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BÜLTEN EKİBİNDEN

Satırlar arasından, sayfalar dünyasından, 15. Kitap Haftası’ndan herkese merhaba!

Hepinizin bildiği üzere yıllardır Kitap Günleri’nde okulumuzda birbirinden kıymetli yazarları

ağırlıyoruz, onlarla söyleşiler gerçekleştirip hazine niteliğindeki birikimlerinden faydalanıyoruz.

Fuar alanında birbirinden güzel kitaplarla buluşuyor, sayfalar arasına gömüldüğümüz okuma

saatleri gerçekleştiriyoruz.

Pandemi nedeniyle iki yıl çevrimiçine taşıdığımız etkinliklerimizi nihayet bu yıl tamamen

olmasa da -hâlâ salgın devam etmekte-elimizden geldiğince eski coşkusuyla

gerçekleştirebilmenin heyecanını taşıyoruz. Her yıl Kitap Günleri etkinliklerimizi kalıcı kılmak,

izlenimlerimizi, anılarımızı satırlara geçirmek adına Bülten Ekibi olarak hafta boyunca gazete

çıkarıyoruz. Kısıtlı sayıda basacağımız bültenlerimizi kağıt israfı yapmamak ve doğaya zarar

vermemek amacıyla internet ortamında yayınlayacağız. Sınıflara asacağımız QR kodlardan

bültenimize ulaşabileceksiniz. Gazetemizde gün içinde gerçekleştirilen söyleşileri, yapılan

röportajları, kitaplarla ilgili köşeleri, anın ölümsüzleştiği kareleri bulabilirsiniz. Biz bülten ekibi

olarak günler öncesinden hazırlıklara başladık. Uzun süren bir kış mevsiminin ve sınavlarımızın

ardından güzel bir bahar ayının ilk haftasında kitap dünyasıyla keyifli günleri yaşamak ve

yaşatmak için artık huzurunuzdayız. Bizler bu 5 gün boyunca Kitap Günlerini daha verimli ve

etkin kılmak adına sizler için çalışacağız. Umarız Kitap Günleri, kitaplarla olan bağınızı

güçlendirir, size yeni ufuklar açar ve onların bu hayattaki şifa veren dostlarımız olduğunu sizlere

bir kez daha gösterir. Kitapları yalnızca “dostlarımız” olarak nitelendirmek eksik kalır. Onlar

bizim cehaletle savaşan meşalelerimiz, tünelin sonundaki aydınlığımız, heyecanlı maceralarımız,

yarınlara umudumuzdur. Kimi zaman baş ucumuzda, kimi zaman ders arasında, kimi zaman bir

ağacın gölgesinde bize el uzatır kitaplar. Yalana, haksızlığa, aymazlığa karşı dimdik dururlar.

Sizlere Emile Zola’nın şu sözlerini hatırlatmak isteriz : “İnsanlık yalanı ve adaletsizliği kılıçla

değil, kitapla yenecektir.”

Güzel günlere kitaplarla çıkmak dileğiyle... Mutlu, huzurlu, bol okumalı, çok düşünmeli haftalar.

15. Kitap Günleri başlıyor!
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NEDEN  OKUMUYORUZ ?
Yapılan tüm araştırmalar, tüm istatistikler bize okumayan bir toplum olduğumuz sonucunu veriyor. Neden
okumuyoruz? Bu sorunun yanıtı çok basit aslında; çünkü okumayı, bir ihtiyaç olarak görmüyoruz.
İnsanlar ancak ihtiyaç duydukları şeylerden zevk alır; yemek, uyumak, giyinmek,  sevgiliyle paylaşımlar
gibi. Oysa okumak bizde ihtiyaç olarak görülmediğinden zevk haline de gelmiyor. Tam tersine, sıkıcı bir
uğraş!

Sizlerden sıkça duyduğumuz:” Hoca verdi bu kitabı  elimiz mahkum, bir zorunluluk, mecburen
okuyacağız!” Mecburiyet ve zorunluluk birbirinden çok farklı iki kavramdır. Mecburiyet, bir şeye
zorlanmaktır. Zorunluluk ise bir şeyin kaçınılmazlığı dır. Okumaya mecbur değiliz, ama o bizim için bir
zorunluluktur.

Neden bir zorunluluk? Çünkü  okuyan insanlar karanlıkların ateş böcekleri dir. Işık ne denli güçlü olursa
karanlığın perdesi o denli çok ve hızlı yırtılır.Gün gelir sizi kandırmak isteyenler öyle bir düzen oluşturur
ki, her yer kalın bir sis perdesi ile örtülür. Her yer karanlık, her şey tek renktir artık. İnsanlar bir müddet
sonra karanlığa alışır. Ve öyle sanılır ki, dünya ezelden beri hep böyledir. Her çocuk bu karanlığa doğar.
Denizi görür ama maviyi bilemez. Ağacı görür ama yeşili tanımaz. Gülü bilir ama kırmızıyı duymamıştır
bile. Okuyan insanlar ise karanlık perdesinin ardında apaydınlık bir dünya olduğunu bilir. Denizin
mavisini, ağacın yeşilini, gülün kırmızısını hiç kimse göremese de, onlar tanıyabilir. Bu işin sırrı nedir?
Gerçeğin bilgisine sahip olmak! İşte işin bütün sırrı bu!

Gerçeğin bilgisine sahip olmak, hem eylemin, hem de bilincin diyalektik birliğine ulaşmak demektir.
Sıcak sobaya ilk kez dokunan bir çocuk, bir daha ona dokunmaması gerektiğini öğrenir. O çocuktaki
öğrenme heyecanı, yeni olanı keşfetmekten gelir. Yeni bir doğa yasası ortaya çıkaran bilim insanının
müthiş mutluluğu, ya da suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet'in çılgınlığı hep aynı duygunun,
öğrenme zevkinin ürünüdür. Bir kez daha anlaşılıyor ki, öğrenmek yalnızca olanı kavramak değil, olandan
yola çıkarak olası olanı, olabilecek olanı, kısacası henüz görülmeyeni, olmadığı sanılanı görebilmektir.
Aydın ınsanlar, hayatla ilişkisinde bir çocuk, toplumla ilişkisinde bir biliminsanı. O nedenledir ki
öğrenmek bir ihtiyaç, okumak bir zorunluluktur. Nasıl ve ne zaman okumak? Aç bir insana nasıl ve ne
zaman yemek istersin diye sorulsa, yüzünüze şaşkınlıkla bakarak ‘nerede ve ne zaman bulduysam orada’,
diyecektir. Yemek yemek, su içmek vb. Yaşamak için ne denli vazgeçilmezse, bir insan için okumak da o
denli vazgeçilmezdir. “Zamanım yok arkadaş!” Ne çok duyarız bu sözü. Zaman! Ne kadar geniş ve ne
kadar dar. Zamanı olmadığı için yemek yemeyen ya da su içmeye fırsatı olmayan insan var mıdır? İnsan
okumayı ihtiyaç haline getirdiğinde ne yapar eder, okumanın bir yolunu bulur. Okumak, günlük
hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmelidir. Okumayan insan, anlatmayan, bilinç taşımayan
insandır. Bundan üç bin yıl önce yaşamış ve’’Krallara Öğütler’’ adlı kitap yazmış olan bir Çin kralı,
kendisi gibi kral  olanlara öğütler vererek şöyle yazar: “Ey yüce krallar, eğer rahat  etmek, halkınızı iyi
yönetmek istiyorsanız, halkınızı bilgisiz, cahil tutun. Bilgisizlik erdemdir.  Bilgili insan çabuk bozulur,
üstelik onu yönetmek de zordur. Örneklemek gerekirse, cahil insan boş, bilgili insan dolu bir küpe benzer.
Boş küp işinize yarar. İçine turşu, pekmez, su koyarsınız. Oysa dolu küp zaten doludur, hiçbir işinize
yaramaz. İnsanlar  da tıpkı böyledir...”

Evet, bu örneğin üzerine ne denilebilir ki!

Selda REŞİD

Edebiyat Öğretmeni
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Kolejli Yazarlar

TED’li olmak ayrıcalıktır.
TED ailesinin parçası olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir daha anlamış olduk. Aynı sıralarda ama farklı
zamanlarda oturduğumuz, aynı eğitimi aldığımız büyüklerimizi okulumuzda görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz.
Sayın Bige Güven Kızılay, Can Özoğuz, Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Demokan Atasoy’a bizi kırmayıp
okulumuza geldikleri için çok teşekkür ediyoruz.
Onlar seneler önce TED’den mezun ancak bir daha TED’de buldular kendilerini. Çünkü TED’li olmak sadece eğitim
gördüğün yıllarda aldığın bir unvan değildir. TED’li olmak hayat boyu süren bir görevdir. TED’de eğitim görmek büyük
bir ayrıcalıktır.

Bilge Güven Kızılay, Ankara’da dünyaya gelmiş, TED Ankara Koleji ve ODTÜ Sosyoloji Bölümünde eğitim görmüştür.
“Kehribar Zamanında Aşk”, “Kırk Yama” ve “Kayıp Hayaller Koruyucusu” isimli üç romanı ve kendi blogunda
paylaştığı yazılardan oluşan Hayal Ağacım serisi, “Hayal Ağacım Zeytin”, “Hayal Ağacım İğde” ve “Hayal Ağacım
Erguvan” olarak üç kitaptan oluşmaktadır. Hayal kurmanın önemini yaratıcı yazarlık çalışmalarıyla anlattığı “Hayal
Atölyesi” çalışmaları ve seminerleri ile okurlarıyla buluşmaktadır.

Can Özoğuz 1956’da Ankara’da doğmuştur. Daha sonra TED Ankara Koleji ve İTÜ İnşaat Fakültesi’nde eğitim
görmüştür. İş Öykücü Can Özoğuz, ünlü olan Kuvayı Milliye Öyküleri kitabında, Türk milletinin bağımsızlık
mücadelesinde ayağa kalkmış, isimleri pek bilinmeyen kahramanların öykülerini  destansı bir anlatımla kaleme
almıştır.

Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Bursa’da dünyaya gelmiştir. Mimar Kemal İlkokulu, TED Ankara Koleji ve Tatbiki
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Sanatları Bölümünü bitirmiştir. Belçika’da Royal Academy of Gent ve
Avustralya’da Wollongong University’de kısa sürelerle konuk öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur. İlk şiir kitabı
“Günden Önce” yayınlarından çıkmıştır. Halen İstanbul Gedik Üniversitesinde Öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Demokan Atasoy, eski Ankaralı, yeni İstanbulludur. TED Ankara Koleji mezunu, bir yandan ortaklarıyla beraber Gerisi
Hikâye adlı internet radyo programını üretirken, diğer yandan “Ölümlüler, Deliler, Yalnızlar” ve “Konuşulmayan”
kitaplarının yazarıdır. Korku ve gerilim kitap türlerinde sesini duyurmuştur.

Okulumuzda gerçekleşen söyleyişide eserlerini bize tanıtarak, sevdikleri bölümleri paylaşmışlardır. İzleyen öğrenciler
çok etkilenmiş, TED’li yazarlarımızın eserlerini okumaya karar vermişlerdir.
Sayın Can Özoğuz, “Kuvayı Milliye Öyküleri” kitabı ile birlikte Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde ayağa
kalkmış, isimleri bilinmeyen kahramanların öykülerini, bizlerle paylaştı. Aynı zamanda nesilden nesile inmiş,
Atatürk’ün vasiyetini bize göstermiştir.
Sayın Bige Güven Kızılay, bize, “Emanet” kitabını ele alarak Köy Enstitüsü mezunu bir dedenin torununa bıraktığı
emaneti ve köy enstitülerini anlattı.
Sayın Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu, mitolojik kahraman, Pan’dan bahsederek “İki ve Keçi” kitabının anlattığı zaman
içinde değişen, değişmeyen yanlarımız, tutkularımız, korkularımız, aşklarımız, yaptığımız kötülükler ve iyilikleri bir
keçinin öyküsünden paylaştı.
Demokan Atasoy, edebiyatımızda yakın zamanda popülerleşen korku ve fantastik türüne ait olan “Konuşulmayan”
kitabını özetledi.

“Sadece yaşananları yazmıyoruz. Yaşananların bizim hayal gücümüzdeki hallerini yazıyor, kitaba çeviriyoruz.” - Prof.
Dr. Mehmet Zaman Saçlıoğlu

TED’li olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sınırsız bilgi ve kaynak dolu bir okulda okuyoruz ve sanki dünyada
öğrenebileceğimiz bütün bilgiler avucumuzun içinde. Mezun olduktan sonrada TED’de ve hayattaki başarılarını
öğütlemek, bize bir meşale gibi yol göstermek için gelen TED’li yazarlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

-Leyla Kaptanoğlu 11C
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KADINIZ BİZ
Kadınız biz.

Birbirimizi biliriz.

Tarih boyunca anlatılan bedenimizden ötedir kıymetimiz.

Başımızı okşayanı da sırtımızdan itip dizlerimizi kanatanı da unutmayız.

Tırnaklarımızı saplayıp tırmanılmaz denen dağlara da tırmanırız,

Onulmaz denen acıları da ondururuz, ulaşamazsın denilen başarılara da ulaşırız.

Baş kimin önünde eğilir, kimin önünde eğilmez, iyi biliriz.

Birbirimizin gözünün yaşını da sileriz, koluna girip halay da çekeriz...

Biz... gözünün ışıltısından yüreğindeki zehri göreniz. Merhem de biziz, çare de biziz.

Sırtımızdan sopayı, karnımızdan sıpayı eksik etmemeyi erkeklik zanneden insan soyudur
derdimiz. Biliriz.

O yüzden işte,

Bize kalkan eli büküp kırmaktan mı geçer çare,

Yoksa elini asla şiddet için kullanmayacak evlatlar yetiştirmekten mi... Düşünür dururuz.

Evlat oluruz, iş kadını oluruz, tarlada ırgat, fabrikada işçi, öğretmen, mühendis, doktor oluruz, ev
kadını oluruz,

Eş oluruz, kiracı oluruz, patron oluruz, çalışan oluruz, anne, teyze, hala, ne bileyim; komşu
oluruz...Bir başka taşırız bu sıfatları...

Diğer adımız sorumluluktur bizim. Yükümüzü şölen eder, öyle taşırız.

Sizin ne hoyrat, hadsiz sözleriniz, ne acizlikten kalkan elleriniz düşüremez değerimizi.

İşte biz, kendi değerinin farkında kadınlar doğurup yetiştireceğiz.

Kendisine kalkan eli büken, saygıyla uzanan eli sıkan kadınlar...

İstediğiniz kadar itin sağdan soldan...

Düşsek de kalkmayı biliriz.

Çünkü camdan gibi görünse de kalbimiz...

İçinde çeliktendir irademiz.

Yumruk da biziz, çiçek de biziz, yara da biziz, merhem de biziz.

Bige Güven Kızılay
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Tarık Aksoy

Bu sene okuduğumuz “Bu Şarkılar Senin İçin” kitabının yazarı olan Tarık Aksoy, 15. Kitap
Günlerimizde okulumuzda yaptığımız söyleşimize konuk oldu. Genç çocuklara romanlar yazan
Aksoy, çocuklarla nasıl empati kurduğunu, kitaplarını nasıl yazdığından bahsetti. Gençlere,
öğrencilere ve bütün çocuklara kitaplar ve edebiyat hakkında tavsiyeler verdi, aynı zamanda
kitapta şarkılardan nasıl yararlandığını ve nelerden esinlendiğini bizlere anlattı. Hayatından
aldığı örneklerle, çocukları ve insanları gözlemleyerek karakterlerini nasıl yarattığından ve
onların özelliklerinden bahseden yazarımız, aynı zamanda kendi hayatından eğlenceli hikayelerle
bu örnekleri destekledi. Öte yandan  müziği çok seven yazarımız, “Müzikle edebiyatın arasında
çok yakın bir ilişki var.” diyerek müziğe olan sevgisini de dile getirdi. Doğayı çok seven, hatta
TEMA Vakfı için “İyilik Peşinde Koş” adlı bir kampanyanın da başında olan yazarımız, doğanın
önemi hakkında da, bizlere detaylı bilgiler vererek bu konuda farkındalığımızı artırdı. Bu kitap
günlerinde biz, TED İstanbullu çocuklara ve öğretmenlere pek çok bilgi veren Tarık Aksoy’a bu
yıl da söyleşilerimizde yer aldığı için çok teşekkür ederiz.

-Öykü Yıkıcı 8D
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Kitap Günlerinden Kareler
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Almila Aydın
Bugün gerçekleştirdiğimiz söyleşilerden birinin konuğu da Almila Aydın oldu. Aydın, 1970 yılında
İstanbul'da doğdu. 1992 ve 1996 yıllarında iki kez Amerika'da bulundu ve bu sırada California
Üniversitesi'nde İngilizce öğrenimi gördü. 1997 yılında İtalya'ya taşındı ve o tarihten beri orada yaşıyor.
Yazmaya 2003 yılında İtalya'da başladı, yazması için en büyük ilhamının İtalya olduğunu belirtiyor.
Yedinci sınıf öğrencilerimiz, sevdikleri bu yazarla çok keyifli zaman geçirdiler. Öğrenciler önce Almila
Aydın hakkındaki sunumlarını paylaştılar daha sonra "Esrarengiz Kelimeler" adlı eseri hakkında
konuştular. Ardindan Almila Aydın'a sorularını yönelttiler.
Almila Aydın, yazmasındaki en önemli faktörlerden birinin felsefe olduğunu belirtiyor ve felsefeyi her
yaşa öneriyor. Gezip gördüğü yerleri kitaplarında mekan unsuru olarak kullanıyor. "Eski Evin Kiracıları"
adlı eserinde kullandığı evi, İtalya'da yaşadığı evin karşısındaki köşkten esinlenerek yazdığını da belirtti.
Öğrenciler kitap yazım süreci hakkında da bilgi aldı. Bu süreçte sürekli editörü ile iletişim halinde
olduğunu söyledi ve işin zor taraflarını anlattı. Nehir kitap yazmanın kolaylıklarından birinin de kitap
basıma geçtikten sonra aklına gelen yeni fikirleri serinin bir sonraki kitabında yazabilmesi olduğunu
söyledi. Seri yazmasının başka bir nedeninin de hem onun için hem de okur için daha heyecanlı olduğunu
belirtti. Yeri geldiğinde kitabı veya seriyi kapatıp yeni bir sayfa açmak gerektiğini düşünüyor.
Öğrencilerimizden biri, "Örnek aldığınız veya diğer yazarlardan farklı gördüğünüz bir yazar var mı?" diye
sorunca, Almila Aydın hiç şüphesiz "Jules Verne" dedi. Jules Verne'in onun için farklı olmasının
nedeninin de yazdığı türü sevmesi ve Verne'in bu konuda çok başarılı olduğunu düşünmesiymiş. Yaşadığı
dönem şartları altında tamamen imkansız olan olayları sınırsız hayal gücü ile kağıda dökmesi yazarımızı
çok etkilemiş.
Genç yaşta okumaya "Heidi" adlı eserle başlamış. Yazarlığa olan tutkusunun, okuduğu kitapların
yazarının adının yerinde kendi adının olduğunu hayal ederek başladığını söylüyor ve yazarlık dışında bir
meslek aklından hiç geçmediğini belirtiyor. Kitapların onun için çok değerli olduğunu ve kitapların onun
bir parçası olduğunu söylüyor.
Konu kitaplardan sinemaya uyarlanan eserlere gelince, sahneye uyarlanan bir eserin önce kitabını
okuduğunu sonra filmini izlediğini söyledi. Uyarlamasını beğenmediği takdirde de bunun hakkında
söylenirmiş.
Son olarak öğrencilere önerdiği yazar da "Charles Dickens" oldu. Kitaplarındaki "umudunuzu
kaybetmeyin" mesajının çok önemli olduğunu düşünüyor. Biz bu söyleşide çok eğlendik aynı zamanda da
öğrendik, Almila Aydın'a kitap günlerinde yer aldığı için çok teşekkür ediyoruz.

-Nil Süme 9-D
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Sahaf Emin Nedret İşli
Beş yıldır bizi kırmadan Kitap Günleri’ne konuk olan değerli Sahaf Emin Nedret İşli, bu sene de 15.
Kitap Günleri’nde ‘‘Sahaflar Dünyasına Yolculuk’’ adlı sohbetiyle aramızdaydı. 11. sınıf öğrencilerimizle
engin deneyimlerini, sahaflığın inceliklerini ve koleksiyonerliğin günümüzdeki değerini paylaşan İşli,
getirdiği eserler vesilesiyle bizlere pek çok yazar ve şair de tanıttı.

Kendisi de bir koleksiyoner ve Turkuaz Sahaf’ın kurucusu olarak en büyük kazanımlarından
birinin yıllar içinde kurduğu ilişkiler olduğu belirtti. Bu durumu örneklemek amacıyla Orhan Pamuk’un
en son yayımlanan ‘‘Veba Geceleri’’ kitabını yazarken sürdürdüğü araştırmaları için sık sık Turkuaz
Sahaf’a uğradığını, saatlerini rafları karıştırarak geçirdiğin paylaştı. Öte yandan dükkanın
müdavimlerinden bir diğer değerli ismin de Ahmet Ümit olduğunu, dükkanda değilse bile Beyoğlu
sokaklarında, esnaf lokantalarında ona kolaylıkla rastlanıp edebiyat sohbetleri edilebileceğini dile getirdi.
Arkadaşlarımıza önerimiz, fırsat buldukça sahafları gezip karşılaştıkları yazarlarla tanışarak onların
biriklerimden faydalanmaları, hiç değilse raflardan duran eserleri tanımaları.

Ancak artık sahaflar yalnızca kitaplara da ev sahibi değiller. Özellikle son yıllarda yeni nesillerin
ilgisini kazanan plaklar, hatta daha eskiye dayanan taş plaklar da sıkça bulunan nesneler arasında. Eş
zamanlı olarak efemera kültürü de gelişiyor; her kitleye hitap eden afişler, posterler de sahaflarda
bulunuyor. Dolayısıyla Nedret Bey’in deyimiyle ‘‘Artık sadece okuma kültürüne hitap eden yerler değil
sahaflar.’’

Nedret Bey, aynı zamanda bizler için Sahafın Bavulunu getirmiş. Bavul, ismini Orhan Pamuk’un
‘‘Babamın Bavulu’’ adlı kitabından alıyor. İçinde ise Osmanlıdan günümüze uzanan geniş bir zaman
yelpazesine ait eserlere rastlamak mümkün. Örneğin 1729 yılına ait İbrahim Müteferrika'nın çevirdiği ve
kendi matbaasında 1200 adet bastığı ‘‘Tercüme-i Târîh-i Seyyâh’’ kitap da, Cemal Süreya’nın
‘‘Üvercinka’’sının ilk basımı da, 20. yüzyıl yazarlarından Ferit Edgü'nün kitabı da bavulun içinde.

Bir yandan ise okulumuzda da işlediğimiz, Türk edebiyatının vazgeçilmez isimlerinden olan
Ahmet Hamdi Tanpınar, Attila İlhan, Behçet Necatigil, Necip Fazıl Kısakürek, Turgut Uyar, Ece Ayhan,
Edip Cansever ve Can Yücel gibi isimlerin kitaplarının değerli baskıları bulunuyor. Perşembe günü, yani
Kitap Günleri’nin dördüncü ve son gününde Nedret Bey ile bugün bavulunda getirdiği kitaplardan da
seçkilerin bulunduğu bir müzayede gerçekleştireceğiz. Nadir bulunan bu değerli kitapları kaçırmamanızı
öneriyor, perşembe günü müzayede sizleri de görmeyi heyecanla bekliyoruz.
-Lara Öge 12A
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Dilek Yardımcı
Dilek Yardımcı, 15. Kitap Günü şerefine katılmış olan bir yazar ve aynı zamanda türkçe öğretmenidir.
Çoğunlukla 5.- 8. sınıf öğrencilerini eğiten hayalperest Dilek Yardımcı, 7. sınıfların okumuş oldukları
Hayal Sözleşmesi adlı kitabında da çoğunlukla kendi öğrencilerinin hayatlarından esinlenmiştir. Tut
öğrencilerinin aşk hayatından kitap okuma sevdalarına kadar her şeyi kitaba dökmüştür. Z kuşağından
ilham alarak onların hayallerine sahip çıkmalarını sağlamayı ve aynı zamanda onları rahatsız etmeyi
amaçlamıştır, rahatsız ederek de onların dürtülerini uyandırmak ve “eser üretmelerini” sağlamaya
çalışmıştır.

Kars’ta doğan yazar, her ne kadar kitap yazabilmek ve türkçe hocası olmak gibi - onun görüşleriyle -
“mütevazi” bir hayat isteseydi bile, bu tür hayallere baştan sahip olabilmeyi babasına borçlu olduğunu
söylemiştir. Onun eve getirdiği gazetelerle, her ne kadar belli bir sonra toplum tarafından etkilenmeye
başlasa bile kızını okula göndermeye devam etmesiyle beraber kızı için önemli bir rol modeli olmuştur.
Kitabın önemini kendini ifade edebilme yeteneği ile açıklayan Yardımcı, ilk romanına 7. sınıfta iken sahip
olmuştur. İlk romanıyla beraber kitap okuma serüvenine atılan Dilek Yardımcı, hem kitap yazabilme hem
de türkçe öğretmeni olabilme hayalini gerçekleştirmiştir.

Kitabında Z kuşağını eleştiren Dilek Yardımcı, Z kuşağının hayallerinin peşlerinden gitmediklerini ve
bunun büyük bir etkeninin de teknolojik aletler olduğunu savunur. Kendi zamanına göre daha yaratıcı ve
zeki fakat daha az mücadeleci olduklarını, çoğunlukla herhangi bir engel karşısında pes ettiklerini ve
hayallerini bıraktıklarını söylemiştir. Kitabı yazmasının amacı da budur zaten, bu engeli kaldırabilmek ve
öğrencileri hayallere meyilli yapmak. Hayal, yazarımıza göre her şeyin temelidir ve bütün insanlık için
geçerlidir. “Bizi biz yapan her şey hayallerimizde gizlidir.” diyen Dilek Yardımcı, hayaller ile insanların
hedef ürettiğini ve bu hedeflerle ancak geleceğe yöneldiklerini öne sürmüştür. Bundan dolayı da “hayal
sözleşmesi” ile öğrencilerin bu hayallerin peşinden gitmelerinden emin olmak, bunu bir nevi zorunluluk
haline getirmek istemiştir.

Yazar olmanın koşullarına gelince ise KOB’u bir şart olarak koymuştur. Kitap okuma bağımlılığı
anlamına gelen KOB, Yardımcı tarafından “virüslerin en tatlısı” olarak adlandırılmış, bununla beraber de
KOB’a sahip olanların en güçlü insan olacağını öne sürmüştür. Bununla beraber kitap okumanın temel bir
alışkanlık olması gerektiğini savunur. Onun sözleriyle, “Kitap okumadan duramayan, KOB virüsü kapan
bir insan geleceği kurtaran bir insandır.” Yani her çocuk KOB virüsünü kapmalıdır, böylece hayallerinin
peşinden de koşmalıdır.
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Aslı Der
1975 yılında İstanbul’un Erenköy ilçesinde doğan değerli yazarımız Aslı Der, lise öğrenimini
Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır. İlk öykü denemelerine ise lise yıllarında başlayan Aslı
Der, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi’nde
devam ederek Felsefe Bölümü’nde okumuştur. Eğitiminin beş yılını İngilizce sekiz yılını ise
Fransızca olarak görmüştür. Ülkemizin öne çıkan yazarlarından olan Der, birçok ünlü esere
imzasını atmıştır. İlk kitabı ve macera romanı olan Şeroks'un çalışmalarına 1997 yılında
başlamış, kitap 2001 yılında yayınlamış. Bu kitabın devamı olan fantastik öyküleri dinamik
kurgularla işleyen Büyük Tuzak ise 2007'de yayımlanarak genç okurlarla buluşmuştur.
Yazarımızın iyi ve kötü arasındaki sonsuz çelişki üzerine soluksuz bir
macera ve felsefi bir yolculuğu anlatan Tehlikeye 3 Yolculuk, Denek E.E.E, Kayıp Rüyacı,
Darmadağın gibi heyecanla okuyacağınız fantastik romanlarını hepinize öneririz.

15. Geleneksel Kitap Günleri’nde edebiyatımızın değerli yazarlarından olan Aslı Der ile 5.sınıf
öğrencilerimiz güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştir.Söyleyişi yazarımızın çocukluk
hayatından,eğitim hayatından,neden çocuk kitapları yazmayı yetişkin kitapları yazmaya tercih
ettiğinden,edebiyatın yazarın hayatındaki yerinden ve yazar hakkında genel bilgiler gibi birçok
konudan bahsedilmiştir.Öncelikle yazar edebiyatın hayatındaki yerini şu şekilde ifade etmiştir
"Edebiyat hayatımı kurduğum temel yapı taşı oldu".Yazarımız kitap okumaya ve edebiyatla
ilgilenmeye ablasından özenerek başlamış.Kendisinden yedi yaş büyük olan ablasının kitap
dünyasında nasıl kaybolduğuna şahitlik eden Aslı Der, ablası gibi okumaya karar vermiş ve
henüz okula başlamadan okumayı öğrenmiş.Çocukluk hayatını şu cümleyle özetledi “Tiyatro
sahnesi gibi bir evde büyüdüm” Böyle bir ortamda büyümenin yazarımızın çocuk kitapları
yazmasında etkili olduğu tartışılmıştır.Kitaplarının konusunda güncel ve kendi hayatında
kafasını yoran şeylere yer verdiğinden bahsetmiştir.Son kitabı olan Denek E.E.E.’de de
toplumsal sıkıntılardan,iklim krizlerinden ve birçok güncel toplumsal sıkıntılara yer vermiştir.
Yazar olmayı 1997 yılına kadar hiç düşünmemiş hatta uzun bir süre yazar olduğunu
kabullenmek ona değişik gelmiş. Aslında isteyerek girdiği felsefe bölümünde akademisyen
olarak devam etmek isteyen Aslı Der bir anda kendini yazarken bulmuş. Bu durumu şu
cümlelerle ifade etmiştir “Felsefedeki birikimlerimi çocuklara aktarmak istedim”. Yazar
romanlarının dilinde çocukların anlayabileceği bir dile ve çarpıcı bir kurguya önem vermektedir.
Yazarımız yazılarında okura bir şey öğretmeyi değil,eğlendirmeyi ve güzel vakit geçirmeyi
amaçladığından bahsetti. Çocuk ve yetişkin okurlar arasındaki farkı öğrenci arkadaşlarımıza şu
cümle ile açıklamıştır “Siz daha dürüst ve ön yargısız okuyucularsınız”. Ayrıca okuyucuları olan
çocukların yorumlarına verdiği önemi şu cümle ile belirtmiştir. ”Çocuk okurların eleştirilerini sarıp
sarmalıyorum,çok değerli benim için". İyi bir yazar olmanın iyi bir okur olmaktan geçtiğini
düşünen yazarımız ile bugün eserlerini okuyan 5.sınıf öğrencilerimiz için güzel ve etkileyici bir
söyleşi gerçekleştirdik.
-Mutlu Kartal 9D, Duru Dereli,
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Karikatürler…..

BİLİYOR MUYDUNUZ?
NAZIM HİKMET

Mavi gözlü devimiz Nazım Hikmet, genellikle beyaz pantolon giyermiş. İlham geldiğinde ve aklında o
muhteşem sözler belirdiğinde ise bunları hemen o beyaz pantolonuna not alırmış. 

KAFKA

Kafka, otoriter babası yüzünden özgüven sorunu yaşayan bir çocuktu. Babasının heybetli duruşuna karşın,
sahip olduğu çelimsiz ve zayıf vücudu kendisini yaşamı boyunca hep ezik hissetmesine neden oldu. Kafka
o dönemde yaşadıklarına ve babasının bu yönlerine, Babaya Mektup isimli kitabında detaylıca yer
vermiştir.
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5 NİSAN 2022 SALI GÜNÜ

● 08.15- 08.35 Okuma Saati
● 10.05- 11.30 Barış Müstecaplıoğlu (Hazırlık

Sınıfları)
● 10.05- 10.40 Arzu Suriçi ile Yaratıcı Okuma

Atölyesi (6.Sınıflar)
● 10.55- 12.20 Osman Balcıgil (Lise)
● 13.45- 15.10 Hakan Bıçakcı (10.Sınıflar)
● 13.45-15.10 Fuat Ömer Altay ile Yaratıcı Okuma

Atölyesi (Hazırlık/9.Sınıflar)
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