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11.02.2019 Pazartesi
09:00 Keksat Günü Sosyal 
 sorumluluk projesi (Gr4)

10:30 Market Gezisi (Preschool)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
12.02.2019 Salı
09:50 Yüzme (Gr23)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
13.02.2019 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)
14.02.2019 Perşembe
15:40 Keman Okulu
15:50	 İngilizce	Destek	Programı
15.02.2019 Cuma
10:00 İş Bankası Müz.Gez. (Gr34)
13:25	 Bireysel	destek	Programı	(Gr8)
14:00 Buz pateni tanıtım gezisi 
 (Metro City AVM) (Gr567)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
16.02.2018 Cumartesi
09:00	 Destek	Programı	(Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
12:00	 Yaratıcı	Drama	Atöl.	(Preschool)
13:00	 Yaratıcı	Drama	Atöl.	(Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           
Beklemesini	bilenin	her	şey	ayağına	gelir.	

Balzac 

 GEÇEN HAFTANIN CEVABI  
Önce	bir	lambayı	açar	ve	10	dk	bekleriz	
daha	sonra	onu	söndürüp	başka	bir	
lamba	açarız.	Odaya	gideriz,	sıcak	ve	
sönük	olan	ilk	açtığımız,	yanık	olan	

şimdi	açtığımız,	sönük	ve	soğuk	olan	hiç		
açmadığımız	düğmenindir.

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
İDİL BİLGİN SAİT İLE ESKİ ÇAĞLARIN İZİNİ SÜRDÜK

Konya’da İz Peşinde kitabının	yazarı	İdil	Bilgin	Sait’i	okulumuzda	ağırladık.	Bulut	Yayınları’ndan	
çıkan	 ve	 VEKAM	 (Vehbi	 Koç	 Ankara	 Araştırmaları	 Uygulama	 ve	 Araştırma	 Merkezi)	 2015	
Araştırma	 Ödülü’nü	 kazanmış	 olan	 kitabı,	 aynı	 zamanda	 Müze	 Çalışmaları	 alanında	 yazmış	
olduğu	 lisansüstü	 tezinin	bir	proje	 çıktısı	 olarak	akademik	 temellere	dayanmaktadır.	Yazarlık	

hakkında	öğrencilerimizi	bilgilendirirken	aynı	zamanda	atölye	etkinlikleri	 ile	bir	araya	gelen	Sn.	Sait’e	
teşekkür	ediyoruz.
Söyleşi	öncesi	öğrencilerimiz	Derin	John	Cooper	ve	Öyküsu	Öztürk’ün	yaptığı	bu	keyifli	röportajı	gelin	
hep	birlikte	okuyalım.
D.COOPER: Kendinizden biraz bahsedebilir 
misiniz?
İ.SAİT:	Ben	aslında	30	yaşından	sonra	mesleğini	
değiştirmiş	 olan	 biriyim.	 İlk	 başta,	 Uluslararası	
İlişkiler	 diye	 bir	 alan	 var,	 dış	 politika	 gibi	 şeyler	
diyebiliriz.	 O	 bölümde	 eğitimimi	 tamamladım.	
Fakat	sonra	baktım	ki	ben	bu	işte	mutlu	değilim.	
Hep	 müzeler	 ile	 ilgili	 şeyler	 yapmak	 istiyorum.	
Tekrar	 öğrenciliğe	 başlayıp,	 master	 eğitimimi	
yaptım	 ve	 müzecilik,	 kültürel	 miras	 alanında	
çocuklarla	çalışmaya	karar	verdim.	2006	yılından	
beri	 bu	 alanda	 çalışıyorum.	 Hem	 çocuk	 kitabı	
yazarıyım	hem	de	eğitmenim.
Ö.ÖZTÜRK:	Yazar	olmaya	nasıl	karar	verdiniz?
İ.SAİT:	Nasıl	oldu	biliyor	musun?	Çocukken,	yazar	
olayım	gibi	bir	şey	ile	başlamadı	benim	hikâyem.	
Ben	 daha	 çok	 kültürel	miras	 ve	müzeler	 ile	 ilgili	
bir	şeyler	yapmak	istediğime	karar	verdim.	Sonra	
da	o	konunun	içine	girince,	neler	yapabilirim	diye	
düşünmeye	 başladım	 ve	 böyle	mümkün	 oldukça	
küçük	yaşta	çocuklara	bu	konuyu	anlatmak	istedim.	
Nasıl	 yapabilirim	 diye	 düşündüm.	 Kitapları	 her	
zaman	çok	sevdiğim	ve	yazmayı	da	çok	sevdiğim	
için	kendi	çalışma-tez	alanımda	çocuklara	bir	kitap	
yazsam	 nasıl	 olur	 diye	 düşündüm.	 Sonra	 da	 bir	
yarışma	 vardı	 ona	 katıldım,	 derken	 ilk	 kitabımın	
hikâyesi	böyle	başladı.	
D.COOPER:	İlham	kaynağınız	nedir?
İ.SAİT:	 Güzel	 bir	 soru.	 Bana	 göre	 çocuklar,	
çocukların	o	hiç	bitmeyen	merakı,	hani	siz	hep	bir	
şeyleri	merak	 ediyorsunuz,	 büyüklere	 göre	 daha	
esprili	bakabiliyorsunuz	ya,	işte	çocukların	o	tarafı,	
içimdeki	 çocuk	 tarafı	 hep	 düşünerek	 ilerlemeye	
çalıştım.	 Çünkü	 o	 zaman	 yaratmak	 daha	 keyifli	
oluyor.	Çocuklar	ile	beraber	bir	şeyler	yapmak	daha	
güzel	oluyor.	Onun	için	sanırım	ilham	kaynağım,	o	
içimdeki çocuk.  
Ö.ÖZTÜRK:	Yazarlığa	kaç	yıl	önce	başladınız?
İ.SAİT:	Çok	yeni.	2015	yılında	 ilk	kitabı	yazmaya	
başladım.	 Öncesinde	 üniversitelerde	 bu	 konuda	

ders	 veriyordum.	 2017’nin	 Kasım	 ayında	 da	 ilk	
kitabım	 çıktı.	 Daha	 yazarlık	 kısmım	 yeni.	 Daha	
öncesi	öğretmenlik,	eğitmenlikle	başlamıştı.
D.COOPER:	Şu	anda	nerede	yaşıyorsunuz?
İ.SAİT:	 Şu	 anda	 İstanbul’da	 Kemerburgaz’da	
yaşıyorum.	 İki	 tane	 de	 oğlum	 var.	 Bir	 tanesi	 13	
yaşında,	biri	de	10	yaşını	bitirdi.
Ö.ÖZTÜRK:	Yazma	yeteneğinizi	ilk	kim	keşfetti?
İ.SAİT:	 Aslında	 biri	 keşfetti	 demek	 doğru	 olmaz	
ama	 dediğim	 gibi,	 içimdeki	 çocuk	 beni	 yazmaya	
iten	şey	oldu.	Acaba	çocuklar	için	bir	şey	yazabilir	
miyim	 diye	 düşündüm.	 Yazarken	 çok	 hızlı	 ve	
içimden	 gelerek	 bir	 şey	 ürettim	 o	 anda	 ve	 iyi	
olduğunu	 düşündüm.	 Sonra	 yarışmaya	 katılıp,	
yarışmayı	kazanınca	 ilk	keşif	belki	de	orada	oldu	
diyebilirim.  
D.COOPER:	 Hayal	 gücünüz	 çok	 geniş	 ve	 renkli	
olmalı.	Bununla	ilgili	neler	söyleyebilirsiniz?
İ.SAİT: Hani dedim ya içimdeki çocuk diye. Galiba 
o	 çocuk	 hep	 böyle	 içimde	 olduğu	 için	 hayata	
çocuksu	yönden	bakmak	ve	hiçbir	şeyin	imkânsız	
olmadığına	 inanmak.	 İki	 şeyi	 söyleyebilirim:	
O	 çocuksu	 yanım	 ve	 hiç	 pes	 etmeyen	 yanım.	
İstedikten	sonra	her	şey	olabilir,	her	şey	mümkün	
gibi	 bakıyorum	 hayata.	 O	 zaman	 da	 o	 hayal	
gücünün	 gerçekten	 de	 sonuçlarını	 yaşıyorsun.	
Birçok	insandan	“işini	bırakıp,	sıfırdan	böyle	bir	işe	
girilir	mi,	yapma,	etme”	gibi	şeyler	duydum.	Ama	
hayal	gücüm	hep	ağır	basıyordu,	yapabileceğime	
inanıyordum.	O	yüzden	de	o	şekilde	devam	ettim.		
Ö.ÖZTÜRK:	 “Konya’da	 İz	 Peşinde”	 kitabını	 ne	
zaman	yazdınız	ve	yazmaya	nasıl	karar	verdiniz?
İ.SAİT:	2015’te	başladım	ve	sonrasında	yarışmaya	
katıldım.	 Ben	 yazayım	 diye	 çıkmadım	 yola,	 ilk	
önce	konumu	seçtim.	Sizlerle	yapacağımız	atölye	
çalışmasında	 da	 göreceksiniz.	 Kültürel	 miras	
eserleri	 dış	 hava	 koşullarından,	 insanlardan	
dolayı	çok	bozulabilen	şeyler.	O	yüzden	de	çok	iyi	
korunması	gerekir	ve	değerlidir.	Benim	tez	konum	
onları	 korumak	 ile	 ilgiliydi.	 O	 konuyu	 seçtikten	



Hayvan	 sevgisi	 temasından	 yola	 çıkarak	
kilden	 yaptığı	 ’’	 Sevimli	 Kaplumbağalar	 ’’	
adlı	 çalışmasıyla	 Gr2	 Miray	 Yeğen	 ocak	
ayı	 sanatçısı	 oldu.	 Öğrencimizi	 kutluyor,	
başarılarının	devamını	diliyoruz..

sonra	çocuklar	için	de	o	konuda	yazmaya	karar	verdim.	
D.COOPER:	 “Konya’da	 İz	 Peşinde”	 kitabını	 yazma	
amacınız	nedir?
İ.SAİT:	 Amacımı	 şöyle	 özetleyebilirim.	 Asıl	 amacım	
çocuklara	 Konya’nın	 tarihini	 anlatmak	 değil.	 Bunu	 bir	
seri	 halinde,	 Mardin’de	 İz	 Peşinde,	 Göbeklitepe’de	 İz	
Peşinde	 olarak	 devam	 ettirmek	 istiyorum.	 O	 yüzden	
bu	kitabın	konusu	çocuklara	kültürel	miras	eserlerinin	
nelerden	ve	nasıl	bozulabildiğini,	neden	çok	değerli	ve	
korunması	gereken	şeyler	olduğunu	anlatmak.	
Ö.ÖZTÜRK: Neden çocuklara yönelik bir kitap tercihiniz 
oldu? 
İ.SAİT:	Kendi	tezimi	bitirdikten	sonra	üniversitede	ders	
vermeye	 başladım.	 Sonradan	 kendi	 kendime	 dedim	
ki,	 bu	da	 çok	güzel	 ama	 çocuklara	 daha	 küçük	 yaşta	
ulaşmak,	onlara	bu	konuyu	daha	küçük	yaşta	öğretmek	
daha	da	önemli	geldi	bana.	Çünkü	küçükken	öğrenince	
daha	 kalıcı	 oluyor.	 O	 nedenle	 de	 en	 küçük	 yaşta	
çocukları	kültürel	miras	ve	değeri	konusu	ile	ilgili	nasıl	
tanıştırabilirim	diye	düşündüğüm	için	ve	bir	kitap	olursa	
da	 bu	 şekilde	 kendimi	 daha	 iyi	 ifade	 edebileceğimi	
düşündüğüm	için	böyle	bir	şey	yapmayı	seçtim.	
D.COOPER:	 Eğlenerek	 ve	 uygulayarak	 öğrenmeyi	 ön	
plana	 çıkaran	 bu	 kitapta	 çocuklardan	 beklentileriniz	
nelerdir?
İ.SAİT: Beklenti mi diyeyim ona bilmiyorum ama benim 
oradaki	 amacım,	 eğlenip	 uygulayarak	 öğrenince	 daha	
kalıcı	bir	öğrenme	olması.	Mesela	ben	sana	Hititler	ile	ilgili	
10	tane	şey	sunsam	hemen	unutabilirsin.	Uygulayarak	
öğretmek	 daha	 kalıcı	 oluyor.	 Öğrenme	 süreci	 daha	
keyifli	oluyor.	O	yüzden	benim	
oradaki	 beklentim,	 çocukların	
kalıcı	 ve	 severek	 bir	 öğrenme	
gerçekleştirmeleri	 ve	 kültürel	
mirasa yönelik olumlu duygular 
ve	 kalıcı	 duygular	 oluşturması	
yönünde. 
Ö.ÖZTÜRK:	Kitabınız	Araştırma	
Ödülü’nü	kazandığında	ne	hissettiniz?
İ.SAİT:	En	başta	doğru	yoldayım	diye	düşündüm.	Tabii	
ilk	 olduğu	 için,	 yıllar	 içinde	 başka	 bir	 meslekteyken,	
herkesin	 itirazlarına	 rağmen	 yepyeni	 bir	 maceraya	
atılıyorsun.	 Her	 şey	 olabilir.	 Başarısız	 da	 olabilirsin.	
İşini	bırakmışsın,	her	şeyini	bırakmışsın.	Dolayısıyla	çok	
inanarak	ve	isteyerek	başladığım	halde	küçük	bir	“acaba	
olacak	mı	?”	diye	bir	düşüncem	vardı	 tabii.	O	yüzden	
ilk	hissim,	 “Tamam	İdil	devam,	doğru	yoldasın.”	oldu.	
Çok	 gurur	 verici	 bir	 şey	 tabii.	 Yoluma	 devam	 etmem	
konusunda	güzel	bir	başlangıç	oldu.	
D.COOPER: Kitap yazarken ne hissedersiniz?
İ.SAİT:	Böyle	bir	başladım,	sonra	çok	çabuk	bir	şeyler	
çıktı	ortaya.	Dedim	ya	aslında	bende	bir	şeyler	birikiyor,	
birikiyor	ardından	kağıda	dökmek	gibi	bir	süreç	oluyor.	
Çok	 düşünmüyorum,	 sanki	 onlar	 benim	 içimde	 hazır	
birikmiş.	 Birden	 bire	 o	 sayfalar	 dolmaya	 başlıyor.	 O	
yüzden	tam	kendim	gibi,	rahat	ve	üretken	hissediyorum.		
Ö.ÖZTÜRK:	En	son	hangi	kitabı	okudunuz?
İ.SAİT:	En	son	Kazuo	Ishiguro	diye	bir	yazarın,	“Never	
Let	me	Go”	kitabını	okudum.	Filmi	de	vardı.	Biraz	acıklı	
bir	kitaptı	ama	güzeldi.	
D.COOPER:	Bir	yazar	olarak	okuduğunuz	ve	beğendiniz	
yazarlar kimlerdir?

İ.SAİT:	 Türklerden	 söyleyeyim	 Türk	 Edebiyatı’ndan,	
ben	 eskileri	 de	 çok	 seviyorum	 galiba.	 İlk	 üç	 yapacak	
olursam,	 “Yaşar	 Kemal,	Orhan	 Pamuk,	 Zülfü	 Livaneli”	
diyebilirim. 
Ö.ÖZTÜRK:	Genç	bir	yazar	adayına	önerileriniz	nelerdir?
İ.SAİT:	Sırf	yazar	olacak	birine	değil,	genç	birine	de	“O	
içindeki	 sese	hep	güven,	hiç	 pes	etme.	Acaba	olacak	
mı?	 Başaracak	 mıyım?	 diye	 herkes	 bazen	 sorguluyor	
ancak	eğer	böyle	bir	şey	için	içinde	heyecan,	bir	dürtü	
hissediyorsan	 bir	 konuyla	 ilgili	 yapamazsın	 şeklindeki	
söylentileri	hiç	duyma	ve	 istediğin	zaman	o	yolda	git,	
her	şeyi	yapabileceğine	inan	ve	gerçekten	de	sevdiğin	
bir	 konuyu	 seç.”	 diye	 öneririm.	 O	 yüzden	 hakikaten	
yazarlık	yapacaksa	da	bu	işi	tutkuyla	yapmadığı	sürece	
bu	 sefer	 çok	 sıkıcılaşabiliyor	 iş	 hayatı.	 Konfüçyus’un	
bir	lafı	var.	“Sevdiğin	mesleği	yaparsan	ömür	boyu	hiç	
çalışmazsın.”	 diye.	 Mutlaka	 sevdiği	 bir	 şeyleri	 bulup,	
sevgi,	 dürtü	 hissediyorsa	 kimseyi	 dinlemeyip	 o	 yolda	
devam	etmesini	önerebilirim.
D.COOPER:	Bir	yazar	için	‘zaman’	ne	demektir?
İ.SAİT:	 Benim	 için	 zaman,	 hem	 her	 şeyi	 unuttuğum	
bir	 an	 gibi	 hem	 de	 sanki	 biraz	 geçmişi,	 geleceği	 hiç	
düşünmeyip,	sadece	kendini	verdiğin;	terapi	gibi	bir	şey	
aslında.	
Ö.ÖZTÜRK:	Türk	yazarlar	 içerisinde	bu	kişinin	eserleri	
beni	 yazar	 olmak	 için	 çok	 iştahlandırdı	 diyebileceğiniz	
bir	yazar	var	mı?
İ.SAİT:	Bir	dönem,	master	eğitimim	sonrası,	üniversitede	
katıldığım	 bir	 programda	 “çocuk	 kitapları	 yazarı”	 diye	
bir	ders	almıştım.	Hocamın	ismi	Ilgın	Veryeri	Alaca’ydı.	

Onun	 verdiği	 ders	
ve	 onun	 yaptıkları,	
bana	 anlattığı	
yöntemler bana 
çok	 ilham	 vermişti.	
Bir de o derse 
“Tülin	 Kozikoğlu”	
adında	 bir	 konuk	

yazar	 katılmıştı.	 Kitabımın	 projesini	 de	 biraz	 onlara	
göstermiştim.	 Onlardan	 hem	 yapabileceğimi	 ve	 neler	
yapabileceğimi	 öğrendim	 hem	 de	 anlattıklarından,	
gösterdikleri	kitaplardan	etkilenmiştim	diyebilirim.			
D.COOPER: Yazma ritüelinizden bahseder misiniz? 
Örneğin	 hangi	 ortamda,	 hangi	 materyallerle,	
hangi	 müzikle,	 nasıl	 bir	 coğrafyada	 yazmayı	 tercih	
ediyorsunuz?
İ.SAİT:	Mutlaka	evimde	olmam	lazım.	Evimde	özellikle	
kış	bahçesi	olarak	göl	kenarında	bir	kısım	var.	Dingin,	
huzurlu,	 sakin.	 Farklı	 bir	 ilham	 veriyor	 bana.	 Müzikle	
çalışmak	konusunda	çok	çok	iyi	değilim.	Böyle	sözlü	bir	
şarkıysa	eğer	sözleri	aklıma	takılıyor,	şarkıyı	söylemeye	
başlıyorum	 ve	 yazmayı	 unutuyorum.	 O	 yüzden	 eğer	
müzik	 olacaksa	 da	 klasik	 müzik,	 söz	 içermeyen	 bir	
müzik	olması	lazım.	
Ö.ÖZTÜRK:	Gelecekle	ilgili	bir	projeniz	var	mı?
İ.SAİT:	Çok	var	tabii.	Aslında	yine	aynı	alanda	üretmeye	
devam	etmek	 istiyorum.	Yine	çocuk	alanında,	kültürel	
miras	 konusu	 alanında	 çalışmaya	 ve	 Konya’da	 İz	
Peşinde’nin	 seri	 olarak	 devamını	 yapmak	 istiyorum.	
Onun	dışında	da	yine	kültürel	miras	ile	ilgili	kutu	oyunu,	
yemek	kitabına	yönelik	bir	şeyler	var	aklımda.

”	İçindeki	sese	güven.
	Yapabileceğine	inan.”	


