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Kitap Güncesi

15. Kitap Günleri

“Her yazar kendi eteğindeki
taşları dökmek ister.” Ayşe
Kulin
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BÜLTEN EKİBİNDEN

Kitap okumayı sevmemek diye bir şey yoktur, aradığı kitabı henüz bulamamış
insan vardır. Herkes için bir kitap vardır, sadece okurun kendine uygun türü,

kitabın kaleme alınış şeklini ve konuyu keşfetmesi, ruhunun ihtiyaçlarını tespit
edebilmesi gerekir. Kitap okumayı gerçekten sevmediğini iddia eden bir kişi

öncelikle ilgili olduğu bir alan doğrultusunda kitap seçmeli. Eğer hala daha kitaba
karşı ilgi duymadığını söylüyorsa, ilgili olduğu alan hakkında kitaplar yazan

kalemini beğendiği bir yazar aramalı çünkü okur bazen yazarın kitaplarına kendini
kaptıramaz ve odağını kitapta tutmakta zorlanır. Kitabın yarattığı dünyaya kendini
kaptırmak ve yazarın tasarladığı gerçekliğin akışına bırakmak için yazarın dilinden
konuşmak gerekir, eğer okur ve yazar arasında o uyum yakalanmaz ise okur kitap
ile bağ kuramaz. Fakat her zorlanıldığında kitabı bırakmak ve bu bana göre değil
demek bir hatadır. Emil Michel Cioran bir konuşmasında "Şahsen hayatımda ne
okuduysam rahatım bozulsun diye okudum. Bana bir şekilde eziyet çektirmeyen

yazar ilgimi çekmez." demiştir. Yalnızca okurken değil hayatta ne yapılırsa yapılsın
zorlamayan şey kişiye hiçbir şey katmaz. Okurun okuduğu eserde de zorlanması
her zaman eserin ona göre olmadığı anlamına gelmez, eser kişiyi zorlar, beyin
fırtınası yaşatır, kafasını karıştırır ki onun ufkunu genişletebilsin. Eğer çıktığın

yolda hiçbir engel yoksa muhtemelen hiçbir yere gitmiyorsundur; beyin hücreleri
zorlandıkça güçlenir ve değişik eserler okudukça, kendini ve kapasiteni zorladıkça

yürünen yolda engellerle karşılaştıkça başka diyarlara yelken açarsın.
15. Kitap Günlerinde, perşembe günü kitaplar ve yazarları tanıma serüvenimize

devam ettik. Bu serüvende yazarları ve kitaplarını tanıdıkça ögrencilerimiz kendi
kitaplarını bulma şansına sahip oldular.

ZEYNEP DENIZ TUNC 11C
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Tolga Öztorun

Tolga Öztorun, Sakarya Üniversite İnşaat Mühendisliği mezunu bir hayvan hakları aktivisti,
çocuk kitabı yazarı, radyo programcısı, turizmci ve köşe yazarıdır. Yeditepe Hayvan Barınağında
Gönüllü Muhabir olarak çalışması, Deneye Hayır Derneğinin kurucusu olması gibi rollerinden de
anlaşılabileceği gibi hayvan haklarını önemsemektedir, bir edebiyatçı olarak "Küçük Ahmet
Hayvan Barınağında" ve "Latte Eve Gidiyor" adlı çocuk kitaplarında da bu ilgi gözlemlenebilir.
FOM Kitap aracılığıyla 15. Kitap Günlerinde Tolga Öztorun yaratıcı okuma atölyesi yönetmiştir,
bu atölyede de Fleur Hitchcock tarafından yazılmış olan Buzdolabının Sırrı adlı kitabın 5. ve 6.
sınıf öğrencilerimiz okumaya başlamadan önce incelemesi yapılmıştır. Tolga Öztorun, bu kitabın
yazarını “Yeni başlayanlar için gerilim yazarı”, diye tanımlamış, yeni başlayanlar derken de yeni
kitap okumaya başlayanlar demek istemiştir. Bu yaratıcı okuma atölyesinin amacı
öğrencilerimizi kitabı okumadan önce kitapla ilgili heveslendirmek, kitabı okurken ise yaratıcı ve
hayalgüçlerini besleyen bir şekilde okuyabilmelerini sağlamaktır.

Buzdolabının Sırrı, İngiltere'de geçmiş zamanda bir evde geçiyor. Ana karakterlerimiz Bug ve
Dylan kardeşler, büyükşehirden köye, eski bir eve taşınmışlardır. Bu evde ise 1920’lerden kalma
bir buzdolabı vardır. Çocuklar bu buzdolabı aracılığıyla zaman yolculuğu ile yepyeni dünyalara
gidebilmektedir, bu yüzden Tolga Beyin açıkladığı gibi bu kitap bilim kurgu niteliğindedir. Tolga
Bey, bu kitabı öğrencilere interaktif, çocuklara soru sorarak sunmuştur ve böylece ilgilerini
çekebilmiştir kuşkusuz. Buzdolabının faydalarının ne olduğunu sormuştur. Zamanın ne olduğunu
sorgulatmış, insanın öylesine uydurduğu bir değer olduğundan bahsetmiştir. Zaman yolculuğu
teorileri sunmuştur. Buzdolabı Sırrı’nın nasıl zaman içinde bir oyun olduğundan, fakat zamanın
var olan bir konsept olmadığından söz etmiştir. Anı yaşamanın değerini belirginleştirmiştir.
Öğrencilerine kendi evlerine gittikleri zaman korku içinde kendi buzdolaplarının kapaklarını
açmalarını önermiştir. Sözün kısası, öğrencileri kitap için heyecanlandırmakla kalmamış, onları
adeta kitabın karakteri ile bütünleştirmiştir.

Gamze Yüncüoğlu 10-A
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Kitap Günlerinden Kareler
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CENK GÜNDOĞDU İLE ŞİİR ATÖLYESİ
Cumartesi Gece Metrosu

'Yıldızlardan kaçıyordum.
Peşimde savsak yabancılar,
Hayallerimi kovalıyordu.

Umursamaz bir korku,
Kalabalık bir boşluktaydım.

Aylak bir yabancı,
Dümensiz bir gemi idim.

Amaçsız peronda,
Hareketsiz ölüydüm.

Üstümde uykusuz bakışlar,
Rahatsız birliktelikler,
Yatıyordum öylece.'

-Cenk Gündoğdu ve TED İstanbul öğrencileri

Dün, Kitap Günleri'nin üçüncü gününde, Cenk Gündoğdu ile bir şiir atölyesi
gerçekleştirdik. Önce bir konu seçtik. Konumuz, "cumartesi gecesinde bir metroda
hissettiklerimiz" oldu. Sonrasında da seçilen konunun bizlere çağrıştırdığı
kelimelerden bir kavram haritası oluşturduk. Kavram haritasını oluştururken
arkadaşlarımızdan hikayeler dinledik ve düşüncelerimizi paylaştık. Son olarak
kelimelerden yukarıda yazılı olan şiiri yazdık. Biz bu atölyede hem çok eğlendik,
hem çok öğrendik. Cenk Gündoğdu'ya bize katıldığı için çok teşekkür ediyoruz.

-Nil Süme
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Sevim Ak

Sevim Ak Türk Edebiyatında çocuk kitap yazarı olarak önemli eserler vermiştir. Ünlü yazar 1980’lerin

ortasından itibaren çocuk kitapları yayımlamaya başlamıştır. Yazdığı öykü ve oyunlar ile birçok ödül alan

Sevim Ak, aynı zamanda senaryo yazarıdır. Sevim Ak, sosyal sorumluluk projelerinde de sık sık yer almış

duyarlı bir yazardır. Ayrıca çocuk korkularını ele alan kitapları, Marmara depreminden etkilenen

çocukların rehabilitasyonu projesine ilham kaynağı olmuştur. Sevim Ak'ın “Kırık Şemsiye” adlı resimli

öykü kitabı Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’nde 2006 yılının en iyi resimli kitabı seçilmiştir.

Bugün, 15. Kitap Günlerimizin 4. gününde değerli misafirimiz Sevim Ak, 6.sınıf öğrencilerimizin okuduğu

“Vanilya Kokulu Mektuplar” adlı kitabı üzerine öğrencilerimizle beraber bir söyleşide bulunmak için

aramıza çevrimiçi olarak katıldı.

6. sınıf öğrencilerimiz söyleşiye yazarımızla soru-cevap şeklinde başladı. Sevim Ak’a sorulan ilk soru

“Vanilya Kokulu Mektuplar” kitabının hikayesi oldu. Ak, bu kitabı annesini kaybettiği zamanda yazdığını

söyledi. O zamanlar hiçbir şeye konsantre olamadığını hatta gündelik işlerine bile odaklanamadığını ifade

eden yazarımız o günleri atlatmak için yazılar yazmaya başladığını belirtti. Ancak yazdığı yazıları da

beğenmeyen Ak, en sonunda annesinin onda bıraktığı bazı duygular sayesinde bu kitabı kaleme

alabildiğini söylüyor. Yazarımızın bu konuda vurguladığı nokta ise bu kitabın arka planında aslında çok

hüzün dolu bir hikaye olduğu.

Doğduğu evde yüzlerce kitap olduğunu söyleyen Ak, bu sayede okuma alışkanlığını kazandığını belirtiyor.

O hatıra evini ise, aynı zamanda bir yazar olan kardeşi, Behiç Ak ile beraber bir kütüphaneye ve okuma

mekanına dönüştürdüklerini söyleyen yazarımız kitap okuma alışkanlığının çocukken kazanılması

gerektiğini savunan yazarlarımızdan biri.

Öğrencilerimizin merak ettiği bir diğer konu ise çocuk kitapları yazmanın yetişkinlere yönelik kitaplar

yazmaktan farklı olup olmadığıydı. Yazarımız bu soruya çocuk kitapları yazmanın kesinlikle daha farklı

olduğunu ve daha çok dikkat gerektirdiğini söyleyerek yanıt verdi.

Yazarımız, çocuklara yönelik kitaplar yazmasında etkili olan şeyin kendi iç dünyasıyla çocuk kitaplarını

bağdaştırması olduğunu söyledi. Çok mükemmel bir çocukluk geçirdiğini ifade eden Ak, daha çocukken

bile kısa öyküler yazdığını belirterek bu hevesinin çocukluktan geldiğini ifade etti.

Kendisine “Bizim zamanımızda çocuk olmak ister misiniz?” sorusu sorulduğunda “Hayır, istemezdim

cevabını veren Ak, kendi çocukluk zamanlarının çok farklı olduğunu belirtti ve şu sözlerde bulundu: “Şu

anki bütün çocukların benim yaşadığım zamanlarda çocuk olmasını isterdim, günümüzde çocukluklarını

yaşayamayan çocuklar gördükçe bu gerçek canımı acıtıyor ve onların adına çok üzülüyorum.”

Yazarımıza 15. Kitap Günlerine katılıp öğrencilerimize ilham kattığı için müteşekkiriz.

(Arda TURGUT 9-A, Azra TOZAR 10-A)
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MURAT YALÇIN
Murat Yalçın, kariyeri boyunca, gazetecilik, yönetmenlik ve senaristlik yaptı; “Pera Mera” için “2017
Yunus Nadi Öykü Ödülü” ve “Kesik Hava” için ”2009 Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Hikâye Kitabı”
ödüllerini kazandı. Eserlerinden bazılarından bahsedilirse;  öyküleri “Aşkımumya” ve “İma kılavuzu”,
anlatı kitaplarından “Hafif Metro Günleri” ve derleme olarak “Türkiye’de Deneysel Edebiyat
Antolojisi”dir. Murat Yalçın, yazdığı öykülerde, gerçekçi anlatım yolları kullanan ve ince anlatım yolları
geliştiren bir yazardır.

Bugün, 15. Kitap Günlerimizin 4. gününde, değerli misafirimiz Murat Yalçın, 8. sınıflarımızın okuduğu
“Oralı Olmamak” kitabı hakkında öğrencilerimiz ile birlikte bir söyleşi yapmak için aramıza çevrimiçi
olarak katıldı. Kitabını yazdığı sıradaki düşüncelerinden ve yazma sürecinden bahsetti. Kitabında
kullandığı üsluptan söz etti. Gençlere yönelik bir kitap olduğu için daha duru ve devrik olmayan kısa
cümleler kullanıp eyleme ve olaya ağırlık veren, daha dinamik bir şekilde ilerleyen bir kitap yazdığından
söz etti. Değerli misafirimiz, öğrencilerimiz ile yaptığı söyleşide, gençliğinde edebiyat ile olan ilişkisine
ve yazar olma serüvenine değindi. Günlük tutarak yazarlığın ilk yoluna girmiş olan Murat Yalçın,
gençliğinde yazar olmak hakkındaki düşüncelerini, “Hayal ve hedefim yazarlıktı.” cümlesi ile anlattı.
Murat Yalçın, 8. sınıflarımızla yaptığı söyeşide, kitaplarında da fark edildiği üzere, gençler ve ergen
psikolojisi ile ilgilendiğini anlattı. Söyleşinin devamında, misafirimiz, öğrencilerimize editörlüğün ne
olduğunu anlattı; editörlüğü “yazarın aldığı edebi metni okurlara ulaştırmaktır.” olarak tanımladı.
Devamında, editörlük ve bir editör olarak ne yaptıkları hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi.

Değerli misafirimiz, sonrasında, dergicilik ve kitap yayınlanması hakkında öğrencilerimiz ile konuştu. 8.
sınıflarımız, bu konu hakkında bilgi sahibi oldu. Murat Yalçın, yazar olmak hakkında görüşlerini, öykü ve
romanda kendisini nerede gördüğünü paylaştı, “Ben kendime yazar demem, profesyonel bir yazar
olduğumu düşünmüyorum.” dedi, sebebini “Yazarlıktan para kazanmıyorum.” olarak açıkladı. Murat
Yalçın, geçimini yayıncılık ile geçirdiğinden söz etti. Değerli misafirimiz, 8. sınıflarımıza, söyleşinin
devamında, yazma sebebinden bahsetti. Yazarlığın doğuştan geldiği sorusuna “Yazarlık bir yetenektir. Bu
doğuştan insanlarda vardır fakat, çevrenin etkisi de vardır.” cevabıyla yanıtladı. Öğrencilerimiz ile yazma
ve yaratma süreci hakkında konuştu; defterlere her zaman yazı yazdığından, yanından hiç ayırmadığından
bahsetti. Yılda beş altı tane öykü yazdığını belirtti. Söyleşinin ilerleyen vakitlerinde, misafirimiz ve 8.
sınıflarımız, kütüphaneler, ve nasıl insanların kişilikleri hakkında bilgi verdiklerinden bahsetti,
öğrencilerimize çok etkileyici kitap koleksiyonunu gösterdi. Öğrencilerimiz çok beğendi ve çok etkilendi.

Edebiyata derin bir sevgi besleyen yazarımız, çocukluğundaki okuma sevgisinden bahsettikten sonra,
yazmayı kolaylaştıran unsurlar hakkında öğrenciler ile konuştu. Değerli misafirimiz Murat Yalçın ve 8.
sınıf öğrencilerimiz, hem keyifli hem de bilgilendirici, çok akıcı bir sohbet ve çok keyifli bir söyleşi
geçirdiler.

Burcu Birler 10-A, Öykü Yıkıcı 8-D
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Kıvanç Koçak
Kıvanç Koçak, Hukuk bölümünü Ankara Üniversitesinde bitirmiş, ardından önemli futbol
dergilerinde değerlendirme yazılarını yazmış ve diğer yazarların da eserlerini birleştirerek
dergilere sunmuştur. Günümüzde; araştırma-inceleme dizisi editörü, serbest yazar ve çevirmen
olarak görevine devam etmektedir.. NTV Spor ve Medyakronik gibi yayın organlarında yazıları
yayımlanmış, TamSaha ve Radikal Futbol gibi dergilerde çalışmıştır. Futbola olan özel ilgisi de
bu tür dergi ve yayın organlarında yazdığı spor metinlerinden açıkça anlaşılıyor. Yazarımız aynı
zamanda Almanca-Türkçe çevirileri de yapmaktadır. Kıvanç Koçak, hazırlık öğrencilerinin
okuduğu Stefan Zweig’ın Satranç adlı kitabının da çevirisini yapmıştır. Kıvanç Bey, söyleşide
editörlük hayatındaki mesleki deformasyonlardan açık bir şekilde bahsetmiştir. Kıvanç Koçak’a
göre bir kitabın en küçük hatası bile editörün üzerindedir; kapağındaki küçük bir detay bile
onların suçlanmasına sebep olabilir. Bir editör düzenlediği kitaptan sorumludur, bundan dolayı
da kitaba yönelik olan eleştiriler genellikle editörlere geri dönmektedir. Kıvanç Bey’in edebiyata
olan ilgisi epey genç bir yaşta iken başlamış, zamanla editörlük ve çevirmenliğe yönelmiş.

Çevirmenliğe gelince, Almanca-Türkçe çevirileri yapmasının sebebi olarak kitap okumayı
sevmesinin yanı sıra; Alman Lisesinde lisana karşı bir ilgi geliştirmesini gösteriyor. Kıvanç Bey
her ne kadar Almanlara özel bir sıcaklık hissetmese de, onlara karşı saygısını eksik etmiyor.
Bunun dışında, çevirmeliğin negatif taraflarına da değiniyor. İlk olarak; her ne kadar yazarın
üslubunu öğrenerek çeviri yapmak daha sağlıklı olsa bile, çoğu çevirmenin sıkı bir zaman
programı eşliğinde eserleri çevirmesine değiniyor. Kıvanç Bey’e göre çevirmenler bundan dolayı
da yazarın dili ve o eserlerle ilgili olan geçmişini çevirilere her zaman katamayabiliyorlar. Ek
olarak üsluba da yeteri kadar değer gösterilmediği için çevirileriyle beraber yazarın kendi benliği
kitapta kayboluyor, kitabın aslını okumayanlar ise bu özelliklerin tadına varamıyorlar. Buna
karşılık olarak Kıvanç Bey’e göre önemli olan çevirinin tam olarak yazarın üslubuna uyması
değil, okurun çeviriden zevk alması önemlidir. Kıvanç Bey; okulumuzun hazırlık sınıfı
öğrencilerinin de okuduğu Satranç kitabıyla ise lisede tanışmış, çevirinin üslubunu beğenmemiş,
orijinal halinin Kafka’nın üslubuna daha çok benzediği düşünmüştür. Kıvanç Bey; Almanca ve
Türkçe bildiğinden de daha iyi bir çeviri yapabileceği algısına kapılmış, bundan yola çıkarak da
kendi çevirisini çıkarmıştır.

Duru Dereli 10-A, Gamze Yüncüoğlu 10-A

8



         Sayı 4                                                                                                                                                            7 Nisan 2022

Işık Öğütçü
Toplumcu gerçekçi sanatın öncülerinden Orhan Kemal, edebiyata şiirle başlamış, Nazım Hikmet’in
etkisiyle romana yönelmiştir. Hızlı olay akışı ve hareketliliğin ön planda olduğu yapıtlarında diyaloglara
ağırlık vermiştir. Türk edebiyatına işçi sınıfını getiren yazarlardandır. Eserlerinde köyden kente göç eden
yoksul, mutsuz insanları; toprak ağalarını, memurları, ezilen köylüleri, mahkumları, işsizleri, sokaktaki
halkın sorunlarını, Adana ve İstanbul’un kenar mahallelerindeki insanların sorunlarını anlatmıştır.
Yapıtlarını gözlemleriyle ortaya koymuştur. Roman ve öykülerinde yaşadığı çevreyi ele almıştır. “Baba
Evi” ilk romanıdır, çocukluk yıllarını anlatır. “Avare Yıllar”da gençliğini anlatır. “Hanımın Çiftliği”, üç
ciltlik bir romandır. Eser popüler kültür alanında da ilgi görmüştür. “72. Koğuş, Murtaza, Eskici ve
Oğulları, Kardeş Payı” adlı yapıtları tiyatroya uyarlanmıştır.

Oğlu Işık Öğütçü, okumayı ve çalışmayı seven biri olarak hayatın gerçeklerini küçük yaşlarda fark
etmeye başlar. İlkokulda karşılaştığı yaşam mücadelesi hayatının bir parçası olur. 2000 yılından bu yana
babası için açtığı "Orhan Kemal Müzesi" ile Türk edebiyatının realist ustası Orhan Kemal'i gelecek
nesillere kazandırmayı amaçlayarak faaliyetler yürütür.

TED İstanbul Kolejinde bu sene 10. sınıflarımızın okuduğu “Cemile ” kitabının yazarı Orhan Kemal’in en
küçük oğlu Işık Öğütçü, 15. Kitap Günleri için konuğumuz oldu. Edebiyatımızın değerli yazarlarından
olan Orhan Kemal hakkında derinlemesine yaptığı araştırmalardan ve karşılaştığı bambaşka bir Orhan
Kemal hazinesini bizlere anlattı. Babası için açtığı müzeden bahsetti ve bu müzenin biz gençlere ve en
önemlisi Türk halkına emanet olduğunu söyledi.

Büyük üstadın edebi kişiliğinden ve yazı tarzından bizlere bilgi verdi. Babasının ne kadar iyi gözlem
yaptığını ve gerçekçi bir yazar olduğundan örneklerle bahsetti. Babasının eserlerindeki karakterleri ne
kadar iyi ve gerçekçi betimlediğini anlattı. Orhan Kemal’in eserlerinde güçlü kadın karakterlere yer
vermesine de değindi.

Babasının hapishane hayatında Nazım Hikmet ile tanışmasını ve onun, babasına neler kattığını, Orhan
Kemal’in hapishaneden çıkmasını “Nazım Hikmet Üniversitesinden mezun oldu” şeklinde
tanımlanmasını bizlere açıkladı. Babasının yabancı dillere çevrilmiş kitaplarına yapılan yorumları ve
bizim sorularımızdan yola çıkarak yazar olmanın kötü şartları ve diğer özel durumları kapsamadığını, iyi
bir yazar olmanın çok okumaktan geçtiğini söyledi. İyi yazmak konusunda “Kelimeler bildiğimiz
kelimeler önemli olan onları güzel dizmektir” dedi.  Orhan Kemal’in meydan okuduğu haksızlıklardan
bahsetti. Güçsüz insanları savunduğunu, insan sevgisine ve insan haklarına verdiği önemden bahsetti.
Kendi yazı serüvenini ve ilhamlarını bizimle paylaştı ve kendini bir yazar olarak değil bir araştırmacı
olarak tanımladı. Babasının sevdiği eserlerinden bahsetti ve eserler için “Ben o eserlerin her birini
evladım gibi görüyorum” dedi. Okuduğumuz “Cemile” kitabı için bizim bir kere okuduğumuz Cemile’yi
on beş kere okuduğunu ve kendisini için ne kadar önemli olduğunu söyledi.  Orhan Kemal’in önemli
eserlerinden öğrencilerimize okuması gereken kitaplar hakkında tavsiye verdi. Okuduğumuz kitapların
geleceğimizi şekillendireceğini” söyledi. Değerli yazarımız Işık Öğütçü ile Orhan Kemal hakkında çok
bilgi verici  ve keyifli  bir söyleşi gerçekleştirdik. - Mutlu Kartal 9-D,Azra Tozar 10-A-
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Ayşe Kulin ile Kardelenler
15. Kitap Günleri’nin dördüncü gününde Onur Konuğumuz Ayşe Kulin bizimle beraberdi.

Çağdaş Türk edebiyatına iz bırakmış isimlerden olan Kulin’i okulumuzda ağırlamak tarifsiz bir zevkti.
Söyleşiye kısa bir tanıtım metni ve filmi ile başladıktan sonra öğrencimiz Aslı Alçıkaya, Kulin’in

‘’Yorgun Akıyor Sular’’ ve Can Özoğuz’un ‘’Kardelenler’’ şiirini seslendirdi. Sözü değerli yazarımıza
bıraktıktan sonra ise hepimiz büyünerek kendisini dinledik. Sohbetine bir Kolejli olarak onda iz bırakmış
anılarından gururla bahsederek başladı. Talihsiz bir olay sonrası ilk kayıt olduğu okula gitmeyi reddeden
Kulin’in kendini Kolej’de nasıl yuvasında hissettiğini dinlemek hepimizin tüylerini ürpertti, gözlerini
yaşarttı. Kolej’e dair bizimle paylaştığı bir diğer anısı ise 4. sınıfta coşkuyla kutladığı bir ulusal bayram
sırasında Başöğretmen’in sınıfına girerek Kurtuluş Savaşı’nı anlatmasıydı. O gün okuldan eve farklı bir
insan, kendini vatanına ait hisseden bir Türk olarak döndüğünü dile getirdi.

Kulin, Kurtuluş Savaşı’nı öğrendiği anısından yola çıkarak, Osmanlının son bulduğu ve
cumhuriyetin kurulduğu dönemde yaşayan aile büyüklerinin hayatlarını ele alan ‘’Veda’’ ve ‘’Umut’’
romanlarından bahsetti ardından. Biyografi türünde olan ‘‘Veda’’yı yazma nedenini ise ‘’Her yazar önce
kendi eteğindeki taşları dökmek ister.’’ diyerek açıkladı. Dolayısıyla önce Osmanlı Devleti’nde yaşamış,
saltanatı ve varlık vergilerini görmüş aile büyüklerinin yaşamlarını kaleme alarak başlamak istemiş
kendisi de. Ancak yanlış anlaşılsın istemeyiz. Kulin; pek çok biyografik romanı edebiyat dünyasına
kazandırmanın yanı sıra şiir, öykü, araştırma türlerinde de eserler yazıyor. Hatta tek araştırma kitabı olan
‘’Kardelenler’’ bugün için ayrı bir önem taşıyor.

Kulin, ‘’Kardelenler’’ kitabının tüm telif gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Çağdaş
Türkiye’nin Çağdaş Kızları adlı projesine bağışlamış. Bu vesileyle ise 26’sı TED İstanbul Koleji’nde
olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanından kızların ‘’Kardelen’’ olarak eğitim görmesine olanak
sağlamış. Okulumuzdan mezun olmuş dört Kardelenimiz de Ayşe Kulin’e sürpriz yapmak üzere
aramızdaydı. Onların tam da projenin amaçladığı gibi güçlü, başarılı kadınlar olarak yetiştiklerini görmek
değerli yazarımızı çok duygulandırdı. Gerçekleştirdiğimiz keyifli söyleşinin sonunda en heyecan verici
anlar, on yeni Kardelenin okulumuzda eğitime başlayacağını öğretmen ve öğrencilerimiz ile paylaştığımız
dakikalardı. Kardelenlerimizi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Bu özel günde yanımızda olan Kardelenlerimze, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin değerli
yöneticilerine, Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Nurgül Haseki’ye, Mütevellimiz Sayın Can Özoğuz’a
ve varlığıyla hepimizin hayatını aydınlatan Ayşe Kulin’e çok teşekkür ederiz.
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SATIYORUM, SATIYORUM, SAAAATTIIM!

Müzayedeler, asırlardır ilgi çeken bir satış yöntemidir. Eskilerden bize kalan hatıraları
müzayedeler sayesinde yeni sahiplerine ulaştırırız. Böylelikle o hatıralar, farklı kültürler ve farklı
mekanlar gezerek anlamlarına anlam katarlar. Biz de bu kültüre katkı sağlamak için 15. Kitap
Günlerinde ilk defa bir müzayede düzenledik ve dördüncü günümüzü müzayedeyle birlikte
sonlandırdık. Okulumuz TED İstanbul Kolejinde gerçekleştirilen bu kitap müzayedesi büyük ilgi
gördü. Türk ve dünya edebiyatından birçok kıymetli eserin ilk ve ikinci basımlarının pey
verilerek yeni sahipleri belli oldu. İki ders süren müzayedede, ilk derste 9. ve 12. sınıf
öğrencileri, ikinci derste ise 10. ve 11. sınıf öğrencileri yer aldı. Müzayede, değerli sahaf Emin
Nedret İşli ve oğlu Ümit Gökçe İşli münadiliğinde gerçekleşti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin
birbiriyle çekişerek çok eğlendiği, bir o kadar da kapışmalı geçen müzayedede kitapların bu
kadar ilgi görmesi bizleri çok heyecanlandırdı. Öğrencilerin elleri aşağı inmek bilmiyor, kitapları
almak için hararetli bağırışları kulaklarda yankılanıyordu. 122 yıllık Servet-i Fünun dergisinin
satışa sunulması öğrencilerin tatlı rekabetini daha da coşkulandırdı. Birbirinden farklı kitaplar ve
dergiler satışa sunulurken öğrenciler böylesine rekabet içeren bir müzayedeye dahil olmaktan
büyük keyif aldı.

Son olarak, satılan ilk baskı kitaplardan bazıları şunlardı: “Turgut Uyar - Divan, Sait Faik
Abasıyanık - Yedili Bütün Eserleri, Peyami Safa - Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Robin Prior -
Gallipoli, Umberto Eco - Baudolino”

(Arda TURGUT 9-A, Asya AKİPEK 10-E, Gence GENCELİ 11-A, Mutlu KARTAL 9-D, Tuana
ERDOĞAR 8-D)
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English Corner
READING ENOUGH
Sometimes books become your escape from reality, sometimes your ideal reality and sometimes
the reality that you want to change. The love you have towards reading can take you anywhere
in between the lines of a book. For bookworms there is a whole new world hidden inside the
pages. They �nd the perfect romance, perfect friendship and even the perfect way of living in
books. Starting a new book is always a feeling of euphoria, all the unknowns at the beginning
seem so tempting and as you read more you gain a new perspective which gives you a feeling of
satisfaction. You feel like you are inside that world, it seems familiar and it pushes you to read
more. So if reading is all these amazing things, then why don't we read?

In accordance with recent �ndings,  our current generation does not read enough. In my
opinion there is no such thing as "reading enough" because how can you read enough when
there are, perhaps, millions of  books that you haven't read yet, millions of doors opening to a
brand new world. Sadly it is true that some people don't read at all. I believe the reason for that
is because they haven't found the best genre for themselves or maybe it's because reading
became more of a duty than something we do for ourselves. With schools sometimes forcing
students to read speci�c books because they will be asked in the exams, students have an
unassuming relationship with books.

I think if schools let students read whatever they want to read instead of choosing books for
them to read, students would be more into reading. Also, exams are already a source of stress
for students and having to read because of exams is not a relief for them either. I believe that
reading is a world that everyone deserves to explore with their own style. Once you get used to
this world, it is impossible to leave it behind.

-Nil Süme 9D
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William Shakespeare

İngiltere’nin ulusal şairi ve en büyük yazarı olarak kabul edilen William Shakespeare aynı
zamanda dünyanın en iyi dram oyun yazarı olarak da kayıtlara geçmiştir. Shakespeare 26 Nisan
1564’te İngiltere’de doğmuştur. Ünlü yazarın günümüze ulaşan 38 oyun, 154 sone, iki uzun
öykü ve kaynağı belirsiz birkaç şiiri bulunmaktadır.

Çalışmalarında çoğunlukla romantizm, gençlik, ölüm, aşk, drama ve trajediyi ele alan yazarın;
“Hamlet”, “Kral Lear”, “Othella” ve “Machbet” gibi trajedi oyunları bulunmaktadır. William
Shakespeare’in en güzel şiirlerini barındıran “Antonius ve Kleopatra” ile “Coriolanus” oyunları,
şair ve eleştirmen T.S. Eliot tarafından yazarın en başarılı trajedileri sayılmaktadır. Pek çok
eleştirmen, Shakespeare’in trajedilerinin sanatın doruk noktasını temsil ettiğine inanmaktadır.
Yazarın en ünlü trajedilerinden biri olan “Hamlet”, "Olmak ya da olmamak; bütün mesele bu."
şeklinde başlayan ünlü tiradı ile hakkında çok konuşulan bir trajedi olmuştur.

Shakespeare dendiğinde akla ilk gelen ve İngiliz Edebiyatının klasiklerinden biri olan “Romeo ve
Juliet" iki düşman ailenin biribirini seven gençlerinin aşk hikayesini ele alır. Montegue ve Capulet
aileleri arasında geçmiş yıllara dayanan bir düşmanlık vardır. Capulet ailesinin evinde bir balo
gerçekleşir ve Montegue ailesinden olan Romeo gizlenerek bu baloya katılır. Bu baloda Romeo
ve Juliet birbirlerini görüp aşık olurlar. O gece eserin en önemli sahnesi sayılan “Balkon
Sahnesi” gerçekleşir. Yıldızlı gecede Juliet balkonda, Romeo balkonun altındadır, birbirlerine
karşı olan büyük aşklarını romantik ve duygusal bir şekilde ifade ederler.

O geceden sonra Romeo her gece gizlice Juliet’in odasına girer. Çift evlenmeye karar verir ve
Rahip Laurance, iki genci gizlice evlendirir. Kısa bir süre sonra Juliet’in kuzenlerinden Tybalt,
çiftin arasındaki ilişkiyi öğrenir ve Romeo’yu bir düelloya davet eder. Romeo bu düelloyu kabul
etmese de, Romeo’nun arkadaşı Mercuito, Tybalt’ın davranışları karşısında sessiz kalamaz ve
düelloyu kabul eder. Romeo kavgayı ayırmaya çalışır fakat Mercuito ağır bir şekilde yaralanınca
Tybalt’ı öldüren Romeo, sürgüne gönderilir.

Bu sırada Juliet’in ailesi onu evlendirmeye çalışır ve bunu istemeyen Juliet, kendisini 40 saat
boyunca ölü gösterecek bir iksir içer. Bunun için Romeo’ya bir bilgilendirme mektubu yazılsa da
mektup Romeo’ya ulaşmaz ve Juliet’in öldüğünü düşünen Romeo mezarının başında kendisini
öldürür ve 40 saatin sonunda Romeo’yu ölü bulan Juliet intihar eder.

Büyük aşkları için ölen Romeo ve Juliet’in hayatları sonlandı belki ama aşkları o günden
sonsuzluğa uzandı dünyamızda.

-Tuana Erdoğar 8D
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8 NİSAN 2022 CUMA GÜNÜ

● 10.00- 11.25 İrem Uşar 6.Sınıflar
● 10.00- 11.25 Suat Duman ile Polisiye Atölyesi Lise
● 10.50- 12.15 Meltem Gürle 5.Sınıflar
● 10.50- 12.15 Yekta Kopan 11-12.Sınıflar
● 12.25- 13.00 Ortaokul Kapanış Töreni
● 12.55- 13.30 Lise Kapanış Töreni

Düzenleme ve Tasarım: Arda Ayas
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