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ULUSLARARASI PİYANO VİRTÜÖZÜMÜZ
ŞEVKİ KARAYEL ÖĞRENCİLERİMİZLE
ünyaca ünlü piyano virtüözümüz Şevki Karayel, çok özel bir söyleşi ve etkinlik için
okulumuzdaydı geçtiğimiz hafta. Anasınıfındaki en küçük öğrencilerimizden 8. sınıfa
kadar tüm öğrencilerimize, klasik müziği sevdiren, bazı eserlerin hikayeleri ve
sunumları ile devam eden bir seri etkinlik sonrasında, konservatuara devam eden veya piyano
çalan öğrencilerimizi teker teker dinleyerek onlarla ayrı bir çalışma gerçekleştirdi . 5 yaşından
beri piyano çalan yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce konser vermiş ve yurtdışında öğretim görevlisi
olduğu şu dönemlerde, Türkiye’ye yerleşme kararı almış olan Karayel, öğrencilerimize, klasik
müzikle ilgili, emsalsiz bir deneyim yaşattı. Gelin sözü fazla uzatmayalım ve bakalım Şevki
Karayel kendisini ve müziğini bize nasıl anlatmış…
Mert Kemal Başar : Piyano çalmaya 5
yaşında başlamışsınız ve 32 yıldır da devam
ediyorsunuz. Bu macera sizin için nasıl
başladı?

05:30 Assos Gezisi Okulda Buluşma
13:00 Özel İstanbul Koleji "Başarılı
Portreleri Ağırlıyor" söyleşi dizisi
konuğu Ferhat Göçer
15:50 Piyano Okulu
11.06.2013 Salı
12.06.2013 Çarşamba
13.06.2013 Perşembe
12:00 Piknik (Anasınıfı)
14.06.2013 Cuma
10:30 Okul Kapanışı ve Mezuniyet
Töreni
16.06.2013 Cumartesi
09:00 Cambridge Sınavları
Özel İstanbul Koleji

HAFTANIN SÖZÜ
"Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi
biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,
dervişler, müritler, meczuplar
memleketi olamaz.
En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet
tarikatıdır.
Medeniyetin emir ve talep ettiğini
yapmak insan olmak için kafidir."
Mustafa Kemal ATATÜRK
Kastamonu Nutku - 1925

Şevki Karayel : Benim için bu macera,
babamın,
“Benim
çocuklarım
piyano
çalmalı” demesiyle başlamış aslında. Bizler
daha doğmadan bu amaçla piyano almış
eve. Sonra da 5 yaşına kadar beklemiş
çünkü 5 yaşından daha küçükken başlamak
biraz zor piyanoya. İlk hocam da değerli
yazar Sabahattin Eyüboğlu’nun eşi idi, çok
ünlü bir piyanistti kendi ülkesinde.
Nisan Günalçın : 14 – 18 yaş aralığında
İstanbul
Üniversitesi
Devlet
Konservatuarı’nda öğrenci olmuşsunuz.
Konservatuar eğitimi alma kararını nasıl
verdiniz?
Şevki Karayel :Hayatımdaki zaman
dilimlerini benden daha iyi biliyorsunuz
diyebilirim. İlk öğretmenim çok hastalandı
ben 12 yaşımdayken ve tedavi için de
Türkiye’yi terk etti. Bir sene öğretmenim
olmadı benim. Kardeşim de piyanist benim
gibi. O aşamada aslında kafamızda hiç öyle
bir düşünce yokken, bir tanıdığımız
aracılığıyla, konservatuar sınavlarına girmiş

olduk ve kazandık. Ben hem normal liseye
gittim hem de konservatuara devam ettim.
İrem Çağlayan : 19 yaşınızdan itibaren
müzik
eğitiminizi
Almanya’da
almaya
başlamışsınız ve bu şekilde de uzun yıllar
süren yurtdışı yaşamınız başlamış.
Neden müzik eğitiminize Almanya’da devam
etme kararı aldınız İ.Ü. Devlet Konservatuarı
sonrasında?
Şevki
Karayel
:Çaldığımız
eserlerin
bestecilerinin çoğu yurtdışından. İlk nedeni bu
aslında. İstedim ki Mozart’ın, Beethoven’in
yaşadığı yerlerde ben de yaşayayım çünkü
onlar bestelerini oralarda yapmışlar,oradaki
havayı solumuşlar. İkinci neden de tüm
dünyadan insanların müzik dalında okumak
için Avrupa’ya gelmeleri. Amerikalılar bile
müzik okumak için Avrupa’yı tercih ediyorlar.
Bu şekilde de tatlı bir rekabet ortamı doğuyor
ve en iyilerle birlikte oluyorsunuz devamlı.
İnsanlarla alışverişiniz çok daha yüksek bir
seviyede
oluyor.
Farklı
kültürlerle
tanışıyorsunuz. Bir de klasik müziğin dili
İtalyanca ve Almanca olarak görülür hep. Ben
de Almanca’ya daha hakim olmak için gittim
aslında.

Mert Kemal Başar : Halen Almanya’da
Schumann Müzik Yüksek Okulu’nda
dalında öğretim görevlisi olarak da
yapmaktasınız. Konserlerinizden dolayı
yoğun programınıza akademisyenliği
kararını nasıl verdiniz?

Robert
piyano
görev
oluşan
ekleme

Şevki Karayel : Eğitim hayatımın içindeyken
ders vermeye başlamıştım aslında. Okulu
bitirdiğim zaman birkaç sene hiçbir yerde
çalışmadan, derslerle devam ettim. Sonrasında
mezun olduğum okuldan bana böyle bir teklif
geldi ve ben de orada hoca olarak çalışmaya
başladım. Orada öğrenciler profesyonel oldukları
ve motivasyona da ihtiyaçları olmadığı için,
gerçekten konservatuar öğrencilerine öğretmenlik
yapmak çok çok zevkli diyebilirim. Profesyonel
kişilerle çalıştığınızda onlardan da çok şey
öğrenebiliyorsunuz. Yani öğretmenlik yapmak
sanatsal anlamda da çok faydalı bir durum
diyebilirim.
Nisan Günalçın : Yakın zamanda , ünlü piyanist
Vedat Kosal’ın anısına düzelenecek gecede konser
vereceksiniz. Konserlerinizi Almanya, İtalya,
Hollanda, Avusturya, İsviçre, Polonya, İspanya,
Hırvatistan, Mısır ve Suriye gibi birçok ülkede
verdiğinizi biliyoruz. Türkiye’de konser verme
sıklığınız ne oldu geçmiş yıllar içerisinde ve ileride
nasıl olacak ?
Şevki Karayel : 2006 yılına kadar çok
çalıyordum, senede 10 konsere yakındı Türkiye’ye
gelişim. 2006’dan sonra çok fırsat olmadı
diyebilirim. Kasım ayından beri 4 konserim oldu,
Haziran ayında 2 konserim daha var. Türkiye’de
yaşama kararımdan sonra konser sayım da arttı
tabi.
İrem Çağlayan : Bir röportajınızda “Eğer
insanlara kaliteli şeyler sunarsanız, bu mutlaka
anlaşılır ve ilgi görür” demişsiniz. Sizce ülkemizde
müzikal anlamda halka sunulanlar kaliteli mi?
Neden ülkemizde kaliteli olmayan müziğe ilgi bu
denli fazla size göre?
Şevki Karayel : Maalesef eğitimsizlikten
kaynaklanıyor bu durum. Eğitim seviyesinin düşük
olduğu yerlerde kalitesi düşük şeylere yönelim
olur. Kötü eğitim nedir? Kötü eğitilmiş insan, bana
göre, düşünmeyi bilmeyen insan demektir.
Düşünmediğinden
karşısındaki
problemi
çözemeyecek, sonra canı sıkılacak, bundan en
kolay kaçış yolu da reddetmektir. Reddettiğimizde
de daha basit şeylere yöneliriz. Örneğin pop
müzik denilen popüler müzik, ana hitap eder ve
çaba gerektirmez. Veya bir futbol maçı seyretmek
için de bir şey anlamaya gerek yok. Sporla
ilgilenilmemeli veya pop müzik dinlenmemeli
demiyorum ama bunu her gün yapıyor olmak, işte

bahsettiğim
bu
düşünmekten
kaçma
olayıdır
aslında.
Onun
yerine
koyacak
başka
bir
şey
bulamamaktır,
koyamamaktır.
Eğitimle
insan
doğru
yolu
buluyor. Ülkemizde
de kaliteli şeyler
yapılıyor
ama
gerçekten
pahalı
bu
etkinlikler.
Bütüne
yaymak
mümkün olamıyor,
devletin
desteği
olmak
zorunda.
Küçük şehirlere de
bu müziği götürmeliyiz. Kaliteli olanı götürürsek
küçük şehirlerimizde de klasik müzik sevilir çünkü
halkımız kaliteli olanı ayırt edebiliyor. Koyun
güden biri bile olsa, kaliteli bir şey verdiğinizde, o
ihtişamdan etkileneceğini düşünüyorum ben.
Mert Kemal Başar : Sizce ülkemizde klasik
müzik için “ elit” bir kesimin ilgi gösterdiği ve
takip
ettiği
yönündeki
yargının
nedeni
nedir?
Eğitim
sistemimizdeki
eksiklikler
mi,
çevresel
faktörler mi, yoksa her şeyin
bir bileşimi mi?
Şevki Karayel : Her şeyin
bir bileşimi diyebilirim. Klasik
müziğin çıktığı yer saraylar,
yani aristokrat tabakaya
hitap ediyormuş eskiden bu
müzik sadece. Halka da bu
müziğin öğretilmesi yönünde konservatuarlar
kuruldu. Ama bazı şeyler ülkemizde baskılarla da
yapıldığından, bir tepki de oluştu. Klasik müziği
anlayabilmek insanı düşünceye iter, düşünen insan
da iyi insan olmak yolunda 2 adım öndedir
diyebiliriz.
Nisan Günalçın : Bir röportajınızda, eğitim
sistemimizde, klasik müzik ve benzeri sanat
dallarının yaygınlaşmasına yönelik bir programın
olmadığını belirtmişsiniz. Sizce ülkemizde klasik
müzik eğitimi, müfredata ne şekilde entegre
edilebilinir?
Açacağınız
piyano
okulundaki
hedeflerinizden biri de bu mudur? Okullarla birlikte
yürütmeyi düşündüğünüz paralel çalışmalar olacak
mı piyano okulunuz açıldığında şimdi olduğu gibi?
Şevki Karayel : Çok güzel bir soru. Hepsine evet
evet evet diyeceğim.
Bugün sizin okulunuzda
yapacağım
türde
çalışmaları birçok okulda
yapmak isterim örneğin.
Sizin yaşınızdai çocuklara
yaptığım işi anlatabilmek
en
büyük
hedefim.
Okulumun en büyük
amacı da, klasik müziğin,
insanların
hayatında
vazgeçilmez
olmasını
sağlamak. Klasik müziği
duyduğunda insanların “
ne güzel” demelerini
sağlamak. Türkiye’de flüt
var müfredatta, bu eski
Alman sistemidir, çalması
kolaydır. Ama flüt kadar
böyle bir araya gelince

kötü bir tını oluşturup da insanları müzikten
soğutan başka da bir alet yoktur sanırım. O
flütü çalarak müziği seven bir kişi görmedim
ben. Müzik öğretmenlerinin şahsi ilgi alanları
çok önemli. Öğretmenlerimiz ne kadar klasik
müzik dinlerse bunu o kadar yansıtabilirler
öğrencilerine de. Bu sorularınız bu arada
gerçekten koca gazetecilerden bile akıllıca
hazırlanmış sorular, beni
düşünmeye ve konuşmaya
itiyor, gerçekten tebrik
ediyorum bu konuda.
İrem Çağlayan : Peki
Şevki
Karayel
müzikal
anlamda kimleri beğenir ve
takip eder? Ayrıca icra
etmekten
en
çok
hoşlandığınız besteci kimdir
ve neden?

Şevki Karayel : Nedeni sorman çok güzel
gerçekten. İcracılardan başlarsak, Fazıl Say,
benim yakinen tanıdığım ve bana çok
yardımları dokunmuş, çok saygı duyduğum
biri. Yine Türkiye’den Hüseyin Sermet, çok iyi
örnek aldığım biridir. Ama benim gerçekten
çok sevdiğim 2 yabancı piyanist var. Biri
Avusturyalı Friedrich Gulda. Diğeri de Hırvat
Ivo Pogorelic. Fazıl Say’ın da idolüdür kendisi.
Besteci olarak saymak çok zor aslında.
Beethoven benim için farklıdır. Patlamaları çok
olan, tamperemanı çok fazla olan bir besteci.
Tam tersi örnek de Mozart’tır. Benim
karakterime daha uyan besteci Beethoven’dir.
Mert Kemal Başar : Son olarak Türkiye’de
klasik müzikle ilgilenenlere, özellikle yeni
başlamış olanlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Şevki Karayel : Ülkemizde birçok şeyden
memnun değiliz. Birçok orkestralar devlet
himayesinden çıkacak, kapatılmaya çalışılan
kültür merkezleri var. Birtakım şeylerin
olmamasını
istiyorsak,
bazı
şeylerin
değişmesini istiyorsak, salonları doldurarak,
sanatı sevdiğimizi, sanatın bize hitap ettiğini
bu şekilde göstermemiz lazım. Müziği seven
insanların politika veya çağdaş olmak için
değil, gerçekten anladıkları için sevmelerini
istiyorum ben. Türkiye’de bir şeyler bizi
rahatsız ediyorsa ve acı çekiyorsak bunun
sebebi bazı şeyleri ezberden yapmamız ve
anlamamamızdan kaynaklanıyor. Atatürk’ün
ilkelerinden en önemlisi bence devrimcilik
çünkü bu ilke bize kendimizi yenilemeyi,
değişimi öğretiyor. Sürekli düşünmeye ve çağa
uyum sağlamaya itiyor bizi bu ilke.

“SİHİRLİ KÜTÜPHANE” VE
ESRA TUNCER
ğrencilere “ Sihirli Kütüphane “ adlı kitabıyla, kütüphane kavramını sevdirme
yönünde eğlenceli ve öğretici tarzıyla ve farklı yaklaşımıyla edebiyat dünyasına
adım atmış olan yazar Esra Tuncer okulumuz küçük yaş öğrencileri ile güzel bir
söyleşi ve drama etkinliği için birlikteydi. Drama öğretmeni oluşunun da getirdiği, beden
dilini de kullandığı ve öğrencilerimizle interaktif bir etkinlik gerçekleştirdiği söyleşide bazı
çocuklar kitap, bazıları kütüphanedeki masalar, bazıları kütüphanedeki çocuklar oldular.
Katılımcı öğrencilerimizin büyük zevkle takip ettikleri söyleşi ve etkinlik sonrasında da ,
gerek kitapla gerekse yazarla ilgil merak ettikleri pek çok soruyu kendisine sorma fırsatını
buldular. Bakalım Esra Tuncer çocuklarımıza kendi ve kitabı ile ilgili neler anlattı..
Batu Yavaşlar :
Yazmaya
olan
merakınız
nasıl
başladı? Kitap yazma
fikri sizde ilk kez
nasıl oluştu?

Kütüphane” doğdu.
Ada Tiftikçioğlu : Neden büyüklere yönelik
değil
de
çocuklara
yönelik
kitap
yazıyorsunuz? Özellikle çocuk edebiyatını
seçmenizdeki sebep nedir?
Esra Tuncer : Çocuk kitapları yazmak daha
zevkli.
Onlara
yazarken
bir
şeyler
öğretebilmek benim için daha önemli.
Kütüphane ve kitap okuma sevgisi çocuk
yaşta kazanılacak bir alışkanlıktır. Bu
nedenle de çocuklara yönelik kitap yazmayı
tercih ediyorum.
Batu Yavaşlar : “ Sihirli Kütüphane ”
kitabını yazma fikri sizde nasıl gelişti?
Esra Tuncer : Çocukların kütüphane
kullanımını öğrenmeleri, kitapları kullanırken
dikkat etmeleri gereken konuları hatırlatmak
istedin onlara. Bu yüzden de konunun bir
kütüphane ortamında geçmesi gerekiyordu.
Fikir de bu şekilde oluştu diyebilirim.

Esra
Tuncer
:
Yazmaya
merakım
aslında
küçük
yaşlardan beri vardı.
Sizin yaşınızdayken
örneğin
küçük
hikayeler,
Türkçe
derslerinde
kompozisyonlar
yazardım. Bu kitabı
yazma fikri de şöyle
oluştu.
Çocukların
kütüphaneleri daha
yakından tanımalarını
istedim, bu konuda
ilgilerinin biraz daha
fazla
olmasını
istedim. Bu şekilde
de
“Sihirli

Ada Tiftikçioğlu : Kitaptaki karakterlerini
oluştururken, çevrenizdeki çocukları mı
gözlemlediniz yoksa tamamiyle hayali
karakterler
mi
yarattınız?
Çevrenizde
tanıdığınız ve kitabınızdaki karakterlere
benzeyen çocuklar var mı?
Esra Tuncer : Çevremdeki hem çocukları
hem de büyükleri gözlemledim diyebilirim.
Bunun dışında hayali kahramanları da
gözlemledim çünkü kütüphanede birbirinden
farklı hayali kahramanlar var. Bilge Hanım’a
yardım eden o hayali karakterlerden de yola
çıktım. Çevremdeki pek çok çocuk benim
kitabımdaki kahramanlara birazcık benziyor
diyebilirim aslında.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA SEYAHAT VE
ARDINDAN TARİHİ KANLICA’DA YOĞURT
eniz her zamankinden daha
güzeldi. Boğaz Köprüsü
İstanbul’un gerdanında bir kolye
gibi duruyordu. Biz tekne ile Kanlıca’ya
geçerken. Hafif bir meltem esiyor aynı
şiirdeki gibi ve gözlerimizi kapatıp
İstanbul’u dinliyoruz. Kanlıca’ya varırken
kaptanla tanışmak istiyor öğrencilerimiz.

çektirmeyi de
etmiyoruz.

ihmal

Ardından
tarihi
Kanlıca’nın meydanına
iniyoruz. Bizi ulu çınar
karşılıyor. Biraz çevreyi
gezdikten
sonra
önceden rezarvasyon
yaptırdığımız
Tarihi
Kanlıca Yoğurtçusu’na
oturuyoruz.
Öğrencilerimizin
bazıları
ilk
başta
yoğurda pudra şekeri
ekleme
konusunda
kararsız
kalıyorlar.
Aslında haksız da değiller. İlk defa belki de bu tadı deneyimleyecekler. Sonra afiyetle
yoğurtlarını yiyorlar. Ardından meydanı süsleyen kuşlar dikkatlerini çekiyor.

Kaptanımızı ziyaret ediyoruz. Sıcak bir
karşılama. Kaptan bize birkaç bilgi veriyor,
çocukların heyecanlı soruları karşısında o
da heyecanlanıyor belli ki. Tabi fotoğraf

Daha da ilginci kendilerinden kuşların kaçmadığını gördüklerinde hayrete düşüyorlar.
Yem alıp kuşları besliyoruz birlikte. Elimizden besleniyorlar neredeyse. Güzel günün
sonuna gelirken, öğrencilerimizin zihninde keşfetmenin ve deneyimlemenin hayret veren
keyfi kaldı.

TÜRKİYE’Yİ KARIŞ KARIŞ
GEZDİK
zel İstanbul Koleji öğrencileri ülkemizin zenginliklerini bir arada görebilecekleri
Miniatürk’ü ziyaret ettiler. Büyük bir açık hava müzesini andıran Miniatürk
ülkemizin tarihi medeniyet ve kültür miraslarını bir arada bulunduruyor.
Öğrencilerimiz Anıtkabir’den, Mardin taş evlere, Sümela Manastırı’ndan, Efes Antik
Kenti’ne kadar Türkiye’nin dört bir köşesini gezme fırsatı buldu.

Boğaziçi Köprüsü’nden de yürüyerek geçen
öğrencilerimiz fotoğraf çektirmeyi ihmal
etmedi. Ayrıca öğrencilerimizden bazıları
ailesi ile tatil esnasında gördüğü yerlerin
minyatürünü
karşılarında
bulunca
gerçekten çok şaşırdılar.
Gezimizi sonlandırıp servislerle okulumuza
dönerken
öğrencilerimizle
gezdiğimiz
medeniyet ve kültür zenginliklerimiz
hakkında bol bol sohbet etme imkanı
bulduk. Minik öğrencilerimiz özellikle bu
minyatürlerin
nasıl
yapıldığını
ve
gerçeklerine nasıl olup da bu kadar çok
benzediğini bize sık sık sordular. Biz onlara
yapımı ile ilgili edindiğimiz bilgileri aktardık.

BU AY GOLF SPORUNU
TANIYORUZ

kulumuz öğrencileri her ay farklı bir spor dalını
tanıyorlar. Bu amaçla Beden Eğitimi öğretmeni
Erkan Akçay ile birlikte her ay ilgili sporun uzman
eğitmenlerinin bulunduğu okul veya kulüpleri ziyaret ediyorlar.
Bu ay ülkemizde çok fazla bilinmeyen aslında basının da ilgi
göstermediği bir spor olan Golf’ü tanıma çalışması yaptık. Golf
sanılanın aksine ciddi bir kondüsyon ve fizik dayanıklılığı
gerektiren bir spor olduğunu bu çalışma sırasında öğrendik.
Hatta birkaç atış yaptıktan sonra bunu deneyimlemiş de olduk.
Golf antrenörümüz bize Golf’ün tarihi ve dünyadaki yeri ile ilgili
de bilgiler verdi. Golf’ün spor olmanın yanı sıra bir sosyalleşme
aracı olduğundan da bahsetti. Sonra hep birlikte mini golf
sahasında antrenman yaptık.

VELİLERİMİZ TENİS
KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ İLE

kulumuzun anasınıfından itibaren düzenli olarak
başlayan tenis dersleri 2. sınıftan itibaren kulüp
çalışmaları olarak devam etmektedir. 5. sınıfa dek
kesintisiz devam eden tenis çalışmalarında öğrencilerimiz yıl
içersinde yaptıkları çalışmaları sergiledikleri bir Veli Katılımlı
Tenis Kulübü Çalışması hazırladık. Böylece değerli velilerimiz,
sevgili öğrencilerimizin antrenmanını izleme fırsatı buldular.
Ayrıca yıl içinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz Erkan
Akçay tenis sporunda öne çıkan milli takım oyuncularını
okulumuza davet ederek, bu spor ile ilgili üst düzeyde kariyeri
bulunan isimleri öğrencilerimiz ile bir araya getirmiştir. Tenis
antrenmanı sonrasında öğrencilerimiz, antrenörleri ve aileleri ile
fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.

