
HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

14.01.2019 Pazartesi

16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

15.01.2019 Salı
09:50 Yüzme (Gr23)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.

16.01.2019 Çarşamba
09:50 Yüzme (Preschool)
12:30 Tenis (Gr1)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

17.01.2019 Perşembe
13:00 Pera Müzesi “Zaman 
 Değişmeli” sergisi (Gr56)
15:40 Keman Okulu
15:50	 İngilizce	Destek	Programı

18.01.2019 Cuma
11:45 Karne  Dağıtımı

12:00 1.Dönem Sonu

19.01.2019 Cumartesi
09:54 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           
“Evrendeki	en	büyük	gösteri,	sen	aklını	

keşfettiğin	an	başlar.	”	 

Sigmund FREUD
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BAŞARILI BİR YAZAR İLHAMI BEKLEMEZ

Leverkusen’de	1974	yılında	doğan	Aslı	Tohumcu’nun	çocukluğu	Bursa’da	geçti.	İngiliz	
Dili	 ve	 Edebiyatı	 öğreniminin	 ardından	 çeşitli	 yayınevlerinde	 editörlük,	 TRT2’de	
muhabirlik,	sunuculuk	ve	danışmanlık	yaptı,	kitap	ekleri	çıkardı.	2003’ten	bugüne	
pek	çok	roman	ve	öykü	kitabı	yayımlandı.	Çocuk	kitapları	üzerine	köşe	yazılarıyla	

da	tanınan	Tohumcu,	çocuklar	için	yazdığı	iki	ciltlik	Üç,	İkiii,	Birr,	Ateş!’in	(2012)	ardından,	
“Eksimus	Serüvenleri”	(2013)	ve	“Bolbadim	Günlükleri”	(2013)	dizilerini	kaleme	aldı.	Mizah	
dolu	macera	romanı	Karadankaçanlar’ı	(2015),	küçükler	için	bir	kütüphane	macerası	anlattığı	
Hışır	Hışır	Kırt	Kırt	(20	16)	ile	çocuk,	toplum	ve	çevre	üzerine	eleştirel	bir	roman	niteliğindeki	
Dünyayı	Döndüren	Kız	(2016)	izledi.	Yetişkinler	ve	çocuklar	için	yazmanın	yanı	sıra	edebiyat	
üzerine	yazılarını	ve	yazı	atölyelerini	sürdüren	Aslı	Tohumcu,	söyleşi	öncesi	öğrencilerimiz	
Derin	Hawkins	ve	Güney	Gürgen‘in	yaptığı	bu	keyifli	röportajı	gelin	hep	birlikte	okuyalım.

G.GÜRGEN: Kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
A.TOHUMCU: Adım,	Aslı	Tohumcu.	Yazarım.	
44	yaşındayım.	Kitap	yazmayı,	kitap	okumayı	
çok	 seviyorum.	 Gezmeyi	 çok	 seviyorum.	
İstanbul’da	yaşıyorum.	9	buçuk	yaşında	bir	
kızım	var.	Kalan	vaktimi	de	onunla	geçirmeyi	
seviyorum.
D.HAWKINS:	 Şair,	 yazar	 ve	 çevirmensiniz.	
Hangisi	 sizin	 için	 önde	 geliyor	 ve	 hangisini	
daha	keyif	alarak	yapıyorsunuz?
A.TOHUMCU: Galiba	 yazarlık.	 En	 keyiflisi	
yazarlık.	Çünkü	yazarken	kendi	uydurduğum	
hikayeleri	 kağıda	 döküyorum.	 Çevirirken	
başkasının	yazdıklarını	Türkçe’ye	çeviriyorum	
o	da	keyifli	ama	yazmak	en	güzeli	bence.	
G.GÜRGEN:	Nelerden	ilham	alırsınız?
A.TOHUMCU: Yaşadığım	 olaylar,	 duyduğum	
olaylar,	okuduğum	kitaplar,	seyrettiğim	çizgi	
filmler,	çizgi	romanlar	bana	ilham	veriyor.	
D.HAWKINS:	 Yazmaya	 ne	 zaman	 ve	 nasıl	
başladınız?
A.TOHUMCU: Yazmaya	15	yaşında	başladım.	
Bir	 yazardan	 çok	 etkilenmiştim	 ve	 ben	 de	
öyle	 yazmak	 istediğime	 karar	 verdim.	 15	
yaşımdan	beri	durmadan	yazıyorum.	
G.GÜRGEN:	 Yazar	 olmanıza	 	 etki	 eden	

faktörler	nelerdir?
A.TOHUMCU: Okumak,	çok	yazmak,	annem	
ve	babamın	desteği.
D.HAWKINS:	 Bir	 yazar	 adayına	 önerileriniz	
nelerdir?
A.TOHUMCU: Okumaktan	 hiç	
vazgeçmemesini	 öneririm.	 Aynı	 şeyi	 tekrar	
tekrar	 yazmasını,	 yazdıklarının	 üzerinden	
geçmesini	öneririm.	
G.GÜRGEN:	 Ne	 tür	 kitaplar	 okuyorsunuz?	
Neden	bu	türü	tercih	edersiniz?
A.TOHUMCU: Çok	 fazla	 çocuk	 kitabı	
okuyorum. Polisiye okuyorum. Macera 
okuyorum.	 Sürükleyici	 şeyleri	 seviyorum.	
Değişik	 dünyaları,	 benim	 tahmin	
edemeyeceğim	 şeyleri,	 yaşayamayacağım	
durumlar	 varsa	 o	 tip	 şeyleri	 takip	 etmeyi	
seviyorum.  
D.HAWKINS:	En	çok	hangi	yaş	grubunun	sizi	
takip	etmesi	hoşunuza	gidiyor?
A.TOHUMCU: Çocukların	 takip	 etmesi	
hoşuma	gidiyor.	Çünkü	çocuklar,	büyükler	gibi	
değiller.	 Çocuklar	 hayal	 gücünü	 kullanmayı	
seviyorlar.	 Bana	 bir	 şeyler	 söylediklerinde	
benim	de	aklıma	değişik	hikayeler	geliyor.	
G.GÜRGEN:	Hayal	dünyanızın	genişlemesine	
sebep	olan	olaylar	nelerdir?



A.TOHUMCU: Güzel bir 
soruymuş.	 Ailem	 olabilir.	
Özellikle dedem güldürmeyi 
çok	 severdi	 biz	 küçükken.	
Okumak	 olabilir,	 film	
seyretmek olabilir. 
D.HAWKINS:	 Kitaplarınızda	
kendinizden	 soyutlanmış	
karakterleri mi yoksa sizi 
yansıtan	 karakterleri	 mi	
anlatmak daha güzel geliyor?  
Yani eserlerinizin sizi 
yansıtması	 hoşunuza	 gider	
mi?
A.TOHUMCU: Birazcık	 gider.	
Mesela	 “Karadankaçan”	
romanımda	 ben	 ve	 kızım	
vardı.	 Bu	 durum	 hoşuma	
gidiyor.	 Mesela	 “Dünyayı	
Döndüren	 Kız”	 da	 benimle	
ilgili	 bir	 şey	
yok. Bu 
romanda	çevre	
sevgisi var. 
Aslında	 ikisi	
de benden 
soyutlanmış	
şeylerdi.	 O	
yüzden	hoşuma	gidiyor.	
G.GÜRGEN:	 Size	 göre	 kitap	
okuma	 alışkanlığı	 kazanmak	
için	neler	yapılmalı?
A.TOHUMCU: Herkes zevkine 
göre	 kitap	 okumalı.	 Kimseyi	
şunu	 okuyacaksın	 diye	
zorlamamalı.	
D.HAWKINS:	Bir	kitap	yazarı	
olarak	 tanınmak	 nasıl	 bir	
duygu?
A.TOHUMCU: Güzel 
bir	 duygu.	 Kitaplarımın	
okunması	 ve	 sevilmesi	 çok	
güzel	 bir	 duygu.	 Her	 şeye	
değer.	
G.GÜRGEN:	 Yazmak	 için	
önce hissetmek gerekir 
derler. Sizce de öyle mi?

A.TOHUMCU: Bazen öyle 
evet. Bazen hissetmek 
gerekir. 
D.HAWKINS:	 Kitaplarınız	
hakkında	 her	 türlü	 yoruma	
açık	mısınız?
A.TOHUMCU: Her türlü 
yoruma	 açığım.	 Kitaplarımı	
bazen sevmeyenler de 
oluyor.	 Dolayısıyla	 her	 türlü	
yorumu dinlemek isterim. 
Yeni	bir	kitap	yazarken	bana	
faydası	olur.	
G.GÜRGEN: En büyük 
destekçiniz	kim	oldu?
A.TOHUMCU: Annem ve 
babam.	 Her	 zaman	 çok	
desteklediler	yazar	olmamı.	
D.HAWKINS:	Düşüncelerinizi,	
hislerinizi ya da hayallerinizi, 

hayalinizde	 kurguladığınız	
şeyleri	bir	başkasının	okuması	
size	nasıl	hissettiriyor?
A.TOHUMCU: Bana 
yazdıklarımı	 okumaları	
inanılmaz	 geliyor.	 Bazen	
yazar	 olduğuma	 hala	
inanamıyorum.	
G.GÜRGEN:	 Çocuklara	 hitap	
eden	kitaplar	yazmanın	sizin	
için	önemi	nedir?
A.TOHUMCU: Hayatımdaki	
en	 önemli	 şey,	 çocuklar	 için	
kitaplar	 yazmak.	 Çocuklar	
da	 keyif	 alınca	 aşırı	 mutlu	
oluyorum. 
D.HAWKINS:	 Kendinizi	 nasıl	
besliyorsunuz?
A.TOHUMCU: Çok	 kitap	

okuyarak. 
G.GÜRGEN:	 “3-2-1	 Ateş”	
kitabını	 yazmak	 nereden	
aklınıza	geldi?
A.TOHUMCU: Biraz	 kızımın	
yaramazlıklarını	 görünce	
aklıma	geldi.	Bir	de	“Pıtırcık”	
serisini okuyordum. O 
seriden de etkilendim ve “3-
2-1	Ateş”	kitabını	yazdım.	
D.HAWKINS:	 “Dünyayı	
Döndüren	 Kız”	 kitabınızdaki	
kasaba isimleri kurgu mu?
A.TOHUMCU: Evet	onları	ben	
uydurdum. 
G.GÜRGEN:	 Yeni	 bir	 kitap	
projeniz	var	mı?
A.TOHUMCU: Var. Yeni bir 
roman	 yazıyorum.	 Küçük	
bir	 ejderha	 ve	 arkadaşları	

hakkında.	
D.HAWKINS: 
Çevirmenlik	
yapmanız	 için	
sizin elinize bir 
kitap	 geldiğinde,	
nasıl	 bir	 çalışma	

gerçekleştiriyorsunuz?	 İlk	
önce	kitabı	mı	okursunuz?
A.TOHUMCU: Önce	 kitabı	
okuyorum.	Sonra	bilmediğim	
kelimeleri	 çıkartıyorum.	 Not	
alıyorum.	 Ondan	 sonra	 da	
başlıyorum	 ilk	 cümleden,	
bunu	 nasıl	 Türkçe’ye	
çevirebilirim	diye.	Yazıyorum,	
sonra tabii onu kontrol 
ediyorlar. 
G.GÜRGEN:	 Ne	 kadar	
bir	 sürede	 bir	 kitabın	
çevirme	 işlemini	
tamamlayabiliyorsunuz?
A.TOHUMCU: Kitabıma	bağlı.	
İnce	ve	kolay	bir	kitapsa	çok	
sürmeden bitebiliyor. Ama 
kalınsa	1-1.5	yıl	sürebiliyor.

Öğretmenler	 günü	 adına	
düzenlenen,	 Okullar	 arası	 ilçe	
Atletizm(kros)	 yarışmasında	 Yıldız	
erkekler kategorisinde okulumuz 

öğrencilerinden;	 Mehmet	 Efe	 YILMAZ,	
Arhan	 MENGÜ,	 	 Mehmet	 KURŞUNOĞLU,		
Ömer	 AĞAOĞLU,	 	 Yasin	 İMRE,	 	 Derin	
AYTOĞ	 ve	 	 Arben	 BALKAN‘ın	 yarıştığı,	
Yıldız	 erkekler	 kategorisinde	 okulumuz	
öğrencileri	 takım	 olarak	 Beşiktaş	 bölgesi	
ilçe	2.si	olmuşlardır.	Yine	aynı	yarışmada	7	
okul	ve	48	farklı	sporcunun	katıldığı	yıldızlar	
ferdi	 (bireysel)	 	kategorisinde	Mehmet	Efe	
YILMAZ	sıralamada	ilçe	3.sü	olmuştur.	Yarış	
sırasında	 hem	 olumsuz	 hava	 şartları,	 hem	
de	rakip	okulların	yarışmacılarıyla	mücadele	
eden	 öğrencilerimiz,	 ellerinden	 gelen	
tüm	 gayret	 ve	 çabayı	 göstererek	 bu	 haklı	
başarıyı	elde	etmişlerdir.
Kupa	 ve	 madalyalarını	 İlçe	 Milli	 Eğitim	
Müdürü	Nesrin	 KAKIRMAN	 tarafından	 alan	
öğrencilerimizi	bu	üstün	performanslarından	
dolayı	 Özel	 İstanbul	 Koleji	 ailesi	 olarak	
kutluyor,	 öğrencilerimizin	 başarılarının	
farklı	branş	ve	alanlarda	da	artarak	devam	
etmesini diliyoruz.

ATLETİZM’DE                     
İLÇE İKİNCİSİ OLDUK

”Yazar	adayı,	okumaktan
	hiç	vazgeçmemeli		”	


