu etkinlik, öncelikle yetenekleri 

tanıtmayı, ayrıca İstanbul’un çok önemli ve hareketli müzik ve 

sanat hayatına değer katmayı hedeflemektedir. Uluslararası 

Piyano Yarışması, aynı zamanda, yaratacağı etkiyle dünyadaki tüm 

NDS Okullarının da sesi olacaktır.”

Bol müzikli bir gecenin sonunda NDS’de ilk defa gerçekleştiri-

len İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması sona erdi. 

Yıllar içerisinde önce Akdeniz bölgesinde sonra tüm Türkiye’de ve 

giderek dünyada büyük bir değere sahip bir müzik etkinliği olma-

yı hedefleyen bu yarışma, ülkemizdeki yeni yetenekleri ortaya 

çıkarmayı amaçlıyor. Yarışmacıları ve yarışmaya katılan herkesi kut-

luyor ve okulumuz böyle bir etkinliğe neden olduğu için gururla-

nıyoruz. Jüri üyelerine ve Sayın Stéphane Blet’nin dediği gibi böyle 

bir yarışmaya imzasını attığı için Sayın Yann de Lansalut’ye teşek-

kür ediyoruz.

n Ezgi AYDIN
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Spor 

2013’ün  Mayıs ayında inşaatına başlanıp 19 Şubat 2014 
tarihinde tamamlanan spor kompleksi, havuz, dans sa-
lonu ve ikinci spor salonu bölümleriyle 8 Mart tarihin-

de açılmış bulunmakta. Öğrencilerin spor aktivitelerindeki 
bu çeşitlilik sayesinde daha verimli spor yapacağı düşünülü-
yor. Aynı zamanda, okul saatlerinden sonra ve teneffüs sa-
atlerinde de öğrenciler  havuzu ve fitness alanını istedikleri 
gibi kullanabilecekler..

Spor olanakları fazlalaştığı için sınıflar Beden Eğitimi 
dersinde  ikiye bölünecek. Bir kısım havuzda yüzerken diğer 
kısım fitness ya da spor salonunda olacak ve böylece öğren-
ciler daha verimli bir şekilde spor yapacaklar. Okulun yüzme 
takımının da kurulması bekleniyor. 

Eski spor salonunun hemen aşağısında bulunan yeni bas-
ket sahası da havuzun olduğu salonla bir kapıyla birleşiyor. 

Tırmanma duvarı bahçede, dans salonu zemin katta, fit-
ness salonu -1.katta, havuz ve ikinci spor salonu  ise  -2. kat-
ta bulunmaktadır.

Tırmanma duvarı üç adet tırmanma şeridi içeren dokuz 
metrelik bir duvardır ve bütün teneffüslerde kapalıdır.

Dans etkinliği ve form koruma tekniklerine ayrılan dans 
salonunun duvarı boylu boyunca aynayla kaplıdır. Aynı za-
manda ses sistemi vardır ve bütün teneffüslerde kullanıma 
kapalıdır.

Fitness salonunda kardiyo alanı, serbest ağırlıkla adale 
çalışma alanı, yönlendirmeli ağırlıkla adale çalışma alanı, uy-
gun alıştırmaları yapmak üzere serbest bir alan vardır. Bu 
alan, öğlen teneffüslerinde bir ya da iki dönemdeki öğren-
ciler tarafından dönüşümlü olarak kullanılabilmektedir. Öğ-
rencilerin seviyesine göre, bu teneffüslerin nöbetçi persone-
li, bazı öğrencilere malzemeyi kullanma sınırı getirebilir. Di-
ğer teneffüslerde zaman kısıtlı olduğundan alanların tümü 
kapalıdır.

Havuzun boyu 20m, eni 8m’dir ve giderek derinleşmek-
tedir. En derin yerde 1,80 m, en az derin yerde ise 1m’dir. 
Çünkü havuzu NDS Lisesinin öğrencileri dışında Neslin Deği-
şen Sesi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri de kul-
lanacaklardır. Bu nedenle, havuz herkese göre tasarlanmış-
tır.  Bireysel duş ve tuvaleti olan kız ve erkek soyunma odala-
rı yer alır. Havuzun olduğu salonun ışıklandırılması güneş ışı-
ğına benzetilmiştir. Böylece, salona daha ferah bir hava ka-
tılmıştır.  Havuz,  tramplenlere ve su topu oynamak için ge-
rekli malzemelere sahip. Havuz beden eğitimi dersleri dışın-
da okul saatleri içinde kapalıdır. 

Okul ders saatlerinde, bu alanlar beden eğitimi için kul-
lanılacaktır. Bu yapılara giriş sadece beden eğitimi öğret-
menleriyle mümkündür. Bu saatler dışında bireysel olarak 
girmek yasaktır. Ders saatleri dışında spor kompleksi, sadece 
NDS Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine ve Notre Dame de 
Sion Fransız Lisesi Eğitim Vakfına bağlı okulların öğrencile-
rine ve personellerine ayrılmıştır.  

n Ezgi AYDIN – Birce AKAY

OKULUMUZUN 
YENİ BÖLÜMÜYLE 

TANIŞIN
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Önce öğretmenler ile konuştuk...

Tırmanmadan önce nasıl önlemler alıyorsunuz?

Nicolas: Bu güzel bir soru; ilk olarak uymaları gereken kurallar var, 
bunları onlara öğrettik ve uyulduğundan emin oluyoruz. Ayrıca 
öğrenciler birbirlerini kontrol de ediyorlar.

Tırmanma duvarı ile hangi aktiviteleri yapabiliyorsunuz?

Nicolas: Üç aktivite yapılıyor; güvenlik etkinliği, inme-çıkma ve tır-
manma.

Öğrenciler tırmanmaktan korkuyorlar mı?

Nicolas: Başlarda korkuyorlardı, sonra korkularını yeniyorlar ama 
daha zor egzersizler de olacak. Bu bir sır onlara söylememelisin J

Bir öğrenci için tırmanmak ne kadar sürüyor?

Nicolas: Kişiye göre değişir, en fazla 5 dakika sürüyor.

Neden Türkiye’ye geldiniz? Ne zamandır buradasınız? 
Türkiye’ye gelmeden önce ne yapıyordunuz?

Nicolas: Türkiye’yi çok seviyorum, İstanbul’u daha da çok, 
İstanbul’a gelen birçok kişi gibi. Aslında bu soru biraz karmaşık, 2 
buçuk aydır İstanbul’dayım diyebiliriz.

NDS’ye gelmeden önce Kahire’de bir Fransız lisesinde spor öğret-
meniydim.

Gauthier: Türkiye daha önce de tanıdığım bir ülkeydi ve yurt dışın-
da çalışmayı çok istiyordum.

NDS’ye gelmeden önce de sporla ilgili bir alanda 
çalışıyordum. Bir fitness salonunda yüzme öğret-
meniydim. Sporu seviyorum ve sportif- fiziksel 
aktivitelerin değerini ve tutkumu insanlara geçir-
mek için bu mesleği seçtim.

Sonra da öğrenciler ile konuştuk. 

Tırmanırken korkuyor musunuz?

Burak Gönüllü / 9B: Hayır korkmuyorum; aşağı 
baktığımda korkum yüksekliğe bağlı olarak değişi-
yor.

Doğan Zenginer / 10D: Hayır yükseklik korkum 
yok, ekstrem sporları seviyorum.

Orkun Aslan / 9C: Evet, korkumu yenmek için seç-
tim, tırmanmayı seviyorum.

Ne kadar sürede tırmanıyorsunuz?

Orkun: 3 dakikada tırmanıyorum.

Doğan: Ben daha hızlı çıkıyorum. Kolayına 1 daki-
kada, gerisi 3-5 dakika arası değişiyor.

Burak: 5’er 10’ar dakikalık turlarla tırmanıyoruz.

Bu aktiviteyi neden seçtiniz?

Burak: Bu aktiviteyi seçtim çünkü okul dışında da her 
cumartesi tırmanıyorum. Levent’te Boulderhane’de.

Doğan: Normalde futbol takımındaydım, o kulübe 
girmeyince her zaman her yerde yapamayacağım 
bir şey yapmak istedim. Daha önce de tırmanmış-
tım.

n İdilbike KARA

YENİ ETKİNLİĞİMİZ
TIRMANMA 

DUVARI

Yeni eğitim yılı ile birlikte okulumuz farklı birçok sosyal etkin-
liğe ev sahipliği yapmaya başladı. Bunlardan biri de tırman-
ma duvarı. Bu kulüpteki öğrenciler her çarşamba okulumuz 

bahçesinde tırmanma duvarının önünde toplanıyorlar. Biz de 
NeDenSiz dergisi için bir çarşamba onların ziyaretine gittik ve bazı 
sorular sorduk.

Spor 
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Söyleşi / Sizi Özleyeceğiz

Kaç senedir öğretmenlik yapıyorsunuz?

1970 yılında göreve başladım, 
Kütahya’da. Şu an 44. yılımı sürdürüyo-
rum.

Kaç yıldır bu okuldasınız, 
okulumuzdasınız?

16 yıldır bu okulda edebiyat öğretmeni 
olarak çalışıyorum.

Kaç okulda görev yaptınız?

Saymak lazım, dur bakalım... 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8... 9 diyelim.

Öğretmenlik dışında yaptığınız meslek-
ler oldu mu?

Ben hep öğretmenlik yaptım. Öğret-
menliğin dışında da hiçbir şeyle uğraş-
madım, işim öğretmenlik.

Peki, neden edebiyat öğretmenliği?

Her şeyden önce, okumayı seven bir öğ-
renciydim. Bunun yanında edebiyatla il-
gilenerek çok daha yararlı olacağımı dü-
şünüyordum çünkü edebiyatı seviyor-
dum ve öğrencilerimin de sevmesini is-
tiyordum. Edebiyat sıcak bir konu, sıcak 
bir ders ve o sıcaklığı öğrencilerime ver-
mek istedim özellikle.

Öğretmen olmasaydınız hangi meslekle 
uğraşmak isterdiniz?

Benden ziyade annemin istediğini söy-
leyeyim ben size, o hep benim hakim 
olmamı isterdi.

Türkiye’de edebiyat eğitimi hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Edebiyat eğitiminde, bunca yıllık öğ-
retmen olmama rağmen bir keşmekeş-
lik var. İstenilen düzeyde edebiyat eğiti-

minin yapılmadığını düşünüyorum çün-
kü bunda önce öğretmenleri bu konuda 
çok iyi hazırlayıp yetiştirmek gerekiyor. 
Sonra da edebiyatımızın daha çağdaş 
bir programla öğrencinin karşısına çık-
ması gerekiyor yoksa edebiyat bu soğuk 
havadan bir türlü kurtulamayacak.

44 yıllık eğitim hayatınızda 
unutamadığınız anılarınız neler?

Şimdi, anılarımız çok, bir tanesini seç-
mek çok zor çocuklar... Ama unutama-
dığım, mesleğe başladığım yılda bir dağ 
köyünde başlamıştım öğretmenliğe, 
uzun bir anı ama en önemlisi orada o 
dağ çocuklarının sıcaklığı, öğretmenle-
rine olan içten sevgisi ve gözlerimin içi-
ne bakmaları hepsinin, benim de onla-
rın gözünün içine bakmam, bunu unu-
tamam hiçbir zaman.

Okulumuzda geçirdiğiniz 16 sene içeri-
sinde NDS öğrencisinin gelişimi hakkın-
da görüşleriniz neler?

Bunları çok somut gözledim aslında, ge-
nellikle ben 3. ve 4. sınıfta okutuyorum 
öğrencileri. Daha önceki yıllarda da or-
taöğretim vardı burada, çok küçük yaş-
ta gelen çocuklarımızı lise dönemlerin-
de okutma şansı buldum ve onların ço-
cukluktan gençliğe büyümelerini çok iyi 
gözledim ve bu gelişim hep onların lehi-
ne ve olumlu şekilde oldu. Buradan ger-
çekten ön kapıdan girip arka kapıdan 
çıkmadılar, ön kapıdan girip ön kapıdan 
iyi yetişerek çıktılar.

Öğrencilerinizle iletişiminiz nasıldır?

Bu konuyu benden ziyade öğrencileri-
me sormak lazım… İletişimin iyi oldu-
ğunu düşünüyorum, zaten iletişimimiz 
yetersiz olsaydı 44 yıl bu mesleği yürüt-
mem mümkün değildi.

Öğrencilerinize tavsiyeleriniz var mı?

Çok çalışacaklar, dünyayı iyi gözleyecek-
ler, hiçbir zaman silik ve pasif olmaya-
caklar, haklarını uygarca aramanın yol-
larını bilecekler, birbirlerini sevecekler, 
birbirlerine çok güvenecekler ve hiçbir 
zaman içten pazarlıklı olmayacaklar.

En sevdiğiniz renk?

Bütün renkleri severim ama benim 
renklerim siyah ve beyazdır.

En sevdiğiniz yemek?

Balık.

Hobileriniz?

Zamanımın çoğunu okumaya ayırırım, 
bunun dışında gezmeyi çok severim 
yani özellikle sevdiğim arkadaşlarla bir-
likte olmayı, zaman geçirmeyi.

Öğretmenlikten ayrılmanın size hisset-
tirdikleri neler?

Daha bir şey hissetmedim, yani onu ay-
rılınca anlayacağız, o zaman göreceğiz 
hissettiklerimizi. Şimdi gayet iyiyim, ne 
olacak gibi bir telaşım yok çünkü ben 
hayata öyle başladım, hayata hiçbir za-
man olumsuz bakmadım. Yaşamın her 
anını sevdim ve yaşadım, bundan sonra 
da güzel yaşayacağıma inanıyorum.

n Aleyna BÜYÜKŞALVARCI

NDS’DEN BİR 
‘’İSTANBUL BEYEFENDİSİ’’

AYRILIYOR...
Hayata hiçbir zaman olumsuz bakmadım. 

Yaşamın her anını sevdim ve yaşadım, 
bundan sonra da güzel yaşayacağıma inanıyorum.

“Öğretmenlik mesleğinde son senesini geçirmekte olan edebiyat 
öğretmenimiz Ziya Dizdar ile meslek hayatı üzerine minik bir 
söyleşi yaptık, sorularımızı yanıtlamaya zaman ayırdığı için 

kendisine çok teşekkür ediyoruz.”
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Nasıl ki ben, her zaman mezunu olduğum 
bu okulla gurur duydum, eminim ki sizler de 

hep bu gururu taşıyacaksınız.

Okulumuz şimdi çok güzel ama ben 
zaman zaman öğrencilik günle-
rimdeki hâlini de özleyenlerden 

biriyim. Neler farklıydı? Öncelikle bizim 
zamanımızda öğretmenlerin çoğu çok ka-
tıydı ve yüksek not almak şimdi olduğun-
dan çok daha zordu. Sınavlarla ilgili unu-
tamadığım bir ayrıntı buram buram teksir 
mürekkebi (alkol gibi bir şey) kokan yazı-
lı kağıtları. Tabi o zamanlar sınavlar tek-
sir makinesinde (ki belki ne olduğunu bile 
bilmiyorsunuz) çoğaltılırdı. O kokuyu ne 
zaman hatırlasam sanki burnumun ucun-
da hissederim. Derslerle ilgili bir diğer ak-
lıma gelense, o zamanlar biyoloji dersimi-
ze giren Soeur Monique ile ilgili. Ya konu-
larını zil çalmadan önce bitirirse? Çünkü 
geri kalan zamanında sözlü yapar. Rastge-
le seçtiği bir öğrenci tahtaya gelerek söz-
lü olur. Siz böyle bir şeyi hiç yaşamadığınız 
için o korkuyu ne kadar anlatsam da anla-
yamazsınız.

Benim zamanımda okulun kullanım alanı 
şimdikinden çok daha azdı. Şu anki üçün-
cü katta kullandığımız çok az yer vardı. Za-
ten onca kapalı alandan nasıl bu kadar yer 
çıktı hâlâ anlayabilmiş değilim.

Eskiden NDS bize göre çok esrarengiz bir 
yerdi. Bir sürü kapalı kapı ve öğrencilere 

yasak. Acaba ne vardı oralarda? Hani bıraksalar bizi bütün gün her kapalı de-
liğe girip keşif yapabilirdik. ‘ Keşif ‘ diyorum çünkü gerçekten böyle söylerdik. 
Oralarda gizli saklı dolaşmak inanılmaz bir keyifti bizim için. Ha yakalandık, 
ha yakalanıyoruz korkusu. Tavan yapan adrenalin.(Bu arada zannetmeyin ki 
hiç yakalanmadık.) İşte bu gizemli yerlerden biri hâlâ duruyor. Birinci katta-
ki arşiv odası. O zamanlar arşiv değildi. Biz sene başlarında orada kuyruğa gi-
rer ve iki kat aşağıdan defterlerimizi alırdık. Sanırım diğer zamanlarda burası 
bize kapalıydı. Sıramız gelinceye kadar o küçücük yerde merakla etrafı ince-
lerdik. Bu dolapların, bu kutuların içinde neler vardı acaba? Keskin bir ahşap 
kokusu olurdu bu odada, orayı gizemli kılan.

NDS’nin benim anılarımda yer etmiş bir başka noktası da, benim zamanımda 
bir kısmı kütüphane, bir kısmı da öğrencilerin yemek yedikleri bir alan olarak 
kullanılan şimdiki galeri. O eski kütüphanenin güzelliğini anlatmam mümkün 
değil. Bambaşka bir havası ve kokusu vardı. Ama biz orada oturup kitap oku-
mazdık. Sadece küçük bir pencereden kitap alır ya da iade ederdik. Çok özel 
durumlar hariç oraya giremezdik bile. Ve o kütüphanenin simgesi olan anti-
ka soba. Hani şimdi loge’da duran. O soba okulumuzda bana eskiyi hatırlatan 
ender şeylerden. Bir de girişte veli görüşme odasında duran piyano. Eğer ay-
nısı ise, o piyano benim zamanımda Grande Salle’de dururdu. Hatta ben ba-
zen çalardım. Ve komik gelebilir ama arkadaşlarım da vals yapardı ve çok eğ-
lenirdik.

İşte girişteki küçük bahçemiz de, bu soba ve piyano gibi, bugün bana hâlâ 
geçmişi hatırlatan nostaljik bir köşe. Ana hatlarıyla hâlâ benim zamanımda-
ki gibi.

Bana göre, yıl sonu törenlerinde verilen prix d’honneur ve prix d’excellence 
da çok anlamlı. Okulun bu geleneğinin tam olarak ne zaman başladığını bil-
miyorum ama benim zamanımda da vardı bu uygulama. Zaten bu ödüller yıl 
sonu törenlerinin tek nostaljik bölümü. Bizim zamanımızda dönem sonların-
da Grande Salle’de toplanılırdı. Amfi şeklinde bir oturma düzeni vardı. Kar-
nesinde kırık notu olmayanların adı okunur ve bu öğrenciler ayağa kalkardı. 
O güne kadar akıbetimizi bilmezdik. Kritik dersi olanların durumu o gün bel-
li olurdu. Sürprizler, sevinçler ve üzüntülerle dolu bir gün.  Adın okunacak mı, 
okunmayacak mı? Şimdi düşünüyorum da, ne stres!

Bugün artık pek çok açıdan farklı bir NDS var. Nasıl ki benim zamanımda doğ-
ru ya da yanlış bulduğumuz uygulamalar vardı, elbette şimdi de öğrencilerin 
memnun olduğu veya eleştirdiği birçok yönleri var. İki dönem arasındaki fark 
ise, bizim hiçbir şeye itiraz etme hakkımızın olmayışıydı. Tabi bu sadece bizim 
okula has değildi. O zamanlar öğrenciler her yerde böyleydi.  Ancak nasıl ki 
ben, her zaman mezunu olduğum bu okulla gurur duydum, eminim ki sizler 
de hep bu gururu taşıyacaksınız.

n Jülide DAĞTEKİN

Anı 

NDS
NOSTALJİSİ
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NDS, dünyanın dört bir yanında 
eğitim-öğretim için okullar açarken 

‘insan’a yatırım yaptığını  asla unutmamıştır.

Ben, 1989-1997 yılları arasında NDS’de öğrenciydim. Yani 8 yıllık sistem-

de eğitim gördüm. 11 yaşında girdiğim okulumdan genç bir kadın olarak 

19 yaşımda mezun oldum.

O zamanlar okul, ilk defa laik bir müdüre teslim edilmişti, bu büyük bir 

yenilikti.

Disiplin üst düzeydeydi ancak eskiler onların zamanına göre katılığın az 

da olsa yumuşadığını söylüyorlardı. Baklavalı çorap giymek, hayvan figür-

lü tokalar takmak vb. uygun değildi; sözlü ya da yazılı uyarı hatta ceza 

alıyordunuz.

Sınıflarda -şimdi olduğu gibi- yeme-içme yasaktı ve ben, Sr. Monique’e 

elma yerken yakalandığımdan bir hafta, okul sonrası bahçedeki çöpleri 

toplamakla cezalandırıldım. Bugün, bu kadar katı uygulamalarımız yok.

1996’ya kadar kızlarla okuduk, bu elbette karma sisteme göre hem avan-

tajlı hem dezavantajlı bir durumdu. Dayanışma, birlik ve galiba akademik 

başarı, bu sayede daha üst seviyedeydi. Ama sağlıklı olan, karşı cinsle bir-

likte eğitim-öğretim almak fikrimce. Yeni NDS nesli, sosyalleşirken müthiş 

bir özgüvene sahip oluyor ki bu, NDS’nin  yenilenen, çağa ayak uyduran 

pedagoji anlayışının yanı sıra sözünü ettiğim karma eğitimle de alakalı.

Nostaljikten kasıt korunan değerler, kavramlar, anlayışlar vb. ise özümü-

zü, var olma nedenimizi korumaya devam ettiğimizi gururla söylemek is-

terim ki bu ‘insan olmanın ve ihtiyacı olanın her zaman yanında olman›n 

onuru’.

NDS, dünyanın dört bir yanında eğitim-öğretim için okullar açarken 

‘insan’a yatırım yaptığını  asla unutmamıştır.

Fitness salonları, havuz, bahçe, PCIE vb. unutulabilir ama asıl olan insandır 

ve parçası olmaya çalıştığım okulum yaşam’a verdiği desteğin asla unutul-

mayacağını kanıtlamıştır.

n Hande YUMAK

Anı

ÇOCUKLUKTAN
YETİŞKİNLİĞE
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NDS’nin hiç değişmeyen bir özelliği, 
çok çok güçlü arkadaşlıkların kurulmasını 

mümkün kılan bir okul olmasıdır. 

BİR ZAMANLAR 
NDS...

NDS ile tanışmam 1972’ye dayanır, 5 yaşındayken 
ablamın okuluna gelen ben, o gün Sr. Monique ile 
tanışmıştım. Sr. Monique’in hâlâ dinç, hâlâ NDS ra-

hibelerini temsilen okul kurucu temsilcisi olarak okulda 
bulunması ile başlamak istedim.

Bir zamanlar okulumuzda daha fazla sayıda rahibe vardı 
ve farklı derslere girerlerdi. Zamanla yaşlandılar, ülkeleri-
ne dönüp dinlenmeyi seçtiler. Derslerde din ile ilgili hiç-
bir şey söylemediler ama yardımseverliği, başkasını dinle-
meyi ve galiba kontrollü olmayı ben onlardan öğrendim. 
NDS onların gerçek evi ve ailesi oldu, öğrencilere ailenin 
önemini ve değerini anlattılar.

NDS’ye ikinci gelişim ise 1979 yılında öğrenci olarak ger-
çekleşti. Okulumuzda 26 yıl görev yapan Türk Müdür Baş-
yardımcısı Gönül Orhonlu ile aynı yıl…

Okula geldiğim ilk yıl hâlen odamın olduğu yer, son sı-
nıf öğrencilerinin çay odasıydı. O dönem son sınıfların 
kendi odaları vardı. Teneffüste orada çay içerler, sohbet 
ederler; odadaki tahtada birbirlerine ders anlatırlardı. 
İki son sınıf vardı, fen ve edebiyat. Bu iki sınıfın odala-
rı ayrıydı ve farklı sınıfların öğrencileri birbirlerinin oda-
sına pek girmezlerdi. Ablam son sınıfta olduğu için ben 
de arada sırada o odaya girerdim, büyükler kızmazdı; bir 
tür maskot olmuştum onların arasında. Beni kabul ettik-
leri çay odasının yıllar sonra benim çalışma odam olaca-
ğını kim bilebilirdi? (Çay odası sistemi, ben daha ortao-
kuldayken bitti.)

Sınıfların bir bölümü şu anda oldukları şekildeydi. Özel-
likle okul bahçesine bakanlar.

Ancak her sınıfta bir lavabo vardı. NDS’nin bir zamanlar 
hastane olarak kullanıldığını anlardık. Her ne kadar o za-
manlarda hapishaneye benzetsem de hastane daha man-
tıklıydı hatta yıllarca hastane odası numaraları kapılarda 
kaldı. Tavanlar yüksek, çok yüksekti;  1979’da mazotun 
bulunmadığı dönemlerde okul buz gibiydi.(Şu anda ara 
sıra soğuk olduğunu söyleyen öğrenciler o günleri gör-
meliydi.)

Okul bir dönem mühendislik okulu olduğu için özel ma-
karalı yeşil tahtalar vardı. Birinci tahtaya yazmayı biti-
ren öğretmen, o tahtayı yukarı çıkartır; diğerine yazma-
ya başlardı. O tahtalarla oynamayı çok severdik. Tahtalar 
yıllar önce ben daha öğretmenliğe başlamadan kalktı.

Yerler ahşaptı. Tahtaların arasında hep boşluklar vardı. 
Öğretmenin topuğunun girmesini dört gözle beklerdik. 
Çünkü o zaman ders kaynardı. En sinir bozucu ama en 
ders kaynatıcı konu ise o tahtaların arasından kafasını 

uzatan fındık fareleriydi. Epey fare vardı okulda.

Bugünün üst bahçesi ve medyatek bahçesi, son sı-
nıfların bahçeleriydi. Medyatekin girişi bir zaman-
lar sınıftı. Bu mekânlar, zaman içinde tüm öğren-
ciler tarafından kullanılan mekânlara dönüştürül-
dü.

İkinci katta şu anda üç sınıfa bölünmüş olan cad-
de tarafına bakan kısım, kocaman bir sınav salo-
nuydu. Öğretmen çok yüksek bir kürsüde oturur, 
oradan sınıfı kontrol ederdi. O salona girmek bile 
ürkütücüydü.

Bugün hazırlıkların olduğu yerde eskiden ikinci 
bir sınav salonu ve resim salonu vardı. Daha eski 
zamanlarda bu bölüm yatakhaneymiş.

Bugün medyatekin olduğu yer eski spor salonu-
muz, oditoryum ise fizik laboratuvarımızdı.

Kimya laboratuvarımız inanılmaz güzeldi. U düze-
ninde ahşap bir amfiydi. Öğretmenliğimin ilk yıl-
larında orada ders de verdim. Öğrencilere sıralara 
yazmayın, diyordum ama bir zamanlar benim yaz-
dığım bir iki yazının orada hâlâ durduğunu bili-
yordum. Sonra tüm laboratuvarlar yenilendi.

Bugünkü galeri, eski kütüphanemizdi. Bugünkü 
gösteri salonu ise camları kırık, içeri kuşlar giren, 
eski, köhne bir mekân. Kız voleybol takımı ora-
da çalışırdı, üst katındaysa üzerimizde montlar 
masa tenisi oynardık. Şu andaki spor salonunun 
altı depo ve kazan dairesiydi.

Bugünkü kantinin olduğu yer, yine kantindi ancak 
her yerde uzun masalar ve de ahşap uzun bank-
lar vardı.

Yeri ve kullanımı değişmeyen ender mekânlardan 
biri Grande Salle’dir. Grande Salle eskiye göre bi-
raz küçüldü çünkü depremden sonra bina güçlen-
dirilirken duvarın içine bir duvar daha örüldü. Bir 
de tuvaletler için yer ayrıldı. Grande Salle en bü-
yük törenlerin yapıldığı salondu. Oraya giriş bile 
bir törendi.

Değişmeyen bir mekân daha var. O da Loge’dan 
yukarı çıkan merdivenler ve girişteki oda, küçük 
onur bahçesi ve mor salkımlar…

Öğrenciliğim sırasında okulda şu andakinden 
daha çok öğrenci vardı. Sınıfta 44 kişiydik. Sırala-
rın arasında gezmek mümkün değildi zaten arası 
yoktu, her yer sıraydı.

Mekânla ilgili bu kadar özelliği neden mi anlat-
tım?

Yıllar içinde farklı idareciler döneminde farklı uy-
gulamalar, kullanımlar gördüm.

Günün ihtiyaçlarına bağlı olarak biraz da güvenlik 
amaçlı değişiklikler yapıldı hep. Her seferinde ge-
rekli mi soruları soruldu, her seferinde sonradan 
iyi ki yapılmış dendi.

Şu anda Cumhurbaşkanlığı Konutu olan Huber 
Köşkü’nün 1971’e kadar NDS’ye ait olduğunu dü-
şündüğümüzde mekânlardaki değişimi anlamak 
belki daha da zorlaşır ya da kolaylaşır.

Okulun son 40 yılını tanıyan biri olarak bugünün 
eğitim koşullarında bu değişimlerin okulun sürek-
liliğini sağladığını düşünüyorum.

Mekânları bir yana bırakıp okulun özelliklerin-
den hangilerinin bugünlere geldiği sorusuna ya-
nıt verelim.

20 Ocak Mezunlar Günü. Tüm dünyadaki 
NDS’lerde kutlanan bir gün, içeriğinde değişiklik-
ler olsa da hep sevinçle kutlandı, kutlanıyor.

Prix d’honneur, prix d’excellence…

Her zaman en önemli ödüllerdi. Kimin kazanaca-
ğı bilinmezdi. Tüm okul bir aradayken verilirdi.
(1960’lı yıllarda başarılı öğrencilere taçlar takılır-
mış, o dönemleri görmedim, okumayı söken ço-
cuklara takılan kırmızı kurdele döneminin kapan-
masıyla herhâlde o da bitti.)

Bu törenler hep Grande Salle’de olur, salonun et-
rafına dizili basamaklı sıralarda herkes birbirini 
görecek şekilde otururdu. Meşhur mangal her tö-
rende ortadaydı.(Şimdi kantinde duruyor.)

Bu törenler için, her sınıf mutlaka bir şarkı, şiir, 
skeç hazırlardı. Önce sınıf sunumunu yapar, sonra 
sonuçları paylaşılırdı. Bu sistem öğretmenliğimde 
de devam etti ancak salonun küçülmesinden son-
ra tüm okulun birbirini görecek şekilde oturma-
sı imkânsız oldu.

Okulun mezunlarının menekşe olması… Kızlar 
menekşeler, erkeklere ise özel bir isim bulamadık 
ama olgunluğun rengi olan mor mezuniyetin ren-
gi olmaya devam etti. Her törende menekşeler sa-
lonu süsledi, süslüyor.

Sorunuza tam olarak yanıt verebildim mi bilemi-
yorum, beklediğiniz eğitim felsefesi üzerine bir 
analiz ise şunu da söyleyebilirim; okuldan mezun 
çok sayıda öğretmenin görevde bulunması eski ile 
yeniyi buluşturuyor.

NDS’de eğitim zor dendiğinde bazen üzülüyorum 
çünkü herhangi bir okuldan daha zor olduğunu 
düşünmüyorum bazen ise seviniyorum.

NDS’nin hiç değişmeyen bir özelliği, çok çok güç-
lü arkadaşlıkların kurulmasını mümkün kılan bir 
okul olmasıdır. Üniversite arkadaşlarından çok lise 
arkadaşlarıyla görüşen 40 yıl sonra bile görüşen 
o kadar çok mezun var ki… Bu durumun zorluk-
lar karşısında birbirini anlayan, birbirini destekle-
yen gençlerin bu dönemleri hiç unutamamasın-
dan kaynaklandığını düşünüyorum.

n Suzan SEVGİ

Anı 
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Her sene öğretmenler ‘‘mutlaka 
kitap okuyun, şiir okuyun’’ der; 
okumanın, öğrenmenin, edebiyatın 

onlarca faydasını bir çırpıda kolayca önü-
müze seriverirler. O da yetmezmiş gibi, 
öğrencilere sorarlar ‘‘Kitap okuyor musu-
nuz? En son ne okudunuz?’’ diye. 
İstisnasız her öğretmenden duyarım bun-
ları, hiçbir öğrenci de ‘‘Âşığım ben kitap 
okumaya! Bayılırım!’’ demedi bugüne 
kadar, en azından ben rastlamadım. Kim 
bilir belki çoğu benim küçüklüğümde yap-
tığım gibi kitap okuduğunu söylemeye 
çekiniyordur. Ben söylemeye çekinirdim, 
kime kitap okumayı sevdiğimi söylesem, 
benim oturup ansiklopedi okuduğumu 
sanmış olacak ki bana, onlara böyle şeyle-
rin sıkıcı geldiğini söylerdi. Eminim benim 
durumumda başkaları da vardır, ben 
bütün bu ‘‘Vah vah, yazık... Kitap okuyor-
muş!’’ muhabbetinden öyle bıkmıştım ki 
kimseye bir kitabı bitirmek için sabaha 
kadar uyumadığımı, ağlamaktan, gülmek-
ten ya da çok okumaktan gözlerim yaşa-
rana kadar kitaplara gömüldüğümü söyle-
mezdim. Okumayı öğrendiğim günden 12 
yaşıma kadar devam eden bu durumu 
nasıl aştığımı hatırlamıyorum, ancak 13 
yaşımın ortalarında yakın arkadaşlarım az 
çok, bir şekilde kitap okuyor, bana anlatı-
yor, okuduklarını benimle paylaşıyordu. 
Tabi yine kitap okuduğumu öğrenince 
gelen garip bakışlarla karşılaşırdım zaman 
zaman. Nasıl da sinirlenirdim! Neyse, gün 
bugün oldu ve ben fark ettim ki benim ve 
çevremdekilerin dışındaki insanlar da bir 
şeyler okuyorlar, yazıp çiziyorlar, düşünü-
yorlar.  

Belki klişe gelecek ama bütün bu insanla-
rın varlığını bir sosyal paylaşım sitesinden, 
Twitter’dan öğrendim diyebiliriz. En sev-
diğim, en açık görüşlü ve rahat, sınırları 
zorlamaktan kaçınmayan yazarla oradan 
tanıştım, saatlerce onu okudum, onun 
sayesinde birçok kez yazılanların değeri 
nedir, edebi eser nedir diye düşündüm. 
Diğer kullanıcıları, o yazan/çizen grubu da 
keşfetmemle birlikte Twitter pek sevimli 
bir yere dönüştü. Ardından bazı olaylar 

kullanıcıları bir araya getirdi ve bu payla-
şım sitesini yapılabilecek en iyi şeyi yap-
mak; okumak, yazmak, çizmek, düşünmek 
için kullandılar. İşte bu yüzden olsa gerek, 
#şiirsokakta ‘‘hashtag’’ine baktığımda, o 
günlere ait paylaşımları incelediğimde 
gördüğüm yaratıcılığı çok sevdim.

Ben edebiyat nedir bilmiyorum. Hiç edebî 
eser okudum mu, bilmiyorum. Edebî eser 
nedir, nasıldır, hiç bilmiyorum. Benim oku-
duğum edebiyat, hissettiğim, insanın için-
den kopup gelen edebiyat. Yazanın en 
derininden kopup geliyor bence kelimeler. 
Zihninin, kalbinin, yaşanmışlıklarının, 
arzularının en derininden dökülüyor 
kâğıda, o gördüğümüz duvarlara. Bezlere, 
peçetelere, ağaçlara, resimlere, barikatla-
ra, tabelalara, balkon demirlerine, buzdo-
labına, kaldırımlara yazılmış şiirler çok şey 
anlatabilir insana. Biri bağıra bağıra 
‘‘Turgut Uyar’ın askerleriyiz.’’ diyor mese-
la. Turgut Uyar asi bir şair, ancak bir o 
kadar da doğal, okuyanın içinde kendini 
bulduğu türden şiirler yazan bir adam. 
Alabildiğine huzursuz, kendine has, radi-
kal bir adam bu adam. Sakin sakin, ağır-
dan işlediği dizeleri içten içe bağıran bir 
şair. Şiir okuyana göre değiştiğinden, en 
azından bana her okuyuşumda böyle his-
settiriyor. O yazıyı duvara yazan da, en az 
Turgut Uyar kadar sessizken bağırıyor. Bir 
duvara yazmış diyeceklerini ama içinden 
yükselen kıpırtıları, coşkuyla haykırmak 
istediği çok şeyi var, belli. Bir başkası da 
‘‘Hayat illegal sevgilim!’’ yazmış, benim en 
sevdiklerimden biriydi bu. Çünkü iki türlü 
yorumlayabiliriz, biri diyor ki hayat illegal; 
hayat özgürce yaşamamıza izin verilme-
yen bir yer, kimsenin seni sorgulamayaca-
ğına, sana karışmayacağına emin olama-
dığın, toplum baskısının, devlet baskısının 
çevrelediği bir nevi tutsak yaşam. Biri de 
diyor ki; sevgilim, hayat zaten illegal, çok-
tan kanun dışıyız biz, yaşa yaşayabildiğin 
kadar! İşte edebiyat bu, bir cümleyle oku-
yucuya birçok şey anlatmak. Sokaktaki bir 
yazı bu oysa, belki de unutulmuş, ama asıl 
edebiyat da böyle oluyor. Yazılanın edebî 
olması için herkesin bilmesine, sevmesine, 

süslü kelimelerle yazılıp çizilmesine gerek 
yok. Edebiyat sokakta işte, bir masada boş 
çay bardağının içinde, kahve fincanının 
altındaki bir parça peçetenin üstünde, bir 
su kenarında taşlara kazınmış... Hayatın 
içinde. Okuduğun, yazdığın, duyduğun, 
hissettiğin her şeyde.  İşte bu yüzden ede-
biyat insanda doğar, halkta doğar. 
Sıradan insanların bazen rengârenk, 
bazen gri ve puslu iç dünyasıdır.

‘‘Nasıl başa çıkar bu azgınlıkla bu güzellik, 
bütün gücü bir çiçeğin açışı kadarsa 
eğer...’’ Shakespeare’den. Tiyatro bir ede-
biyatsa, Shakespeare de tiyatronun şairidir 
benim gözümde. Edebiyat doğaldır, içten-
dir, ‘‘biz’’dendir, sanatın birçok dalı gibi. 
Edebiyat, müzik, tiyatro, dans ne anlatır? 
Ortak noktası nedir? Aşk, hüzün, nefret, 
özlem, politika, doğa, toplum; liste uza-
yıp gidebilir. Asıl anlatılan hep insandır, 
insanın kalbi, insanın doğası, öfkesi, arzu-
su nefreti. O yüzden sanat insandan gelir, 
onun düşünce ve hayal gücüyle şekillenir, 
duygularıyla harmanlanır.

Edebiyat insanın en derininden geldiği 
gibi, en derinden de etkileyendir. Bazen 
saatlerce kafa yorarsın, bazen saatlerce 
ağlarsın ya da gülersin, bazen de hiçbir 
şey yapmaz sadece okuduğun şeyin bırak-
tığı etkinin tadını çıkarırsın. Böyle böyle 
ruhun beslenir, sıkıcı ve belki de ‘‘illegal’’ 
hayatından çıkıp bir süreliğine başka bir 
gerçeklikte yaşarsın. Bir yandan da belki 
aynı şu dizelerdeki gibi gökyüzüne kolları-
nı açma, ufukları kucaklama hissi yaratır 
sende de; içine bir coşku, tam tanımlaya-
mayacağın bir haz verir, sanırım buna da 
‘‘edebiyat’’ denir.

‘‘İyi bak yıldızlara, onları belki bir daha 
göremezsin

  Belki bir daha yıldızların ışığında kolları-
nı ufuklar gibi açıp gezemezsin.’’

-Nazım Hikmet

n Aleyna BÜYÜKŞALVARCI

İnsan, Sokaklar ve Edebiyat
Serbest Kürsü 
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İşte Bu Konsere Gidilir...

Serbest Kürsü

Y
azımda siz arkadaşlarımı 14 Mayıs Çarşamba günü 
İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşecek Aerosmith konseri-
ne gitmeniz için ikna etmeye çalışacağım. Eee o za-
man Aerosmith’i önce biraz tanıtalım size:

Aerosmith 1970 yılında Boston’da kurulmuş daha çok hard 
rock ağırlıklı, blues’dan izler taşıyan ve beş üyeden oluşan bir 
gruptur. Bu grubun en önemli üyesi tabi ki Steven Tyler.
Steven, rock tarihinin en önemli solistlerinden biri. Dünyanın 
en iyi çığlıkçısı olarak görülür ve “Demon Of Screamin’ “ laka-
bını almıştır. Gitaristleri Joe Perry ise tam anlamıyla gitar çal-
mak
için yaratılmış. Grubun bestelerini genellikle bu ikili yapar ve 
Cryin’, Don’t Wanna Miss A Thing, Angel, Crazy, Love İn An 
Elevator ve elbette herkesin bildiği Dream On adlı parçala-
ra imzalarını attılar aradan geçen bunca yıl boyunca. Peki ama 
Aerosmith’i gerçekten ama gerçekten özel yapan nedir? Ae-
rosmith bazılarına göre en iyi Amerikalı rock grubu olmayabi-
lir ama 150 milyon ile Amerika’nın en fazla albüm satmış olan 
rock grubu oldukları bir gerçektir. Ayrıca aradan geçen
44 yıl boyunca grupta sadece 3 kez üye değişikliği olmuştur 
yani hem müzikal kalite hem de grup olarak çok istikrarlılar. 
80’lerin başında Steven Tyler’ın uyuşturucu sıkıntısı yüzünden 
popülariteleri düşmüş olsa da bu özellikleriyle tekrar toparlan-
mış ve efsane şarkılar yazmaya devam etmişlerdir.

Grup Türkiye’ye “The Global Warming World Tour” adı altın-
da geliyor. Geçen sene çıkmış olan “Rock For The Rising Sun”ı 

bu turla da Aerosmith hayranlarına tanıtmak istiyorlar. Ancak 
bilet fiyatları biraz pahalı gerçekten, saha içi 170 lira. Nedenini 
biraz araştırdım ve buldum. Konser sırasında Hard Rock Cafe İs-
tanbul büyük açılışını gerçekleştirecekmiş. Yani biz konserde o 
muhteşem şarkıları dinlerken Hard Rock Cafe garsonları bizlere 
küçük servisler yapacak. Sırf konsere para vermiyorsunuz yani. 
Hepsini geçtim. Bu adamlar artık 40 yılı aşkın süredir müzik ya-
pıyorlar ve Steven’ın sesi neredeyse hiç eskimemiş. Müziği bir-
kaç sene sonra bırakırlarsa şaşırmayın. Buna rağmen hâlâ hari-
ka bir eğlence yaşatıyorlar ve çok geç olmadan bu efsane gru-
bu görün derim. Türkiye’ye ilk defa gelecekler ve bir daha gel-
meyebilirler. Fırsat bu fırsat.
Kıyın paraya.

Her şeyi bir kenara bıraktım ve biletimi daha çıktığı gün saha 
içinden aldım. Şahsen Steven “ Dream on dream on dream on 
.....AAAAH” diye efsane çığlığını atarken evde oturup
Ps oynamaya vicdanım el vermez, yediğim boğazımdan geç-
mez. İşte bu adamlar bunca yılın ardından dünyayı sallamaya 
devam etsinler, anne babalarımızın bu adamların ezbere bildiği 
şarkılarını biz de ezbere bilelim, bizim dedelerimiz ancak karşı 
apartmandaki nineyi etkilemeye çalışadursun...
Konserde görüşmek üzere...

n Pars VURAL

Editörün notu: 
Siz bu yazıyı okuduğunuzda büyük ihtimalle konser gerçekleş-
miş olacak. Biz yine de grubu tanımayanlar tanısın istedik.
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Ortaburun

Ortaburun Köyü’ne bu seferki gidişi-
mizde öncelikle Tema Vakfı Kocaeli 
Şube Başkanı Nermin Tol ile beraber-
dik. Geçen yıl diktiğimiz ceviz fidan-
larının ve kurulan sulama sisteminin 
bulunduğu araziye gittik ve araziyi 
görme fırsatımız oldu. Diktiğimiz 
fidanların ne kadar iyi bakıldığını, ne 
kadar büyüdüğünü görünce çok 
mutlu olduk. Araziyi gezdikten sonra 
köyün merkezine, sağlık ocağının 
bulunduğu yere gittik ve sağlık ocağı-
nın bizim için ayrılmış olan duvarını 
hep birlikte boyadık. Daha sonra köy 
halkı ile sağlık ocağının önünde 
konuştuk ve hatıra fotoğrafı çektir-
dik, açılışını yaptık. Hafta sonu oldu-
ğundan çocuklar da köydeydi, dolayı-
sıyla hep beraber vakit geçirebildik, 
beraber köyü biraz dolaştık. Daha 
sonra köy halkıyla birlikte hazırlamış 
oldukları harika yemekleri yedik. Köy 
halkı yine her zamanki gibi çok misa-
firperverdi ve bizi çok iyi ağırladılar. 
Yemeği yedikten sonra sağlık ocağı-
nın yanında bulunan eski okul binası-
nın değerlendirilebilmesi için projeler 
üretip, hep beraber tartıştık. Fikirler 
ortaya koyduk, ancak kesin bir karara 
henüz varılmadı, kesin olan şey, çalış-
malarımızın devam edeceği ve daha 
yapılabilecek birçok şey olduğu.

n Sena SENNAROĞLU

n Gizem ÇAĞATAY

Çevre Kulübü Çalışıyor

Bolu, Seben

9.11.2013 tarihinde Çevre Kulübü olarak 
Bolu, Seben, Alpağut köyüne gittik. 
Alpağut’un sözlük anlamı “seçkin, yiğit” 
demektir. Köy, her yıl geleneksel Nevruz kut-
lamalarının yapıldığı Nevruz Tepesi’nin altın-
da yer alıyor. Köyde yaşlı nüfus genç nüfusa 
oranla daha fazla. Gençler okumak için farklı 
şehirlere gidiyorlar. (İstanbul, Eskişehir, 
Adapazarı vb.)

Bölgenin en önemli geçim kaynakları: Tarım, 
hayvancılık ve ormancılık. Bolu’nun yarıdan 
fazlası ormanlıktır. Bu yüzden yerel halk evle-
rini, eşyalarını ve aletlerini tahtadan yapmak-
tadır. Halk ormanları sahiplenmiştir.

Bolu’nun iklimi Karadeniz iklimi ile İç 
Anadolu’nun karasal iklimi arasında bir geçiş 
bölgesidir. Her iki iklimin etkisi de vardır. 
Karadeniz kenarındaki yerlerde yazlar serin 
ve kışlar ılık geçer. Yaz ve kış arasındaki fark 
azdır. İç kısımlarda ise yaz ve kış arasındaki 
sıcaklık farkı çok fazladır. Hatta gece ile gün-
düz arasında büyük ısı farkı vardır.

Bolu topraklarının % 20’si ekili arazidir. Çayır 
ve meralar % 16’dır. Topraklarının sadece % 
10’u tarıma elverişli değildir. Bolu’da meyve 
ağaçları da çok fazladır. Seben ilçesinde yılda 
30 – 40 bin ton arasında çeşitli türlerde elma 
üretilmektedir. Elmalar Seben’in bir sembolü 
olmuştur.

Türkiye’nin ilk araştırma fosil ormanı burada 
bulunmaktadır. Batı Karadeniz Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 
2009 yılında başlatılan ve 2012 yılında sonuç-
landırılan “Seben Fosil Ormanının Doğal ve 

Kültürel Değerlerinin Saptanması ve Uygun 
Yönetim Planının Geliştirilmesi” isimli proje 
çalışmalarında ülkemizde bir ilk olarak fosil 
ormanları ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma 
yapılmıştır.

Doğa ve İnsan Projesi

Serdar Kılıç’ın başlattığı “Doğadaki İnsan 
“projesi kapsamında okulumuzun öğrencileri 
dahil Robert Kolej, Marmara Eğitim Kurumları, 
MEF Okulları, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 
ö€rencilerinden oluşan 80 öğrenciyle beraber 
Seben’e gittik.  İlk olarak ilçe merkezinde 
bulunan Atatürk Parkı’nda Belediye Başkanı 
Süleyman Özbağ ile tanışıp ilçenin tarihi, 
turizmi, ekonomisi, tarımı ve günlük yaşamı 
hakkında bilgi edindik. Alpağut Köy Muhtarı 
Mehmet Koyunoğlu‘ndan köy ve köy yaşamı 
hakkında bilgiler aldıktan sonra köye gitmek 
için yola koyulduk.

“Katmerli Ekmek” yapımını öğrendik. 
Oradaki teyzelerle biz de ekmek yaptık. 
Yanında köy ayranı içtik. Koyun ve kuzuları 
sevdik. Baltayla odun kırdık. Bol bol fotoğraf 
çektik. Köy Heyeti Meclisi’ni ziyaret ettik. 
Yaklaşık 500 yıllık bir dut ağacı gördük. Dut 
yedikten sonra ele bulaşan boyanın sadece 
dut yapraklarının ezilerek ele sürülmesiyle 
çıktığını öğrendik. Eskiden ezanın ezan taşı 
üstünde okunduğunu gördük. Her evin kapı-
sının kenarında atın sırtına binmek için eğer 
taşları da vardı, bunları da gördük.

Giderken Seben’in ünlü elmalarından aldık. 
Akşam yemeğinden sonra otobüslere geri 
dönerek gezimizi bitirdik.

n Levent SAĞ

Sosyal Sorumluluk  / Doğadaki İnsan



Pierre Loti, 1850-1923 yılları arasında yaşamış,  Rochefort’ta 
doğmuş Fransız yazar, karikatürist ve deniz subayıdır. Gerçek 
adı Louis Marie Julien Viaud olan yazara, Okyanusya seferi es-

nasında Tahitili yerliler tarafından Pierre Loti adı verilmiştir. ‘‘Loti’’ 
egzotik bölgelerde yetişen pembe renkli bir çiçek adıdır, sanırım 
Pierre Loti’nin kırmızı yanaklarından esinlenerek konulmuş bir isim.
Bir deniz subayı olarak birçok yeri gezme ve tanıma fırsatı olan Pi-
erre Loti,  gezilerinde etkilendiği yabancı kültürleri kitaplarına ve 
çizimlerine yansıtmıştır. 1876 yılında İstanbul’a yolunun ilk kez düş-
mesinin ardından Osmanlı yaşam biçiminden ve kentin egzotik, 
kendine has havasından etkilenmiş, İstanbul’a olan sevgisine pek 
çok eserinde yer vermiştir.
Oryantalist bir yazar olan Pierre Loti’nin eserlerinde çoklukla 
umutsuzluk, aşk ve acı temaları işlenir. Ancak bütün karamsarlığına 
rağmen insanlığa karşı büyük bir sevgi ve şefkat besler.
Oryantalizm, Doğu kültürünün Batı sanatçıları tarafından hayal 

edilerek, vurgulanarak, abartılarak ve biçimlendirilerek tasvir edil-
mesidir. Genellikle Doğu insanlarını egzotik, sıra dışı, bazen teh-
likeli olarak betimleyen oryantalistler gerçeğe pek önem vermez, 
Doğu kültürünü bir anlamda kendi süzgeçlerinden geçirerek sanat-
larına aktarırlar. Oryantalizm kimi çevrelerce olumsuz bir anlamla 
eleştirilmiştir, Edward Said’in Orientalism (1978) kitabı bu konuda 
öncü olmuştur. Bernard Lewis gibi Batılı akademisyenler ise kelime-
ye yüklenen bu olumsuz anlamı ve Said’i eleştirmiştir.
Empresyonizm, 19. Yüzyılın sonlarında Fransa’da özellikle resim 
alanında ortaya çıkan bir akımdır. İzlenimcilik olarak da geçen bu 
akımda, sanatçı dış dünyada gördüklerinin gerçek yönlerini değil, 
kendinde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Özgürlüğün ve özgünlü-
ğün sembolüdür. Pierre Loti de çizimleriyle bir empresyonisttir.
Pierre Loti eserlerinde oryantalizm ve empresyonizmden yararlan-
mıştır.
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Sanat / Pierre Loti

PİERRE LOTİ: FOTOĞRAFÇI
İstanbul (1903-1905)

Aynı yerin Loti tarafından 
çekilmiş fotoğrafı

Loti’nin Galata ile İstanbul arasını 
resmettiği bir gravür

Daha önce okulumuzda Pierre Loti’nin yazar ve çizer yönle-

riyle ilgili sergiler yapılmış ancak fotoğrafçılık yönü pek bi-

linmeyen Loti’nin çektiği bütün fotoğraflar ilk defa bir ara-

ya getirilmiş. 26 Eylül Perşembe günü açılan sergi 1903-1905 ara-

sında Pierre Loti tarafından çekilen 70’ten fazla İstanbul tarihi yarı-

madası, Eyüp, Fatih, Haliç ve Boğaz fotoğraflarından oluşmaktadır.

Pierre Loti, dünyanın çeşitli yerlerinde 1000 kadar fotoğraf çek-

miş. Bunların yaklaşık 200’ü, özel bir bağının olduğu İstanbul’da 

çekilmiş. Loti’nin fotoğrafları sergi için Fransa, Rochefort’taki Pier-

re Loti’nin evinden müzeye çevrilen La Maison de Pierre Loti’den 

ödünç alınmış. Sergiyi hazırlayan Notre Dame de Sion Fransız Lise-

si Galerisi’nin sorumlusu Anne Baradel, “Pierre Loti çizimlerinde de 

yazılarında da hep oryantalist bir bakış açısıyla gerçek dışı bir İstan-

bul yaratmış. Ancak fotoğraflarında İstanbul’u olduğundan daha 

güzel, mistik ya da farklı göstermeye çalışmamış. Ara sokakları, sı-

radan insanları, günlük manzaraları fotoğraflamış. Böylece sergide 

Loti’ye yönelik oryantalist bakış açısı kırılıyor.” diyor. 

PİERRE LOTİ’NİN GÖZÜYLE İSTANBUL



Loti İstanbul’da
Loti İstanbul’a yedi kez gelir ve her konak-
lama ona bir roman ya da bir röportaj için 
esin kaynağı olur.

Loti ve Fotoğrafçılık
Yazar, ressam, Pierre Loti (1850-1923) çok 
yönlü bir sanatçıdır, birçok uğraşının yanı 
sıra fotoğrafla da ilgilenmiştir. Dünyanın 
çeşitli yerlerinde 1000 kadar klişe çekmiş-
tir; bunların yaklaşık 200’ü, özel bir bağı-
nın olduğu İstanbul’da çekilmiştir.
Gerçeği yakalamayı sağlayan fotoğraf, 
Loti’yi âdeta büyüler ve çektiği fotoğraflar 
için şunu söyler “Tüm dünya benim gör-
düklerimi aynen görsün istedim”.
İstanbul, düşlerin şehri miydi? Kesinlik-
le. Zaten Loti’nin çoğu zaman, 19. yüzyıl 
oryantalist hareketinde egzotik bir yazar 
olarak görülmesinin nedenlerinden biri de 
budur.
Bununla birlikte, fotoğraf, Loti’nin bu eg-
zotik bakıştan ayrılmasını da sağlıyor. 
Fransız araştırmacı Bruno Vercier, “Fotoğ-
raf, Loti’nin bazen kitaplarını fazlasıy-
la dolduran klişelerden kurtulmasını sağ-
lıyor. Bu açıdan, çoğu zaman fotoğrafları, 
kitaplarının bazı sayfalarından daha çağ-
daşmış gibi görülebilir,” diye yazar. Loti, 
çekimlerinde, manzaradan çok mahalle-
nin ortamını yansıtmaya, insanların uğ-
raşlarını göstermeye çalışır. Ancak bunun 
için nesnelliği aramaz, hoşuna giden yer-
lerin fotoğrafını çeker ve bir konu ilgisini 
çekerse, bunu birkaç kez tekrarlar. O, ken-
di mevcudiyetini de unutturmak istemez; 
geçenlerin “kameraya bakışı” hatta fotoğ-
rafçının görüntü alanındaki gölgesi,  bu-
nun kanıtıdır.

Burjuva bir ailenin son çocuğu olan Loti, 
stereoskop görüntü alma işiyle çok ça-
buk haşır neşir olur. İki objektif aynı cis-
mi eş zamanlı olarak çeker ve “gözlük-
ler” görüntünün rölyefli (3 boyutlu) olma-

sını sağlar.
Sergideki fotoğrafların çoğu, görüntüle-
rinden biri büyütülmüş, cam üzerine stere-
oskop plakalardır.
Ağabeyi Gustav, Deniz Kuvvetlerinde dok-
tordur. Dünyayı dolaşmakta, seyahatle-
rinde çektiği fotoğrafları ailesine gön-
dermektedir. Gustav, 1860’lı yıllarda, 
Tahiti’nin ilk fotoğrafçısı olarak bilinir. 
Manzaralar çeker, ayrıca Bora Bora Kra-
liçesi Teriimaevarua’nın portresini de ya-
par. Ağabeyi birkaç yıl sonra denizde vefat 
eder, bu da o zamanlar 15 yaşında olan 
genç Loti’yi derinden sarsacaktır. Ağabe-
yinin Loti üzerindeki etkisi epey fazladır 
ve dolayısıyla o da 1876’da denizcilik ka-
riyerine girecektir. 1872’de Tahiti’ye yana-
şır ve o da  Kraliçe Vaekehu’nun portresi-
ni yapar.
Resim yeteneği dikkat çeken Loti,  kısa 
süre sonra uzak ülkelerde çizdiği resimleri 
ve yaptığı röportajları satmaya başlar.
‘Loti’nin Evliliği’ adlı eserini yayımlayan 
Loti, belli ölçüde ün kazanır ve bu sayede 
resim çizmeyi bırakarak, hem deniz suba-
yı kariyerine devam eder hem de kendisini 
yazmaya verir.
Böylelikle, 1890’da, sevdiği yerleri, in-
sanları ve anıtları sabitlemek için, fotoğ-
raf çekmeye başlar. Klişeleri yayınlanmak 
amacıyla değil, keyif için ve seyahatlerin-
den iz kalsın diye çeker.

Çocukluğundan beri, Loti’nin  zamanı ya-
kalayamama ve ölüm saplantıları vardı. 
Fotoğrafçılık ve koleksiyonculuk bu korku-
larla mücadele etmenin bir yoluydu.
“Zamanı durdurmak,  kaçınılmaz sonu ge-
ciktirmek,  kendini ölümün ötesinde de-
vam ettirmek… Bunlar,  yaşamı boyunca 
Pierre Loti’nin kaygıları olmuştur.  Loti,  çe-
şitli yollardan zamanın engellenemeyen 
kaçışını yenmeye çalışmıştır. En anlamsız 
cisimleri zarflayarak, etiketleyerek, mum-
yalayarak, küçük bir müzede düzenleyip 
sınıflandırması ve bilim kaygısıyla değil de 
geçmiş bir zamanın, «ölmüş bir geçmişin» 
kanıtları olarak saklaması bu nedendendir. 
Buna bir salyangozun, yağmurlu bir gün-
de, bahçede unutulan bir tarih kitabının 
kapağına bırakmış olduğu salya izi de da-
hildir. Bu, kibrini kendisinin de hissettiği 

saçma bir fetişizmdi ancak kendisine engel 
olamıyordu.”Alain Quella-Villéger ve Bru-
no Vercier.
‘‘Bir kez daha, beni izlemek isteyenler be-
nim bakışlarımla bakmak zorunda kala-
caklar: Büyük İstanbul’u adeta benim ru-
humdan geçerek görecekler...’’
Ah! İstanbul! Beni hâlâ büyüleyebilen 
isimler arasında, bu isim en sihirli ola-
nı. Telaffuz eder etmez, gözümün önü-
ne bir manzara geliyor: Yukarıda, hava-
da çok yukarıda ve uzakların muğlaklı-
ğında, devasa bir şey, kıyas götürmez bir 
kent silüeti beliriyor. Deniz, ayaklarına ka-
panmış; binlerce gemi ve teknenin dur-
mak bilmeden geçtiği ve Doğu’nun tüm 
dillerinde bir Babil yaygarasının yüksel-
diği deniz; duman, upuzun yatay bir bu-
lut gibi, kara gemilerin ve yaldızlı kayık-
ların üzerinde, rengârenk ve pazarlıkları-
nı bağırarak yapan kalabalığın üzerinde 
dalgalanıyor; ardı arkası kesilmeyen du-
man, her şeyin üzerini kaplıyor. Ve koca 
şehir orada, sanki bu sis ve kömür tozları-
nın üzerinde asılıymış gibi ortaya çıkıyor. 
Masmavi göğün üzerinde zıpkın gibi mi-
nareler sivriliyor, kubbeler, kubbeler yük-
seliyor, gri beyaz, ölü beyaz kocaman yu-
varlak kubbeler, yüzyılların değiştirmedi-
ği camiler taş çanlardan oluşan piramit-
ler gibi birbirlerinin üzerinde kat kat du-
ruyor; bizim Batılı vapurlarımız henüz et-
raftaki havayı kirletmeden önce, gölgesin-
de sadece eski zaman yelkenlilerinin de-
mir attığı o kutsal camiler, belki eskiden 
daha beyazdılar ancak hiç değişmemiş-
ler, İstanbul’u o dev kubbeleriyle taçlan-
dıran ve kente, dünyada hiçbir kentin sa-
hip olmadığı bu eşsiz, bu görkemli silüeti-
ni veren camiler... Bu camiler, değişmeyen 
geçmişi yansıtıyor; yüksekliklerde hâlen 
hükmünü sürdürmekte olan o eski Müslü-
man ruhunu taşında, mermerinde gizliyor.  
Marmara ya da Asya derinliklerinden ge-
lindiğinde, ufkun değişken sis bulutunun 
üzerinden önce onları görürsünüz; rıhtım-
da ve denizde modern ve sıradan olup ha-
reket etmekte olan her şeyin üzerindedir-
ler, eski anıların ürpertisini, İslam’ın büyük 
tasavvufî rüyasını, korkutucu Allah’ı ve 
ölüm fikrini çağrıştırırlar. (...)

n Aleyna BÜYÜKŞALVARCI
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Sanat / Pierre Loti



NeDenSiz Mayıs 201416

Lisemizde yapılan Gönüllülük Günü’nde, kendi kabuğumuzda yaşamayıp etrafımızda olup bitene de ku-

lak kabartarak gönüllülük bilincine sahip bir insan olmanın önemini bir kez daha anladım. Yardım et-

mek insanın duygu dünyasını zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda onu olgunlaştırıyor. Çevresinde-

ki sorunlarla yüzleşince kendi hayatındakileri büyütmemeyi öğreniyor.

Açılış konuşmasında yakaladığım en önemli nokta gönüllülüğün bir hobi değil ciddi bir çalışma olduğudur. 

Belli bir disiplin ve çaba gerektirir. Peki ama nasıl yardım etmeliyiz? Şüphesiz ki en önemli unsur insanların gu-

rurunu kırmadan onlara ulaşmak ve ihtiyaca yönelik çaba sarf etmektir. Bir kuruluşa yardım etmeye başla-

madan önce o kuruluşun amacını, ne yaptığını ve bizim onlar için ne yapabileceğimizi bilmek bu yolda atıla-

cak ilk adım. Hangi yaşta olduğumuz önemli değil, bir lise öğrencisi olarak bile yapabileceklerimiz var. Önem-

li olan istemek.

Günün ilerleyen saatlerinde ben TURGÖK’ün tanıtımına yönelik bir seminere katıldım. Bir vakfın başına Türki-

ye sözcüğünü alabilmesi için alanında ilk olması gerekmektedir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı da alanın-

da bir ilk. Burada yapılacak birçok çalışma var. Kitaplar gönüllü kişiler tarafından seslendirilerek kaydediliyor. 

Seslendiren kişiler bir kabine geçip okuyorlar ancak kabin sayısının azlığı nedeniyle (5 tane kabin bulunmakta-

dır.) randevu ile çalışmak önemli. Bir randevunun iptali için 4-5 gün önceden haber verilmeli ki boş kabine bi-

risi atansın. Basılan kitaplar ihtiyaç sahiplerine bir etiketle gönderiliyor, okunduktan sonra başkalarının da fay-

dalanması amacıyla kuruma iade ediliyor. Bu sistem sayesinde daha çok insan aynı kitabı okuyabiliyor.

Kabartmalı harflerle basılan kitaplar birçok süreçten geçerek hazırlanıyor. Basılmadan önce kitaplar bilgisaya-

ra geçiriliyor ve kabartmalı harflerle tekrar basılıyor bu sırada iki kez kontrol ediliyor, varsa yanlışlıklar düzel-

tiliyor. Kitap sayfalarının bir araya getirilmesi, basımı ve kapak hazırlığı da kurum tarafından gerçekleştiriliyor. 

Aynı zamanda görme engelli bir kişi kabartmalı harflerle bilgisayarda yazı yazabiliyor.

Yukarıda saydığım faaliyetlerin yanında görme engelliler için üniversiteye giriş sınavlarının okunması adına da 

çalışmalar yapılıyor, bu sınavların diksiyonu düzgün kimseler tarafından okunması büyük önem taşıyor, yaban-

cı dil kısmı için de telaffuz çok önemli.

n İdilbike KARA

OKULUMUZDA 
FARKLI 
BİR GÜN

Sosyal Sorumluluk / Gönüllülük Günü
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Söyleşi

Mesleğinizi nasıl tanımlarsınız?

“Yardım mesleği” olarak tanımlarım: İnsanlara kim ol-
duklarını, duygu, düşünce ve davranışlarını anlamaları-
na yardım etmek, gelişimlerine yardım etmek. İnsanla-
rın kendi potansiyellerini özellikle de problem çözmeye 
dair potansiyellerini geliştiren ve problemlerin kaynağı-
nı anlamalarını, farkında olmalarını sağlamak adına ya-
pılan bir meslek.

Bu mesleği neden seçtiniz?

Hep soruyorum kendime bunu. Sanırım akıl hastalıkla-
rı ve psikolojik problemlere karşı ilgim vardı daima. İn-
sanların nasıl hissettiklerini ve ne düşündüklerini merak 
ediyordum ve onlara  yardım etmek istedim. Bu mesle-
ğe karar verip, “Ben psikolog olacağım.” dediğimde on 
altı yaşımdaydım.

Bu mesleğin hangi alanına yöneldiniz?

Klinik psikoloji, psikoterapi alanına yöneldim. 

Psikolog olma yolunda neler yaptınız? 
Nasıl bir eğitim sürecinden geçtiniz?

Önce dört yıl psikoloji lisans eğitimi aldım, ardından kli-
nik psikoloji yüksek lisansı yaptım. Okul sonrası mesle-
ki eğitimlere, kongrelere katıldım. Pratiğe başladığım-
da kendim için psikoterapi sürecine girdim ve uzunca bir 
süre süpervizyon altında çalıştım. Tabi hâlâ öğrenmeye 
devam ediyorum.

Psikolog olmak için ne gibi özelliklere sahip olmak ge-
rekir?

İnsanların duygularına, düşüncelerine ve davranışlarına 
dair gerçekten merak sahibi olmak ve yardım etmeyi is-
temek gerekir. Ruhsal alanda çalışmak için derinlik, sa-
bır, kontrol, dürüstlük ve cesaret olmazsa olmaz beceri-
lerdir. Psikoterapi bir insanı, bir varoluşu anlama ve kav-
rama çalışmasıdır. Derinlemesine, yargılamaksızın, em-
patik ve mutlaka entelektüel bir çaba ile sürdürülen bir 
meslektir. Disiplinli olmak, etik kurallara sıkı sıkıya bağlı 
kalmak ve gündelik hayattakinden biraz daha farklı, de-
rin bir yakın ilişkiyi sürdürebilmek gerekir.

Mesleğinizin olumlu/olumsuz tarafları nelerdir?

Olumlu tarafı insanlara yardım ettiğini görmek: İnsanla-
rın kendileri ve hayatları hakkında derinlemesine kavra-
yış sahibi olmaları, problemlerinin kaynaklarını anlama-
ları ve kendileri üzerinde kontrollerinin artmasıyla ha-
yatları değişiyor, problemleri çözülüyor. Mesela çocuk-
larda çok güzel sonuçlar alınıyor; yetişkinlerde hem bi-
reysel terapiler hem de aile terapilerinde, insanları çok 
zor noktalara götürecek problemler aşılıyor, çok mutlu 
edici bir şey bu.

Tabii karanlık görünen bir yanı da var işimizin. Çoğun-
lukla  problemlerin konuşuluyor olması, yoğun duygusal 
malzemenin paylaşılması gibi. Travma kurbanlarıyla ça-
lışmanın zorluğunu tahmin edebileceğiniz gibi bir trav-
ma kurbanının normal yaşamına dönmesine katkıda bu-
lunmanın memnuniyetini de tahmin edebilirsiniz. 

Psikolog olmak hayatınız boyunca ne gibi değişiklikler 
yarattı?

Daha disiplinli ve düzenli bir insan olmama katkıda bu-
lunduğunu söyleyebilirim. Sürekli hayat hakkında dü-
şünmek, okumak ve çalışmanın, anlam arayışının kişi-
liğimi ve yeteneklerimi geliştirdiğini düşünüyorum. En 
önemlisi yaşama, yaşam yandaşı tarafa elimden geldi-
ğince hizmet edebildiğimi hissediyorum.

Bir psikolog ve bir psikiyatrist birlikte çalışabilir mi?

Evet, çoğu zaman birlikte çalışırız zaten. Psikologlar hekim olmadıkları için 
ilaç yazmak ve hastanın tıbbi tedavisini düzenlemek faaliyet alanları değildir. 
Dolayısıyla tıbbi tedavi gerektiğinde, organik bir problem olabilir ya da prob-
lemin kaynağı organik olabilir, o zaman psikiyatristlerin veya başka hekimle-
rin de sürece katılması gerekir. İlaç tedavisi gerekiyorsa psikiyatri konsültasyo-
nu istenir, psikiyatrist hastayla görüşür ve ilaç tedavisine yönlendirir. Psikiyat-
ristler hekimlerin yapması gereken bütün işleri yapmakla beraber psikoterapi 
de yapabilirler. Ama genelde bir psikiyatrist psikoterapi yapıyorsa ilaç tedavisi-
ni başka bir psikiyatrist üstlenir. 

Mesleğinizde sizi etkileyen bir olayı bizlere anlatabilir misiniz?

Burada hastalarımla ilgili ayrıntıları paylaşmam uygun olmaz. Ancak psikote-
rapi sürecinde ve sonrasında kişilerin gelişimleri beni her zaman etkilemekte-
dir.

Bu mesleğin yapılışı/düzeni nasıldır?

Genelde görüşmelerimiz kırk beş dakika sürer. Haftada en az bir kere görüşü-
rüz, iki kez görüşülmesi idealdir. Psikodinamik psikoterapilerin bir seneden az 
sürmemesi beklenir. Çünkü davranışlardansa daha çok karakteri değiştirmeye 
yönelik çalışma yaparız ve bu da zaman alır. 

Kuralları çok sıkı olan bir meslektir, en önemli kurallardan biri gizlilik ilkesi-
dir. Bu ilkeyi bozmayız, o danışan hakkında üçüncü kişilerle konuşmayız. Eğer 
süpervizyon çalışması yapıyorsak mutlaka o kişinin kimliğinin tanınmaya-
cak hale getirildiğinden emin oluruz. Genelde üç durumda terapistler bu il-
keyi bozarlar: ilki kişi kendine zarar vermeye kalkarsa, ikincisi kişi bir başka-
sına zarar vermeye kalkışırsa ve üçüncüsü de çocuk istismarı durumlarında-
dır. Bir başka kural olarak; dışarıda danışmanlarımızla görüşmeyiz, onlarla ar-
kadaş olmayız. Terapi sürecinde hastayı suistimal edecek türden bir ilişki kur-
mak meslekten ihraç edilmenize yol açar. Ayrıca tanıdığımız veya dolaylı ola-
rak bir ilişkimiz olan biriyle psikoterapi yapamayız.

Bazı özel merkezlerde, okullarda veya hastanelerde çalışan terapistler hariç, 
genelde bir terapist  kendi düzenlediği saatlerde çalışabilir. Klasik mesai saat-
lerine uymak zorunda değildir.

Psikoterapi başlangıçta maddi geliri yüksek bir meslek değildir ve kazancın 
önemli kısmı meslekteki eğitimlere yatırılır. Ama alanda belli bir noktaya gel-
dikten sonra yeterli bir kazanca ulaşmak mümkündür.

n Ayşesu BAKIRTAŞ – Sahra ARCA

Psikolog olmak
“Sürekli Hayat Hakkında Düşünmek”

Say›n Oya Arca’ya sorular›m›z› yan›tlad›€› için teflekkür ediyoruz.
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Sizi tanımak isteriz, kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben, oyuncu bir ailenin, oyuncu oğluyum. Bizde oyunculuk kuşak-
tan kuşağa geçen bir şey.  Benim babam da çok meşhur bir oyun-
cuydu. O da Türkiye’ye mal olmuş birisidir. Kardeşim de oyuncuy-
du. Ben de oyuncuyum. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı mezunuyum. Ötekileri zaten biliyorsunuz.

Çocukken en büyük hayaliniz neydi?

Çocukken en büyük hayalim atom mühendisi olup okullara bomba 
atmaktı. Evet, evet okullardan gerçekten nefret ediyordum. Ama 
şöyle bir şey söyleyeyim, hepinizin kulağına küpe olsun: Okulu 
bitirdiğim gün okulu özlemeye başladım. Çok zevkli bir hayat,  
okul hayatı, öğrencilik hayatı eğer değerini bilirseniz.

Şu an yaptığınız meslek dışında ne yapmak isterdiniz? Neden?  

Türkiye öyle bir yer ki gençler,  oyunculuk aktörlük -gerçekten 
yapılan aktörlükten söz ediyorum- yapıyorsanız zaten başka hiçbir 
iş yapamayacağınız için yapıyorsunuz demektir. Anlatabiliyor 
muyum? Bizim elimizden başka bir iş gelmez pek. Ben bir sürü iş 
yapmaya kalktım uluslararası nakliyeden restoran açmaya kadar 
ama biz sadece fikir olarak onları yapabilirmişiz gibi gelir bize, 
başka birisini oynamak gibi ama yapmaya çalışınca yapamadığımızı 
görürüz.     

 En severek oynadığınız rol neydi? Neden?

En severek oynadığım rol; açıkçası bir tiyatro oyunuydu. Murathan 
Mungan’ın eseriydi. Üçleme diye bir şey vardır hepiniz bunu okur-
sunuz diye ümit ederim. Taziye, Geyikler Lanetler, Mahmud ile 
Yezida diye üç tane oyun. Başlamasından bitmesine kadar on iki 
buçuk saat sürüyordu. Seyretmeye gelen insanlar sabah gelip 
akşam çıkıyorlar, akşam gelip ertesi sabah çıkıyorlardı. Oyun arala-
rında fasulye yiyorlardı, pilav yiyorlardı. Orada çok çok hoşuma 
giden bir çalışma yapmıştım, o oyunun anlatıcısını oynuyordum on 
iki saat sahnede kalıyordum. Güzeldi.

Türkiye’nin en iyi komedyenlerinden birinin oğlusunuz. Babanız 
hakkında ne söylemek istersiniz?

Necdet Tosun benim gördüğüm -ki çok ucuna yetişebildiğim- kor-
kunç güzel bir hayal dünyasının kahramanıydı. O zaman her şey 
çok güzeldi. Yani sinema sektör değildi, bir arkadaş grubunun 
kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalışmasıydı. Ben onun çok 
azına şahit oldum, çok saygı duyulacak iş yapan insanlardı. Sadece 
Necdet Tosun değil herkes Hulusi Kentmen, Sami Hazinses,  bir 
sürü insan.

Tanışmanız imkânsız olan biri ile tanışma şansınız olsaydı kiminle 
tanışırdınız? Onunla ne konuşmak isterdiniz?

Charlie Chaplin ile tanışmak isterdim. İkinci Dünya Savaşı sırasında 
dünyanın başındaki büyük bir illeti, Hitler denilen fenomeni, 
bence tek başına yenmiştir Charlie Chaplin. Şarlo karakteri bir 
oyuncunun bir sanat eseri ile bunu yapabilmesi, başlatabilmesi 
insanların Hitler gibi insanlarla dalga geçebileceğini göstermesi ve 
ondan sonra öyle kötü insanların hep dalga geçilmesi onun eseri-
dir. Ben onunla tanışmak çok isterdim.

Daha önce aynı projede yer almayıp, beraber çalışmak istediğiniz 
sanatçı var mı? Size göre onu diğer sanatçılardan ayıran özellik 
nedir?

Ee var ama işte onlar da pek çalışamıyor. Mesela Münir Özkul var 
-Hababam Sınıfı’ndan hatırlıyorsunuz - onla beraber çalışmak iste-
dim ama o çalışamıyor.  Şener Şen ile çalışmak istedim, çalıştım. 
Efendime söyleyeyim, bir sürü insanla çalıştık, Yılmaz Erdoğan’la 
Cem Yılmaz’la herkesle çalıştık. Benim en çok istediğim Münir Abi 
olurdu. Münir Abi de çalışamıyor artık.

Sinema mı, tiyatro mu, dizi mi?

Tiyatro. Burada herhangi bir tartışma çıkacağını zannetmiyorum. 
Tiyatro yani ateşle oynamak gibi zevkli bir şey. Ötekilerinin hepsi 
iyi ama mesela çalışma saati uzun, tiyatronun çalışma saati uzun 

Erdal Tosun
Dinleyin, görün, seyredin, 

gezin ne olursa olsun 

sanatı ihmal etmeyin 

çünkü dünyayı anlamanın 

en güzel şekli.

“Dünya romanlardan ibaret değil 

ama romanlar dünyadan ibaret”

Ünlü sinemacı, tiyatrocu Erdal Tosun’la eğlenceli bir röportaj 

yaptık. Sıcakkanlılığını röportaja da yansıttı. 

İşte içten ve düşündürücü cevapları: 

Tiyatro
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diye şikâyet etmez kimse ama dizide eder, sinemada eder. Çünkü 
o başka bir şeydir, diğeri başka bir şeydir. Tiyatro disiplini tama-
men saf olma yani saflaştırılma ile ilgili bir şey. Çok güzeldir tiyat-
ro!

Peki sinema mı, dizi mi?

Sinema, benim için sinema. Ama hani bir sinema filmini üç milyon 
kişi seyrediyorsa iki buçuk milyon kişi seyrediyorsa -ki bu iyi bir 
sinema filmi yani iyi seyredilen bir sayı demek- bir diziyi bir gece-
de 7-8 milyon kişi izliyor. Yani dizi daha fazla insana ulaşıyor, daha 
fazla insanı etkiliyor. Güzel bir şey yaptıysanız daha fazla insan 
karşısında gururlusunuz. Televizyon maalesef çok çabuk yapılması 
gereken bir iş. Bugün gideceksin, yatacaksın, ertesi gün, bugün 
sizinle beraber giden senaristin, yazdığı yeni bir şeyi yeni okuyup 
başlayıp çalışıp öğleden sonra çekeceksin. Akşamleyin geleceksin 
montaj yapılacak ee bu can sıkıcı bir süreç hâline gelebiliyor. Ama 
sinemada öyle değildir. Sinemada senaryo yazılır, konuşturulur, 
şartlar oluşturulur, oyunculara ulaştırılır. Okunur, bir daha buluşu-
lur, okunur, bir daha buluşulur. Çekilecek yere gidilir, bakılır, hazır-
lıklar yapılır, insanın kendisini bir şeyin içinde hissetmesi için, bir 
çerçevenin içinde hissetmesi için sinema daha özeldir. Ancak dizi 
maalesef çokça fazla insana seyrettirilebilen ama çok kolay hazır-
lanması gereken -mecburen çünkü haftada bir defa yayınlanacak- 
bir şey. Yani öyle dengesizlik var işin içinde.

Gelen teklifleri hangi kriterlere göre seçersiniz?

Gelen tekliflerde, bütün oyuncular için önce okuduğu şey mühim-
dir, yani senaryosu, işin senaryosu. Öncelikle senaryoya bakar her-
kes, bunun aksini söyleyen yalan söyler. Sonra çalışma şartlarına 
bakar, oyuncular yani çalışma şartları derken kendisinin çalışma 
şartından çok etrafındakilerin çalışma şartına bakar. Çünkü bir 
filmi üç haftada yetiştireceğiz dediklerinde orada insanlar fazla-
dan çalıştırılacak bir yorgunluk, karşılıksız bir yorgunluk oluşturu-
lacak demektir. Bir sürü oyuncu onun içinde olmak istemez mese-
la. O üç haftada çekmeyi düşündükleri film altı haftada çekildiğin-
de herkes daha rahat, daha yaratıcı olabilecektir. Onun için çalışma 
şartları da önemlidir. Bir de kimlerle iş yapacağı da önemlidir tabi 
ki. Yani oyuncular, rejisör, yönetmen. Bunların hepsi önemlidir. 
Onların ortalamasından bir şey çıkartılır. Ama öncelikle senaryo-
nun beğenilmesi lazım.

Oyunculukta altın kural nedir?

Oyunculukta altın kural şu; Üşenmeyeceksin.  Şimdi üşenmemek 
ne demek, hazırlığın sana tam gibi gelse de her zaman eksiktir. 
Çünkü mesela ben diyelim 50 yaşında bir maden işçisini oynaya-
caksam üç günde 50 yaşında maden işçisini anlamam çok zor. 
Üşenmemek bütün vaktinizi yapacağınız işe yoğunlaştırmak 
demek. Oynadığınız adam kim, siz kimsiniz? İkisinin ortak yönleri 
neler? Nelerin üzerine basabilirsiniz de kırılmaz? Nelerin üstüne 
basamazsanız düşersiniz? Bunları anlamak için uzun araştırmalar 
gerekir. Süre kısadır hep onun için her saniyenizi değerlendirmek 
zorundasınız. Şimdi şurada oturayım bir kahve içeyim, bambaşka 
şeyler düşüneyim diyemez bir oyuncu. Bir oyuncu hep oyunculuk 
düşünür.

Dram mı komedi mi?

O yani elindeki şeyin ne kadar güzel olduğuna bağlı. Yani bazı 
dramlar vardır çok komik bir şey oynamaktansa onu söylemeyi çok 
istersin mesela ya da bazı komediler vardır onu söylemek için hani 
öyle zeki bir espri vardır ki senaryoda, onu söylemek için rolünü 
değiştirmek istersin yani ben oynayayım, onu o oynasın dersin. 
Yani o işin parlaklığına göre değişir.

Edebiyatla ilgilenir misiniz?

İlgilenmez miyim? İnsan zaten doktor da olsa, bir mühendis de 
olsa, bir oyuncu da olsa edebiyatla ilgilenmek zorundadır, resimle 
ilgilenmek zorundadır. Zorundadır derken bu fırça darbeleri, vuru-

şu gerçekten üstadın burada bilmem ne demesine gerek yok. 
Bakınca bir resimle anlaşabilmesi, kendisinin anlaşabilmesi, ne 
olduğunu anlayabilmesi önemli. Oyuncunun, herhangi bir müziği 
küçümsememesi gerekir. Aman Allah aşkına türkü bunlar, ya aman 
klasik müzik falan. Herhangi bir müziği küçümseyemezsiniz. 
Edebiyat elinizin altındaki en önemli cevher. Bir tane roman okur-
sunuz evde otururken dört yüz sayfanın beş yüz sayfanın içinde 25 
kişiyle tanışırsınız, yirmi beş tane ayakta durabilen insanla tanışır-
sınız. Yani bu insanın ufkunu çok genişleten bir şeydir. Bence sine-
madan önemlidir roman yani sinemacı olmama rağmen. Çünkü 
romanda her okuyanın kendisine yeni bir dünya açma olanağı var, 
şimdi bana dese ki hafif karanlıktı giriş yukarıdan bir ışık geliyordu 
ama ortalığı tam aydınlatamıyordu, sesler insanı ürpertecek kadar 
alçaktı, fakat vardı. Şimdi bunun sana söylediğinde sana okudu-
ğunda bambaşka şeyler düşünebilirsin ve senin mekânın tahta 
gıcırdayan bir mekân olabilir. Benim hayalimde canlandırdığım 
mekân çok acayip bir efendime söyleyeyim metaller bilmem nele-
rin olduğu bir mekân olabilir ya da çok şık parlayan bir mekân ola-
bilir. Ama hepimiz başka bir şey düşünürüz o sırada. İşte roman ne 
kadar insan varsa o romanı okuyan insan kadar açılır. Onun için 
biz her açıp okuduğumuz romanla biraz daha anlarız dünyayı. 
Dünya romanlardan ibaret değil ama romanlar dünyadan ibaret. 
Dünyadaki her şey var yani. Edebiyat daha doğrusu güzel sanatla-
rın hepsi ile bütün insanlar anlaşmak zorunda.

Kalbinizde en özel yere sahip olan filminiz hangisidir?

Vizontele, çünkü kardeşime adanmıştır, kardeşimi o filmin çekimi 
sırasında kaybettim. O filmi Yılmaz Erdoğan kardeşime adamıştır, 
onu çok severim.

Size göre sanata dışarıdan müdahale var mı?

Olmaz mı? Herkes sanata müdahale etmek istiyor çünkü sanatın 
gücü tartışılmaz. Küçümsenebilir ama tartışılmaz. Küçümseyenler 
olmuştur, olacaktır. Hep başları belaya girer. Charlie Chaplin gibi 
birisi çıkar bir gün adamı madara eder. Onun için de herkes sanata 
el koymak ister aman bu benim altımı oymasın, bu beni çürütme-
sin diye ama sonra hepsinin sanatla başı belaya girer. Çünkü sanat 
herkesin anlaşmak zorunda olduğu bir şeydir. Dolayısıyla kendisini 
anlatmak için bir yol bulur yani siz ona müdahale ettikçe o kendi-
sine müdahale edildiğini ortaya çıkarır, zaten etrafımızda da görü-
yoruz, göreceğiz de bundan sonra. Sanat buna itiraz eder.

”Türkiye’de Tiyatro” denilince aklınıza gelen ilk şey nedir?

Sizin de aklınıza aynı şeyin gelmesi imkânsız. Bizim aklımıza 
Muhsin Ertuğrul geliyor. Çünkü Türkiye’de tiyatroyu kuran, okulla-
rını, sahnelerini kuran ilk insan. Bizim için çok önemli Muhsin 
Ertuğrul. Tiyatro var da modern tiyatrodan söz ediyoruz. Yoksa 
bizim kendi geleneksel tiyatromuz yüzyıllardır var. Dolayısıyla 
Muhsin Ertuğrul benim için önemli.

Genç tiyatroculara önerileriniz var mı?

Dinleyin, görün, seyredin, gezin ne olursa olsun sanatı ihmal 
etmeyin çünkü dünyayı anlamanın en güzel şekli. Güzel sanatlar 
diyor baksana adı bile iddialı. Bundan kimse geri kalmasın, herkes 
hayatının içinde bir yere yerleştirmeye çalışsın. Benim kırk yaşında-
ki bir arkadaşım çiçekçi normalde, klarnet çalmaya başladı, o 
kadar mutlu ki şimdi. İnsanın hayatını çok değiştirir. Hayal dünyası-
na dalmayın sanatla ama sanatı ihmal etmeyin.    

Kendinizi bir cümle ile özetlemek zorunda olsanız o cümle ne 
olurdu?

Kendini bir cümlenin içine sığdırmaya çalışma kardeşim derdim. 
Kendime öyle derdim napayım?

Bizi kırmayıp tüm sorularımızı cevapladığı için 
Erdal Tosun’a teşekkürler…

n Birce AKAY

Tiyatro
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Gelmiş Geçmiş En İyi 4 Anime
1-Full Metal Alchemist
Gerçek adı Hegane no renkinjutsushi olan bu anime gelmiş geçmiş en iyi 10 anime sı-
ralamasının içindedir. Kimyanın bilim aynı zamanda büyü olarak kabul edildiği fan-
tastik bir dünyadaki 14 ve 15 yaşındaki iki kardeşin maceralarını anlatmaktadır. Bu iki 
kardeş küçüklüklerinden beri simyayla iç içedirler ve annelerinin ölümünden sonra 
onu diriltmek için simyaya başvururlar. Fakat simya da bir bilimdir ve doğanın kuralla-
rı olduğu gibi simyada da kurallar vardır. Bir şey yaratmak için ona değer ölçüde baş-
ka bir şey feda edilmelidir. Buna eşit takas denilmektedir. Simyadaki en önemli kural 
canlıyı geri getirmemektir. Bu çok büyük fedakârlıklar ve beden için ruh bulmayı ge-
rektirir. Eğer yeterli malzeme yoksa simyacılar için çok kötü sonuçlar uyandırır. İki kar-
deşin annelerini geri getirmeyi denemeleri sonucunda biri bacağını diğeri ise vücu-
dunu kaybeder ama abisi kolunu feda ederek simyayla kardeşinin ruhunu şans eseri 
odada bulunan bir zırha koyar. Aslında kardeşlerin hayatta kalmaları bile bir mucize-
dir. Aynı zamanda Felsefe Taşı diye bir nesne vardır ve bu nesne sayesinde eşit takas 
yöntemi hiçe sayılır. İstenilen simya yapılabilir, bir vücuda ruh konulabilir. Kahraman-
lar vücutlarını geri alabilmek ve annelerini hayata geri döndürmek için Felsefe Taşı’nı 
aramaya koyulurlar.’

Full Metal Alchemist’in başka bir serisi daha vardır. Adı Full Metal Alchemist Brother-
hood olan bu anime Manga versiyonuna daha yakındır.

2-Death Note
Yagami Light 17 yaşında, hayattan zevk almayan, derslerinde başarılı bir çocuk-
tur. Çok zekidir ancak her günün sıkıcı geçtiğini düşünüyordur. Bir gün derstey-
ken gökten okulun bahçesine bir şeyin düştüğünü görür. Dersten sonra neyin düş-
tüğüne bakar. Bu Death Note’tur. (Ölüm Defteri) Bir Japon inancı olan Şiniga-
mi insanların ölümleriyle beslenen Şinigamileri (Ölüm Tanrılarını) barındırır. Her 
Şinigami’nin bir ölüm defteri vardır. Şinigami dünyasından sıkılmış ölüm tanrısı 
Ryuk defterini dünyaya bırakmaya karar verir. Defteri ilk kim bulursa defter onun 
olacaktır ve bu sayede Ryuk’a da sahip olacaktır.

Bu defteri bulan Yagami Light kendini Ölüm Tanrısı olarak ilan edecek ve dünyayı 
kötülüklerden temizleyecektir. Hapishanedeki mahkumları öldürmeye başlar. Ya-
gami Light’ın hiçbir şeyle uğraşmasına gerek yoktur. Tek yapması gereken ölecek 
olan kişinin ismini bilmesi ve adını yazarken yüzünü hayal etmesidir ama Yagami 
Light’ın işi profesyonel detektif olan ‘L’ sayesinde hiç kolay olmayacaktır.

3-Naruto
Hikâye ormanlar ve köylerle kaplı olan günümüz dünyasında geçiyor. Bu kasabalar nin-
jalar tarafından yönetiliyor. Aynı zamanda Ninja okulları çok önemli bir yere sahip olu-
yor. Ninjaların kıdemleri var ve köklü Ninja aileleri bulunuyor. Her ninjanın kendine 
özgü doğumda ya da çocukluktan gelen özel yetenekleri, ninja hareketleri var. Kahra-
manımız Uzimaki Naruto ise Kum kasabasında yaşıyor. Uzimaki Naruto 13 yaşında, ye-
tim ve herkes tarafından dışlanan biri. Çünkü doğmadan önce Kanoha Kasabasına sal-
dıran 9 kuyruklu Tilki canavar kahramanımızın içine hapsediliyor ve bu uğraşta bir sürü 
Hogake (köyün bilginlerine deniliyor) ölüyor. Bu nedenle Uzimaki Naruto kendini kanıt-
lama ve içindeki canavarla savaşma serüvenine başlıyor.

4-One Piece
Monkey D. Luffy 17 yaşında bir çocuktur. Hasır şapka korsanlarının kaptanıdır. Bir 
gün tesadüfen şeytan meyvesi olan Gomu Gomu no Mi’yi yemiştir. Bu meyve ona 
özel bir yetenek vermiştir. Artık bedeni lastik gibi esnemektedir. Anime boyun-
ca isteği, korsanların kralı olmaktır ve bunun için ismi ‘One Piece’ olan ve korsan-
lar kralı God Roger’ın ölmeden önce gizlediği hazineyi bulması gerekiyordur. Ar-
kadaşı Zolo üçlü kılıcı kullanan bir dövüşçüdür ve dünyadaki en güçlü dövüşçü ol-
mak istiyordur. Nami adlı başka bir çocuğun ise yön bulma gibi bir yeteneği vardır. 
O da Dünya haritasını tamamlamanın hayalini kurmaktadır. Büyük hayalleri olan 
bu genç kahramanlar bir araya gelerek hayallerini gerçekleştirmek için müthiş bir 
maceraya atılırlar.  

Sanat
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“687” ne bir uçak seferi ne de ta-
rihsel önemi olan bir sayı. Bu sayı Fyo-
dor Mihailoviç Dostoyevski’nin “Suç ve 
Ceza” adlı kitabının sayfa sayısı. Peki, 
bu sayıyı bu kadar önemli kılan nedir?

Romanı eline alan çoğu kişinin dü-
şündüğü gibi ben de uzunca bir süre 
suçun planı yapılacak ardından suç iş-
lenecek ve ufak bir ceza sahnesi ile bi-
tecek diye hayal etmiştim. Fakat sonuç 
böyle olmadı. Romanın hem suçu hem 
cezayı barındıran polisiye türünü andı-
ran fakat psikolojik ve dönemin sosyal 
yönünü karakterler üzerinden yansı-
tan kurgusu vardı. Suç ve ceza diye iki 
farklı bölüme ayırmak imkânsızdı. Her 
ne kadar suçun işlenmesi iki sayfa sür-
se de işlenmiş şuç roman boyunca ceza 
ile birlikte anlatılmaktaydı.

Romanda karşımıza çıkan ilk ka-
rakter Raskolnikov’dur. Raskolnikov öy-
lesine sıradan oluşturulmuş bir karak-
ter değildir. Dostoyevski Raskolnikov 
adını Rusçada “bölünmüşlük” anlamı-
na gelen “raskolnik” ten türetmiştir. 
Bu bölünmüşlük teması romanda bir-
çok zıtlıkla karşımıza çıkmaktadır. Ön-
celikle Raskolnikov okulu yarıda bırak-

mış bir hukuk öğrenci-
sidir. Ana karakter ol-
masından da anlaşıldı-
ğı üzere suçu işleyen 
kişidir. Roman boyun-
ca bu karakterin bir-
çok zıtlıkla yüklü ol-
duğunu fark ediyo-
rum. ‹ki kişiyi baltay-
la öldürebilen bu katı 
ve cani olan kişi aynı 
zamanda cebinde kalan son parasını 
muhtaç bir genç kıza verebilecek ka-
dar da cömert. Çevresi tarafından yar-
dımsever ahlaklı diye bilinen bu genç 

2 kişiyi öldürebilen ve tefeci kadını öl-
dürdüğü için pişmanlık duymayan biri. 
Belki de romanın bu kadar uzun olma-
sının nedeni de buna bağlıdır. Karakte-
rini ve suçunu çevresinin onun hakkın-
daki düşüncelerinin arkasında gizli tut-
tuğu için katilin o olduğunun fark edil-
mesi zorlaşmıştır. Raskolnikov çevresi-
ni gözlemleyen sorgulayan biridir. Ro-
man boyunca yanında sadece bir tane 
arkadaşının ve ailesinin olduğu görü-
lür. Yani oldukça da yalnız biridir. Yaşa-

dığı ortam onun ruhsal dünyasının bir 
yansımasıdır. Örneğin yaşadığı oda ka-
ranlık ve dardır ve cinayetten sonra la-
birentleşir kendi yorumu ile “ne kötü 
bir oda” hâlini alır.

Peki Raskolnikov’a göre suç nedir? 
Burada bir ayrım karşımıza çıkar. Ras-
kolnikov insanları iki gruba ayırır: Sı-
radan olanlar ve olağanüstüler. Sıra-
dan olanlar sadece üreme sonucu or-
taya çıkmış ürünlerdir. Uysal, sakin, 
kurallar içinde yaşayabilen, itaatkâr 
bir hayat sürerler ve bunların, yasa-
ları çiğnemeye hakları yoktur. Bu dü-
şünce bana biraz Kafka’nın Başkala-
şım kitabındaki Gregor Samsa’yı dü-
şündürdü. Toplum içinde eğer bir bö-
cek olmuşsanız düşünceleriniz, sevdi-
ğiniz şeyler yok olmuşsa, tek yaptığınız 
düzenli olarak çalışmaksa ve o acıma-
sız düzenin arı gibi çalışan işçisi olduy-
sanız sizin böcekten farkınız kalma-

SUÇ VE CEZA
687

Analiz

Dostoyevski
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mış demektir. Raskolnikov da bahsetti-
ği sıradan insanları “bit”e benzetmiş-
tir. Özellikle bite benzetmesi onun gö-
zünde ne kadar iğrenç ve ne kadar ta-
hammül edilemez olduklarını göste-
rir. Tefeci kadını öldürmek istemesinin 
başlıca nedenlerinden biri de budur. 
Raskolnikov’a göre bir eylemin suç sa-
yılabilmesi için suçu işleyen insanın sı-
radan biri olması gerekir. Peki olağa-
nüstü olanlar? Romanda karşımıza çı-
kan düşüncelerden biri de Napolyon 
olma ideolojisidir. Napolyon birini öl-
dürdüğünde suç işlemiş sayılmazken sı-
radan biri öldürdüğünde suç işlemiştir. 
Olağanüstüler düzeni yıkmaya çalışır-
lar ve yasaları çiğneme hakları vardır. 
Romanın biraz da ironik bulduğum kıs-
mı burada başlıyor. Raskolnikov’un dü-
şünceleri kendi kafasında farklı bir yar-
gı sistemi ve duruşma yeri hazırlamış-
tır. Fakat tüm bu kendi inandığı doğ-
ruların yanında içinde yaşadığı toplu-
mun doğrularından sıyrılamaz ve so-
nunda içinde yaşadığı toplumun suç ve 
ceza kavramı onu yargılar ve cezasına 
karar verir. Toplum Raskolnikov’u ye-
ner. Öte yandan tefeci kadının öldürül-
mesi toplumun içine düşmüş bir tahta-
kurusunu öldürmektir. O bir insan de-
ğil bir prensiptir. Bu sayede onu öldür-
dükten sonra eşitsizlikleri giderecek ve 
düzenin bozukluklarını düzeltecektir. 
Fakat bu da kendi düşündüğü gibi ol-
maz. Tefeci kadını öldürmenin ötesi-
ne geçemez. Ötesine geçemediği için 
içine ve odasına kapanıp uyur. Zaman-

la kendi düşünceleri de değişir ve top-
lumdaki problemlere bir çözüm bula-
madığını fark ettiğinde birini gereksiz 
yere öldürdüğü için vicdan azabı ya-
şar. Hâlbuki başta olağanüstü insan ol-
manın verdiği haklarla budala, önem-
siz, hastalıklı, kimseye yararı olmayan, 
iki gün sonra kendili€inden ölüverecek 
olan birini öldürmek ve onun parasını 
alıp yok olup giden insanlara dağıtmak 
bir suç değildi. “Bir ölüm binlerce diri-
liş.” Bu hesaba göre bir cezaya ihtiya-
cı yoktur. Sonuçta iyi bir şey yapmıştır. 
Başka bir değişim de burada görülü-
yor. Romanın başında iki ayrı sınıfa ina-
nırken kendinin de sıradan olduğunu 
fark ettiği zaman onun için ceza başlı-
yor. Kafasını duruşma yerine getiriyor 
ve hem tefeci kadını savunuyor hem de 
kendi suçunun nedenlerini açıklıyor. İş-
lediği suçu fark ettiğinde kaçma fırsa-
tı varken kaçmaz çünkü artık cezadan 
korkmamaktadır. Hukukun cezasından 
kaçsa kendi vicdanından kaçamayaca-

ğını anlar. Cahit Zarifoğlu bir şiirinde “ 
Raskolnikov müthiş bir Allah ağrısı çek-
mektedir.” der. Bunu daha sonra Tanrı 
ile olan ilişkisinde anlatmak istiyorum.

Şimdi suçun nedenlerine gelirsek, 
Raskolnikov’u suça hazırlayan şey ne-
dir? Kitabın sayfalarını çevirdiğimde 
cinayeti işlemesinden önce iki önem-
li olay yaşadığını görüyorum. İlki rü-
yasında babasıyla beraber şahit olduk-
ları bir atın başını sarhoşların demirle 
parçalamasıdır. Bu rüyadan sonra sor-
gulamaya başlar. Atın öldürülmesi ve 
kendi işlediği cinayet benzerdir. Rüya-
sındaki atın sahibinin “atın sahibi be-
nim ne istersem yaparım” düşünce-
si Raskolnikov’u etkilemiştir. Atın ve te-
feci kadının da yaşlı ve artık iş göre-
mez hâlde olmaları da ortak bir nokta-
dır. İkincisi ise bir meyhanede iki ada-
mın tefeci kadını öldürüp parasını ala-
lım içerikli sözleri onu hazırlayan kü-
çük bir etkendir.

Henry Thomas B.’ nin “ Suçu top-
lum hazırlar suçlu işler.” sözü bu ro-
man için söylenebilir mi? Dönemin 

Rusyası’na karakterler üzerinden ba-
karsak: yoksul üniversite öğrencileri, 
ailesinin durumu yüzünden hayat kadı-
nı olan Sonya, kendini feda eden Dun-
ya, alkolik Marmeladov, menfaatçi Lu-
jin, tefeci kocakarılar, korku uyandı-
ran polisler... Aslında tüm bunlar Çarlık 
Rusya’sında bıçağın kemiğe dayandı-
ğı noktayı belirtir. Tüm bunlara bakar-
sak Raskolnikov Petersburg yaşamının 
bütün acımasızlıklarını, sefaletini, hak-
sızlıklarını ve eşitsizliğini görmüştür. 
Çevre Raskolnikov’u suça yönlendirmiş-
tir. Raskolnikov her ne kadar insanları 
ayırsa da acı çeken bu insanlığa bir çe-
şit saygı duymaktadır. Sonya’nın ayak-
larına kapanıp “ Senin değil, acı çeken 
bütün insanlığın önünde eğiliyorum.” 
diyen Raskolnikov gösterdiği saygıyı ve 
var olmayan eşitsizliği ne kadar kaldır-
mak istediğini anlatır.

Eser hakkında söyle böyle çıkarım-
larda bulunduk, peki bu eseri bir baş-
yapıt yapan şeyleri maddelemek müm-
kün mü?  Kitapta işlenen kavramların 
hepsi derinlemesine ele alınır. Dil me-
taforlardan arındırılmış yalın ve ger-
çekçidir. Karakterler olay kurgusu için-
de o kadar iyi betimlenmiştir ki roman 
boyunca hiçbir karakter yaptıklarından 
dolayı yadırganmaz. (Sadece ben ro-
manın sonlarına doğru Svidrigaylov’un 
kendini öldürdüğü sahneyi biraz hava-
da bulmuştum.) Şehrin kendisi dışında 
hiçbir yerin ismi verilmez sıkça D... so-
kağından çıkarken S... apartmanına gir-
di gibi bölümlerle karşılaşırız. Bu anla-
tılan olayın herhangi bir yerde de ola-
bileceğini belirtir. Bu sayede roman 
tüm dünya okurlarına seslenir ve gün-
celliğini sürdürür. Ana karakterin Rod-
ya gibi basit bir yurttaş olması okura 
kendini kolayca onun yerine koyma ra-
hatlığını sağlar. Raskolnikov’un hayatı, 
düşünceleri, mekânlar o kadar iyi bir 
kurgu içinde anlatılır ki okuyucunun 
kafasında soru işaretleri kalmaz.

Başka bir değinebileceğimiz nok-
ta ise romandaki ilişkilerdir. Roman 
Dostoyevski’nin hayatından önemli iz-
ler taşıyan bir romandır. Raskolnikov 
ve Dostoyevski benzerlikleri sıkça kar-
şımıza çıkmaktadır. Bir diğer açıdan 
Raskolnikov’un karakterlerle olan ileti-
şimi de bazı özellikler taşımaktadır. Ro-
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man boyunca onun Dunya’yı ne kadar 
çok sevdiğini üstüne titrediğini fark 
ederiz. Rodya’nın Sonya’yla olan ilişki-
si ise biraz semboliktir. Sonya ile olan 
ilişkisi Tanrı ile olan ilişkisindeki deği-
şimi gösterir. Sonya oldukça dindar-
dır onun aksine Rodya Tanrıya inanma-
yan onunla zıt düşen biridir. Razumihin 
ise Rodya’ya olan sadakati ile beni en 
çok şaşırtan karakter olmuştur. Onun-
la ilk tanıştığım zaman içimde romanın 
sonuna doğru bir kurnazlık çevirecek 
ve ne kadar ikiyüzlü olduğunu göste-
recek düşüncesi gelişti. Fakat romanın 
sonuna geldiğimde tam aksine Rodya 
en değer verdiği kişiyi yani kardeşini 
ona layık gördü. Razumihin,  Rodya ve 
Nastasya gözümde en sadık karakter-
lerdir. Anneyi ve kiracıyı gözümde can-
landırmakta oldukça zorlandım bel-
ki bu yüzden bir türlü kanım ısınama-
dı. Bu iki karakterin aksine en çok Ka-
terina İvanovna’yı gözümde canlandır-

dım. Zayıf, ince, uzun bedeni, sinirli ya-
pısı, sürekli öksüren ve şikâyet etmek-
ten bıkmış hâlleri...

Tüm bunlardan sonra aslında başta 
anlatmam gereken konuyu sona bırak-
tım. Şu anda ben neden suç ve ceza-
dan bahsediyorum? Suç ve Ceza haya-
tımda okuduğum en uzun kitap oldu. 
Bu kitaptan sonra kitabın kalınlığının 
hiçbir önemi olmadığını öğrendim. Her 
okulun yaptığı gibi bizim okulumuz da 
okuma anlama kapasitemizi arttırmak 
için çeşitli kitaplar okumamızı ve bun-
lardan sınav olmamızı istiyor. İlk dö-
nem Drina Köprüsü adlı kitabı on gün-
de toplam altmış sayfa civarında oku-
mak için işkence çekerken ikinci dönem 
Suç ve Ceza’yı yedi günde bitirdim. 
Okudukça okuduğum, okurken kaçıncı 
sayfaya gelmişim diye bakmadığım sa-
yılı kitaplardan en uzunu oldu. Elimde 
Suç ve Ceza gören herkes

“Bu kitap okunur mu? Nasıl bitire-
ceksin?” gibi tepkiler verdi. Sonuç ola-

rak bitirdim ve bu tepkiyi veren herke-
se inat o kitap kalın değil oldukça in-
ceydi demek istedim. Aslında kitaba 
başlamadan önce ben de sınıfımla be-
raber çok isyan ettim. Bir fen sınıfına 
687 sayfalık bir kitap biraz uçuk kaç-
mamış mıydı? Hesaplamıştık şubat tati-
linde her gün elli sayfa okusak on beş 
güne rahatça biterdi. Peki hangimiz 
günde elli sayfa okuduk ? Tabi ki hiçbi-
rimiz. Sınava beş gün kala farklı fark-
lı yollar bulduk. Bir kısmımız internet-
ten sesli kitabı dinledi bir kısmımız say-
fa atlayarak okudu bir kısım inceleme-
ler ve özetlere baktı bazıları okuyan-
lara anlattırdı. Ve ben ilk defa sına-
vına kitabı bitirememiş hâlde girme-
me rağmen sınavdan sonra kitabı bitir-
dim. 687 sayfayı disiplinli olarak oku-
mak çok zor olmasa da ben bitirdi-
ğim ve gece uyumayıp heyecanla oku-
duğum için kendimle gurur duyuyo-
rum. 14 Mart günü okulumuzda dü-
zenlenen bir konferansta Murat Gül-
soy (konuşmacı) “Bazı kitaplar vardır ki 
o kitapları başyapıt yapan bazı özellik-
leri vardır ve yeni yazılan çoğu kitap-
lar bunları aşamaz. Bu en iyilerin ara-
sına girip bir klasik olamaz” dedi. Suç 
ve Ceza da bu türden bir kitap. Oku-
duktan sonra kapağı kapatılıp bitiri-
lebilecek ve dolabın herhangi bir rafı-
na bırakılabilecek bir kitap değil. Ki-
tabın biraz da benim üzerimdeki etki-
sinden bahsetmek istiyorum fakat bir 
yandan da yazının fazla uzun olması-
nı istemiyorum. Kitabı okumaya uçakta 
başladım. Yeşil fosforlu kalemim, gö-
zümde lenslerim, sessiz bir ortam der-
ken okumaya hazırdım. Ön söz be-
nim için her zaman kitabın en anlam-
lı kısmını oluşturur. Ön sözün okuyu-
cuya ön yargı kazandırdığını düşünü-
yorum. Bu ön yargı bazen iyi bazen 
kötü olabiliyor. Benimki iyi bir ön yar-
gıydı. Ön sözde o kadar çok kavram-
dan, terimden ve romanı okurken dik-
kat etmem gereken noktalardan bah-
sediliyordu ki açıkçası biraz tereddü-
de kapıldım çünkü kendime okuma ko-
nusunda güvenemem, çoğunlukla me-
tinden çıkarmam gereken fikirleri an-
layamam. İçimde bir kararsızlık belir-
di ama bu kararsızlık eve gelip” Bugün 
ne pişirsem acaba?” diyen annemin ka-
rarsızlığı gibi değildi. Ya okumaya de-
vam edecektim ya da sınava kadar in-
celemeler detaylı özetler sesli kitap 
derken bir şekilde sonlanacaktı. Yol-
culuk iki saat civarındaydı ve okuma-
ya karar verdim. Uçak indi otele yerleş-
tik... Akşam olduğunda kitabın cina-
yet kısmına gelmiştim. Kitabın her ye-
rinde üstüne yazdığım anlamsız, alaka-
sız ve komik notlarım vardı. Buna rağ-

men okumaya devam ediyordum. Kal-
dığım otel Sarıkamış’ta çok fazla müş-
terisi olmayan bir otel. Hatta biz gitti-
ğimizde tek müşterisiydik çünkü ora-
ya müşteri çeken tek şey kar yağma-
sıydı ve bu sene hiç yağmamıştı. Otel-
de çalışanların hepsi mutsuz ve umut-
suzdu. Tek para kazanabilecekleri za-
man şimdiydi ve bu sene de şanslarına 
daha kar yağmamıştı. Yemekhanede 
sadece bizim için yemek hazırlanıyor, 
çalışanlar sadece bize hizmet ediyor-
lardı. Bu nedenle kendimizde onları te-
selli etme yükümlülüğü hissettik. Me-
rak etmeyin kar yağacak müşteriler ge-
lecek, daha erken diye hep teselli ettik. 
Bu sırada Raskolnikov derin ve sayık-
lamalı uykularında, başında Nastasya 
ve Razumihin bekliyor. Sonra gerçek-
ten de kar yağıyor ve bütün otel çalı-
şanları -10 derece soğuğa gece vakti çı-
kıp” Dolarlar yağıyor!” diye bağırıyor-
lar. Ve o an aklıma gelen şey romanda-
ki umutsuz insanlar, zor durumdakiler, 
haksızlığa uğramış kişiler oluyor. Aslın-
da hepsinin istediği o kadar basit şey-
ler ki tıpkı burada kar yağmasına sevi-
nen insanlar gibi. Bu da bana romanın 
fark ettirmeden ne kadar derin şeyler 
hissetmemi sağladığını gösteriyor. Der-
ken araya bir sürü şey giriyor ve Raskol-
nikov orda titreyerek uyuduğu zaman-
da kalıyor. Okul açılıyor beş gün son-
ra sınav var herkesi bir telaş sarmış. Sı-
nıfta sabahları sıralarında Suç ve Ceza 
dinleyenler derslerde sıra altından çak-
tırmadan okuyanlar aksine hiç umursa-
mayıp nasılsa bitmeyecek deyip haya-
tına tüm rahatlığıyla devam edenler... 
Okumayanların ya da yarıda bırakanla-
rın sadece çok şey kaybettiklerini düşü-
nüyorum çünkü bu kitap okurken insa-
na farklı bir aile veriyor. Bir grubun içi-
ne giriyorsunuz neler yaşadıklarını ya-
kından takip ediyorsunuz ve kitap bit-
tiğinde o hiç beklenmeyen sıradan bir 
ceza alan Rodya’yı artık bitirmiş oldu-
ğunuzda dünyaya bakışınızda bir şey-
ler mutlaka değişiyor. Dünyadaki mil-
yonlarca insan sizin gözünüzde mil-
yonlarca artı Rodya, Sonya, Dunya, İna-
novna vb oluyor. Son kapak kapandı-
ğında bir kitabın verebileceğinden çok 
daha fazlası olanı alıyorsunuz. İçinizde 
savaşmayı bilen bir Rodya, fedakâr bir 
Dunya, inançlı bir Sonya, hizmet eden 
bir Nastasya kalıyor. Ve eğer bunlar ka-
lıyorsa bir roman olmaktan çok öte, 
eser size dair bir şey katmış oluyor. Size 
dair yadırganamaz bir şeyi fark ettiri-
yor. Basit bir okul sınavından çok uzak 
bir yere yerleşiyor.

n Burcu BİLGİÇ 11 G
n Çizimler: Aliberk ŞENBAŞ
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Amerikalı yazar Suzanne Collins’in yazdığı Açlık Oyunları, on 
altı yaşındaki Katniss Everdeen ve onun ölümcül bir oyunda 
sergilediği yaşam mücadelesini anlatan üçlemenin ilk romanı.

Açlık Oyunları 2008 yılında yayınlanan ve milyonlarca kop-
ya satan, elektronik kitap olarak da milyonlarca kez satılmış, 
genç okuyucuların yirmi altı farklı dilde satın alabildikleri ilk 
kitap. Kuzey Amerika’da ilk haftasında 152,5 milyon dolar sa-
tış yapan serinin çok başarılı iki filminin de çekilmesiyle birlik-
te triloji sadece genç okuyucu kitlesiyle kalmayıp bütün dün-
yada ses getirmiş durumda.

Hikaye Katniss’in annesi ve küçük kız kardeşi Prim ile birlikte 
12. Mıntıka’nın Dikiş takma adlı bölgesindeki yaşamlarını an-
latarak başlıyor. Katniss harika bir okçu ve avcı, yasa dışı olsa 
da ailesini beslemek için sınır çitlerini aşarak avlanıyor, avla-
dıklarını markete satarak karşılığında para, yağ veya tahıl ala-
rak ana ihtiyaçlarını karşılıyor. Avlanmayı ona öğreten baba-
sı birkaç yıl önce öldüğünden beri Katniss ailesine bakmak zo-
runda kalmış, bu sırada ormanda avlanırken Gale Hawthorne 
ile tanışmış. Gale ve Katniss zamanla birbirlerini en iyi tanıyan 
ve birbirleri için en değerli iki insan hâline gelmişler.

12. Mıntıka Panem ülkesinin en yoksul mıntıkası, işlediği ham 
madde kömür ve halk burada sefalet içinde, yaşam şartları çok 
zor. Panem’in başkenti Capitol ise tam bir metropol şehri. Pa-
rıldayan görkemli Capitol, etrafında çevrili on iki mıntıkası ile 
göz kamaştıran bir zenginlikler ve varlık şehri. Daha önceden 
13. Mıntıka denen bir mıntıka daha varmış ancak bu mıntıka 
Capitol ‘e isyan etmiş, ardından başkaldırısının cezası olarak 
yok edilmiş, şimdi geride sadece kalıntıları var. Bu başkaldırı-
nın ardından Capitol barışı garanti etmek ve böyle bir olayın 
tekrarını önlemek amacıyla yeni kurallar ve düzenlemeler ge-
tirerek mıntıkaların haklarını kısıtlamış.

İsyana karşı bir ceza olarak, bütün mıntıkalardan her sene on 
iki - on sekiz yaş arasında bir kız ve bir erkeğin Capitol’e gön-
derilmesi ve Açlık Oyunları’na katılmaları istenmiş. Açlık Oyun-
ları on iki kız ve on iki erkeğin bir arenaya hapsedilerek hayat-

ta kalması ve diğer katılımcıları (diğer adıyla ’haraçları’) öldür-
mesi amaçlanan, Capitol’ün gücünü hatırlatmak için araç ola-
rak kullandığı bir oyun. Son katılımcıyı da öldürerek hayatta 
kalmayı başaran haraç ve ailesi zenginlikle, mıntıkası ise gıda 
ürünleri ile ödüllendiriliyor.  Haraçlar kura yolu ile seçiliyor ve 
on iki yaşına gelen her çocuğun adı kura küresine en az bir 
defa giriyor. Ancak eğer küreye birden fazla kere isim yazdırı-
lırsa, haraç ve ailesi o sene için yağ ve tahıl takviyesi alabiliyor. 
Dolayısıyla Dikiş halkında ismi tek sefer girilmiş çocuk bulmak 
neredeyse imkânsız.

Kura günü, Gale’in ismi kırk iki, Katniss’in ismi ise yirmi kez 
küreye girmiş oluyor. Katniss’in kardeşi Prim ise henüz on 
iki yaşına bastığı için ismi bir kez yer alıyor. Ancak buna rağ-
men 12. Mıntıkanın kız haracının ismi okunduğunda, Primro-
se Everdeen çıkıyor.

Katniss’in Prim yerine gönüllü olması ve erkek haracın da fı-
rıncının oğlu Peeta Mellark çıkması ile beraber Açlık Oyunla-
rı başlıyor.

Filmler, görüşler ve eleştiriler
The Hunger Games
Serinin ilk filmi The Hunger Games (Açlık Oyunları), Gary 
Ross tarafından yönetilen ve bütçesi milyon dolarlar olma-
yan bir film. Oyuncuları açıklandığı andan itibaren film hak-
kında bir şey beklememeye çalıştım, çünkü çoğu başarılı se-
rinin film haline getirilirken deformasyona uğradığını ve 
okuyucu+izleyicinin beklentilerini karşılayamadığını biliyor-
dum. Ancak bu film öyle değil. Birçok yönetmenin yaptığı-
nın aksine okuyucunun kitabı okurken gözünde canlandırdık-
larını, herkesin düşündüğünü kameraya almaktansa, trilojinin 
özüne inerek asıl göstermek isteneni izleyiciye sunan bir film.

Panem dünyası, fütürist Amerika, bir buçuk saatlik filme ol-
dukça güzel sığdırılmış. Capitol’de gördüğümüz bütün parala-
rını ve modern kaynaklarını boyalı ‘couture’ palyaçolara ben-
zemek için harcayacak kadar gelişmiş tek tip insanlardan tu-

Açlık Oyunları’na Merhaba!
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tun da, 12. Mıntıkanın her yerinin gri olmasına, insanların san-
ki tarihî, dinsel bir filmin oyuncuları gibi giyinmesine, bir deri 
bir kemik olmalarına kadar inerek Panem’in ne hâlde bir top-
lum olduğunu göz önüne seriyor. Gary Ross iki ‘dünya’ arasın-
daki farkı anlatabilmek için renkleri oldukça bilinçli kullanmış. 
Her yıl her mıntıkanın iki en genç üyesi arenada ölümle müca-
dele etmek için seçiliyor, hayatta kalan bir kişi zaferi elde edi-
yor. Ne için? Hiç, canları istemiş. Bu mantığa göre yoksul olan 
ne söylenirse yapacak, ne kadar mantıksız olsa da. Zengin 
olan da her zaman ne yaptıysa yapmaya devam edecek, yoksul 
olandan faydalanacak, kendi yararına olanı uygulayacak.

Bir başka farklılık, filmde –kitabın aksine- oyunun dışındaki 
dünyayı da görebiliyoruz. Oyun kurucunun arenayı şekillendi-
rişini, halka oyunu bir gösteri gibi sunuşlarını. Bu açıdan film 
oldukça gerçeklik kazanıyor ve insan düşünmeden edemiyor, 
eğer bu oyunlar gerçekte olsaydı ve aynen Açlık Oyunları’nda 
olduğu gibi televizyondan canlı yayınlansaydı, oturup yaşıtla-
rımın birbirini öldürmesini izler miydim, kazananı alkışlar mıy-
dım? Peki ya siz, siz izler miydiniz?

Filmin en güzel yanlarından biri de ana karakterimiz olan 
Katniss’in (Jennifer Lawrence) çıtkırıldım duygusal bir kız ol-
madığının gösterilmesi. Çünkü bu kız avlanmak, hayatta kal-
mak, ailesini düşünmek zorunda. Bu kızın acı çekmeye, mer-
hamet etmeye zamanı yok. Zaten Jennifer’ın oyunculuğu da 
kendisi de harika, yanakları sıkılası, komik mi komik ve doğal-
lığından ödün vermeyen şepşeker bir kadın, tüm filmi çekip 
çeviriyor.  

Peeta (Josh Holloway) da ilk duyduğumdaki tepkim olan, ‘‘Ha-
yıır Peeta bu yamuk suratlı çocuk olamaz!!!’’ düşüncemin hak-
sızlığını ortaya koyacak bir performans sergilemiş. Öyle ki ben 
sinema salonundan çıkarken onun yerine başka birisi oynasay-
dı bu kadar sever miydim diye düşünme aşamasındaydım.

Cinna (Lenny Kravitz), bir tanecik stilistimiz, gözündeki altın 
göz kaleminin efsane olduğunu düşündüğüm adam. Oyuncu 
seçimi ne kadar doğru bilemem, bence Lenny Cinna’yı oynaya-
bilmek için biraz fazla yakışıklı ama ben oyuncularıyla, konu-
suyla ve diğer her şeyiyle öylesine seviyorum ki bu filmi, Cinna 
da fazla yakışıklı oluversin, hiç sorun değil.

Tek sorun filmin çekimi sırasında taşınabilen avuç içi kame-
ra kullanılması olmuş. Sanırım Gary Ross bu sayede seyirciye 
oyunların içinde gibi hissettirmek istemiş ancak bence pek ol-
mamış. Buna rağmen film yetersiz efektleriyle, kamera sorun-
larıyla ve diğer bütün eksikleri ile de olsa büyük bir ses getirdi 
ve sevildi. Bu da bana -ve umuyorum ki diğer izleyici/yapımcı/
yönetmen/senaristlere- iyi bir yapımın ortaya çıkması için mil-
yon dolarlar harcanmasına gerek olmadığını, hikâye güzelse, 
ekip çabalıyorsa o filmin pek çok yapımdan daha değerli ola-
bileceğini kanıtladı.

The Hunger Games: Catching Fire
Yönetmenliğini Francis Lawrence’ın yaptığı film bu sefer biraz 
daha kitabın ruhunu taşıyor. Bütçemiz biraz daha geniş, konu 
biraz daha oturmuş, insanlar merakla ikinci filmi bekliyor. An-
cak, devam filmleri ilk ve son filmlerden bile zordur. Çünkü iz-
leyicinin beklentileri yüksektir, ilkinden daha iyisini ister ve 
çoğu zaman da hayal kırıklığına uğrar. Bu sefer öyle olmadı! 
(Tabii bunlar benim kişisel görüşlerim ve genel yorumlar, siz 
nefret etmiş de olabilirsiniz. Bu bütün yazı için geçerli.)

Hatta ilk filmden, kitaplardan bile iyi! Francis Lawrence bu se-
fer kitaba biraz daha bağlılık göstermiş ancak minik ekleme-
lerle göstermek istediklerini desteklemiş. Eğer kitabı okuduy-
sanız, sanki kitabın içine düşmüş gibi hissediyorsunuz. Bu film 
ilk filme göre daha dik başlı, sivri dilli ve etkileyici, biraz da 
komedi ve romans ile harmanlanınca ortaya “izleme de yanın-

da yat” kıvamında bir film çıkmış.

İlk olarak, Peeta ve Katniss’in oyunlar sonrası psikolojik du-
rumları muhteşem anlatılmış. (Bknz. Katniss’in ormanda avla-
nırken halüsinasyon görüp bir hindiyi değil de bir adamı vur-
duğunu sanarak panikleyip çığlıklar atması.) Peeta olduk-
ça büyümüş, Katniss’in oyunda oynadığı aşk oyununun onları 
kurtarmak için olduğunun farkında. Katniss’e karşı duyguları 
ne kadar yoğun olursa olsun acıların çocuğu olarak gezmiyor, 
durumun ve önüne sunulanların farkında bir yetişkin havasın-
da. Katniss ise duygularından hiçbir zaman emin değil ve doğ-
rusunu söylemek gerekirse zaten bunlar için zamanı ve enerjisi 
de yok. Başkan Snow’un o tonton suratı altında yatan hin ba-
kışları sağ olsun kızın içini Zafer Turu’ndan önce bir güzel ku-
rutuyor zaten.

Karakter gelişimlerinin gösterilmesi, ‘‘bakın bunlar da insan’’ 
denilmesi en sevdiğim yerlerden biri. En basitinden Prim (Wil-
low Shields) artık korunması gereken minik kız çocuğu de-
ğil. Akıllı, zeki ve soğukkanlı, devrimin başlamasını isteyen bir 
genç kız.

Josh Holloway Gale’i oynarken bir harika, oyunculuğu muhte-
şem. Gale bu filmde olağanüstü değişmiş bir adam, Katniss’in 
Peeta ile olan durumu onu değiştirmiş ve büyütmüş. Filmin 
ve kitabın en vurucu iki sahnesinden biri Gale’in kırbaçlanma 
sahnesi ve sonrası. Katniss’in Gale’in başında bekleyişi ve bu-
nun gibi şeyler vıcık vıcık romantikliğin çok daha ötesinde. Bu 
sahnelerde ‘sevgi’ görünebilir bir şey âdeta. Tıpkı Katniss tren-
de Peeta’ya ‘‘yanımda kalır mısın’’ dediğinde Peeta’nın ‘‘her 
zaman’’ demesi gibi. Peeta’nın elektrikli tele çarpıp kalbi dur-
duğunda Katniss’in korkusunun gözlerinden okunması gibi. 
Örneklerimiz çok.

Effie Trinket (Elizabeth Banks), film boyunca bakarken sev-
gi saçan pamuk şeker gibi kadın. İlk filmden bildiğimiz Capi-
tol budalası Effie’nin yerine duyguları olan, haraçlarına yürek-
ten bağlı ve onları sahiplenmiş gerçek bir insan gelmiş. Öyle ki 
Katniss’in bile gözlerini doldurmayı başarıyor.

Haymitch (Woody Harrelson) baştan beri favorim. Hep sarhoş 
olmasının sebebinin yaşadıklarını unutmak olduğunu düşünü-
yorum. Ama bu filmde iki haracı da sahiplendiği çok belli. Se-
vilesi değil de ne?

Filmin insana isyan duygularını ve işte evet sonunda halkın 
aklı başına geliyor, cesaretleniyorlar fikrini vermesi çok güzel. 
Çünkü eski haraçların, tüm o sevilen insanların ölmesini Capi-
tol halkı da istemiyor ve onlarda bile minik huzursuzluklar var. 
Yıllardır sessiz kalan insanların artık ‘yeter!’ demeye başlama-
sı çok önemli bir şey.

Film hakkında düşüncelerimi ikinci en etkileyici sahneyi söy-
leyerek bitirmek istiyorum, çünkü üzerinde düşünülecek çok 
şey var. Yılın partisi denilen partide Peeta’nın çok doyduğunu 
söylemesi sonucu yanındakilerin ona kusturacak bir ilaç ver-
mesi ve böylece diğer yemekler için yer açmış olacağını söyle-
mesi en etkileyici sahnelerden biri. Düşünün, 12. Mıntıka ve 
diğer birçoğunda insanlar aç ve yiyecek bir şey bulamazken 
Capitol’de insanlar yeni yemekler yemek için midelerini boşal-
tıyor. Ve zaten muhtemelen bu halk diğer mıntıkaların duru-
mundan da habersiz. Ne acı aslında, bu insanların beyinlerinin 
bu kadar boş olması…

Genel olarak, muhteşem bir film. Kitabı kitapta yaşamak gibi, 
sanki kitap gözünüzün önünde oynuyor gibi. Yalnızca bir film-
den fazlası, olayın bütün trajedisi, merak uyandıran anları, 
Panem’deki yaşamın tüm abartısı ve uç köşeleri ustaca izleyi-
cinin keşfine sunulmuş. Umarım henüz çıkmamış olan iki film 
bundan da güzel olur!

n Aleyna BÜYÜKŞALVARCI

Analiz
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Bu mesleği neden seçtiniz?

Baleyi ben mi seçtim bilmem ama dansı 
başından beri seviyordum. Ailem bende-
ki dans yeteneğini görmüş olmalı ki beni 
konservatuvardaki dans sınavına soktu. 
Böylece bale hayatıma ilk adımı atmış 
oldum.  Üstelik aynı gün keman sınavını 
kazanmış olsam da seçtiğim bölüm bale 
oldu.

Okuma ve eğitim sürecini anlatabilir 
misiniz? Bu mesleği yapabilmek için 
nasıl bir eğitimden geçmek gerekiyor?

Çok güzel bir soru. Eğitim süreci en 
önemli kısım. Konservatuvar eğitimi on 
yıldır. Orta- lise- üniversiteyi kapsar. 
Balenin yanında diğer kültür dersleri de 
görülür. Bu kültür dersleri: Edebiyat, 
tarih, psikoloji, bale tarihi, sanat tarihi, 
liseye kadar matematik, milli güvenlik, 
İngilizce, resim, ülkeler dansları, mimik-
sel  teatral dersler, repartuvar. ( Burada 
dünyada oynanan klasik balelerin hepsi-
ni yapmak zorundaydık.) Her sene 
sonunda repertuvardan yıl sonu gösterisi 
yapılır.

Bu meslekte üniversitenin yeri nerede-
dir? Ne kadar önemlidir?

Konservatuvardan mezun olan kişinin 
gideceği tek yer o şehrin kendi Devlet 
Opera ve Bale Kompanisi’dir. Bir ilde tek 
bir bale kompanisi vardır, mezun olan 
kişi doğrudan kompaniye gidip : “Ben 
mezun oldum ve geldim.” der ve sınava 
tabi tutulur. Ayrıca yüksek lisans yapılırsa 
konservatuvarda eğitim görevlisi oluna-
bilir.

En iyi iş bulunan alanlar nelerdir?

Orta okula (konservatuvara) girdiğin an 
balerinsin. Gideceğin tek yer yurt dışı 
veya yurt içindeki kompanilerdir.

Ek işler de yapabiliyor musunuz?

Ek işler muhakkak her dansçıya gelir. 
Bunları kurumdan izin alarak yapabiliyo-
ruz. Kurum bu işi uygun görürse izin 
veriyor veya direkt kuruma ekstra iş geli-
yor ve o seni yönlendiriyor. Bu ek işler 
ücretli oluyor.

Mesleğinizin zorlukları nelerdir?

Öncelikle bu mesleğin acılı olduğu kabul 
edilmelidir. Parmak ucuna çıkılmasını 
sağlayan bale ayakkabıları (pointler) 
ayakları deforme etmektedir. Benim 
ayaklarım çok fazla etkilenmedi, ben 
şanslı balerinlerden biriyim. Fakat bu 
acılarla bale yapmaya alışıyorsun ve 
sadece işini iyi yapmaya çalışıyorsun. 
Maddi kazanç açısından bakıldığında da 
ayrı bir zorluğu var. Sözleşmeli olarak 
başladığın iş hayatına daha sonra kadro-
lu bale sanatçısı olarak devam ediyorsun 
ancak kadroyu almak kolay değil çünkü 
kadro sıkıntısı var. Eğer hakkınla kadro-
yu kazanabilirsen çok şanslısın, bazen 
hakkınla bile kadroyu kazanamadığın 
oluyor. Bütün hayatını baleye göre yaşa-
mak zorundasın. Sigara içmemek, içkine, 
uykuna, beslenmene özen göstermek 
zorundasın.

Mesleğinizin geleceği var mı? Örneğin 
2030’da baleyi nerede görüyorsunuz?

2030’da baleyi göremiyorum (gülüşme-

ler). Balenin desteklenmediği bir ülkede 
bu işi icra etmeye çalışıyoruz ama des-
tekleyen izleyici kesim hep yanımızda. 
Balemiz onlar sayesinde ayakta duruyor 
diyebiliriz ve tabi opera ve bale müdür-
lüklerimizin çabaları sayesinde. Dünyada 
bale ilerlemeyi ve gelişmeyi her zaman 
sürdürecektir.

Bu mesleği yapmak için ne gibi özellik-
lere sahip olmak gerekiyor?

Başta zayıf olmak çok önemli, ikinci ve 
en önemli şey ise fiziksel esnekliğe sahip 
olmak çünkü biz görsel bir iş yapıyoruz. 
Baleyi seyirciye teknik ve estetiğin birle-
şimi ile verebiliriz. Dans ruhla yapılır. 
Dans ruhu da bir dansçıda olması gere-
ken en önemli özelliktir. Ruhun yoksa 
dansçı değilsin sadece matematiksel 
bale yaparsın.

Mesleğinizde yabancı dil bilmenin 
önemi nedir? Ne zaman kullanıyorsu-
nuz? Hangi dilleri konuşuyorsunuz?

Öncelikle uluslararası bir dil olan 
İngilizceyi kullanıyoruz. En çok yabancı 
bir koreograf eser koymaya geldiğinde 
provalarda iletişim kurmak için. Yurt dışı 
turnelerimizde de bu geçerli. Bu arada 
benim bütün bale camiasına bir önerim 
var kendim de bunu yaptım, ikinci bir dil 
olarak Rusçayı öğrenmek gerekiyor 
çünkü koreografların çoğu Rus. Bütün 
konservatuvar eğitimi Rus bale tekniği 
üzerinedir ve hocalar da Rus’tu. Ben de 
bu yolda adım atıp Rusça kursuna git-
tim. Rusçayı seviyorum. Bale uluslararası 
bir iş olduğu için yabancı dil bilmek çok 
gereklidir.

Tatil günleriniz ne kadar ve bu günleri 
nasıl geçiriyorsunuz?

Yazları kurum tarafından bir festival için 
görevlendirme olmazsa eğer yaz tatille-
rimiz iki aydır çünkü biz de futbolcular 
gibi sezonluk çalışıyoruz. Gösterilerimiz 
ekim ayında başlayıp haziran ayına 
kadar sürer. Forma girme ve hazırlık aşa-

Konuğumuz

“Deniz Kömürcüoğlu”
Türkçe Gazetecilik Kulübü olarak Devlet Opera ve Balesi’nde kadrolu çalışan balerin 
Deniz Kömürcüoğlu’nu ziyarete gittik. Bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz.

Sanat
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ması ise eylül ayında olur, ekimde sahne-
ye çıkmaya başlarız. Bunun yanında 
sezon içerisinde tatillerimiz de olur ama 
bunlar kısadır; yılbaşı tatili iki gün olup, 
bayram tatili de üç günü geçmez. Herkes 
dokuz gün bayram tatili yaparken bizim-
ki en fazla üç gündür. Vücut hemen 
hamlaşmaya müsait olduğu için bize 
dokuz gün tatil çok. Şöyle bir şey söyler-
di büyüklerimiz : “Bir balerin iki gün 
bale yapmazsa bunu ancak kendi hisse-
der, dört gün bale yapmazsa hocası his-
seder.” (Yani dört gün bale yapmayan 
bir balerinin bale yapmadığı dışarıdan 
belli olur.)

Çalışma ortamınız nasıl?

Bale çalışması bir bale salonunda toplu 
olarak yapılır. Bir çalıştırıcı önderliğinde 
onun gösterdiği hareketleri tek seferde 
aklımızda tutarak belli bir sırayla uygu-
larız. Bale çalışması üç bölümden oluşur,  
birincisi bar hareketleri, ikincisi orta ve 
denge hareketleri, sonuncusu ise zıpla-
ma hareketidir. Bale eserlerinin provaları 
bu salonda yapılırken gösteriler opera 
binasının sahnesinde yapılır ve genelde 
seyirci kapasitesi 600 ile 1200 arasında 
değişiklik gösterir. Isındığımız gizli böl-
meler olan ve izleyicilerin bizi göremedi-
ği kulisleri de es geçemeyiz.

Mesleğinizi özel hayatınıza- evinize ne 
kadar taşıyorsunuz?

Mesleğimde eve iş götürmek yokturJ 
Bale hayatıma o kadar işlemiş ki bir mar-
kette alışveriş yaparken bile ufak tefek 
ayak hareketleri yapmadan duramıyo-
rum. Yani bale her yerde, sahnede, mar-
kette, yolda her yerde… Hatta denizde 
bileJ (gülüşmeler)

Rekabet ortamında öne geçmek için ne 
gibi adımlar atılmalıdır?

Herkes çalıştığı kadar bale yapar. Birini 
geçmek çalışma sistemine bağlıdır. 
Kompanimize eser koymaya gelen 

yabancı koreograflar söyle der : 
“Başkasını baz alıp onu geçmeye çalış-
mayın, kendinizi baz alıp kendinizi geliş-
tirmeye çalışın yoksa başarısız olursu-
nuz.” Birbirinin önüne geçmek isteyen-
ler dolaylı yollara başvurabilir, yakın iliş-
kiler ve entrikalar yoluyla da diğerlerinin 
önüne geçenler de vardır ama bu yapıl-
mamalıdır. Her meslekte olduğu gibi. 
Maalesef bu da hayatın bir gerçeğidir.

Günceli nasıl yakalıyorsunuz?

Bale müdürlüklerimiz dünyadaki bütün 
yenilikleri takip ediyor ve ayağımıza 
getiriyor. Biz de gerek ülkemize gelen 
yabancı kompanileri izleyerek gerekse 
internetten günceli rahatlıkla takip edi-
yor ve uyguluyoruz. Bale ayakkabılarının 
geçirdiği değişimin ülkemizde görülmesi 
bunun bir örneğidir. Eskiden on kere 
giyip attığımız bale ayakkabıları şimdi 
bir yıla yakın aynı kalitede kullanılabili-
yor ve çamaşır makinesinde yıkanabili-
yor. Bunun dışında dünyada star olmuş 
yeni dansçılardan da haberdar oluyoruz, 
onları izleyip (youtube’tan) tekniklerin-
den esinleniyoruz ve bu videolar bize 
ilham veriyor.   Her sene kompanimize 
yeni bale eseri gelir, her sene aynı bale 
oynanmaz, aynı eserler oynansa bile 
yanına yeni bale eserleri ilave olur. bir 
yılda en az dört çeşit bale olur.

Mesleğinizde yükselmek ne kadar müm-
kün?

Herkes derece derece yükselir, yükselme-
nin tek çaresi çalışmaktır. Ne kadar yük-
seleceğiniz çalışmanızdaki istikrara bağ-
lıdır.

Mesleğe başlamanın ve bu mesleği icra 
edebilmenin belli bir yaşı var mıdır?

Evet vardır, baleyi profesyonel olarak 
yapmak istiyorsanız başlama yaşı en geç 
on bir olmalı, daha iyi sonuç almak için 
daha erken başlanmalı, alt limit olarak 
altı yaşı gösterebiliriz, çünkü daha küçük 
yaşlarda çocuğun bale yaptığını algıla-
ması çok güçtür. Bunu beş yaşındaki 
öğrencilerimden görebiliyorum, on bir 
yaşından sonra baleye profesyonel ola-
rak başlanırsa o kişinin vücudunda veya 
tekniğinde mutlaka bir eksiklik olacaktır.

Emekliliğinizi nasıl geçirmeyi planlıyor-
sunuz?

Öncelikle emeklilik öncesinde baleyi 
bıraktıktan sonra (40’tan sonra) yapa-
caklarımı planlıyorum. Bu planların ara-

sında bale hocalığı, koreograflık ya da 
sahne arkası görevleri var. Sahne arkası 
görevleri sanatçıların yoklamasının alın-
ması, kostüm dağılımı ve gösteri sırasın-
daki ışık ve müziğin organize edilmesi-
dir. Emekliliğimde çalışmayı düşünmüyo-
rum.

Çıktığınız temsiller arasında en çok han-
gisinde bulunmaktan zevk aldınız?

Don Kişot. Çünkü Don Kişot’un neşeli ve 
hareketli tarzı tam bana göre.

Bale sizin için ne ifade ediyor?

Bale ruhumun hareketlerime yansıması-
dır. Kendini ifade etme özgürlüğü. 
İnsanların görmediği Deniz’i gösterme 
biçimim.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu biraz esprili olacak, lütfen artık 
insanlar balenin dünyadaki en zor mes-
lek olduğunu kabul etsinler. Genelde 
balenin ne kadar eğlenceli, kolay, zevkli 
bir iş olduğunu düşünenler yüzünden 
bunu bastıra bastıra söylemek istiyorum. 
Röportajdaki soruları çok beğendim; 
yerinde ve bana çeşitli cevaplar verebil-
me imkânı tanıdı. Teşekkür ederim. 
NeDenSiz’den bir tane de ben isterim.

n İdilbike KARA
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Çoğu meslek doğanın kaynaklarını tüketirken, 
çevre mühendisi olarak doğaya sahip olduklarını 

geri vermeye çalışmak beni mutlu etmektedir.

Bu mesleği neden seçtiniz?

Çok bilinçli bir tercih olmamakla bera-

ber mühendislik disiplininden geldiği 

için, bugün ve gelecekte önem ve ihti-

yacının artacağını hissettiğimden bu 

mesleği seçtim.

Mesleğinizin Türkiye’de ve dünyada 

geleceği olduğunu düşünüyor musu-

nuz? Örneğin 2030’da çevre mühen-

disliğini nerede görüyorsunuz?

Çevre mühendisliği; üretim sürecinde 

çevresel açıdan zararlı etkileri minimu-

ma indirme, gelecekte zararlı etkilere 

yol açabilecek yapı ve üretim süreçleri 

üzerinde karar verme, çevresel risk ve 

faydayı hesaplama gibi sorunları, en 

ucuz, en faydalı, en hızlı bir şekilde 

çözmeye gayret eden bir mühendislik 

dalıdır. Hem Türkiye’deki hem de dün-

yadaki kaynakların hızla tükendiği 

göz önünde bulundurulursa ülkemizi 

ve dünyayı daha yaşanır bir hale getir-

mek için çevre mühendisliğinin önemi 

ve ihtiyacı gitgide artacaktır.

Eğitim sürecini anlatır mısınız? İyi bir 

çevre mühendisi olmak için ne gibi 

yollardan geçilir, üniversitede hangi 

dersleri görüyordunuz? Yüksek lisans 

programları vs?

Çevre mühendisliği disiplinler arası 

mühendislik bölümlerinden biridir. Bir 

çevre mühendisi matematik gibi temel 

bilimlerin yanı sıra mekanik, statik-

mukavemet gibi yapı dersleri eğitimi 

alır. Eğitim süresince hem ekoloji, mik-

robiyoloji, biyolojik prosesler gibi 

biyoloji ağırlıklı dersler hem de kimya-

sal prosesler, çevre kimyası, organik 

kimya gibi kimya ağırlıklı dersler 

bulunmaktadır. Tüm bunların yanında, 

ekonomi, hukuk, enerji politikaları, 

küresel ısınma, nüfus, sürdürülebilir 

kalkınma gibi sosyal problemlerle de 

ilişki içinde olurlar. Böylece çevre 

mühendisi birçok alanda kendini geliş-

tirebilmektedir.

Çevre mühendisliği ne sadece teorik 

ne de sadece uygulamaya dönük bir 

bölümdür. Özellikle 2. sınıftan itiba-

ren laboratuvar çalışmaları yapılır. Atık 

tesislerini gezmek, numune almak için 

saha çalışmaları yapmak ve yaz döne-

minde staj yapmak suretiyle iş deneyi-

mi kazanılır. Uygulamaları, projeleri, 

sosyal faaliyetleriyle sadece derslikte 

geçmeyen, hem laboratuvara hem de 

sahaya uzanan bir alandır.

İş bulmada eğitiminizin / üniversite-

nin yeri?

İş bulmada birçok kriter etkili olmak-

tadır. Mezun olduğunuz okul, yüksek 

lisans durumu, bildiğiniz diller, dene-

yim vb. bunlar bir bütün olarak değer-

lendirilmektedir. Bazı durumlarda 

mezun olunan üniversite tercih nede-

ni olarak ilk sırayı alırken bazen yuka-

rıda saydığım diğer kriterler öne geç-

mektedir. Bir bütün olarak bakıldığın-

da kişinin kendini ne kadar geliştirdiği 

ve sahip olduğu potansiyel önemlidir.

En iyi iş bulunan mühendislik dalları 

hangileridir?

En başta Makine mühendisliği gelir, 

sonrasında İnşaat, Bilgisayar, Elektrik-

Elektronik, Endüstri mühendisliği gelir.

Ek işler de yapabiliyor musunuz?

Çevre mühendisleri İş Güvenliği 

Uzmanlığı sertifikası alarak A, B veya 

C sınıfı uzmanı olarak çeşitli sektörler-

de İş Güvenliği Yöneticisi olarak çalışa-

bilmektedir.

Mesleğinizin zorlukları nelerdir?

Çevre mühendisleri için en önemli 

sorunlardan biri, istihdam sorunudur. 

Çevre Bakanlığı ve ona bağlı Çevre 

Müdürlüklerinde bile çevre mühendisi 

çalıştırma oranı düşüktür. Yalnız Çevre 

Mühendisinin yetkili olabileceği birçok 

konuda kimya, inşaat, ziraat, orman, 

meteoroloji mühendisleri ve biyolog-

lar söz sahibi olmaktadır. Bu meslek 

dalları hiçbir zaman Çevre 

Mühendisinin çevreye bakış açısına ve 

bilgisine sahip olmadığından yanlış 

kararlar da verebilmektedirler.

“Elis Güneş Başpınar”
Çevre için Savaşım

NedenSiz adlı dergimizin Bilim Köşesi’ne konuğumuz olmayı kabul ettiği ve bize 
ayırdığı birkaç saatte mesleği ile ilgili gençlerin kafasında oluşan soruları cevapladığı 
için Sayın Elis Güneş Başpınar’a teşekkür ederiz.

Söyleşi



NeDenSiz Mayıs 2014 29

Tatil günleri ne kadar ve bu günleri 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çalışma günleri diğer meslek grupla-

rıyla hemen hemen aynı olup haftanın 

beş günü çalışılmaktadır. Bazı özel şir-

ketlerde cumartesi yarım gün çalışıla-

bilmektedir. Günlük çalışma saati orta-

lama dokuz saattir. Eğer fabrika gibi 

üretimin olduğu ve devamlılığın 

korunması gereken bir sektörde çalışı-

yorsanız hafta sonu (cumartesi) çalış-

ma olasılığınız daha yüksektir. Çalışma 

kıdeminize bağlı olarak yıllık izin gün-

leriniz on beş ile otuz arasında değiş-

mektedir. Ayrıca tüm resmi tatillerden 

de yararlanılabilmektedir.

Çalışma ortamınız nasıl (rekabet 

durumu-yer vs.)? Mesleğinizi özel 

hayatınıza ne kadar taşıyorsunuz?

Günümüzde herkes mezun olduğu 

bölümde çalışma imkanı bulamamak-

ta ve başka işlere yönelmektedir. Bu 

açıdan ben şanslı olan çevre mühen-

dislerinden biri olduğumu söyleyebili-

rim. Sektörde lider olan bir çevre fir-

masında 6. çalışma yılımı doldurmak-

tayım. Çalışma ortamı olarak dizayn 

ve projelendirmeye yönelik rekabetin 

fazla olmadığı sakin bir ortam bulun-

maktadır. Rekabet dozunda olduğu 

sürece motivasyon etkisi de yaratabil-

mektedir. Buna karşı değilimdir.

Her insan zaman zaman iş yerindeki 

birtakım olumsuzluklardan, aksilikler-

den etkilenerek stres altına girebil-

mektedir. Stres ile başa çıkabilmek ve 

bunu ev ortamına taşımamak, meslek-

teki deneyim, konuya hakimiyet ve 

kişilik özellikleri ile doğru orantılıdır. 

Elimden geldiğince işi işte bırakmaya 

çalışıyorum.

Bu mesleği yapmak için ne gibi özel-

liklere sahip olunmalı?

Öncelikle bu mesleğe herkesten çok 

inanmak gerekmektedir. Yaptığınız 

işin gerekliliğinin ve öneminin farkın-

da olmak meslektaşlarınız arasında da 

sizi bir adım öne taşıyacaktır.

Rekabet ortamında öne geçmek için 

nasıl adımlar atılmalı?

Her meslek grubunda olduğu gibi 

yenilikçi, araştırmacı, disiplinli ve çalış-

kan olmak gerekmektedir. Meslek 

ahlakına bağlı kalmakla beraber sahip 

olunan insani değerlerden asla taviz 

verilmemelidir.

Meslekte günceli nasıl yakalıyorsu-

nuz?

Günümüzde internet üzerinden her 

türlü bilgiye (makale, kitap, dergi) hızlı 

ve kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir. 

Çevre mühendisliği geniş bir sektör-

dür. Çeşitli alanlar ile ilgili fuarlar, 

sempozyumlar ve çalıştaylar yapılmak-

tadır. Bu tip organizasyonlar müşteri 

ile iş yapan kişiyi bir araya getirerek 

yeni ihtiyaçların belirlenmesini ve yeni 

teknolojilerin tanıtılmasını sağlamak-

tadır. Çevre alanında en büyük fuar 

organizasyonu iki yılda bir 

Almanya’nın Münih kentinde IFAT adı 

altında düzenlenmekte ve tüm geliş-

meler paylaşılmaktadır.

Bu meslekte yükselmek ne kadar 

mümkün?

Herhangi bir işletmenin başına geçip 

yönetici olmak diğer mühendislik 

disiplinlerine oranla daha zor olmak-

tadır. Ancak belli bir deneyimden 

sonra çevre mühendisleri çevre sektö-

ründe kendi işlerini kurabilir ve işve-

ren olarak hem çevre mühendislerine 

hem de diğer mühendislik dallarına 

(inşaat, makine, elektrik vb.) doğru-

dan ilgili olduğu için istihdam yarata-

bilir.

Mesleğe başlamanın veya mesleği 

bırakmanın belli bir yaşı var mı?

Profesyonel olarak mesleğe diğer mes-

leklerde olduğu gibi eğitimini aldık-

tan sonra başlamak gerekmektedir. 

Ortalama eğitim süresi, günümüzde 

artık rekabetin de bir sonucu olarak 

yüksek lisans yapıldığı da göz önüne 

alınırsa 24 yaşında sonlanmaktadır. 

Deneyim açısından mesleğe erken baş-

lamak önemlidir. Çoğu zaman işveren 

için tercih sebebidir. Çevre mühendisli-

ği uzun yıllar yapılabilecek bir meslek-

tir. Çevre gönüllüsü olarak çalışmanın 

ise herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.

Emekliliğinizi nasıl geçirmeyi planlı-

yorsunuz?

Mesleğimde tüm imkânları kullanarak 

iyi bir kariyer yakalamış, güzel proje-

lere imza atmış, kendi uzmanlık ala-

nımda isim yapabilmiş ve bu mesleğin 

ilerlemesi ve gelişmesi için az da olsa 

katkı sağlayabilmiş olmayı umarak, 

ekonomik özgürlüğümün devam ede-

bildiği bir emeklilik planlıyorum.

Mesleğinizde yabancı dil bilmenin 

önemi nedir? Ne zaman kullanıyorsu-

nuz ? Hangi dilleri konuşuyorsunuz?

Çevre mühendisi olarak çoğunlukla 

özel sektörde üretim faaliyeti göste-

ren ve kendi alanlarında lider olan 

markaların çevre sorunlarını çözmele-

rini ve en uygun çevre yatırımını yapa-

bilmelerini sağlamak amacıyla dizayn 

ve projelendirme yapmaktayım. 

Müşterilerimizin tüm isteklerine cevap 

vermek adına dünyada benzer uygu-

lamaları internet üzerinden makale , 

kitap, dergi olarak takip etmek gerek-

mektedir. Bunların yazım dili genellik-

le İngilizcedir. Bunun yanı sıra ulusla-

rarası hizmet veren bir firma olduğu-

muzdan dolayı müşteri portföyümü-

zün büyük bir yüzdesi yabancı müşte-

rilerdir. Bu müşterilerimizle iletişim 

kurmak onlara bilgiyi direkt birinci 

ağızdan aktarabilmek ve tüm ihtiyaç-

larını doğru bir şekilde karşılayabil-

mek için İngilizce şarttır.

Çevre mühendisi olmak sizin için neyi 

ifade ediyor?

Çoğu meslek doğanın kaynaklarını 

tüketirken, çevre mühendisi olarak 

doğaya sahip olduklarını geri vermeye 

çalışmak beni mutlu etmektedir.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Çevre bilincine sahip olmak küçük 

yaşta aile içinde ve okulda alınacak 

eğitim ile oluşmaktadır. Bu konuda 

her bireyin üzerine düşen görevi yeri-

ne getirmesi temiz ve sağlıklı bir gele-

cek için önemlidir.

n İdilbike KARA

Söyleşi
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-N’est ce pas
  Mme Sennur

« Senin aksanını yerim ben.
  Mme Özlem, Ceren’e
Orkun bi konuş sen seninkini duyalım
  Emir »

-Où se trouvent les spermatazoides ?
-Testesteron.
  Aytaç

Mme Beatris : First letter ?
Onur : Onur.

-Platon?
-Gezegen mi? (Aytaç)

-Ben medeni cesaret denince bir anda 
gaza geldim.
  Bera

-Bir fen sınıfı için çok fazla rappel 
yaptığımı düşünmeye başladım.
  Mme Sennur

-Çocuklar susun ve uğultuyu dinleyin.
  Mme Sennur
Ahmet Haşim’in “ Makber” şiiri 
işlenirken:
-Hocam «makber» karısının adı mı? 
(Emre)
-Makber mezar demek. (Mme Hatice)

-Sicilya diyince aklınıza ne geliyor? 
(Nami Hoca)
-Buz (Sibirya sandı.) (Aytaç)

-Les notes sont comment?
-Entre 0 et 100. (Monsieur Sutra)

-Arkadaşlar sıramı bulamıyorum herkes 
kendi sırasına bakabilir mi? (Bera)

-(Her sınavdan sonra Aytaç)
-Çalışsaydım 100 alırdım.

-Şarküterim olsaydı bütün salamları ben 
yerdim (Emre)

-ÖSYM gerisini biliyorsunuz.... 
 (Selman Atalay)

-Beni İspanyollara benzetiyorlar yani, 
bilmiyorum (Aytaç)
-Sende tam türkücü tipi var. (Onur)

-Performans kamerası açık şu anda 
(Selman Atalay)

-”Parası ne kadarsa  verelim de bir sus 
artık” (Hatice Onaran Aytaç’a)

-”Ahmet Hamdi Taşpınar” (Tanpınar 
diyeceğine)- Burcu

-”Ağlamayan mızmızlanmayan bir şey 
istemeyen ve soru sormayan çocuk 
severim.”- Işık
-”Onlar down sendromlu oluyor genel-
de.” -Arya

- “Hocam matematik sayılarının olduğu 
bir film izleyebiliriz.  -Aytaç

- “J’ai donné cette feuille en 2013. Çok-
tan yapmış olmanız gerekiyordu geçen 
yıl verdim çünkü. (3 Ocak 2014) -Mme 
Ani

- “Oğlum ne yazıyorsun çocuğun kolu-
na?” -Selman Atalay
- “Hocam dersle ilgili bir şey.” -Onur

Mor defterini bizimle paylaşan Gün Işık 
Tombak’a teşekkür ediyoruz.

SINIFTA NELER OLUYOR? 11 G’Yİ DİNLEDİK  J

Mizah
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Etkinlik

Okuduğumuz “Yılanı Öldürseler” romanı üzerine 
yaratıcı çalışmalar yaptık






