
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.IŞIK: Çocukken ne olmak istiyordunuz? 
Hayalinizdeki işi mi yapıyorsunuz? 
Ö.AKSU: Aslında ne olacağıma çok çabuk karar 
vermemiştim. Ama küçüklükten itibaren taklitler 
yapıyordum, arkadaşlarımla oyunlar kurup onları 
yönetmeye çalışıyordum. Ortaokulda iken o 
zamanın mizah dergilerindeki öyküleri 
arkadaşlarımla canlandırmaya çalışıyordum. 
Müdür odasına gidip oyunumuzu sergiliyorduk, 
oradan başka bir odaya, hepsinde teker teker 
oynuyorduk. Aslında bir şekilde buraya doğru 
gidiyormuş hayatım. Şimdi ben hayalimdeki işi 
yapıyorum. 
S.CEMGİL: Tiyatroya sizi iten şey neydi? İlgi ve 
yeteneğinizi ortaya çıkaran biri oldu mu yoksa bu 
kişisel çabanız mıydı? 
Ö.AKSU: Aslında örnek aldığım kişiler oldu. Bir 
halam vardı, çok özel biri olduğunu düşünüyorum. 
Bize geldiğinde anlatırdı hep komşularıyla olan 
ilişkilerini, onları anlatırken taklitler yapıyordu. 
Çok etkilenmiştim. Lisede edebiyat öğretmenimiz 
bir oyun koyacaktı sahneye, o seçmelerde rol 
aldım ve o şekilde ilerledim. 
E.IŞIK: Ortaoyuncular Tiyatrosunda yer almak 
size nasıl hissettiriyor? 
Ö.AKSU: Çok köklü ve önemli kurumlardan birisi 
Ortaoyuncular. Çok özel çünkü komedi yapıyor 
gelenekten yani ortaoyunundan geliyor. İlk 
profesyonel olduğum yer de orasıydı. Şimdi bu 
sene yine oradayım. 
S.CEMGİL: Bu sezon Ferhan Şensoy’un yönettiği 
Bom oyunu ile izleyici karşısındasınız. Oyundan 
bahseder misiniz kısaca? 
Ö.AKSU: Bu, bir yetişkin oyunu. Günümüzde bir 
alışveriş merkezinde yaşanan olayı anlatıyor. Bu 
olay bir bombalama olayı. Bir canlı bombanın 
avmde yaptıklarını anlatıyor, komedi tabii.  

E.IŞIK:  Nelerden ilham alırsınız? 
Ö.AKSU: Oyunculuktan kalma bir özellik sanırım. 
İnsan çevresinde olanları bir süzgeçten geçiriyor. 
Antenleri açık deriz biz buna. Örneğin sizinle 
konuşurken şu kuşu görüyorum ben, ağzında bir 
şey taşıyor, izliyorum, merak ediyorum, onu 
birazdan bırakacak mı? Ne yapacak? Aynı anda 
birçok şeye kanalize olmayı sağlıyor. Bunların 
hepsi bizlere ilham kaynağı. 
S.CEMGİL:  Tiyatro mu, sinema mı diye sorsak 
size? 
Ö.AKSU: Tiyatro derim. Bunu birçok oyuncu 
söyler. Bir tek Türkiye’de ayrılıyor; tiyatro 
oyunculuğu, televizyon oyunculuğu, sinema 
oyunculuğu diye. Dünyanın her yerinde 
oyunculuktur. Tiyatroda yapılan da aynıdır sinema 
da yapılan da aynıdır. Fark şudur; sinemada 
oyuncu olmayan kişiye de rol yaptırılabilir ama 
tiyatro canlı performanstır, sinema gibi kesip, 
tekrar çekme şansı yoktur. Tiyatro oyunculuğun 
er meydanıdır. 
E.IŞIK: Türkiye’de yapılan tiyatro için ne 
düşünüyorsunuz? 
Ö.AKSU: Ben bu sene Afife Tiyatro Ödülleri 
Jürisinde yer alıyorum. Geçen sene de oradaydım. 
Çok nitelikli oyunlar sergileniyor. Gençler çok 
güzel şeyler ortaya çıkarıyorlar. Bu sene 181 tane 
yeni oyun sergilenmiş sadece İstanbul’da. Biz jüri 
üyeleri olarak bu oyunları seyretmek için oradan 
oraya koştuk. Küçücük salonlarda, yer altında, 
ufacık yerlerde, oyunlarını sergilemek isteyen 
oyuncularla karşılaştık, tanıştık. Ben Türk 
Tiyatrosunun gelişeceğine inanıyorum, umudumu 
arttıran bir şey oldu bu. 
S.CEMGİL:  Birçok dizide, oyunda yer aldınız, 
çocuklar için kitap yazdınız. En severek yaptığınız 
iş hangisi? 

KLASİK MASALLARA YENİ BİR BAKIŞ 

 Okulumuzun drama eğitmeni, başarılı oyuncu Özkan Aksu’yu bu kez çocuk kitapları yazarı 
olarak okulumuzda ağırladık. Bu sezon Ferhan Şensoy’un yönettiği ‘Bom’ oyunu ile 
seyircisiyle buluşan Sn. Aksu, okullarda yaratıcı drama atölyeleri yapıyor, diksiyon dersleri 
veriyor ve öyküler yazıyor. Yayımlanan ‘Kedili Çizme’ kitabı ile Dünya Çocuk Masallarına  

atıfta bulunan sanatçı, çocukları eğlendirirken önemli değerlere de rehberlik ediyor. Söyleşi öncesi 
öğrencilerimiz Ela IŞIK ve Ali Sinan CEMGİL’in yaptığı bu keyifli röportajı gelin hep birlikte okuyalım. 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

28.05.2018 Pazartesi 
09:00 Yazar İdil Sait Bilgin, söyleşi  
 ve atölye çalışması -Kültürel  
 mirası koruma- (Gr4)  
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 – 
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

29.05.2018 Salı 

09:50 Yüzme (Gr3 ) 
10:00 Arboretum doğa gezisi Gr1 

 
14:30 Tenis Kulübü öğren.Gösteri  
 Antrenmanı (Gr23456) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K. 
 

30.05.2018 Çarşamba 
09:30 Piknik- Etiler Parkı (Gr67) 
09:50 Yüzme(Gr1) 
12:30 Tenis(Preschool ) 
13:00 Anaokulu Tenis Göst.Antr. 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

31.05.2018 Perşembe 
09:30 Piknik- Okul Bahçesi(Presc.) 
14:00 Yıllık çalışması, ve iletişim  
 bilgileri teslimi (Gr8) 
15:40 Aşçılık Okulu 
15:50 İngilizce Destek Programı 
 

01.06.2018 Cuma 
13:10 Bireysel destek Programı (Gr8) 
14:00 Okculuk Sporunun Tanıtım  
 Gezisi (Gr567) 
15:35 Ayın Kitap Kurdu ve Ayın  
 Öğrencisi'nin açıklanması  
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 

02.06.2018 Cumartesi 
09:00 Liseye Geçiş Ortak Sınavı (Gr8) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 
 

 
 
 
 

 
 
 

HAFTANIN SÖZÜ 



KÜÇÜK RESSAMLARIN BÜYÜK BAŞARILARI YAZAR ZEYNEP ALPASLAN İLE SÖYLEŞTİK 

Ö.AKSU: En severek yaptığım; oyunculuk. 
Çocuklarla da çalışıyorum, drama öğretmenliği 
yapıyorum. Siz de benim öğrencim olmuştunuz, 
biliyorsunuz. Oyunculuğa paralel olarak drama 
eğitmenliğini sürdürüyorum. Kitap yazmayı da 
başka bir mutluluk aracı olarak 
görüyorum.20 yıl önce hayalini 
kurduğum bir serinin ilk kitabı bu. 
E.IŞIK: Her geçen gün artarak devam 
eden bir dizi furyası var. Uzun soluklu 
kalmanın bir sırrı var mı? 
Ö.AKSU: Diziler için bilemiyorum o 
reyting denen şeyin formülü nedir. 
Zaten bilinse herkes o formülle üretirdi. 
Ama ben dizilerin çok uzun soluklu 
olmasından yana değilim. Hem gün 
içerisinde 2-3 saat sürüyor hem de 100 
bölüm gibi oluyor, dolayısıyla kalitesi 
azalıyor. Ama televizyonda yapılan işi bir 
eğlence aracı olarak görmek lazım, 
sanat olarak düşünmemek lazım. Bir 
oyuncunun uzun soluklu olarak bu işi 
sürdürmesi ise; bu işe çok inanması ve 
sabretmesiyle doğru orantılı. Umut, 
oyunculukta çok önemlidir. 
S.CEMGİL: Hem tiyatro hem sinemada yer alan 
oyuncuların avantajları dezavantajları nelerdir? 
Ö.AKSU: Tiyatroda rol alan oyuncunun avantajı; 
anında tepkiyi görmesidir. Bir şey yaparsınız 

seyirci güler, alkışlar, ağlar. Sinemada ve 
televizyonda bu etki daha geç olur ama o daha 
geniş kitlelere hitap eder. Mesela bir diziden 
dolayı sizi biri tanır, bu oyuncuları mutlu eder. 
Sinema ve televizyon, ekonomik anlamda da 

oyuncuları mutlu etmektedir.  
E.IŞIK: O kadar çok oyuncu olmak isteyen genç 
var ki. Onlar için neler söylemek istersiniz? 
 

Ö.AKSU: Bu isteklerini harekete geçirmeleri 
gerekir. Bol bol oyun seyretmeleri gerekiyor, 
nitelikli oyunları takip etmeleri gerekir. 
Oyunculukla ilgili eğitim almak için çabalamaları 
gerekir. Günümüzde şu olmaya başladı; 

televizyonda yer almak için oyunculuk 
yapmak isteyen insanlar oluyor. Onda 
da çok fazla adım atılacağını 
düşünmüyorum gerçek oyuncu olmak 
isteyenler için. 
S.CEMGİL:  Sizin için ‘zaman’ ne ifade 
ediyor? 
Ö.AKSU: Tiyatro oyunculuğunun 
getirdiği en önemli kazançlardan biri; 
disiplin. Çünkü saatinde tiyatroda olmak 
zorundasınız. Eskiden cep telefonları bu 
kadar yaygın değilken oyun 8’de 
başlayacaksa oyuncu en geç 7’de orada 
hazır bulunurdu. O saatten sonra 
gecikme başlarsa, eyvah bu 
oyuncumuzun başına bir şey mi geldi 
diye, aramaya başlarlardı. Eğer hala 
oyun başlayacak ve gelmediyse de onun 
yerine kimi oynatabileceklerini 
düşünürlerdi. Bu zaman disiplini bende 

çok yerleşmiş durumda. Nereye gideceksem 
zamanında olmak isterim. Zaman bu anlamda çok 
değerli, diğer türlü de keyfini çıkarmaya, anı 
yaşamaya çalışıyorum. 

 

MMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent 
Şubesi'nin düzenlediği 
“Mahallem” temalı XII. 

“Şener Özler Çocuk ve Mimarlık 
Resim Yarışması'nda, 1148 resim 
arasından 2 öğrencimiz ödül almaya 
hak kazanırken 5 öğrencimizin de 
resimleri sergilenmeye layık 
bulundu. 

 

Çocukluğumuzun en güzel anılarının, 
hafızamızın en derin duygularının ev 
sahibi “mahalle” kavramını yeni nesil 
çocukların gözü ile görme imkân 
sundu. 

 

Gr3 Baran Ayhan, Gr6 Samiyakhon 
Boburkhonova kendi yaş 
kategorilerinde ödül aldılar. 

 

 

Gr1 Mary Maronick, Gr5 Beren 
Karasu, Gr6 Cemre Julianna Wise ve 
İdil Ömüriş, Gr7 Eylül Özgün' ün 
resimleri ise sergilenmeye değer 
görüldü. 

 

Aldıkları ödüller ile başarıları 
tescillenen değerli öğrencilerimizin 
resme olan ilgi ve yeteneklerinin 
daim olmasını temenni ederiz. Bu 
alanda çocuklarını cesaretlendiren 
velilerimizi tebrik eder, 
öğrencilerimizin başarılarının 
devamını dileriz. 

 

u yıl 14.’sü düzenlenen 
Doğançay Müzesi 
Ortaokullar Arası  Resim 
yarışmasına okulumuz 

olarak katıldık. 

Temanın serbest olduğu yarışmada 
okulumuz öğrencilerinden Gr5 
Gıasemin Empliouk ve Gr6 Yağmur 
Nisan Demir mansiyon ödülü aldı. 
Gr6 Cemre Julianna Wise ve Gr6 
Defne Nil Gülekim’in resimleri ise 
sergilenmeye değer görüldü.  

 

 

24 Mayıs Perşembe günü saat 13.00 
de Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda gerçekleşen ödül töreni 
Şef: Gökçen Koray yönetimindeki 
Senfoni Çocuk Korosu’nun harika 
konseriyle başladı.  Ardından 
gerçekleşen ödül töreninde 
öğrencilerimiz ödüllerini aldılar. 
Küçük ressamlarımızı kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 

 

irbirinden güzel çocuk 
kitaplarının yaratıcı 2 ünlü 
ismi okulumuzda ağırladık. 
Biri yazığı kitaplarla adından 

söz ettirirken diğeri ise çizdiği 
resimlerle her gün daha fazla 
sanatsevere ulaşıyor. Sanatçı Baysan 
Yüksel bir ressam, açtığı kişisel 
sergilerinin yanı çocuk kitapları 
resimliyor. Zeynep Alparslan ise 
hikâye, öykü, şiir ve roman türünde 
yazan eğlenceli çocuk kitaplarının 
yazarı. Vanilya Kışı isimli çocuk kitabı 
için bir araya gelen Alparslan ve 
Yüksel 2. ve 3. Sınıf öğrencilerimizle 
güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Bir kitabın yaratılmasındaki süreci 
aynı anda yazar ve çizerden 
dinleyerek öğrencilerimizin 
motivasyonu arttıran konuklarımıza, 
söyleşi öncesi röportaj yapan 
öğrencilerimiz; Öyküsu ÖZTÜRK ve 
İbrahim Deniz AYDIN’a çok teşekkür 
ediyoruz. 
 

Ö.ÖZTÜRK: Yazabildiğinizi nasıl fark 
ettiniz? Kendi keşfiniz miydi?  
Z.ALPARSLAN: Evet, kimse bana 
sen yazabiliyorsun demedi. Ben 
kendime inandım, güvendim, 
çocukluğumdan beri yazıyorum. 
D.AYDIN: Sinema-televizyon okumanızın  
 

yazı hayatınıza nasıl etkisi ya da katkısı 
oldu? 

Z.ALPARSLAN: Görsel düşünmeyi 
öğrendim. Gözümde resimler 
canlandırarak yazmayı öğrendim. Bir 
şey yazmadan önce de onu film gibi 
hayal etmeyi öğrendim. 
Ö.ÖZTÜRK: Sinema filmine uyarlamak 
istediğiniz kitaplarınız oluyor mu? 

Z.ALPARSLAN: Aslında animasyon 
olsun çok isterim. Tavuk Prenses ve 
Gümüş Tilki olabilir. 
D.AYDIN: Düşüncelerinizi, hislerinizi ya 
da hayallerinizi bir başkasının okuması 
size nasıl hissettiriyor? 
Z.ALPARSLAN: Değişik ve güzel bir his, 
bunu seviyorum. 
Ö.ÖZTÜRK: Size ilham veren şeyler 
nelerdir? Hangi ortamları ve zaman 
dilimini tercih ediyorsunuz yazarken? 

Z.ALPARSLAN: Kendi 
çocukluğumdan ilham alıyorum. 
Yazarken gündüzü tercih ediyorum. 
D.AYDIN: Bir yazar için zaman ne 

demektir? 

Z.ALPARSLAN: Zaman hızla akıp 
giden bir şey. Özellikle yazarken 
nasıl akıp gittiğini fark etmiyorsunuz. 
Bunun dışında zaman yazarın elinde 
bir oyuncak gibidir, geçmiş ya da 
gelecek hakkında yazabilirsiniz. 
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