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FÜSUN ÇETİNEL’DEN YAZARLIK TAVSİYELERİ 
24.02.2020 Pazartesi
09:30 Escape ve Down Cafe
 Gezisi  (Gr8)
16:20	 Basketbol	Okulu/Piyano	Okulu
16:20	 Bireysel	Destek	Prog.Gr8	-	
	 (Tür/Mat/Fen/Sos)
25.02.2019 Salı
09:50	 Yüzme	(Gr23	)
15:30 Randevulu Veli Toplantısı
 (Gr4)
16:20	 Modern	Dans	Atöl./Piyano	Okulu	
16:20	 Bireysel	Destek	Prog.Gr8	-	
	 (Tür/Mat/Fen/Sos)
26.02.2019 Çarşamba
09:50	 Yüzme	(Preschool)	

12:30	 Tenis(Gr1)
15:40 Basketbol Okulu
15:40	 Bireysel	Destek	Prog.Gr8-Din.K.	
27.02.2019 Perşembe
11:00 Ormanın Şarkısı Tiyatro
 Oyunu A.K.M.  (Pre, Gr1)
15:30 Randevulu Veli Toplantısı
 (Gr4)
15:40	 İngilizce	Destek	Programı
28.02.2019 Cuma
09:00 Özdebir Deneme Sın.(Gr8)
13:25	 Bireysel	destek	Programı	(Gr8)
	 (Tür/Mat/Fen/Sos)
15:30 Randevulu Veli Toplantısı
 (Gr4)
15:40	 Çocuk	Sanat	Atölyesi	/	Satranç
15:40	 Masa	Tenisi	/	Piyano	Okulu
29.02.2019 Cumartesi
09:00	 Destek	Programı		(Gr678)
09:40	 Jimnastik	Kursu(Preschool)
10:50	 Jimnastik	Kursu	(Primary)

Düşlemek	bilmekten	daha	önemlidir.	
Albert Einstein

İki	anne	ve	iki	kız	evlat	pizza	yemeye	
giderler.	Herkes	birer	dilim	pizza	yer	ki	
yenen	dilim	sayısı	3’tür.	Bu	nasıl	olur? 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

N.D.DEMİRARSLAN:	Yazar	olmadan	önce	
başka	bir	işle	meşgul	oldunuz	mu?
F.ÇETİNEL:	 İngiliz	 Dili	 ve	 Edebiyatı	
bölümünden	 mezun	 olduktan	 sonra	 bir	
süre	 İngilizce	 öğretmenliği	 yaptım	 sonra	
yazıya	 olan	 ilgim	 beni	 rahat	 bırakmadı.	
Yazar	olmak	birden	bire	olmuyor.	Ben	yazar	
olacağım	 demekle	 de	 yazar	 olunmuyor.	
Hayatta	 bir	 yerlerden	 geçiyorsunuz.	
İngilizce	 öğretmenliği	 ya	 da	 herhangi	 bir	
öğretmenlik	 bu	 iş	 için	 çok	 uygun.	 Çünkü	
bol	 bol	 kitap	 okuyoruz.	 İngiliz	 Edebiyatı,	
Amerikan	 Edebiyatı,	 Türk	 Edebiyatı	 o	
zaten	 seni	 biraz	 hazırlıyor.	 Çocuklarla	 ilgili	
alanlarda	 çalışırken	 çocuklar	 için	 yazılmış	
kitaplara	 da	 hakim	 oluyorsunuz.	 Devamlı	
bakış	açınız	gelişiyor	ama	en	büyük	 ilhamı	
çocuklar	veriyor	
Ö.ULUDAĞ:Çocukken	ne	olmak	isterdiniz	?	
Aklınızda	yazar	olmak	var	mıydı?
F.ÇETİNEL:		Ben	küçükken	hayvanları	çok	
severdim.	O	dönemde	ara	ara	sirkler	şehri	
ziyaret	ederdi.	Ben	de	sirklere	gitmeyi	çok	
severdim.	 Atlar,	 filler,	 aslanlar	 köpekler	 ve	
aslan	 terbiyecileri	 çok	 hoşuma	 gidiyordu.	
Hayvanları	 hala	 çok	 seviyorum	 ve	 çok	
rahat	 terbiye	 edebiliyorum.	 Bize	 gelen	
hayvan	hemen	öğreniyor	her	şeyi.	Hayvan	
terbiyecisi	olmayı	ve	sirklerde	çalışmayı	çok	
isterdim	 ama	 yazar	 olmak	 aklımda	 yoktu.	

Sonradan	oluştu.
N.D.DEMİRARSLAN:Ne	 zaman,	 kaç	
yaşında	 öykü,	 masal	 ve	 roman	 türlerini	
sevmeye	başladınız?
F.ÇETİNEL:	 Hep	 seviyordum.	 Bizim	
yazmakla	okumayı	ayırt	etmememiz	gerekir.	
Mesela	 şöyle	 diyorlar	 yazmaya	 ne	 zaman	
başladınız?	 Yazmaya	 ne	 zaman	 başlıyoruz	
biz?	Doğduktan	sonra	karalamaya	başlıyoruz	
zaten.	 Karalamadan	 önce	 düşünmeye	
hatırlamaya	başlıyoruz.Onlar	hep	yazmayla	
ilgili.	Hatırlamadığınız	şeyi	yazabilir	misiniz?	
Kurgu	yapıyoruz,	oturtuyoruz.
N.D.DEMİRARSLAN:	 Yazdığınız	
kitaplardan	 biri	 Ayasofya’da	 geçiyor	 .	
Neden	 Ayasofya’yla	 ilgili	 kitap	 yazdınız?	
Kitaplarınızın	 geçtiği	 yerleri	 gezerek	 mi	
yazıyorsunuz?
F.ÇETİNEL:	 Kitaplarda	 konunun	 geçtiği	
mekan	çok	önemlidir.	İkinci	en	önemli	konu	
da	 karakterlerdir.	 Hepsi	 bir	 bütün	 olarak	
hikayenin	 kurgusunu	 tamamlar.	 Mesela	
yazar	uzayda	geçen	bir	hikaye	yazıyor	ama	
doğal	 olarak	uzaya	gitmiş	 olması	mümkün	
değil.	 Düşünün	 eskiden	 Fransız	 yazarlar,	
Rus	 yazarlar	 hiç	 seyahat	 filan	 etmezlerdi	
ama	 birçok	 yeri	 hayal	 güçleriyle	 okurun	
gözünün	 önüne	 sererlerdi.	 Her	 yazacağın	
yeri	seyahat	etmek	çok	zaman	alabilir	ama	
gidilmesi	 kolaysa	 gidip	 görmek	 ayrıntılar	

Soru	 -	 Yorum	 yazar	 söyleşi	 dizimizin	Ocak	 ayı	 konuğu	 olarak	 çocuk	 kitapları	 yazarı	
Sn.Füsun	 Çetiner’i	 okulumuzda	 ağırladık.	 Avusturya	 Lisesinin	 ardından	 Boğaziçi	
Üniversitesi	 İngiliz	Dili	ve	Edebiyatı	bölümünden	mezun	olan	Sn.Çetinel	Burgazada	
Sait	Faik	Müzesinde,	 çocuk	ve	gençlere	hikaye	atölyeleri	düzenlemekte,	 çocukların	

dahil	 olduğu	 bir	 çok	 edebiyat	 odaklı	 çalışma	 ve	 atölyelerin	 aranılan	 isimleri	 arasında	 yer	
almaktadır.	 Yurtdışı	 birçok	 gençlik	 kültür	 festivallerinde	 ve	 sosyal	 sorumluluk	 projelerinde	
de	yer	alan	Çetinel,	edebiyat	metinleri	üzerine	yaratıcı	okuma	yapmanın	önemi	ve	etkileri	
üzerine	konuştuğumuz		söyleşi	öncesinde	öğrencilerimiz	N.D.DEMİRARSLAN	ve	Ö.ULUDAĞ	ın	
Eğitim	Günlüğü’müz	için	sordukları	sorulara	cevap	verdi.	Gelin	bu	güzel	röportajı	hep	birlikte	
okuyalım.



açısından	 iyi	 olabilir.	 Şimdi	 bir	 düşünün	
bakalım.	Ayasofya	Müzesi	nerede?	
Ö.ULUDAĞ:	İstanbul’da.	
F.ÇETİNEL:	Gitmiş	miyimdir	sizce?	
Ö.ULUDAĞ: Mutlaka.	
F.ÇETİNEL:	 Ayasofya	 çok	 büyük	 ve	 çok	
önemli	 bir	 yer.	 Ben	 Ayasofya’dan	 çok	
etkilendim.		Mesela	şu	an	Gizem	öğretmenin	
baktığı	yerle	sizin	baktığınız	yer	aynı	mı?	Geçin	
bakalım	 Gizem	 öğretmenin	 yanına	 nereye	
baktığını	 görecek	 misin?	
Gizem	sen	karşıya	baktığında	
nereyi	 görüyorsun?	 Tam	
gördüğün	noktayı	söyle.	
Gizem:	 Dalın	 üzerindeki	
meyveleri	görüyorum	
F.ÇETİNEL:	 Şimdi	 o	 çok	
önemli.	Senin	baktığın	dalla,	
Nisan’ın	 baktığı	 dal	 aynı	
olmayacak	 değil	 mi?	 İşte	
yazarın	bunu	görmesi	 lazım.	
Bakış	açısı	bu.	Ayakta	duran	
yazar	 şimdi	 senin	 boyuna	
inecek,	 10	 yaşındaki	 çocuk	
neyi	 görüyordur	 acaba	
Ayasofya’da	 değil	 mi?	 Onu	
arayacak.	O	önemli.	
Ö.ULUDAĞ:Kitaptaki	
karakterler	 nereden	 çıktı?	
Nasıl	 planlıyorsunuz	
karakterlerinizi?
F.ÇETİNEL:	 Yaratıcı	
yazma	 atölyesini	 hiç	
duydunuz	 mu?	 Belki	 siz	
okulda	 yapıyorsunuzdur.	 Yaratıcı	 yazma	
Amerika’da	çıkmış	ve	onlar	 için	çok	önemli.	
Üniversitelerinde	 yazarlık	 bölümleri	 var.	
Yaratıcı	 yazmayı	 çok	 önemsiyorlar	 ve	 bunu		
oyunlarla	yapıyorlar.	Benim	bir	defterim	var.	
Yolda	gördüğüm	ağaca	ait	bir	şeyi	yazıyorum	
veya	 yolda	 giderken	 ilginç	 bir	 şeye	 tanık	
oldum.	ona	ait	bir	şeyler	yazıyorum	böylelikle	
elimin	 kalem	 alışkanlığını	 kazanmasını	
sağlıyorum.	Bu	gözlemler	birikerek	gerçekçi	
karakterlere	dönüşüyor.

Ö.ULUDAĞ:Kitaplarınızı	 yazarken	 kendi	
yaşamınızdan	 ilham	 aldınız	 mı	 yoksa	
gezilerinizden	mi	esinlendiniz?
F.ÇETİNEL:	 	 Harry	 Potter’ı	 düşünün.	
Harry	 Potter’ı	 okudunuz	 mu?	 İzlediniz	
de,	 okudunuz	 da.	 Mekan	 bir	 karakter.	
Ben	 de	 yazdığım	 mekanlar	 için	 aynı	 şeyi	
düşünüyorum.	Seyahatte	mutlaka	yanınızda	
bir	 defter	 bir	 kalem	 olsun.	 Benim	 yanımda	
bir	 defter	 var.	 Size	 de	 gösteririm.	 Defter	
tutmak	 çok	 önemli.Bindiğim	 uçağın	 biletini	

yapıştırıyorum,	 gezdiğim	 yerin	 broşürünü	
yapıştırıyorum.	 Çünkü	 bir	 roman	 yazarken	
onlara	geri	dönüp	bakıyorum	o	zaman	daha	
gerçekçi	oluyor	yazdığımız	romanlar.	
N.D.DEMİRARSLAN:	 Siz	 de	
çocukluğunuzda	 kitabınızdaki	 karakter	 gibi	
Ayasofya’yla	ilgili	bir	proje	yaptınız	mı?
F.ÇETİNEL:	 Bizim	 çocukluğumuzda	 proje	
filan	 yoktu,	 öğretmenler	 geziye	 götürürdü.	
Bu	projeler	sonradan	çıktı.	Dönem	ödevi	diye	
bir	şey	olurdu.	O	da	liselerde	olurdu.	

Ö.ULUDAĞ:	Çocuklar	için	basılacak	kitaplara	
kim	karar	veriyor?	Kitaplar	nasıl	çıkıyor?
F.ÇETİNEL:	 Şimdi	 bu	 yazarın	 işi	 değil.	
Bu	 kitap	 bir	 ürün.	 Bu	 kitabın	 üzerinde	
çok	 kişinin	 emeği	 var.	 Ben	 bilgisayarda	
yazıyorum	 ve	 yayınevine	 gönderiyorum.	
Yayınevi	 hemen	 öyle	 basmıyor.	 Okuyor	
dosyayı,	 eğer	 beğendiyseniz	 “Biz	 bunu	
beğendik,	 artık	 basabiliriz”	 diyor.	 Matbaaya	
gidiyor.	 Diziliyor,	 aralarına	 desenler	 atılıyor,	
kitap	çıkıyor	ve	okurlara	 tanıtılıyor.	Yayınevi	

kitap	 fuarı	 düzenliyor.	 Bana	
da	diyor	 ki	 şu	 tarihte	 imzaya	
gelir	misiniz?		Ben	de	diyorum	
ki	 “Evet	 gelirim”.	 Bir	 kitabı	
çıkarabilmek	 için	 yayınevinde	
yaklaşık	 30	 kişi	 çalışıyor.	 Siz	
onu	 okulunuz	 gibi	 düşünün.	
Okulda	 çalışanlarınız,	
öğretmenleriniz,	
güvenlikçileriniz	 her	 şeyiniz	
var.	 Böyle	 bir	 ekip	 çıkartıyor	
bunu.	 Bir	 yazar	 tek	 başına	
ben	 kitap	 çıkarttım	 diye	
hava	 atıyor	 ama	 o	 kitabın		
mutfağında	çok	insan	var.	Çok	
zahmetli	bir	iş.
N.D.DEMİRARSLAN:	 Sizin	
anneniz	 babanız	 yazarlık	
yapıyor	muydu?
F.ÇETİNEL:	 	 Benim	 annem	
babam	 kitaba	 çok	 meraklı	
değildi	 fakat	 bize	 çok	 kitap	
alırdı.	 Babam	 tercümandı.	
İngilizceden,	 Fransızcadan	

kitap	çevirirdi.	Uzun	yol	kaptanıydı.	Çok	uzun	
yolculuklara	çıktığında	gemide	çeviri	yapardı.	
Polisiye	çevirirdi.	Agatha	Christie	romanlarını	
çevirirdi.
N.D.DEMİRARSLAN:	 Benim	 babam	 da	
yazar.	Benim	babam	aşırı	kitap	okur.	Benim	
kardeşim	de	seviyor	kitap	okumayı,	ben	de.	
Annem	de	çok	kitap	okur.	
Ö.ULUDAĞ:	 Söyleşi	 davetimizi	 kabul	
ettiğiniz	 için	 çok	 teşekkür	 ederiz.	 Şimdi	
salonda	 bizi	 bekleyen	 arkadaşlarımıza	
katılabiliriz.	

ÇOCUK YETİŞTİRMEK

Eğitim,	 meyvenin	
kendisi	 değil,	 bilgi	
ağacından	 meyve	
toplamaya	yarayan	bir		

merdivendir.	(Bernard	Shaw)
Çocuk	 yetiştirmek	 gerçekten	
zor	 iş.	 Hepimiz	 kendi	
inandığımız	ve	bildiğimiz	çerçeveler	
içinde	 çocuk	 yetiştirmenin	 en	 güvenli	 şekil	
olduğuna	 inanıyoruz.	 Çocuğun	 gelişimini	
anne-baba	 başlatır,	 çocuk	 büyüdükçe	
toplum	ve	okul	gibi	kamusal	kurumlar	da	bu	
sürece	aracı	olup		katkıda	bulunur.	Çocuğun	
gelişiminin	 hak	 ettiği	 noktaya	 erişebilmesi	
için	 gerekli	 olanakları	 sağlayarak	 sürdürür.	
Okul,	ders	yapılan	bir	yerden	ibaret	değildir;	
bir	toptan	gelişim	alanıdır.	“Bireyi	öğrenme’ye	
yönlendirecek	 en	 önemli	 güç	 merak	
duygusudur”.	Çünkü	öğrenme	soru	sormak,	
sorularına	 cevap	 almak,	 cevap	 alınamayan	

sorulara	 cevap	 bulmaya	 çalışmakla	
başlar.	 Merak	 duygusuna	 çalışma	 hevesi	
eklendiğinde	 ise	 çocuklarımız	 derslerinde	
daha	da	başarılı	olacaktır.	Çocuklar	süregelen	
yaşam	 serüveninin	 en	 olmadık	 anlarında	
okul	ve	sınıflarından	edindikleri	bilgi	ışığında	
fikirlerini	 sunduklarında	 sizi	 şaşırttıkları		
kadar	mutlu	da	edeceklerdir.
Eğitim,	 bireyin	 içerisine	 doğduğu	 millî,	
manevi	 ve	 kültürel	 değerler	 başta	 olmak	
üzere,	 yetenek,	 beceri,	 tutum,	 estetik	
duyarlılık	 gibi	 davranışlar	 kazanılmasını	
içeren	bir	süreçtir.	Öğretim	programları	doğa	
bilinciyle	 desteklenen	 bir	 çevre	 anlayışına	
sahip	 öğrencilerin	 yetiştirilmesiyle	 beraber,	
öğrenmenin	 sadece	 okul	 mekânları	 veya	
sınıflarla	 sınırlı	 olmadığı,	 bütün	 hayatı	
kapsadığı	 fikrini	 temele	 alan,	 öğrenilenlerin	
günlük	 hayatta	 kullanılabilmesinin	 yolunu	
açan	bir	yaklaşım	dikkate	alınmıştır.	Öğretim	

programlarında	 öğrencilerin	 duygusal,	
zihinsel	 ve	 sosyal	 yeteneklerini	 mümkün	
olduğu	 kadar	 eş	 ölçüde	 geliştirmelerine	
imkân	 verilmiştir.	 Ayrıca	 eşitlik,	 adalet	
kavramları	üzerinde	yoğun	olarak	durulmuş;	
duyguları	 dile	 getirme,	 düşüncelerini	
özgüvenle	ifade	edebilme,	öneride	bulunma	
ya	 da	 bir	 fikri	 reddedebilme	 hakları	 da	
düzeylerine	 uygun	 şekilde	 eğitimin	 parçası	
hâline	getirilmeye	çalışılmıştır.	Aynı	zamanda	
öğretim	 programları	 işbirlikçi	 öğrenme,	
tecrübe	 ederek	 öğrenme,	 sosyal	 öğrenme	
gibi	 yenilikçi	 öğrenme	 kuramları	 üzerinden	
ulaşılmak	 istenen	 eleştirel	 ve	 inovatif	
düşünme	 gibi	 birtakım	 önemli	 becerileri	 de	
barındırır.

Sınıf	Öğretmeni
Gülser	SAĞIROĞLU


