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27.05.2019 Pazartesi
08:40 LGS Kampı (Gr8)
08:40 Deneme Sınavı (Gr67)
09:30 Doğada Bir Gün Etkinliği 
 Mihrabat Korusu   
 (Preschool - Gr1)
13:00 Pelit Çikolata Fab.Gez.(Gr7)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
28.05.2019 Salı
08:40 LGS Kampı (Gr8)
14:15 Tenis Kulübü Gösteri   
 Antrenmanı 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
29.05.2019 Çarşamba
08:40 LGS Kampı (Gr8)
12:45 1.Sınıf Tenis Gösteri   
 Antremanı
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
30.05.2019 Perşembe
08:40 LGS Kampı (Gr8)
15:40 Keman Okulu
15:40	 İngilizce	Destek	Programı
31.05.2019 Cuma
08:40 Motivasyon Kahvaltısı (Gr8)
11:30 Trekking (Doğa Yürüyüşü)  
 Belgrad Ormanı (Gr567)

13:25	 Bireysel	destek	Programı	(Gr8)
15:40	 Çocuk	Sanat	Atölyesi	/Satranç
01.06.2019 Cumartesi

LGS SINAVI
 8.Sınıf Öğrencilerimize 

Başarılar Dileriz.

09:40	 Jimnastik	Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
12:00	 Yaratıcı	Drama	Atöl.	(Preschool)
13:00	 Yaratıcı	Drama	Atöl.	(Primary)

 GEÇEN HAFTANIN CEVABI   
Paper

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ MELEK ÖZLEM SEZER İLE YAZARLIK ÜZERİNE

Bu	yıl	Can	yayınları	 ile	beraber	düzenlediğimiz	yazar	söyleşi	programlarımızın	son		
konuğu	Yazar,	Melek	Özlem	SEZER’di.	 Sn.Sezer	geçtiğimiz	hafta	öğrencilerimizle	
çocuk	kitapları	ve	yazarlık	üzerine	güzel	bir	söyleşi	gerçekleştirmek	üzere	bir	araya	
geldi.		Ekonomi	eğitimi	almasına	rağmen	yolu	hep	edebiyat	ve	çocukla	kesişen	Sn.	

Sezer	Milliyet	Çocuk	(Miço)	dergisinde	köşe	yazarlığı	yaptı.	Çocuk	tiyatrosuna	emek	verdi.	
TRT	radyolarına	yetişkinler	ve	çocuklar	için	masal,	özel	radyolarda	şiir	programları	hazırlayıp	
sundu.	TRT	Çocuk	kanalı	için	animasyon	senaryoları	yazdı,	seslendirme	yaptı.	Sinema	ve	şiir	
dalında	pek	çok	ödül	sahibi	olan	yazar,	çocuklar	ve	yetişkinler	için	yirmiyi	aşkın	eser	kalem	
aldı.	Çoğu	kitabıyla	çok	satan	 listelerinde	kalan	ve	çocukların	en	sevdiği	yazarlar	arasında	
bulunan	konuğumuzla	öğrencilerimizin	söyleşisi	öncesinde	Gr3	ve	Gr2	öğrencilerimiz	Ela	IŞIK	
ve	Yusuf	Ali	DOĞAN’ın	siz	Eğitim	Günlüğü	okurları	 için	gerçekleştirdiği	bu	keyifli	 röportajı	
gelin	hep	birlikte	okuyalım.

Y.DOĞAN:	 Bu	 mesleği	 seçmeye	 nasıl	 karar	
verdiniz?	Nasıl	yazar	oldunuz?	
M.SEZER:	 Bunun	 hikayesi	 biraz	 uzun.	 Ben	
daha	 2.5	 yaşındayken	 üzerime	 su	 döküldü	
ve	yandım.	Çok	ağır	bir	ameliyat	geçirdim	ve	
uzun	bir	süre	Hacettepe	Çocuk	Hastanesi’nde	
yattım.	Hastahanede	yattığım	sürece	annemi	
çok	özlüyordum	ama	henüz	konuşamadığım	
için	 derdimi	 anlatamıyordum.	 Bir	 gün	 “çok	
acıktım.”	diye	seslenmişim.	Bir	sürü	yiyecek	
getirmişler	 ama	 hiçbirine	 dokunmamışım.	
Sonunda	 anneme	 acıktığımı	 söylemişim.	
Çünkü	 “özledim”	 demeyi	 bilmiyordum.	
Ablamı	 çok	 özlüyordum.	 Onu	 hastaneye	
küçük	olduğu	 için	almıyorlardı.	Bir	gün	ben	
hastanedeyken	 ablamı	 bahçeye	 getirdiler.	
Camdan	 baktım.	 O	 anı	 ve	 o	 ışığı	 asla	
unutamıyorum.	O	gün	bir	yemin	ettim.	“Bir	
gün	dili	ele	geçireceğim	ve	anlatamayacağım	
hiçbir	 şey	 olmayacak.”	 diye.	 Benim	 aslında	
yazarlığım	2.5	yaşındayken	başladı.	6	yaşıma	
geldiğimde	bir	de	baktım	ki	büyükler	çocuklara	
çok	 saygısızca	 davranıyor.	 Ama	 kendi	
çocukluklarını	 anlatırken	 bu	 davranışlara	
zamanında	 ne	 kadar	 sinirlendiklerini	

anlatıyorlar.	 O	 zaman	 neden	 böyle	
davrandıklarını	düşündüm.	Bir	gün	onlar	gibi	
bir	yetişkin	olmaktan	korktum.	Çocukluğumu	
unutmamak	için	bir	defter	tutmaya	başladım	
ve	kendime	bir	 söz	verdim.	 “Bir	gün	çocuk	
hakları	 için	 bir	 şey	 yapacağım.”	 dedim	 ve	
bunu	 yıllar	 sonra	 yaptım.	 Büyüklerle	 Dalga	
Geçme	 Dersleri”	 kitabımı	 sonrasında	 da	
“Büyüklere	Mektuplar”	kitabımı	yazdım.	
E.IŞIK:	 Peki,	 yazmaya	 nasıl	 ve	 ne	 zaman	
başladınız?
M.SEZER:	 8	 yaşımdayken	 başladım.	 Çok	
ansiklopedi	okuyordum.	O	yüzden	derslerde	
anlatılanları	 biliyordum	 ve	 defterime	 şiirler	
yazmaya	 başladım.	 Babam	 fark	 etmiş	 ve	
Milliyet	Çocuk	Dergisi’ne	göndermiş.	İlk	şiirim	
ilkokul	 3.	 sınıftayken	 yayınlandı.	 O	 tarihten	
25	yıl	sonra	da	Miço	dergisinde	köşe	yazarı	
olmuştum.	 Yalvaç	 Ural	 da	 benimle	 dalga	
geçiyordu.	25	yıldır	biraz	olsun	bir	adım	öne	
gidemediğim	 için.	 	Ama	benim	hayatımdaki	
en	önemli	ve	en	değerli	işti.	
Y.DOĞAN:	 Size	 ilham	 veren	 şey	 nedir?	
Yazarken	nelerden	etkilenirsiniz?	



M.SEZER:	Hayat	ve	ihtiyaçlar.
E.IŞIK:	 Eserlerinizde	 en	 çok	 neye	 dikkat	
edersiniz?
M.SEZER:	Sıkıcı	
olmamaya	 ve	
doğru	 şeyler	
söylemeye 
dikkat ederim. 
Y.DOĞAN: 
Yazmak	size	ne	
ifade	ediyor?
M.SEZER:	 Kuş	
için	 uçmak	 ne	
ise	 benim	 için	
yazmak	da	o.	
E.IŞIK: 
Çocuklara	
yönelik kitaplar 
yazmanızın	sebebi	nedir?
M.SEZER:	Çocukluğu	çok	seviyorum.	Kendimi	
de	çocuk	hissediyorum.	Yani	tepeden	bakan	
bir	büyük	gibi	yazmıyorum.	Bir	yetişkin	gibi	
davranmamaya	
çalışıyorum.		
Çocuk	 ruhuyla	
ancak	 bir	
yetişkin	 aklıyla	
yazıyorum.	
Y.DOĞAN:	Hayal	
dünyanızın	 bu	 kadar	 genişlemesine	 sebep	
olan	olaylar	nelerdir?
M.SEZER:	Çocukken	çok	yalnız	olmam	hayal	
dünyamı	genişletti	diyebilirim.	Sonrasında	da	
hayata	olan	sevgim.	
E.IŞIK:	 Kitaplarınızda	 kendinizden	
soyutlanmış	 karakterleri	 mi	 yoksa	 sizi	
yansıtan	karakterleri	mi	anlatmak	daha	güzel	
geliyor?	 Yani	 eserlerinizin	 sizi	 yansıtması	
hoşunuza	gider	mi?
M.SEZER:	 Fikirlerimi	 yansıtması	 hoşuma	
gider.	 Ama	 her	 karakterimi	 aynı	 mesafede	
veriyorum.	
Y.DOĞAN:	 Sizi	 en	 çok	 etkileyen	 duygu	 ve	
davranış	nedir?
M.SEZER:	“Adalet.”
E.IŞIK:	Okuduğunuz	kitaplar	genellikle	hangi	
türdür	ve	neden	bu	türü	tercih	edersiniz?
M.SEZER:	 Her	 türü	 severim	 ve	 hepsinden	
yararlanırım.	Sinemadan	da	yararlanırım.	

Y.DOĞAN:	 İlk	 defa	 ne	 zaman	 “Ben	 yazar	
olacağım.”	dediniz?

M.SEZER:   
Daha	 sekiz	
yaşımdayken	
kesin	 kararımı	
vermiştim	 ve	
her	 gün	 yazar	
olmak	 için	
çalıştım.	
E.IŞIK:	 Size	
göre kitap 
okuma 
alışkanlığı	
kazandırılmak	
için	 neler	
yapılmalı?
M.SEZER: 
Özellikle	

zevk	alınan	kitaplar	okunmalı,	akıllı	 kitaplar	
okunmalı	 ve	 kötü	 kitaplar	 da	 hemen	
bırakılmalı.	 Ben	 her	 kitabın	 okunması	
gerektiğini	 düşünenlerden	 değilim.	 Kötü	

kitaplar,	kötü	arkadaşlar	gibidir.
Y.DOĞAN:	 “Yazmak	 için	 önce	
hissetmek	gerekir.”	derler.	Sizce	de	
öyle	mi?	
M.SEZER:	 Bence	 öncelikle	
düşünülmeli.	 Yazdığımız	 şeyler	
akıllıca	olmalı.	

E.IŞIK:	 Düşüncelerinizi,	 hislerinizi	 ya	 da	
hayallerinizi,	 hayalinizde	 kurguladığınız	
şeyleri	 bir	
başkasının	
okuması	
size	 nasıl	
hissettiriyor?
M.SEZER: 
Sorumluluk 
duygusu 
duyuyorum	 ve	
herkes	 için	 iyi	
ve	 doğru	 bir	
şey	 yapmak	
istiyorum. 
Ben,	 kitaplar	
yayınlanmadan	
önce	
olabildiğince	
kişinin	 fikrini	 alıyorum.	 Mesela	 çocuk	
kitaplarında	 özellikle	 çocukların	 fikirlerini	

alıyorum	 ve	 en	 çok	 onların	 fikrine	 değer	
veriyorum.	En	iyi	eleştirmenler	çocuklardır.	
Y.DOĞAN:	 Kitabınızın	 adını	 yazmadan	 önce	
mi	yoksa	bitince	mi	belirlersiniz?
M.SEZER:	 Genelde	 yazdıktan	 sonra	
belirliyorum. 
E.IŞIK:	Herkes	yazar	olabilir	mi?	Bu	konuda	
önerileriniz	nelerdir?
M.SEZER:	 Yeterince	 tutkulu	 olan	 herkes	
yazar	olabilir.	
Y.DOĞAN:	Sevdiğiniz,	eserlerini	okuduğunuz	
yazarlar	kimlerdir?
M.SEZER:	Çok	var	ancak	çocuk	kitaplarından	
benim	 için	 en	 özel	 olan:	 “Heidi.”	 Çocukluk	
kahramanımdı.	 Tüm	 hayatımı	 etkilediğini	
görüyorum.  
E.IŞIK:	Üç	kelime	ile	kendinizi	tanımlasaydınız	
bunlar	neler	olurdu?
M.SEZER:	 Adalet	 arayan	 biri,	 yazmayı	
seven,	 hayatı,	 renkleri	 seven	 biri	 olarak	
tanımlayabilirim.	
Y.DOĞAN:	Yeni	bir	kitap	çıkaracak	mısınız?
M.SEZER:	 Her	 zaman.	 Tezgahta	 pek	 çok	
kitap	 var.	 Onları	 bekliyorum,	 çalışıyorum.	
Bazı	kitapları	hazırlamak	çok	uzun	sürebiliyor.	
Mesela	 büyükler	 için	 bir	 masal	 antolojisi	
hazırladım.	Tam	12	yıl	uğraştım.	
E.IŞIK:	İlk	yazdığınız	kitabınızın	adı	nedir?
M.SEZER:	 İlk	 yazdığım	 kitabın	 adı:	 “Derin.”	
Yetişkinler	için	bir	şiir	kitabıydı.	

Y.DOĞAN: 
Yazar	
olmasaydınız	
ne olmak 
isterdiniz?
M.SEZER: 
Dansçı	 olmak	
isterdim. Dans 
etmeyi	 çok	
seviyorum.	
Genlerimde 
var.	 Bir	 de	
gezgin	 olmayı	
çok	 isterdim.	
Bütün	 dünyayı	
gezmek	
isterdim. 

Yemek	 yapmayı	 da	 çok	 seviyorum.	 Yemek	
programları	yapmak	isterdim.

“En	iyi	eleştirmen	
çocuklardır					“

Bu	yıl	Doğançay	Müzesi’nin	15.’sini	düzenlediği		
orta	 okullar	 arası	 resim	 yarışmasından	
öğrencilerimiz	ödüllerle	döndü.	

Serbest	 temayla	 açılan	 yarışmada	 Gr6	
öğrencilerimizden	 Beren	 Karasu’nun	 resmi	 üçüncü	
oldu.	Gr7	öğrencilerimizden	Defne	Nil	Gülekim	’in	ve	
Cemre	Julianna	Wise’ın	resimleri	 ise	mansiyon	ödülü	
alırken,	 Gr7	 Yağmur	 Nisan	 Demir	 ‘in	 ve	 Gr8	 Doğa	
Marangoz’un	resimleri	ise	sergilenmeye	değer	görüldü.

Katalog	 çekimi	 için	Doğançay	Müzesi’ni	 ziyaret	 eden	
ve	 Ressam	 Burhan	 Doğançay’ın	 resimleri	 önünde	
fotoğrafları	 çekilen	 	 öğrencilerimizin	 mutluluğu	
gözlerinden	okunuyordu.

	 Öğrencilerimiz,	 28	 Mayıs	 Salı	 günü	 Cemal	 Reşit	
Rey	 konser	 salonunda	 gerçekleşecek	 ödül	 töreninde	
ödüllerini	 alacaklar.	 Öğrencilerimizi	 kutluyor,	 sanata	
olan	 ilgilerinin	 ve	 her	 alandaki	 başarılarının	 artarak	
devam	etmesini	diliyoruz.

DOĞANÇAY MÜZESİ’NDE ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİLERİMİZLE KATOLOG ÇEKİMİNDEYDİK


