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Kitap Güncesi

15. Kitap Günleri

“Kitap uzun ve maceralı
yolculukların biletidir.”
-Duru Dereli 10A
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BÜLTEN EKİBİNDEN

Kitaplar bir meşale gibidir; ne tarafa çevirirsen ne kadar faydalanırsan o kadar yolunu,

ruhunu ve ufkunu aydınlatırsın. İyi bir kitap bir hazinedir. Kitapların karakterleri,

tiplemeleri, mekanları, olay ve durumları ve işleyiş şekillerinde herkes kendinden bir

parça bulabilir, kendiyle özdeşleştirebilir ve bir ders çıkarılabilir. İnsanların aynası

kitaplardır, okur ruhu ile kitaplar arasinda bir bağ kurar. Kendi hayatına dışarıdan bir

göz ile bakar lakin bakmak her zaman görmek değildir. Bakmak sadece gözle olur.

Görmek, akıl, kalp ve gözün devreye girmesiyle gerçekleşir. Kişi bazen kitaplarda

kendisini okumasına rağmen karakter ile alay eder, öfkelenir veya hor görür ve

gerçeklerle yüzleşmeyi kabul etmeyebilir. Kitaplar okura ne zaman yeni bir bakış açısı

kazandırır, işte o zaman kişi sadece bakmaya değil görmeye de başlar ve bizler 15. Kitap

günlerinde olabildiğince fazla yazarı tanıyıp, kitapları hakkında bilgi edinip yeni bakış

açıları ile bakmayı değil de görmeyi, öğrenmeyi amaçladık. 2 yıllık mesafeli kitap

günlerimiz sizi aldatmasın, biz hiç gitmedik ve kitaplarla da aramıza mesafe koymadık.

Ve tam 2 yıl sonra, onlarca yazarla, yüzlerce kitapla yeniden, dun 15. Kitap günlerinin ilk

günü gerceklesti.  Ruhumuzdan ve hayatımızdan parçalar bulup kendimize ders

çıkarabildiğimiz kitapları kaleme alan yazarlarımızı okulda ağırlama fırsatı elde ettik ve

yakından tanıma şansına sahip olduk. Misafir ettiğimiz yazarlarımızın bu eserleri

kaleme alırken ki amaçları, duyguları, izledikleri yolları kısacası bu kitapların arkasında

emeği onların ağzından dinledik.
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KAYIP ON BİR GÜN

Tam adı Agatha Mary Clarissa Miller Christie Mallowan olan Agatha Christie, polisiye

edebiyatın en önemli isimlerinden biridir ve dedektif Hercule Poirot karakterinin yaratıcısıdır.

Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları da yazmıştır. Babası Frederick Alvah Miller,

Agatha henüz küçük yaştayken öldü. Annesi tarafından evde eğitilen küçük kız, yalnız bir

çocukluk geçirdi.

Çocukluğunda dislektik olmasına rağmen öykü, roman okumayı çok sever ve küçük yaşta

öyküler yazmaya başlar. 16 yaşında, şan öğrenimi görmek üzere Paris’e yollandıysa da kısa

sürede bundan vazgeçer. Ciddi anlamda ilk edebi denemeleri, duygusal konuları ele alan öyküler

olur. Shakespeare'den sonra dünyada en çok okunan yazar olan Christie'nin en bilinen eserleri;

Doğu Ekspresinde Cinayet, Şark Ekspresinde Cinayet ve Cinayet Alfabesi'dir.

1926 ve 1932 yılları arasında İstanbul'a gerçekleştirdiği seyahatlerinde pek çok kez Pera Palas'ın

411 numaralı odasında konaklamıştır. Ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olsa bile 411 numaralı

oda Agatha Christie ile özdeşleşmiştir, hatta günümüzde bu oda Pera Palas tarafından müze

olarak korunmaktadır.

Agatha Christie hakkındaki en büyük gizemlerden biri, Christie'nin Pera Palastaki kayıp on bir

günüdür. Birçok kişi tarafından Agatha'nın bu on bir gün boyunca Ahmet Afif Yalısı'nda

saklandığı düşünülüyor. Tam olarak bilinmese de bazı kişiler saklanmasının nedenini

Christie'nin kendisini aldatan kocasından intikam almak istemesine bağlıyor. Bu yalının Agatha

Christie için önemli olmasının nedenlerinden biri de yalının sahibinin Pera Palas'ın sahibi olan

Misbah Muhayyeş olmasıdır, yazar aynı zamanda "Şark Ekspresinde Cinayet" adlı eserini de bu

yalıda yazmıştır.

Kayıp on bir gün boyunca Christie'nin ne yaptığı bilinmiyor. On bir günün sonunda Agatha'nın

valizleri bir gölün kıyısında dağılmış bir şekilde görülmüştür, arabası ise göle biraz uzakta terk

edilmiş halde bulunmuştur. Bir süreliğine Agatha Christie'nin gölde ölü olduğu düşünülse de

Agatha, İngiltere'de bir otelde ortaya çıkar. Kendisine on bir gün boyunca ne yaptığı veya nerede

olduğu sorulduğunda da hatırlamadığını söyler.

Agatha Christie 1976 yılında hayata gözlerini yumduğunda kayıp on bir günün gizemi de onunla

birlikte göçer. Christie öldükten sonra Warner Bros yaşanan bu gizemli olay üzerine film

yapmak ister fakat ellerinde çok az bilgi vardır. Bunun üzerine Warner Bros Tamara Rand adlı

bir medyumla görüşme düzenler ve Agatha Christie'nin hayaleti ile iletişime geçmeyi başarırlar.

Yapım şirketi ve ABD basını 7 Mart 1979 günü Pera Palas'ın 411 numaralı odasına girer ve

medyumla telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirir. Tamara'nın yönlendirmelerine uyarak

parkenin altında sekiz santimetre boyunda paslı bir anahtar bulurlar. Başta Misbah Muhayyeş

anahtarı yetkililere vermek istemez ve satmak ister bunun üzerine Tamara Rand bir mektup

yazar, sonuç olarak anahtar yetkililerin eline geçer.

Medyuma göre bu anahtar Ahmet Afif Yalısı'nda gizli bir odanın kapısını açıyor, bu odada da

Agatha'nın kayıp on bir gün boyunca yaptıklarını yazdığı bir defter bulunuyor. Yapım şirketi

bunu öğrendikten sonra Tamara ile bir seans daha yapmak ister fakat otelde yaşanan grev

sonucu seans yapılamaz ve bu gizem çözülmeden kapanır.

Dünyaca ünlü polisiye yazarının bu kayboluşunun üzerindeki sis perdesi sanırım biz okurların

hayal gücü ile aralanacak.                                                                                            -Nil Süme 9-D
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Konuğumuz Arzu Suriçi Kireççi
Yaratıcı okuma nedir; yaratıcı okuma, çocuklarda, okumaya karşı ilgi ve heyecan uyandıran, metinler ve

hikayelere dikkat ve amaç ile yaklaşmalarını sağlayan ve bu sayede hem aktif bir dinleyici olmalarına hem

de düşünüp tahminlerde bulunarak okumalarında yardımcı olan bir okuma tekniğidir.

Drama eğitmeni, yönetmen ve aynı zamanda oyuncu olan değerli sanatçımız Arzu Suriçi birçok film ve

tiyatroda aldığı rollerle seyircilerin aklına kazınmıştır. Oyunculuk fikri ailesi tarafından hoş bir şekilde

karşılanmadıktan sonra klasik arkeoloji bölümünü kazanıp daha sonrasında hayali olan tiyatroyu

hayatının bir parçası yapmıştır. Arzu Suriçi, ‘’Tiyatro benim ruh arkeolojim.’’ sözüyle tiyatronun onun için

hayatının nasıl vazgeçilmez bir parçası olduğunun altını çizmiştir. Bugün ise 6. sınıflarımızla okulumuzda

15.si düzenlenen Kitap Günlerinde bizi yalnız bırakmayan Arzu Suriçi ile yaratıcı okuma etkinliğini

gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Etkinliğimize katılması ile bizi çok mutlu eden misafirimiz Arzu Suriçi, öğrencilerimiz ile birlikte

“Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk” adlı kitap hakkında bir yaratıcı okuma atölyesi yaptı.

Arzu Suriçi’ne göre her çocuk için özel ve başucunda bulundurulması gereken bir kitap olan ‘’Yanlışlıkla

Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk’’, John Boyne tarafından yazılmıştır. John Boyne, Arzu Suriçi’nin,

türlü konuları çocukların gözünden anlattığı, hayal ve gerçek olanı birleştirdiği için çok sevdiği bir yazar.

“John Boyne, hayal olanla gerçek olanı birleştiren, bakış açılarını değiştiren bir yazar.’’ John Boyne,

eserlerini bir çocuğun gözünden anlatması değerli eğitmenimiz Suriçi’nin en etkilendiği özelliklerinden

biri. İlk olarak, Arzu Suriçi öğrencilere kitabı henüz okumadan önceki düşüncelerini sordu, ardından

interaktif olarak öğrenciler ile keyifli bir zaman geçirdi. 6. sınıf öğrencilerimiz ile birlikte kitabı okumadan

önceki düşünceleri ve başlıktan yola çıkarak tahminleri üzerine, soru ve cevaplar yaptı. Sonrasında da,

çocuklara kitabın ana karakteri hakkındaki düşüncelerini sordu. Bu sayede hayal ve deneyimlerin

paylaşıldığı bir ortam oluşmasını sağladı. Değerli misafirimiz Arzu Suriçi ve öğrencilerimiz, “Yanlışlıkla

Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk” adlı eserin ana karakteri Barnaby Brocket'in özelliklerini

yorumlayarak gerçek ile hayal kavramlarını tartıştılar. Normal ve anormallik kavramları hakkında

konuştular, kitap ve kitabın ana karakteri ile bağdaşlaştırdılar, öğrencilerimiz kendi düşüncelerini

paylaştı. Normal ve anormal kavramlarının toplum ve birey üzerindeki etkisini öğrencilere empati

aşılayarak anlattı. Dünyada, toplumda ve kendi içimizde özgürlüğümüzü kısıtlayan sınırların çiziminden

bahsetti. Öğrencilerimiz ayrımcılık kavramı hakkında da konuştular. Daha sonra ise. 6. sınıf

öğrencilerimiz ve Arzu Suriçi, bir yazı çalışması yaptılar. Değerli misafirimiz öğrencilerden ana kahraman

Barnaby’e kartpostal yazmalarını ve hayal güçlerini kullanmalarını rica etti. Kartpostalları yazdıktan

sonra, soru ve cevaplamalara devam ettiler. Arzu Suriçi ve 6. sınıflarımızın yaptığı bu atölye sayesinde,

öğrenciler okudukları kitap hakkında konuştular, yaratıcı okuma hakkında bilgi sahibi oldular, normal ve

anormallik kavramları hakkında konuştular, düşünce alışverişi ve bir yazı çalışması gerçekleştirdiler.

Dolayısıyla küçük yaşta ötekileştirme kavram bilgisinin ilk adımlarını attılar. Değerli eğitmenimiz, her

hayalin bir gerçekliği olduğunu öğrencilerin de deneyimlemesini sağladı ve öğrencilerimiz ile birlikte çok

ilgi çekici ve güzel bir vakit geçirdiler. - Burcu Birler 10A, Rümeysa Çeçen ve İrem Anık 9E
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Kitap Günlerinden Kareler
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Bir Öğrenci Denemesi: Tomris Uyar
O ikinci yeninin kraliçesi ve peşinden koşan üç ayrı şair.

Türk edebiyatına imzasını atmış ve dünya edebiyatına dair yetmişten fazla çeviri yapmıştır. Peki bu kadın

kim. 1941 yılında İstanbul’a gözlerini açmış. İngiliz kız ortaokulu ve bugünkü adıyla Robert Koleji

Lisesinde eğitim görmüştür. Eğitiminin devamını ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı

Gazetecilik enstitüsü'nde devam etmiştir. 1960 yılında papirus dergisini kurup Ağustos ayında ilk

sayılarını çıkartmıştır. Türk edebiyatına kelimeleriyle etkileyen Uyar eşi benzeri olmayan romanlar

çıkarmıştır.

“Bir adın vardı senin, peşinde de üç büyük şair… Bir kadın, üç şair, üç aşk.”

Aşkını edebiyat dünyasında bulan Uyar ilk evliliğini Ülkü Tamer ile yapmıştır. Bu evlilikten Ekin adında

bir bebekleri dünyaya gelmiştir fakat Ekin henüz bir kaç aylıkken bir kaza sonucu boğularak hayata

gözlerini yummuştur. Bu trajik olay sonrasında ise çiftin boşanmalarına neden olmuştur. 1969 yılında ise

şair Turgut Uyar ile evlenmiş ve Hayri Turgut Uyar adında bir oğlan çocukları dünyaya gelmiştir. Asıl

herkesi şaşırtan nokta ise Tomris Uyar’ın Türk edebiyatının büyük yazarlarından Cemal Süreya ve Edip

Cansever ile de aşk yaşamış olmasıdır. Büyük şairleri peşinden koşturan bu kadın herkesin ilgi odağı

olmuştur. Söylenenlere göre Tomris Uyar Cemal Süreya ile henüz evliyken aşk yaşamıştır ve aynı sırada

Edip Cansever de Tomris Uyar’a aşık olmuştur.

Bu üç şair Tomris için yarışırken şu sözleri kullanmışlardır.

“Edip’e şiir yazmayı ben öğrettim.” – Cemal Süreya

“Cemal’e içmeyi ben öğrettim.” – Edip Cansever

“Bu ikisi tartışırken ben de gittim Tomris’le evlendim. – Turgut Uyar

İkinci yeni dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Uyar, gerek çevirisini yaptığı öyküler ve

kitaplarla gerek kendi öyküleri ve kitaplarıyla birçok dalda ödüle sahip olmuştur. 70’lerin sonlarına doğru

Tomris Uyar’ın önderliğinde bir sofra kurulur ve bu masaya edebiyat camiasından: Can Yücel, Ömer Uluç,

Mehmetcan Köksal, Ferhan Şensoy, Salim Şengil, Edip Cansever, İsa Çelik, Behzat Ay, Turgut Uyar,

Nezihe Meriç gibi isimler katılır. Tomris Uyar bu 26 Mart gecesine “Ölmeme Günü” adını verir. Fakat bu

özel günün başlangıcı tam olarak bilinmemektedir ve bugüne dair birçok rivayet vardır. En başta

gelenlerden biri ise bir gün yine aynı grup masadayken o gece hiç tanımadıkları bir kadın vardır

aralarında. Bir süre geçtikten sonra kadın başlar konuşmaya. Anlatır acılarını, hüzünlerini, korkularını…

Turgut Uyar daha fazla dayanamaz masaya bir şişe söyler ve masadakilere şişeyi imzalatmaya başlatır.

Ardından bu şişeyi Tomris’e verir ve der ki: Bu şişeyi al, gelecek seneye kadar sakla; 26 Mart’ta yine

buluşup birlikte içeceğiz bunu der ve böylece bu geleneğin ilk adımı atılmış olur. Fakat dediğim gibi bu da

rivayetlerden yalnızca biridir.

Son buluşmaları 1985’te Varlık dergisinin şiir soruşturmasında olur ve bundan sadece iki yıl sonra Turgut

Uyar hayata gözlerini yumar ardından bir yıl sonra Edip Cansever ve 1990 yılında da Cemal Süreya hayata

veda eder. Hayatındaki en önemli üç adamın ölümüne şahit olan Tomris Uyar en güzel aşk şiirlerinin

öznesi olarak 2003 yılında hayata veda eder.

Bu kadın, ikinci yeninin kraliçesi, Türk edebiyatı şairlerini peşine takmış, dik başlı, özgür bu kadın

hakkında birçok aşk hikayeleri ve rivayetler…

“Değil mi ki kimse, yaşamın ,inceliklerden örülmüş bir ağ, olduğuna inanmıyordu!”

Tomris Uyar

-Nil Cengiz 9B
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BARIŞ MÜSTECAPLIOĞLU
Barış Müstecaplıoğlu, 1977'de Kocaeli'nde doğdu. Boğaziçi Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği okudu. Hikâye ve

roman eleştirileri, Varlık, Altyazı, Kitap-lık gibi dergilerde yayımlandı. 1995'te İffet Esen Öykü Ödülü'nü kazandı.

2002 - 2004 yılları arasında, Türkiye'nin ilk fantastik kurgu dizisi olan ve dört romandan oluşan Perg Efsaneleri'ni

kaleme aldı. Bu seriden sonra, farklı türlerde “Kardeş Kanı”, “Şakird” ve “Bir Hayaldi Gerçekten Güzel” isimli üç

roman yazdı. 2012'de "Şamanlar Diyarı" ile fantastik kurguya geri döndü. Üç kitaptan oluşan bu seride geçmişten

bugüne dünyanın her yerinde yaşanan düşmanlıkların anlamsızlığına büyülü bir ayna tuttu. “Osmanlı Cadısı”

eserinde ise, uçan arabalarla leventleri, robotlarla semazenleri sıra dışı bir kurguda ustalıkla buluşturdu. Hem

Osmanlı Dönemi'nde hem de gelecekteki İstanbul’da geçen bu roman, edebiyatımızda bilim kurgu ve distopyanın en

başarılı örnekleri arasında yer alır. Yazarın çeşitli eserleri bugüne kadar birçok dünya diline çevrildi. 2012'de,

Fantazya ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Kitapları bugün onlarca okulda

öğrencilere hayal güçlerini geliştirmeleri için okutuluyor.

"Osmanlı Cadısı" bir zamanda yolculuk romanıdır, İstanbul’da bir Osmanlı dönemi bir de gelecek arasında gidip

gelmektedir. Aynı zamanda bir geleceğe dönük uyarı romanıdır, yazarın tasviri üzerine “topluma trafik levhası” amacı

gütmüştür. Toplumun büyük bir kısmının fantastik romanları bir kaçma romanı olarak görmesine karşılık "Osmanlı

Cadısı" gerçekçi konulardan kaçınmamış, tam tersine insanları eğitmek ve uyarmak amacıyla teknolojinin

tehlikelerinden geçim sıkıntılarına kadar bir sürü toplumsal sıkıntı ele alınmıştır. Yazar, bu kitap aracılığıyla

teknolojik aletlere “zaman katilleri” demiştir, çünkü zaman bütçesinden çalmakta, insanı kendisine mahkum

etmektedir. Yazarın dediklerine göre insan doğaya aittir ve teknoloji insanı doğadan uzaklaştırır.

Osmanlı Cadısı’nın yanı sıra, yazarın çeşitli öykü ve romanları bugüne kadar İngilizce, Lehçe, Romence, Bulgarca,

Çince, Arapça dillerine çevrilerek okurlara sunulmuştur. 2013'te Sırpça, Almanca ve Hintçe dillerine de çevrilerek

okurlarla buluşmuştur. Kendisi yazarlık hayatı boyunca farklı farklı türlerde eserler yayımlamıştır. Barış

Müstecaplıoğlu kendini tekrar etmekten kaçındığını ve her seferinde yeni bir fikirle, eserle okurların karşısına

çıktığını da belirtmiştir. Edebiyat tarihine farklı eserler bırakmanın daha kalıcı olduğunu düşünmektedir. Türkiye’de

yayımladığı eserler dışında çeşitli çalışmaları yurt dışında yayımlanmış bir çizer olan Engin Deniz Erbaş'la birlikte

resimli bir çocuk kitabı da hazırlayarak dünya sınırlarına açılmıştır. Kendisi eserlerinde toplumsal sorunları konu

alarak topluma değerler bırakmayı amaçlamıştır, alışılmış değerler dışına çıkmanın her zaman daha eğlenceli

olduğunu söylemiştir. Böylece gerçek hayat temalarını ülkelerden koparıp insanların bu tür konulara daha objektif bir

şekilde bakmalarını da sağlamıştır.

Yazar, bilim kurgu ve fantezi romanlarına başlamasında her ne kadar ailesi destekçi olsaydı bile, etrafındakilerin onu

negatif bir şekilde etkilediğini söz konusu etmiştir. İnşaat mühendisi olarak eğitim gördüğü sıralarda yurt arkadaşları

da Barış Bey’e kitap yazmasının manasız olduğunu, Türkiye’de kitap yazarak para kazanmayacağını söylemişlerdir.

Yazar ise buna rağmen kitap yazmaya devam etmiş, hayallerinden vazgeçmemiştir. Bunun yanı sıra 20-25 yıl önce

Türkiye’de bilim kurgu ve fantezi edebiyatı şeytani ve saçma olduğu düşünülmüştür. Bazıları ise, şaşırtıcı bir şekilde

bilim kurgu ve fantezi kulüpleri bile, Türkiye’de bilim kurgu ve fantezinin yazılamayacağını öne sürmüştür. Buna

rağmen yazar Türkiye’nin klasik kültürel değerlerini de eklemiştir. Türkiye’nin hem doğu hem de batı olan

kültürleriyle iletişim içinde olmasını avantajına kullanmıştır. Kısacası, yazar her ne kadar etrafındakilerden negatif

bir şekilde etkilendiyse bile kendi istekleri doğrultusunda hareket etmiştir.

Sayın Barış Müstecaplıoğlu’yla harika bir söyleşi geçiren hazırlık sınıflarımız, söyleşi boyunca yazarımıza çeşitli

sorular sordu. Oldukça keyif alan ve yazarımız hakkında daha çok bilgi alan öğrencilerimiz ayrıca, yazarımız hakkında

kişisel bilgileri de öğrenerek yazar psikolojisini anladı. Barış Müstecaplıoğlu’nun kitaplarından biri olan Osmanlı

Cadısı’nı okuma fırsatları da olan hazırlık sınıflarımız harika bir söyleşi gerçekleştirdi
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FUAT ÖMER ALTAY

Fuat Ömer Altay, Pertevniyal Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi

İşletme Bölümünü bitirir. Ardından işletme üzerine yüksek lisansını yine YTÜ’de tamamlar. Bir

yandan da hukuk okuyan Altay, şu anda FOM Kitap’ın kurucu rolünü üstlenmektedir. Altay,

FOM Kitap’ı kurmadan önce Can Yayınları’ndayken okullarda çocuk kitaplarını tanıtmıştır ve

bugün yayınları ile yine çocuk edebiyatını konu almaktadır. Altay, çocuk kitaplarına

yönelmesinin nedenini Can Yayınevi’nde bu alanda çalışmalar yapmasına bağlamaktadır. FOM

Kitap’ın ilk yayını “Çocuklar İçin Anlayarak Hızlı Okuma” kitabıdır. Fuat Ömer Altay, bu

sektördeki ana gayesinin ve motivasyonunun bugüne dek yapılmayanların yapılması olduğunu

ifade etmiştir.

15. Kitap Günlerine katılan onca konuktan birisi olan Fuat Ömer Altay, 9. sınıf öğrencileriyle

soru-sevap şeklinde bir söyleşi gerçekleştirdi ve FOM Kitap tarafından hazırlanan “Bir Haftada

Sabahattin Ali” kitabının amacından ve içeriğinden bahsetti. Öğrencilere Ali’nin hayatı ve kişisel

özellikleri hakkında bilgi veren Altay, aynı zamanda konuşmasında Ali hakkında ilgi çekici

detaylara yer verdi. Örneğin, Sabahattin Ali’nin fotoğrafçılığa olan ilgisi öğrencilerin büyük

ilgisini çekti. Sabahattin Ali’nin çocukluk fotoğraflarını öğrencilere göstererek Sabahattin Ali’yi

tahmin ettirmeye çalışan Altay, bu sırada ise Sabahattin Ali’yi şu gibi övgü dolu sözlerle

tanımladı: “Sabahattin Ali çok şık bir adam.” Aynı zamanda konuğumuz Kürk Mantolu

Madonna kitabına çok dikkat çekti ve kitabın Türk edebiyatına en çok değer katan romanlardan

bir tanesi olduğunu söyledi. Öğrencilerle beraber, farklı dillerde yayımlanan Kürk Mantolu

Madonna kapaklarının yorumlamalarını yapan Altay, bazı kapakların gençler tarafından

çoğunlukla beğenildiğini belirtti. Fuat Ömer Altay’ın Sabahattin Ali hakkında son sözü

“Sabahattin Ali çoğu dalda gerçek bir sanatçıdır.” oldu.

Sabahattin Ali’den bahsedip de Türk Edebiyatını atlamak olmazdı tabi ki. Dönemin yayıncılık

özelliklerinden de bahseden Altay, Cumhuriyet Döneminde harf inkılabının öne çıkarılması için

kitap tasarımlarında yeni Türkçe harfler kullanılmasına dikkat çekti. Bir başka değindiği nokta

da kitap tasarımında sembollerin ve fontun, kitabın pazarlanmasında ve ilgi çekmesinde ne

kadar önemli olduğuydu.

Kendisinin yayıncılık hayatı sorulduğunda yaklaşık 1000 kişilik bir okul olan Pertevniyal

Lisesi’nde duvar gazetelerinden sorumlu olduğunu söyleyen Altay, yayıncılık ve kitapçılık işine

olan ilgisini bu sayede çok erken yaşta kazandığını söyledi. Aynı zamanda okulda güncel

gazetelerden de sorumlu olduğunu belirten Altay, okulda Atilla İlhan’ın ölüm haberini, haberi

aldıktan birkaç saat içerisinde hazırladığını da belirtti. Ayrıca, o senelerde internete

başvurmanın çok güç olduğunu ifade eden Altay, çoğu yayınını kısıtlı imkanlarla

gerçekleştirdiğini söyledi. Fuat Ömer Altay’ın henüz lise yıllarında çoğu zorluğa rağmen böyle

bir hevesle işe koyulması kendisinin bu sektöre verdiği önemi gösteren şeylerden sadece bir

tanesi. Bu hevesiyle de söyleşiye katılan biz gençlere yayıncılık hakkında bir ilham kaynağı

olduğu için kendisine teşekkür ederiz.

(Arda TURGUT 9-A, Nil CENGİZ 9-B)
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Osman Balcıgil
Osman Balcıgil 10 Temmuz 1955’te İstanbul'da doğmuştur. Öğrenim hayatına İstanbul'da başlamış;

ilkokul, ortaokul ve lise yılları boyunca hiç durmadan okumuş, kitaplarla iç içe büyümüştür. Ekonomi

Bölümünde eğitim almış yazarımız bir konfeksiyon şirketinde çalışmış ama yapmak istediğinin bu iş

olmadığını anlayınca bırakmıştır. Önce gazetecilik ardından televizyonculuk yapmıştır. Uzun yıllar dergi,

gazete, televizyon sektörlerinin haber bölümlerinde muhabir, editör ve yönetici olarak çalışmıştır. Farklı

branşlarda çalışmalarını sürdürmüş birinin deneyimlerini kendi ağzından dinlemek, Kitap Günleri’nin

ikinci gününde bize unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Balcıgil, yazarları kendi gözünde ikiye ayırdığını dile getirdi; başlangıçtan itibaren romancı olanlar ve bir

mesleğinin yanında yazarlar onanlar. Kendisi ise gazeteci kimliğiyle bu iki yolun birleşiminde hissettiğini,

yazmakla her zaman içli dışlı olduğu için roman yazmaya başladığında ise geçmişten gelen alışkanlıkları

sayesinde hiç zorlanmadan yazabildiğini söyledi. Kendisi, bu becerisini bir tür birikimle masaya

oturuşuna bağlıyor.

Yazarımız bizlerle yaptığı keyifli sohbetinde cehalete karşı yazı yazmayı denediğine parmak bastı. Bu

görevi çok önemi bulduğunu, bir toplumda ancak yazarların ve aydınların amacı cehalete karşı durmak

olursa o toplum değişeceğine olan inancını paylaştı. Yazarımızın bunu denemesi bile takdire şayan. Bu

önemli konuyu tarihte, ülkemizin kuruluşunda da görmek mümkün. Bu sebeple yazarımız tarih eğimini

de çok önemli buluyor. Eğitim yılları boyunca tarihi okulda sıradanlaşmış bir biçimde öğrenmeye çalışmış

Balcıgil, bu durumun kendisini tarihten soğuttuğunu iddia ediyor. Dolayısıyla tarihi okurlarına

romanlaştırarak sunmayı kendine amaç edinmiş.

Türk edebiyatının önemli isimleri konusunda ise yazarımız, eserleri sayesinde bir elçi görevi görüyor

adeta. Kendisi, Sabahattin Ali'nin çok okunmasına ve isim olarak bilinmesine rağmen yeterince iyi

tanımadığını söylüyor. Onun için Sabahattin Ali’nin tanınması, Kuyucaklı Yusuf veya Kürk Mantolu

Madonna'nın okunmasından daha değerli. Öte yandan bazı değerli şahsiyetlerin ismen bile yeterince

tanınmadığından şikayetçi. Örneğin Suat Derviş’in Sabahattin Ali’den aşağı kalır bir yanı olmadığı, daha

fazla tanınması gerekirken ülkemizdeki aydınlara verilen yetersiz değerden ötürü isminin üzerinin

çizildiğinden bahsediyor. Peki ya siz Suat Derviş’i duydunuz mu hiç? Cevabınız hayır olabilir. Suat Derviş,

tarihte üstü kapatılmış, Osman Balcıgil’in “Ben Suat Derviş: Fosforlu Cevriye’nin Yazarı” romanının

yardımı ile yeniden gündeme gelmiştir. Sizleri de aydınlatacağına emin olduğumuz bu kitabı okumanızı

öneririz.

Söyleşimizi noktalarken Balcıgil, kendi yayınevi müdürünün ona “Sen kendi istediğin konuyu yazdığın

için az basılıp satılıyor, halkın istediğini yazsan daha fazla satılır” dediğini, ancak kendisinin hala kalemini

kendi düşünceleriyle şekillendirmek konusunda ısrarcı olduğunu belirtti. Biz de belirlediği amaç uğruna

kendini adamış oluşuna hayran kaldık.

Son olarak da Balcıgil’e gençlere önerilerini sorduk. Başlıca okuyan insanlar olmamızı bize “İnsanlar

okumadığı için nereye gelip nereye gittiklerini bilmiyorlar. Yaşam sadece doğmak ve ölmekten ibaret değil

ve bu okumadan anlaşılamaz. En azından bir yabancı dil bilinmeli, felsefe bilinmeli… Bunlar olmadan bir

aydın veya bir entelektüel olmanın hayalini bile kuramazsınız." sözleriyle ifade etti.

-Naz Ayşe Ceylan, Leyla Kaptanoğlu 11C
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Karikatürler…..

BİLİYOR MUYDUNUZ?
SCHİLLER

Alman kökenli Friedrich Schiller, başarılı bir dram yazarıdır. Romantizm akımının önemli
şairlerinden olan Schiller’in yazdığı eserlerin çoğu tiyatroya uyarlanmıştır. Aynı zamanda filozof
olan Schiller bu yazıları elma olmadan yazamıyormuş. Çalışırken masasında mutlaka bir elma
bulunduran yazar, ara sıra bu elmayı koklayıp ilham aldığını söylüyormuş.

ERNEST HEMİNGWAY

Hemingway hakkında başka bir ilginç bilgi ise ava olan merakı. Özellikle silahları kullanarak
yaptığı balık avları o zamanlar adının çok duyulmasını sağlamış. Bir keresinde de köpek

balığıyla girdiği mücadelede, silahını kullanırken yanlışlıkla kendini vurmuş.
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6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ

● 08.15- 08.35 Okuma Saati
● 09.20- 09.55 Birnur Fidan ile Yaratıcı Okuma

Atölyesi (5.Sınıflar)
● 10.05- 11.30 Tolga Gümüşay (8. Sınıflar)
● 10.05- 11.30 Neslihan Önderoğlu (Hazırlık

Sınıfları)
● 10.55-12.20 Sinan Sülün (11.Sınıflar)
● 13.00- 14.20 Ahmet Ünver (5.Sınıflar)
● 13.45- 15.10 Cenk Gündoğdu ile Şiir Atölyesi(Lise)
● 14.35-15.55 Tolga Öztorun ile Yaratıcı Okuma

Atölyesi (5-6. Sınıflar)
● 14.35-15.55 Nazlı Çevik Azazi (9.Sınıflar)
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