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kendi içlerine kapanırken, bizler okuma ve yazma
dünyasının önümüze açtığı yepyeni ufuklarda
özgürce gezinmeye devam ettik.
İlk hedefimiz tarihin sıfır noktası oldu. Arkeolog
Gülriz Kozbe ile birlikte Göbeklitepe’ye gittik,
anlattıklarına dikkatle kulak verdik. Eskiyi
günümüze taşıyan, pek çok binayı restorasyonla
zamana kazandıran mimar Hale Balcıoğlu’nu tarihi
çalışma mekânında ziyaret ettikten sonra ilhamını
Antik Mezopotamya ve Yunan medeniyetlerinden
alan Mitosların Uyanışı sergisiyle kendi uyanışını
da gerçekleştiren bir genç sanatçının, Ekin
Balcıoğlu’nun renkli yaşamına misafir olduk.

Sunuş
Umberto Eco’ya elektronik kitapla
ilgili düşüncelerini sormuşlar, şöyle
yanıtlamış: “Elektronik kitap pek
çok alanda olağanüstü bir kullanım
rahatlığı getirse de okumanın
gereklerine en iyi uyarlanmış
teknolojiyle bile, Savaş ve Barış’ı bir
e-kitap olarak okumanın ne kadar
iyi olacağını bilemem.”
Ne biz Tolstoy’uz ne de
yazdıklarımız Savaş ve Barış.
Ortak yanımız, kitapları elimizde
hissederek, kokusunu içimize
çekerek okumaya alışmış bir neslin
çocukları olmamız. Mezunlarımız
arasında bizler gibi pek çok kişi
var. Bunca zaman The Beacon’ın
fiziksel baskısını sürdürmek
konusunda onları düşünerek ödün
vermedik. Ama pandemi birçok şeyi
olduğu gibi bizim koşullarımızı da
değiştirdi ve The Beacon’ı bu sayıda
çok sınırlı adet basabilmemize
izin verdi. Bu nedenle, basılı
kopyanın eksikliğini duyacak tüm
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mezunlarımızın bizi bağışlamalarını
diliyoruz.

Şu son günlerde
tabiat ana bize,
dünyanın ne kadar
küçük, kaynaklarının
ne kadar kısıtlı ve paha
biçilmez olduğunu
gösterdi. Küçücük
bir virüs, gezegenin
her noktasına kısacık
zamanda ulaşırken engel,
sınır tanımamış, zengin,
yoksul ayrımı yapmamıştı.
Bütün çocuklarına,
ancak kendisine uyum
sağlayarak ve onun
dilinde konuşarak hayatta
kalabileceklerini bir kez
daha hatırlatmıştı.

Dünyanın henüz normal döngüsünü
sürdürdüğü 2019’un son
günlerinde dergi ekibimiz pırıl pırıl iki
genç yazar kazandı. Banu Dağıstan
ve Begüm Tatari hoş geldiniz, bizi
çoğaltıp renklendirdiniz.
Alışılmış düzeninde 2020
başladığında ACI son hızla
geleceğe koşuyor, Yetişenler
Derneği geleneksel etkinliklerini
sürdürüyor, on altı yıllık başkanı
Sevin Oran görevini Aylin Başakın’a
devrediyordu. Güneş bir doğup
bir batar, dünya bir eksilip bir
çoğalırken her kayıp yüreğimizde
onulmaz yaralar açıyor, her doğum
içimizi yeniden yaşama sevinciyle
dolduruyordu. Zamanın içimizde
ve dışımızda izlerini bırakarak
yürümeye devam ettiği günlerde
dünya ani bir salgınla sarsıldı.
Ülkeler ve bölgeler birer birer
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YenidenBiz projesiyle çalışmaya ara vermiş
kadınları yeniden iş hayatına kazandıran ve
pek çok sosyal projede sorumluluk alan Ayşe
Güçlü Onur’la sohbet ettik; kadın doğası
üzerine yoğunlaşan, özgün kadın portreleri ve
renkli ilüstrasyonları ile bunu yansıtan Estel
Bensinyor’un yaratıcı dünyasında dolaştık.
Londra’da yaşayan hukukçu Cansu Çağlar siber
alemde demokrasi manipülasyonuyla nasıl
izlenebilir olduğumuzu, telefonlarımızın her türlü
ruh ve beden sağlığı bilgisini nasıl erişilir kıldığını
anlattı bize. Google’ın, küresel teknoloji üssü
Dublin’deki Avrupa Birliği Genel Merkezi’nde
çalışan Kamil Tavas’tan işini, oradaki yaşamını
ve yakında Amazon’da basılacak kitabı Dalga’nın
korkulara karşı savaşan kahramanlarını dinledik.
Kitapların peşini bırakmadık. Bir Kütüphane
Dosyası açıp, içine girdik. Her birimizi iflah olmaz
kitap kurtlarına dönüştüren ACI kütüphanesinde
dolaştık. Şükran Yücel ve Ferzan İzmiri bizi
öğrencilik yıllarımıza, içinden ağaç geçen eski
Library’ye taşıdı. Elizabeth Frank, Fahriye Kılınç
ve Ekin Gökovalı’yla adım adım günümüze
yaklaştık. Naomi Foster Library ve Media Center’da
dolaştık. Kütüphane gezimizi Alaçatı’daki Sofilya,
Kemeraltı’ndaki Okuma Evi, Alsancak’taki Be Water
Kitabevi ile tamamladık. Bu mekânları bizlere
kazandıran Başak Çallıoğlu, Sema Postacıoğlu ve
Sahra Tellioğlu’nu kutladık.
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Sonra, burnumuzda kitap kokusu, aldık başımızı
Dünya Mirası listesindeki Sekizinci Kıta’ya,
Madagaskar’a doğru uzaklaştık. Wildlife Act için
Zululand’de gönüllü olarak çalışan Güliz Elal ile
birlikte yağmur ormanlarının, pirinç tarlalarının,
lemurların ve yerli halkın arasında dolaştıktan
sonra sınır tanımaz bir akademisyenle buluştuk.
Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi’nde
mültecilerin eğitimi için Opening Universities
for Refugees programı bünyesinde faaliyetine
başlayacak olan Asya Pasifik Mülteci
Araştırmaları Merkezi akademik birim kurucu
direktörü Gül İnanç ile umutlarımızı tazeledik.
Gül İnanç’ın çok sevdiği bir Çin efsanesine göre
tanrılar, dünyaya gelirken insanları görünmez
kırmızı iplerle birbirlerine bağlarmış. İki insanı
ya da iki toplumu ne zaman yaklaştırmak
isteseler bu ipleri çekerlermiş. Mit ile gerçeğin
bağdaştığı o incecik çizgiden dünyayı okumak
herkes için mümkün olmasa da kırmızı iplerin
sık sık çekildiğini görebilmek özel bir yetenek
gerektirmiyor. Şu son günlerde tabiat ana bize,
dünyanın ne kadar küçük, kaynaklarının ne
kadar kısıtlı ve paha biçilmez olduğunu gösterdi.
Küçücük bir virüs, gezegenin her noktasına
kısacık zamanda ulaşırken engel, sınır tanımamış,
zengin, yoksul ayrımı yapmamıştı. Kırmızı ipleri
bu kez tabiat ana çekmiş ve bütün çocuklarına,
ancak kendisine uyum sağlayarak ve onun dilinde
konuşarak hayatta kalabileceklerini bir kez daha
hatırlatmıştı.
Bu vesileyle biz de akla, bilime, sanata; onlara
erişme yolunu açan tüm yayınlara; geçmişi
doğru ve tarafsız yansıtan tüm tarih anlatılarına;
hayatı hayattan güzel ifade eden tüm öykü ve
romanlara; onların yaşamalarını sağlayan tüm
mekânlara; varolmalarına katkıda bulunan tüm
emektarlara; bir de bu kitapların dünyayı sonsuza
kadar dolaşacak olan rüzgârlarına teşekkür
ederek bu yolculuğu bitirdik.
Yeni Bir Dünya’da yeniden başlamak üzere
sağlıkla kalın…
Hülda Süloş (’74)
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Derneğimizin birinci amacı mezunlarımız arasında dayanışmayı
sağlamak, sağlamlaştırmaktır. Mezuniyetin her beşinci yılında düzenlediğimiz
Reunion’lar aracılığıyla mezunlarımızı bir araya getiriyor, şehir dışından,
hatta yurtdışından gelen ACI’lıları yıllardır görmedikleri arkadaşlarıyla
buluşturuyoruz. Bu toplantılarda Dernek olarak biz de, üyelerimizin
iletişim bilgilerini güncelliyoruz.

Sevgili ACI mezunları,
Yetişenler Derneği’nin yeni başkanı olarak bu sayfalardan
sizlere seslenmekten mutluluk duyuyorum. Yıllardır derneğimize
büyük emekleri geçen, tüm mezunlarımızın ablası ve teyzesi
sayın Sevin Oran’dan bayrağı devralmak benim için bir onurdur.
Umarım buna lâyık olurum.
1983 yılında ACI’dan mezun olduktan sonra Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdim. İş hayatımdaki çalışma
şartlarımın esnekliği, Yetişenler Derneği’nde 25 yıldır aktif üye
olarak çalışmama izin verdi.
Bazı mezunlarımızın, özellikle yeni mezunlarımızın,
derneğimizin amaçları ve çalışmaları hakkında yeterli
bilgiye sahip olmadığını düşünerek sizleri bu konuda
bilgilendirmek istiyorum. Özellikle genç mezunlarımız,
koşuşturmalı geçen hayatları, kariyer edinme
telaşları içinde bir süre okuldan uzak kalıyor ve
faaliyetlerimize katılamıyorlar. Ayrıca pek çok
mezunumuzun İzmir dışında, bir kısmının da
yurtdışında yaşıyor olması, bunda önemli bir
etken. Gençlerle daha fazla iletişim içinde
olabilmek amacıyla kurduğumuz Gençlik
Kurulu, onlara erişim konusunda bize
yardımcı olacaktır. İstanbul’da yaşayan
mezunlarımızı bir araya toplayacak bir
komite kurma çalışmalarımız da hâlen
devam etmektedir.
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Derneğimizin birinci amacı mezunlarımız arasında
dayanışmayı sağlamak, sağlamlaştırmaktır.
Mezuniyetin her beşinci yılında düzenlediğimiz
Reunion’lar aracılığıyla mezunlarımızı bir araya
getiriyor, şehir dışından, hatta yurtdışından gelen
ACI’lıları yıllardır görmedikleri arkadaşlarıyla
buluşturuyoruz. Bu toplantılarda Dernek olarak
biz de, üyelerimizin iletişim bilgilerini güncelliyoruz.
Mezunlarımıza e-mail veya sınıf temsilcileri
aracılığıyla ulaşmaktayız. Her sınıfın kendi içlerinde
bir whatsapp grubu oluşturması iletişimi çok
kolaylaştırıyor.
İkinci amacımız, başarılı fakat maddi imkânı
yetersiz öğrencilere burs imkânı yaratmak, onlara
ACI’da okuma şansı sağlamaktır. Düzenlediğimiz
yemekler, geziler, kermesler ve şahsi yardımlar
ile burs miktarını arttırmaya çalışıyoruz. Lütfen
unutmayın: Her Yetişenler Derneği etkinliği burs
için yeni bir kaynaktır.
Son yıllarda sınıf bursları arttı. Her mezun sınıfın
aralarında birleşerek topladıkları meblağlar daha
çok sayıda öğrenciye katkıda bulunmamızı
sağlıyor. Aynı sınıftakilerin birleşerek her ay
yatıracağı küçücük bir miktar bile, bir öğrenciye
ışık olur.
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Şu anda 21 sınıf, burs fonu oluşturmuş durumda.
Mezunlarımızdan topladığımız aidatlar da doğrudan
burs fonuna aktarılmaktadır. SEV’e bağlı Üsküdar
Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan Koleji
mezun dernekleri ile İstanbul’da ortak etkinlikler
düzenliyoruz. Kariyer Kardeşliği Etkinliği’nde iş
arayan ve insan kaynaklarında çalışan mezunlarımızı
bir araya getiriyoruz. İK’cılar ellerindeki portföyü
üç okulun mezunlarıyla paylaşıyorlar. Kariyer planı
yapan genç mezunlarımızı bu toplantılara bekliyoruz.
Yine İstanbul’da üç okuldan konuşmacıların katıldığı
mezun buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm bu
faaliyetlerden haberdar olabilmek için iletişim
bilgilerinizi güncelleyin, fikir ve önerilerinizi, olumlu ve
olumsuz eleştirilerinizi bizlerle paylaşın.
Bu dernek tüm mezunlarımıza ait. Yetişenler Derneği
olarak mezunlarımıza, okulumuza, toplumumuza
faydalı olabilmek için var gücümüzle çalışmaya,
sizlerin ve okulumuzun ihtiyaç duyduğu her an ve
her durumda yanınızda olmaya devam edeceğiz.
Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Sevgi ve saygılarımla,
Aylin Başakın (’83)
İzmir Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği Başkanı
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Bahar Dayı Vardarlı (‘68)

dediğimizi kabullenecektiniz ama tartışmaya
açık yanınızla daima iletişim içinde olduğumuz bir
başkanımızdınız.

Sevin Oran
Teşekkürler Sevin Abla,
Her zaman gülen yüzünüz, sakin,
huzurlu, bakımlı ve şık görüntünüz
ile bizi temsil etmenizden onur
duyduğumuz sevgili başkanımız...
Sevin Abla, size her baktığımda,
sizin gönlünüzün hiç kışı
olmadığını, hep yazında
yaşadığınızı düşünmüşümdür.
Sizi karşımızda dimdik,
kendinden emin, güven veren
duruşunuzla bizlere hitap ederken
gördüğümde; yaşınızı inkâr
eden enerjinize hep hayranlık
duymuşumdur. Siz, biz mezunları
sanki bir mıknatıs gibi etrafınıza
toplayan olağanüstü bir güce
sahipsiniz. Sırrınızı çözmek,
başarınızı anlamak, sizin gibi
olmak zordur; bunu başarmak için
ancak “Sevin Abla” olmak lâzımdır.
Biz ACI’lılar geleneğimiz icabı,
birbirimize hitap ederken, “abla”
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Sevin Oran

kelimesini kullanmayız. Eğer arada
çok yaş farkı varsa, o zaman
da “hanım” ekini koyarız. Daha
önceleri bizde pek olmayan bu
“ablalık” sanının Sevin Abla, sizin
için nasıl oluştuğunu merak edip
üzerinde düşündüğümde; sizin
ilk farkına vardığım özelliğiniz bizi
içtenlikle kucaklamanız, bizim de
bu samimiyetinize inanmamızdı.
Sizin her zaman gülen yüzünüz,
bizleri can kulağıyla dinleyişiniz,
sevincimizi, üzüntümüzü
sahiplenişiniz, sorunlarımıza
mutlaka bir çözüm arayışınız,
naklettiğimiz her konuya sahip
çıkışınızla; Sevin Abla siz gerçekten
ablamız oldunuz.
Size yaklaşmak ne kadar
kolaydıysa, isteklerimizi,
düşüncelerimizi, önerilerimizi,
eleştirilerimizi aktarmak da kolaydı.
Bu demek değildi ki ille de bizim
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Sevgili sınıf arkadaşınız Ödel Kaptanoğlu’nun
hepimizi sarsan kaybından sonra başkanlık
görevini can dostunuzun bir kutsal
emanetiymişçesine devraldığınızda, sağlığınızın
böyle bir sorumluluğu üstlenecek durumda
olmadığına hepimiz tanıktık. Ama Sevin Abla,
sizin okulunuza olan bağlılığınız, vefa borcunuz
size öyle bir direnme gücü verdi ki, adeta bir
mucize gerçekleşti! Görevi üstlendikçe eski
enerjinize kavuştunuz, adeta gençleştiniz ve bütün
gücünüzle kendinizi başkanlığa adadınız. Eş, anne,
anneanne, babaanne olmanın ötesinde, on beş yıl
boyunca, biz Yetişenler için, aktif bir başkandınız...
Yetişenler Derneği’nin lideri olmak, öyle bir bayrağı
devralmaktır ki, onu havada dalgalandırmak
için sürekli koşmak gerekir. Evet, on beş yıl
boyunca size dur durak yoktu. Sevin Abla, hiç mi
yorulmadınız? Ama siz hiç yakınmadınız...
En önemli amacı mezunlar arasındaki bağı sürekli
canlı tutmak olan Yetişenler Derneği, yıllardır
gerçekleştirdiği faaliyetleri ile bunu başarıyordu
zaten ama Sevin Abla siz ve yönetimdeki
Dernek arkadaşlarınız yanmakta olan bu ateşi
alevlendirdiniz.
Elbette birlikte çalıştığınız Dernek arkadaşlarınız
açısından şanslıydınız; ekibi güçlü olmayan
bir başkanın, kendisi ne kadar değerli olursa
olsun başarılı olamayacağını biliyoruz. Hepsi
gönüllü olan, Yetişenler’e sahip çıkan üyelerinizle
birlikte faaliyetlerinizi her yıl daha da arttırdınız.
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Yetişenler’in en büyük sorunu olan gençlerle
birlikteliğin sağlanması açısından,
‘Genç Yetişenler’i oluşturarak çok büyük adımlar
attınız. Birlikte yaptığınız faaliyetler, özellikle
“Homecoming’ler” bunun kanıtıdır.
Yetişenler’in bağını canlı tutmak çabasıyla,
zaten yıllardır yapılmakta olan yurt içi gezilerine
yurt dışı turları eklediniz. Böyle birliktelikler her
yaştaki mezunlarımız arasındaki arkadaşlık ve
sevgi bağlarını daha da arttırdı. Çoğu mezunumuz
gelecek tur programının ve katılacak dostların
peşinde koşar oldu. Katılımcıların bilgi ve görgüleri
artarken, Yetişenler’e de katkıları büyük oldu…
Yapılan tüm faaliyetlerin, okulumuz öğrencilerine
burs sağlamak için kullanıldığını bilmekteyiz.
Yemekler, geceler, konserler, gösteriler ne
kadar fazla olursa, katılım ölçüsünde gelir ve
bursiyer sayısı artmakta. Ne mutlu bize ki,
herkesin öğrencisi olmak istediği bir okulun
mezunuyuz; bizler de yeni mezunların yetişmesi
için katkıda bulunuyoruz. Bir gencin okulumuzun
mezunu olması için yapacağımız katkının,
bizim gönül zenginliğimizden, okulumuzun
bize verdiği toplumsal sorumluluk bilincinden
kaynaklanmakta olduğunun bilincindeyiz.
Size teşekkür etmemiz gereken daha çok
özelliğiniz var… Size bu mektubumda sadece bu
güne kadar yaptıklarınız için teşekkür ediyorum,
bundan sonra da Aylin Başkan’ımızla elele verip
gene bizlerle olacağınızdan emin olduğum için,
asla “güle güle”demiyorum Sevin Abla ...
Bahar Dayı Vardarlı (‘68)
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Hülda Süloş (’74)

Sevin Abla
ve Yediveren
Limon Ağacı
Yaklaşık on dokuz yıldır onlarla birlikteyim. Kültürpark’ta yürüyüş
yaparken karşılaştığım Ödel Kaptanoğlu’nun (’56) “Beacon’a
gel,” demesiyle başlayan Dernek yolculuğum, Sevin Oran’ın (’56)
başkanlığında devam etti. Ödel Abla o karşılaşmamızdan bir süre
sonra aramızdan ayrıldı. Sevgi ve saygıyla anıyorum bir kez daha
burada onu.
2004 yılındaki seçimlerde Yetişenler Derneği Başkanı seçilen
ve görevini 2020’ye kadar ilk günkü şevk ve heyecanla
sürdüren Sevin Abla’nın hiçbirimizde olmayan bir özelliği vardı.
Olumsuzluklardan asla etkilenmiyor, bardağın hep dolu tarafını
görüyor, birlikte çalıştığı arkadaşlarının umutsuzluğa kapılmasına
izin vermiyordu. Sevin Oran Yetişenler Derneği’nin iyimser
bakışı, The Beacon’ın itici rüzgârı oldu.
Yağmurlu bir kış günü, Yayın Kurulu toplantısından sonra
Sevin Abla’nın −bazılarımızın Sevin Teyzesi− yaşam izleriyle
dolu sıcacık evine geldik. Çay içip sohbet ettik. O anlattı, ben
dinledim.
İlk soruyu hiç planlamamıştım. Birden kendimi, “Gençliğinizin
sırrı ne Sevin Abla,” derken buluverdim. Belli belirsiz bir ışık
çaktı gözlerinde, “Bu bir sır değil ki,” dedi muzipçe, “hissettiğim
yaştayım.”

Blake House’un kuytusunda bir limon ağacı büyüyor sizin adınızla. Çok emek
verdiğiniz bu yollarda, bu yüzyıllık ağaçların arasında, ACI’nın bu cömert toprağında
daha nice fidanlar, nice yediverenler büyüsün. Onlar da sizin gibi, hep sevsin, hep
sevilsin, hep sevinsin…

12
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Sonra geçmişe uzandık, kâh güldük kâh ağladık.

The Beacon
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Mrs. Blake, biz 56’lılara, Ladies in
Woolen Skirts adını takmıştı. Lise son
sınıfta karne aldığımız gün seçmeli
ders daktilodan ikmale kaldığımı
öğrendim.
Bahçenin bir köşesinde zırıl zırıl
ağlarken bir de baktım yanımda
durmuş, beni izliyor. Neden
ağladığımı sorup öğrendikten sonra
beni kolumdan tuttu kaldırdı, main
ofisin arkasına götürdü. O zaman
yüksek apartmanlar yok, her yerden
deniz görünüyor. ‘Bak,” dedi, “görüyor
musun, ne kadar güzel? Deniz güzel,
gökyüzü güzel, hayat hepsinden
güzel. Böyle bir şey için ağlamaya
değer mi? Çalışır geçersin.” Kulağıma
küpe oldu bir ömür boyu bu söz.
O yaz iyice pekiştirdiğim daktilo
ve shorthand de çalışma hayatım
boyunca çok işime yaradı.
İbrahim Taner ve öğrencileri

“ACI?” dedim. Bir solukta anlattı...
ACI neredeyse tüm hayatım. İlk
girişim 48-49 yılı. Uçsuz bucaksız
bir bahçe. Yüksek yüksek ağaçlar.
Bahçenin üst sınırında sınıf vazifesi
gören barakalar. Şimdiki Heritage
Room’un yanındaki kulübede
leblebi şekeri, çikolata ve gevrek
satan bir kooperatif; yanında kızıl
saçlı aşçı Davut’un pişirdiklerini
yemek üzere her öğlen koşarak
sıraya girdiğimiz bir tabldot; onun
yanında penceresinden dışarı
baktığımda yemyeşil kırlar, kuzular,
atlar gördüğüm Orta 1 sınıfım; bir
de “sen bineceksin, ben bineceğim,”
kavgası ettiğimiz tek bir salıncak.
Taner’in yerinde Hazırlık binası
Huntington, yukarıda Main Office,
aşağıda Bristol. Bristol’ün en alt
katında yatılıların kaldığı oda, adı
Bodrum Palas, şarkısı bile var. Aşağı
kapının olduğu yerde bir köprü,
altından dere akar.
Okula tramvayla gelirdik. Öndeki
sarı vagon birinci mevki, arkadaki
yeşil vagon ikinci mevki idi.
14

Biz yeşile binerdik. Sonra otobüs
ayarlandı, öyle gidip gelmeye
başladık. Bir gün bahçede
kayboldum, sınıfımı bulamadım.
O tarafa gidiyorum orman, bu
tarafa geliyorum yine orman. O
zamanlar “Gün gelecek, senin de
bir ağacın olacak bu ormanda,”
deseler, inanmazdım. Dernek
birkaç yıl evvel sürpriz yaptı, Blake
House’un bahçesine benim için bir
limon ağacı dikti. Bir yediveren.
Ne kadar duygulandığımı
anlatamam!
Hazırlıkta müdürümüz olan Miss
Greene aynı zamanda İngilizce
öğretmenimizdi. Mrs. Blake de
müzik. O piyano çalardı, biz şarkı
söylerdik. Bir yıl sonra müdür o
oldu. Hepimizle tek tek ilgilendi.
İzleri hâlâ üzerimizdedir. Çok iyi bir
eğitimciydi. İbrahim Taner Hazırlık
ve Orta’da Matematik, Lise’de
Edebiyat derslerimize girdi. Bize
sürekli mısra ezberletirdi. Ezberi
sevmezdim, otobüste hep son
dakikaya bırakırdım.

İlk kütüphane Miss Foster’ın
eseriydi, Yetişenler Derneği
Miss Yarrow’un. Naomi Foster
Library Hatay Caddesi kenarındaki
kulübelerden birinde açıldı.
İçinden ağaç geçerdi. Mermer
tabela üzerindeki Yarrow Alumni
Center yazısı da gözümün
önünden hiç gitmez. Mrs. Blake
ve İbrahim Bey disiplinliydiler.
Kendilerinden çekinirdik. Dönüp
baktığımda bunun sevgiyle
yoğrulmuş bir disiplin olduğunu
görüyorum. Çok anım var onlarla.
İki tanesini hiç unutmadım.
Parsons’ın yeni yapıldığı yıllarda en
hoşuma giden şey tırabzanlarından
kaymaktı. O yüzden gempimin sağ
tarafı pırıl pırıl parlamıştı.
Yine böyle merdivenleri kayarak
inip çıktığım bir gün İbrahim Bey’in
kucağına düşüverdim. Korku içinde
başıma gelecekleri beklerken bana
müşfik bir sesle “Çocuk, bir yerine
bir şey oldu mu,” demesin mi! Çok
etkilendim.

The Beacon

Okulu bitirdikten sonra ne yaptınız?
Okuldan sonra Londra
Üniversitesi’nin İngilizce Öğretmenliği
programına devam ettim. 1956-57
yıllarıydı. İzmir’de sadece tıp fakültesi
ve yüksek ticaret vardı. İkisini de
istemedim. İzmir’e döndükten
sonra TUSLOG’da tercüman olarak
çalışmaya başladım. Sevgili eşim
Çetin’le de orada tanıştım. Çalışma
hayatım boyunca ACI’da aldığım
eğitim ve öğretimin, iyi İngilizce
bilmenin, yabancı kültürlere açık
olmanın, sosyalliğin ve özgüvenin
büyük yararını gördüm.
Dernek yıllarınıza gelelim mi?
Dernekte çalışmaya 1975’te
başladım. Efser Kayral (’40) başkan,
İsmet Kabaağaçlı Noonan (’54)
başkan yardımcısıydı. Bu yıl kırk
beşinci yılım doldu. Hep birlikte pek
çok güzel şey yaşadık. Yetmişli,
seksenli yıllarda kıymetli sanatçıları
okula getirdik.

Okul müdürleri Koltukta Adın, Eğitime Katkın Olsun kampanyasına
katkıları nedeniyle Sevin Oran’a teşekkür ediyor
İsmet Noonan (’56), eşi John
Noonan ve Güler Erdur (’70) ile
birlikte. Şadan Gökovalı, Yaşar
Aksoy gibi isimleri ağırladık.
Benim dönemimde bazı yenilikler
başlattık. Cumhuriyet ve Atatürk
Gecesi kutlamaları bunların
ilki. Genco Erkal, Kuvayi Milliye
Destanı’ndan bölümler okudu
böyle bir gecede. Bir başka
kutlamaya Ephesus Quartet
Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü getirdik.
Ege Üniversitesi Folklor Bölümü
Başkanı Gürbüz Bey ile Sarı
Zeybek’i Blake Hall’un sahnesine
taşıdık. Ünlü sanatçılara konserler
verdirdik. Homecoming’leri
başlattık. Helva Piknikleri
canlandırdık. Geleneksel Mezuniyet
Balolarını düzenlemeye devam
ettik.
Okul yıldönümlerini kutlamak
için geceler organize ettik.
Gençlerin önünü açtık. Gençlik

Kurulu’nun ve Mezunlar Tiyatro
Grubu’nun kurulmasını destekledik.
Reunion’ları sürdürdük. 2011’de
okul müdürü Anet Gomel (’70) ve
İsmet Noonan (’54) önderliğinde
başlayan çalışmalarla Heritage
Room Okul Müzesi işlevi kazandı.
Yine aynı yıl, “Koltukta Adın, Eğitime
Katkın Olsun” burs kampanyasında
650 koltuk satıldı, 300’ü benim
şahsi gayretimle gerçekleşti. Burs
gelirlerini artırmak için yurtiçi ve
yurtdışına geziler yaptık.
Başkanlığım döneminde getirdiğim
son yenilik Yatılı Çayı oldu.
Bristol’de eski yatılılarla toplandık.
Yaklaşık yüz kişi pasta kestik, okul
şarkıları söyledik, anıları yâd ettik.
Bir de biliyorsun, ben her zaman
bu dergiye çok önem verdim. Size
hep destek oldum, hep arkanızda
durdum, mali açıdan en ümitsiz
zamanlarınızda bile, “Olacak,

Sevin Oran Ailesi

Timur Selçuk, Gürer Aykal, İzmir
Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet
Balesi sanatçıları hatırladıklarım.
Bristol’deki şömineli odada şaraplı
edebiyat geceleri düzenledik,

The Beacon
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bugün her zamankinden çok
ihtiyaç duyuyoruz. Kendilerini
sürekli davet ediyoruz. Maalesef
iş güç gailesinden, çok azı aramıza
katılabiliyor.
Düzenlediğimiz tüm etkinliklerde,
yemek ve gezilerde iki amacımız
var. İlki mezunlarımızı bir araya
getirmek, ikincisi burs için kaynak
yaratmak. Tüzüğümüzde de
yazar bunlar. ACI’nın öğrenci
sayısı eskiye göre çok arttı.
Burs desteğimiz de aynı oranda
fazlalaşmalı. Maddi olanakları
yetersiz çok sayıda zeki ve
yetenekli çocuk var ülkemizde.
Bütün amacımız, böyle çok sayıda
gence yetişebilmek.

Sevin Oran

basılacak, bak göreceksiniz,”
dedim. Bana göre The Beacon,
mezunlar arasındaki en önemli
iletişim aracı. “Together we are
strong.” Bir şarkı sözüdür bu.
Evde ve Dernek’te mottom oldu.
Çocuklarım da benimsedi, dernek
arkadaşlarım da. Birliğimizden
hep güç doğdu. İyi şeyler doğdu.
Dernek için çok çalıştım, ama
Dernek de bana çok şeyler
verdi, yaşam gücü verdi. Dernek
arkadaşlarım beni her zaman
destekledi. İyi ve kötü günlerimde
hep yanımdaydınız. Hakkınızı
ödeyemem.
“Eski ACI mı, yeni ACI mı; eski
Dernek mi, yeni Dernek mi?”
desem...
ACI’da eğitim ve öğretim şimdi
şüphesiz daha iyi, ama küçük bir
16

okul olmanın getirdiği avantajlar
elbet başkaydı. Birlik ve beraberlik
çok güçlüydü. Herkes herkesi
tanırdı. Büyük bir aileydik. Hepimiz
kardeş gibiydik. Şimdi bilim ve
teknoloji çok ilerledi. Eğitim ve
öğretim çok farklılaştı. ACI çağı
yakaladı. Bugünkü öğrenciler
neler başarıyor, bir baksana. Yine
de o günler bir başkaydı... Derneğe
gelince, kırk-kırk beş yıl önce çok
az mezun vardı. Onlara ulaşmak
meseleydi. Sınıf temsilcilerini
telefonla arardık, her temsilci
de tek tek sınıf arkadaşlarını
arardı. Bu, günlerce sürerdi. Şimdi
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir
yanına dağılmış 7400 mezunumuz
var. Internet aracılığıyla, bir tuşa
basarak, bir anda hepsine haber
iletebiliyoruz. Teknolojiyi iyi
kullanan, donanımlı mezunlara

Sevin Abla’yı tek bir sıfatla
nitelemem istenseydi “güçlü”
derdim, o güçlü bir insan. Büyük
bir sağlık mücadelesi verdi, iki yıl
evinden, yurdundan uzakta kaldı.
Ne gücünü yitirdi ne de umudunu.
Üstelik döndükten sonra dernek
için daha da çok çalıştı, burs
toplamak yolunda büyük çaba
harcadı. Hiçbir olumsuzluk onu
yıldırmadı.
Son sorum da ilki gibi ani ve
plansızdı: “Bu güç ve enerjinin
kaynağı nereden geliyor?” Bir
süre daldı, suskunlaştı, sonra
yeniden anlatmaya başladı.
Çocukluğum güzeldi. Annem
pozitif bir insandı. Babamla iyi
anlaşırlardı. Aslında hayatı hiç
kolay geçmemiş. Sekiz yaşındaki
kızını ve yirmi üç yaşındaki kız
kardeşini kaybetmiş. Kızının
kaybından sonra hastalanmış.
Doktorlar iyileşmesi için yeniden
çocuk sahibi olmasını salık
vermişler. Ben doğmuşum.
Bir süre sonra babamı da
kaybettiğinde annem sadece otuz
iki yaşındaymış.
Acı üstüne acı. Ama hayata
bağlıydı. Daha sonra Selanikli bir

The Beacon

Yetişenler Derneği üyeleri limon fidanıyla

Kuvayi Milliyeci ile evlendi. Onun
da küçük bir kızı vardı. Benim
sevgili kardeşim Armağan. Çok
büyük desteğimdir, benim canımdır
Armağan. (Burada gözyaşlarını
tutamıyor.) Annem ablama, bana ve
kardeşime kol kanat gerdi, hepimize
bol bol sevgi verdi. Sosyal yönü
de kuvvetliydi. Sanatı çok severdi.
Evde müzikli toplantılar düzenlerdi.
O piyano, arkadaşları keman ve
ut çalardı. Okudukları kitapları
tartışırlardı. Altmış, yetmiş yıl
öncesinden söz ediyorum. Böyle bir
ortamın içinde, sevgiyle büyüdüm.
Derken yıllar geçti, ailemiz genişledi.
Çocuklar ve torunlar geldi.
Çocuklarım her zaman büyük
destek oldular bana. Ben gücümü
önce eşimin ve çocuklarımın,
sonra dostlarımın, bir de dernek
arkadaşlarımın sevgisinden aldım.
Hepsini çok sevdim, seviyorum.
Beni iyileştiren, hayata bağlayan
tek şey var, o da sevgidir.
Zaman zaman insanların adlarıyla
karakterleri arasında tuhaf bir
bağlantı olduğunu düşünürüm.

The Beacon

Bazı insanlara adları çok yakışır.
Bazıları da adlarındaki hızı ve
telaşı yaşamlarına taşır. Hani
doğduklarında “adınla yaşa” derler
ya çocuklara… Adlarına benzer
onlar da zamanla, adları da onlara…
İşte öyle bir şey…
Dünyaya gelirken annesiyle
babasına hediye ettiği sevinci
adında ve yüreğinde taşıyan, hiç
esirgemeden etrafına dağıtan,
sevgi dolu bir insan Sevin Oran.
“Adınızla çok yaşayın” siz, Sevin
Abla! Hep sevin, hep sevilin, hep
sevinin…
Blake House’un kuytusunda bir
limon ağacı büyüyor sizin adınızla.
Çok emek verdiğiniz bu yollarda,
bu yüzyıllık ağaçların arasında,
ACI’nın bu cömert toprağında daha
nice fidanlar, nice yediverenler
büyüsün. Onlar da sizin gibi, hep
sevsin, hep sevilsin, hep sevinsin…

İlk
meyve

Blake House’un
kuytusunda bir limon ağacı
büyüyor sizin adınızla.
Çok emek verdiğiniz bu
yollarda, bu yüzyıllık
ağaçların arasında, ACI’nın
bu cömert toprağında
daha nice fidanlar, nice
yediverenler büyüsün.
Onlar da sizin gibi, hep
sevsin, hep sevilsin, hep
sevinsin…

Bize gelince, sevgili Sevin
Abla... biz… asıl biz… hiçbir, ama
hiçbir şekilde sizin hakkınızı
ödeyemeyiz… ve her şey için size
pek çok teşekkür ederiz...
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Yasemin Savranoğlu (’82)

Geziler

Cunda
9-10 Kasım 2019
Ayvalık’ta Ayazma, Macaron Bölgesi,
Çınarlı Camii’ni gezerek geziye başladık.
Şehir Kulübü’nde yemek yendi.
Geceleme ve akşam yemeği (’95)
mezunumuz Orçun Özsüt’ün sahibi
olduğu Mola Cunda Otel’deydi. Ertesi
gün Taksiyarhis Kilisesi ve Sevim
Necdet Kent Kitaplığı gezildikten sonra
dönüşe geçildi.

Cumalıkızık
Bursa 3-5 Nisan
2019

Bursa Ulu Camii, Yeşil Türbe,
İskender Kebabı, Misi Köyü’nün
doğal güzellikleri, Mudanya
Mütareke Binası ile Anıtı, Tirilye,
Cumalıkızık’ın konakları, dar sokakları
ve köy meydanı, dönüş yolunda ise
Gölyazı’daki korunmuş Rum Evleri
ve Ağlayan Çınar Ağacı unutulmazlar
arasında yerlerini aldılar.

Almanya Ren Nehri ve
Noel Pazarları
1-5 Aralık 2019
Gezimiz Frankfurt şehir ve Noel Pazarı turu ile
başlıyor. Mainz Limanı’ndan bindiğimiz gemide 2. gün
Mannheim’da uyanıyoruz. Speyer Limanı’na geçip
oradan da romantik şehir Heidelberg’e ulaşıyoruz.
Şehir turu ve Noel Pazarı ziyareti sonrası gemiye
dönüyoruz. 3. günümüz Fransa Strasbourg’da;
AİHM, AB Parlemento Binası, Meydanları, Opera
binaları, Notre Dame Katedrali ve ardından eşsiz
pazarları ile Colmar’ı geziyoruz. Takip eden üç günde
Germersheim, Karlsruhe (Baden-Baden), Rüdesheim
& Loreley Pasajı geziliyor ve Köln’de geçirilen bir
günün sonunda da dönüş başlıyor. Gemi ile seyahat
keyfini yeniden yaşayabilmek dileğiyle vedalaşıyoruz.

Birliktelikler

Puglia-İtalya
23-26 Nisan 2019

7 Mayıs 2019’da ACI Müdürü Tim Huttemann için veda yemeği düzenlendi.
Hizmetleri için kendisine teşekkür ettik.

Gezimizin ilk durağı Bari… Ertesi gün Salento
Yarımadası’nın en doğusundaki Otranto’yu
geziyoruz. Sırasıyla Lecce ve Brindisi ziyaret
ediliyor. 3. gün Puglia’nın en çok turist çeken
yeri Alberobello’dayız. Günü, Polignano
Amare’nin gezilmesi ile noktalıyoruz. Dönüş
yine Bali üzerinden, tatlı bir yorgunluk ve
hafızalarda anılarla…

Arapapıştı Kanyonu
10 Mayıs 2019
Arapapıştı Kanyonu, Aydın Bozdoğan
İlçesi’nin Kemer Barajı’nda, Denizli Aydın ve
Muğla’nın kesiştiği noktada tüm doğal
güzelliği ile bizleri karşıladı. Yaptığımız tekne
turu sırasında zaman zaman Norveç
Fiyordları’nda sandık kendimizi. Dönüş
yolu üzerinde yediğimiz pideler ve gezdiğimiz
Yörük Ali Efe Müzesi günümüzü daha
da renklendirdi.
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Alliance Küçük Kulüp
Kermes 28 Kasım 2019
Katılımcılara ve ziyaretçilere Derneğimiz adına teşekkür
ediyoruz. Bu etkinlikte toplanan bağışlar Burs Fonu’na
aktarıldı.

24 Mayıs 2019’da lise son sınıf öğrencilerine Moral Piknik düzenlendi. Veli Usta’nın nefis yemekleri ile
ağırladığımız ve “mezun ailesine hoşgeldiniz” dediğimiz Lise son sınıflara yemek servislerini bizzat bizler yaptık.

13 Şubat 2020’de Bade Restoran’da “Singles’ Night”
vardı. Gece’ye Bade eşsiz lezzetlerini, konuklarımız da
neşelerini kattılar.

Port Alaçatı Deniz Restoran
Akşam Yemeği 7 Ağustos 2019
Katılımın yüksek olduğu bir yaz gecesi buluşmasıydı. Tatilini
Çeşme’de geçiren mezunlarımız lezzetli yemekleri tadarken
birbirleriyle hasret giderme imkanı buldular.

Ticaret Odası
Öğle Yemeği
16 Ekim 2019
2019 Yılında yeniden hizmete
açılan mekânda mezunlarımızı
buluşturduk.

Yeni Yıl Yemeği - Alliance Küçük Kulüp
19 Aralık 2019
Leziz yemeklerin yendiği, keyifli müziğin dinlendiği 2019’u uğurlayıp 2020’ye hoşgeldin dediğimiz gece,
her zamanki gibi çok güzel bir anı oldu.
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Etkinlikler
Geleneksel
Helva Piknik
14 Nisan 2019
Derneğimizin ve Gençlik Kurulu’nun
ev sahipliğinde Veysi Usta’nın
ikramları, keyifli bir müzik, rengârenk
çocuk eğlence alanı ile, Helva Piknik
Kermesi’nde mezunlarımızla güzel
bir gün geçirdik.

Efsane Başkanımız
Sevin Oran’a Veda Yemeği
Alliance Küçük Kulüp
27 Şubat 2020
Son 15 yılı Başkanlık olmak üzere
Yetişenler Derneği’nde 45 yıl hizmet
veren, özverili, birleştirici, zarif yaklaşımı
ve görev aşkı ile bizlere her daim ışık
olan çok kıymetli Başkanımız Sevin
Oran’a şükranlarımızı iletmek amacıyla
toplandık. Kıymetli büyüğümüz,
Başkanlık görevini devrederek onursal
üye olarak Derneğimize destek vermeye
devam edecek. İyi ki varsınız Sevin
Ablamız, Sevin Teyzemiz…

Kadınlar Günü Brunch’ı
Park-Inn Radisson Oteli 11 Mart 2020
Konuşmacımız Diyetisyen Andaç Yeşilyurt, ilgi ile dinlendi. Hem bilgilendik hem de keyifli bol sohbetli
bir Brunch yaptık.

22

The Beacon

100. Yıl Gençlik Yürüyüşü 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019’da, milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılını
kutlamak üzere okul yönetiminin düzenlediği 100. Yıl Gençlik Yürüyüşü’ne veliler ve mezunlar olarak katıldık.

The Beacon
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Cumhuriyet ve
Atatürk Gecesi
30 Ekim 2019
Derneğimizin, Okulumuz Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü ile ortaklaşa
düzenlediği “Cumhuriyetimizin 96.
Yılını Kutlama ve Atatürk’ü Anma
Gecesi” Blake Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Mezunlar ve ACI
velilerinin coşkulu kutlamalarını
Tuluhan Tekelioğlu’nun Güç Sensin
belgeseli ve öğrencilerden Kaan
Turan’ın piyano dinletisi taçlandırdı.

Mezuniyet Balosu
Çeşme Altın Yunus
27 Haziran 2019
Sevgili 2019 mezunlarımızı, velilerimiz, okul
yönetici ve öğretmenlerimizin de katılımlarıyla
gurur, neşe ve coşku dolu bir gece ile yeni
yaşamlarına uğurladık.
24
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Leyliler Günü 7 Ocak 2020
Okulumuzda kampüs içinde yatılı okuma şansı bulmuş mezunlarımız
için ilk kez “Leyliler Günü” düzenlendi. Çeşitli şehirlerden gelen
yaklaşık 60 mezunumuz, geçmiş yılların yatılı binası Bristol Hall’un
yenilenmiş mekânlarında sohbet ederek anılarını keyifle paylaştılar.
Seyda Fırat Kayhan (’51) ile Sevin Oran’ın (’56) önderliğinde ve
Gülgün Eriş’in (’67) organizasyonu ile başlatılan bu kutlamanın her yıl
tekrarlanması kararlaştırıldı.

Öğretmenler Günü 15 Kasım 2019
Co-op Salonu’nda Veysi Bey’in lezzetli ikramları eşliğinde, eski ve yeni öğretmenlerimizle buluştuğumuz geniş
katılımlı güzel bir kutlama oldu. ACI mezunu yeni öğretmenlerimiz kendilerini yetiştiren eski öğretmenleriyle
anılarını tazelediler. Günü geleneksel toplu fotoğraf çekimi ile belgeledik.

Geleneksel Homecoming 27 Aralık 2019
Soğuğa rağmen yoğun katılım yaşandı. Ren Geyikli Noel Baba figürü, piyango ve neşeli
müzik geceye renk kattı. Sohbetin yanısıra dansı da ihmal etmeyen mezunlarımız Veysi Usta’nın meşhur sucuk
ekmeği, kestanesi, Leylâ’sı ve gecenin ilerleyen saatlerinde mercimek ve paça çorbası ile lezzet şöleni yaşadılar
ve dostları ile hasret giderdiler.
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Raşel Rakella Asal (’69)

Tarihin yeniden yazıldığı yer:

Göbeklitepe

Gülriz Kozbe ile GÖBEKLİTEPE üzerine

Bugün 35 yıllık arkeoloji çalışmalarını ardında bırakan,
insanın varoluş serüvenine çağdaş bir bilim insanı gözüyle
bakan, Göbeklitepe Kazıları Danışma ve Eşgüdüm Kurulu
üyesi, arkeolog Prof. Dr. Gülriz (Akdenizli) Kozbe (’81), 2018’de
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe üzerine
sorularımızı yanıtladı.
“Tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de kazılar
hangi tarihte başladı?
İnsanlık tarihine bakış açımızı değiştiren ve geçmiş hakkında sahip
olduğumuz bilgilerin doğruluğunu test etme imkânı sunan Şanlıurfa il
sınırlarında yer alan Göbeklitepe arkeolojik kazıları, Alman araştırmacı Prof.
Dr. K.Schmidt tarafından 1995 yılında başlatıldı. Yaşamını avcı-toplayıcı
olarak sağlamaya çalışan, din ve soyut düşünceden yoksun olduğu
düşünülen, çanak-çömlek yapmasını bile bilmeyen, tarımı ve yerleşik
hayatı keşfetmemiş insanların yoğun ve zengin bir sembolik anlatıma
sahip tapınaklar yapması, bilim adamlarını derinden etkiledi. Göbeklitepe bir
tapınak olmanın ötesinde karanlıkta kalmış bir inanç sisteminin en önemli
temsilcisi olarak karşımızda duruyor. Yazılı kaynakların bulunmadığı ve
sınırlı arkeolojik verilerin elde edilebildiği Neolitik Dönemin erken evresine
tarihlendirilen Göbeklitepe, bu dönemde yaşamış insanın inanç ve düşünce
dünyasını bize göstermesi açısından sadece Türkiye’nin değil; dünyanın da
en önemli kazılarındandır.

Danışma Kurulu olarak
Göbekli kazıları ziyareti
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Tutkularımın izinden
gitmek tabii ki bana
mutluluk getiren bir
karardı. Yaptığımız işi
severek yapmamız
sadece tutku
sayesinde olur. Bu
nedenle kültürlerle,
insanoğlunun
geçmişiyle ve
geçmişteki her türlü
iziyle ilgilenmenin beni
mutlu ettiğini anladığım
andan itibaren arkeoloji
denilen tutkunun
peşinden gittim.
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Göbeklitepe’de yapılan çalışmalarda
neler ortaya çıktı?
M.Ö.8000 yıllarında Avrupa’da
buzulların kuzeye doğru çekilmesi
devam ederken, Mezopotamya’da
tarımın yapıldığı, tarım ürünü
fazlalıkların oluştuğu, kerpiç ve taş
malzemeden yapıların inşa edildiği
görülmekte. Neolitik yaşam biçiminin
doğduğu ve geliştiği bölge, Neolitik’in
sıfır noktası veya çekirdek bölgesi
olarak adlandırılıyor. Göbeklitepe’nin
de içinde olduğu “Bereketli Hilal”
dediğimiz Yakındoğu çekirdek
bölgesi, Neolitik Dönem’in doğduğu
ve yayıldığı önemli bir coğrafya.
Neolitik Dönem, insanoğlunun
göçebe hayat tarzından yerleşik
hayata geçtiği bir dönem. Yerleşik
hayata geçiş ve tarımsal üretimle
birlikte küçük yerleşim birimleri
görülmeye başlamış. Göbeklitepe’nin
inşa edildiği bölgenin ise insanlığın
ilk yerleşim yerlerinin merkezinde
olduğunu görüyoruz.

Genetik analizler sonucunda gernik
adı verilen buğday ile küçük kızıl
buğdayın, Şanlıurfa’da bulunan
Karacadağ’da ıslah edildiği ortaya
çıkmış.
Göbeklitepe, dairesel biçimli büyük
mekânların ve kare şeklinde küçük
yapıların ortaya çıkarıldığı, avcıtoplayıcıların belki de sezonluk
bir araya geldikleri bir tapınak
kompleksidir. Bugüne dek gün
ışığına çıkarılan 4 adet tapınak dahil
toprak altındakilerle birlikte 20 adet
tapınaktan söz edebiliriz. Tapınakların
merkezinde iki büyük “T” şekilli
dikilitaş bulunuyor.
Bunların etrafında ise alçak çevre
duvarına belli aralıklarla yerleştirilmiş
on kadar daha dikilitaş bulunmakta.
5-6 ton ağırlığında ve 5 m kadar
yüksekliğe sahip dikilitaşların üzerleri
yırtıcı hayvanların ağırlıkta olduğu
mükemmel hayvan kabartmaları ile
bezenmiştir.
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Göbeklitepe’nin arkeoloji
tarihindeki önemi nedir?
Bilim dünyasında küçük
yerleşim birimlerinin büyüyüp
şehirleşmeye gidilmesi, toplumsal
örgütlenmenin, dinsel inanışların
ve kurumsal dinlerin bir başka
deyişle tapınakların ortaya çıkması,
sanatta, mimaride ve zanaatta
uzmanlaşmanın görülmesi M.Ö.
4.binyıldan sonra başlar şeklinde
bilinmektedir. Göbeklitepe’yi değerli
ve etkileyici kılan, bu tapınma
alanının insanların avcı-toplayıcı
olarak küçük gruplar halinde
göçebe bir hayat sürdüğü; yemiş ve
meyveleri toplayıp, avcılık yaptıkları,
kilden çanak çömlek yapmayı
bilmedikleri, taş aletleri kullandıkları
M.Ö. 10.binyıla tarihlenen bir
dönemde “kurumsallaşmış inanç
dünyası” şeklinde karşımıza
çıkmasıdır. Yerleşik yaşamın
henüz görülmediği Neolitik
Dönem’in Çanak Çömleksiz olarak
adlandırılan erken evresinde,
kurumsal inançların göstergesi
olan tapınakların bulunması
birçok araştırmacının insanlık
tarihine bakış açısını değiştirmiştir.
Dolayısıyla Göbeklitepe, Neolitik
Dönem hakkında bildiklerimizi şu
şekilde değiştirmiştir: Avcı-toplayıcı
toplulukların ilkel ve dinden
yoksun olmadığını, aksine zengin
bir dinsel inanışa sahip olduğunu
göstermiştir. İkinci bir nokta da
görkemli tapınakların, yerleşik
düzene geçişten ve tarımsal
üretimden önce inşa edilmeye
başlandığını kanıtlamıştır. Üçüncü
olarak ritüel amaçlı tapınakların
yapılışını M.Ö. 4.binyıldan en az
beş bin yıl öncesine M.Ö. 10.binyıla
çekmiştir.

Gülriz Kozbe Cizre Kalesi kazılarında

Arkeoloji öğrencileri ile
Urfa Müzesinde Göbeklitepe
dersi

Göbeklitepe tapınakları hakkında
bizi bilgilendirir misiniz?
Yaklaşık M.Ö. 10.000 – M.Ö. 8.000
yılları arasında 2000 yıllık uzun
bir süreyi temsil eden Göbeklitepe
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Antep Kazılarında ortaya
çıkan eşi benzeri olmayan
Ambar Binası ve ekip

tapınaklarını belli bir dönem
kullanıldıktan sonra tepesine kadar
toprağa gömüldüğü anlaşılmıştır.
300 metre çapındaki bir alanda, 15
metre yükseltiyi bulacak şekilde
500bin metreküp topraktan oluşan
yapay bir tepe oluşturulmuştur.
Mezopotamya’da daha sonraki geç
dönemlerde uygulandığını bildiğimiz
yeni yapılacak tapınağın eski
tapınakların bulunduğu bölgeye
yapılma özelliğini de Göbeklitepe’de
görmekteyiz.
Göbeklitepe’nin kazıları üzerine
arkeologların görüşlerini sorarsak?
Göbeklitepe tapınaklarının
bilinçli bir şekilde gömülmesini
Göbeklitepe’nin 2014 yılında vefat
eden ilk kazıcısı Klaus Schmidt,
tapınağı yapanların bir tercihi ve
planı olarak görmektedir. Bunu,
dönemin insanlarının gelecek
kuşaklara bu yapıların bozulmadan
dönemin hafızası olarak ulaşması
için yapıldığını düşünenler de
bulunmakta. Göbeklitepe’nin
gömülme nedenini dönemin inanç
sisteminde aramak daha doğru olur.
Bundan da tapınakların gömülmesi
ile o dönem ibadet gören
tanrılara olan inancın kalmadığını
anlamaktayız. Bu tapınakları kendi
haline bırakmak veya tahrip etmek
yerine büyük uğraşlar sonucunda
toprağa gömmek gibi bir seçeneğin
tercih edilmiş olması oldukça dikkat
çekici. Mezopotamya’da tanrıların
doğduğuna ve öldüğüne inanılması
ile bu tanrıları temsil eden
heykellerin tıpkı insanı gömer gibi
toprak altına gömülmesinin, eski
Mezopotamya topluluklarının inanç
sistemlerine son derece uyumlu
olduğu görülüyor.
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ekonomik bir sistem, ticari ağlar
varsa, belli teknolojilerle üretilmiş
aletleri kullanıyorsak, bütün
bunların bugüne dek nasıl geliştiğini
anlayabilmek ve dünyadaki
kültürel çeşitliliği görmek lazım.
Arkeoloji, bunu sağlıyor; arkeolojiyi,
detaylarının açıklama beklediği bir
zaman tüneli gibi görmek lazım.

Arkeoloji sizin için bir tutku olmuş.
Tutkularınızın izinden gitmek nasıl
bir karardı? Size bu yolu açan ne
oldu?
Tutkularımın izinden gitmek tabii ki
bana mutluluk getiren bir karardı.
Yaptığımız işi severek yapmamız
sadece tutku sayesinde olur. Bu
nedenle kültürlerle, insanoğlunun
geçmişiyle ve geçmişteki her
türlü iziyle ilgilenmenin beni
mutlu ettiğini anladığım andan
itibaren arkeoloji denilen tutkunun
peşinden gittim. Van, Malatya,
Elazığ, Şanlıurfa, Batman,
Diyarbakır, Gaziantep, Şırnak, Siirt
ve Mardin illerinde çeşitli arkeolojik
kazılar, yüzey araştırmaları,
jeomorfolojik araştırmalar ve müze

danışmanlıkları yaparak tam
35 yıldır arkeoloji ile uğraşıyorum.
2014’den beri yürüttüğüm
Göbeklitepe Kazıları Danışma
ve Eşgüdüm Kurulu üyeliğim
bugüne dek aldığım sorumluluklar
arasında en lüks olanı. Oysa
akar suyu, elektriği ya da yolu
olmayan köylerde, dağlarda Kızılay
çadırlarında ya da konteynırlarda
kalındığı, haftada bir kere şehre
inildiği için bir haftalık ekmeklerin
su buharında ısıtılıp yenildiği, ısının
saat 19:00’da bile 55 derece olduğu
ya da en vahimi terörün o ürküten
havasını hissettiğimiz onlarca
yerlerde görev aldım. Bu, tamamen
arkeolojiye olan tutku derecesindeki
sevgimden kaynaklanıyor.
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Arkeolojinin geçmişten günümüze,
dünyamızı, çevremizi, arkaik
dönem yaşantılarını ve kültürünü
kayıt altına aldığımız bir görsel
kaydedici olarak yeri ve önemi
üzerine neler söylemek istersiniz?
Arkeoloji bilimi, insanoğlunun
belleğidir. Birçok bakımdan önem
taşımasına rağmen bu dünyaya
yönelik bir zaman ölçeğinden
baktığımızda geçmişten günümüze
bir gelişmenin, bir sürecin var
olduğunu görürüz. Önemli olan
bugünü anlayabilmek ve bugünden
ileriye dönük insanın yaşamını
düşünmektir. Nasıl bugün bu
hale geldik? Yani bugün evlerde
oturuyor, kentlerde yaşıyorsak;
devlet denen mekanizma varsa,

33

S ÖY L E Ş İ

S ÖY L E Ş İ

Destina Akgün (’76)

Her Mekân
Ayrı Bir
Yolculuk
En sevdiğim bir projem yok ama taşını okşadığım, duvarını
elleyip, sevdiğim çok projem var!

Dünya tarihinin en eski mesleklerinden
biri olarak anılır mimarlık... Romalı mimar
Vitruvius da M.Ö. I. yüzyılda mimarlığın
tanımını yaparken, işlevsellik kadar estetik
ve sanatsal değerinin öneminden bahseder.
Tüm disiplinleri barındıran, iç içe geçmiş bir
inşâ sanatıdır ona göre... Sanat ve mimarlık...
Birbirine çok yakışan, birbirini tamamlayan
iki kavram... Tıpkı şimdi okuyacağınız
anne, kız gibi… Hale Balcıoğlu (‘81) ve Ekin
Balcıoğlu(‘09)
Bu meslekte otuz beşinci yılını dolduran,
A Mimarlık şirketinin kurucusu ve ortağı
mimar Hale Balcıoğlu ile İzmir’in bol yokuşlu
semtlerinden Köprü’deki tarihi evin içindeki
ofisinde buluşup keyifli bir söyleşi yaptık.
Hale Balcıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarlık bölümü 1985 yılı mezunu. İzmirli
ressam ve mimar Nafi Çil ilk hocası olmuş,
onun atölyesinde yetişmiş.
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Aslında, hep aklında İstanbul’da tasarım
okumak varmış. Lise son sınıfta ani bir
şekilde babasının vefatı nedeniyle annesine,
ailesine destek olmak için İzmir’de kalmaya
karar vermiş.
Hastalık sürecinde, babam bana bir gün
“Kızım, mimar olmayı düşünür müsün?” diye
sormuştu. Sanırım bendeki ışığı görmüştü.
Bu sözü içime çok işledi, gönlümde yer etti.
O yüzden bunu babamın vasiyeti olarak
gördüm ve İzmir’de kalıp mimarlık okumaya
kadar verdim. Tek tercihimdi, kazandım.
Mezun olduktan sonra da aklım hep
yurtdışında, özellikle Londra’daydı. Sanırım
sonunda İzmir’in kaderim olduğunu anladım,
burada kalmaya karar verdim. Ama yine
de iş hayatımın ilk on, on beş yılını kabıma
sığamadığım, başka başka yerlere gitme
arzusuyla dolu olduğum günler olarak
hatırlıyorum.

Hale Balcıoğlu
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Bu güzel mahalleye nasıl, ne
zaman geldin?
İlk ofisim Alsancak, Gül Sokak’taydı.
Ressam bir müşterim, ki daha
sonra yakın arkadaşım oldu,
Köprü’de gördüğü, beğendiği
eski bir evden söz edip bakmamı
istemişti. Karşımda yıkıldı, yıkılacak,
harabe bir ev duruyordu! İşte ilk
görüşte aşk! O evin restorasyonu
ile başlayan Köprü maceram,
daha sonra ofisimi bu mahalleye
taşımamla devam etti. Bununla da
yetinmeyip bir kaç eski ev daha
değiştirdikten sonra buradayım
artık! Benim bu mahalleye gelmeme
neden olan o evin restorasyon
projesi ile bir de koruma ödülü
kazandık.
Sen de eskiyi sevenlerdensin!
Nasıl sevmem? Bu mahallede en
az on beş eski ev restorasyonunda
çalıştım, katkı koydum. Viran evleri
tekrar yaşama kazandırmak gibi bir
görevim olduğunu düşünüyorum.
Eski ile yeniyi karıştırmayı, eskiyi
bugüne taşımayı seviyorum. Tanıdık
bir örnek vereyim. Sevgili ÜlküErgin İskit’in Sakin Ev’i çok severek
çalıştığım böyle bir projeydi.
Eskinin bugüne taşınmış en güzel
örneklerinden biridir Alaçatı’daki bu
taş ev kompleksi.
Herkes az çok hayattaki duruşunu
mesleğine taşır. Senin hayat
görüşün mimarlığına nasıl yansıdı?
Bir tarzın var mı?
Çok övünerek söylüyorum,
bir tarzım yok! Tarzsızlığı
savunmuyorum ama sadece
benim yaklaşımımın bu yönde
olduğunu belirtmek istiyorum.
Tarzımın olması demek, yaptığım
işte kendimi dayatmam demek
olur. O yüzden tarzsızlığı şöyle
algılıyorum. Mimarlıkta iki önemli
detay vardır. Birincisi işin kurgusu,
yani matematik kısmı... İkincisi de
işin atmosferi, yani sanat kısmı...
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Hâlâ çok yoğun,
tek merkezli, benim
etrafımda dönen
bir iş hayatım var ve
başlangıçtan beri aynı
tempoda çalışıyorum.
2022 yılı için güzel
hayallerim var, daha
farklı bir boyuta
geçmeyi düşünüyorum.
Vizyonunu algıladığım
son projem olacak, daha
kollektif bir proje...

Gelişim Okul Kampüsü olduğunu
söylüyor ve ekliyor gözleri
parlayarak, “En sevdiğim bir projem
yok ama taşını okşadığım, duvarını
elleyip, sevdiğim çok projem var!”
Ya hayal projen?
Hâlâ çok yoğun, tek merkezli,
benim etrafımda dönen bir iş
hayatım var ve başlangıçtan beri
aynı tempoda çalışıyorum. 2022 yılı
için güzel hayallerim var, daha farklı
bir boyuta geçmeyi düşünüyorum.
Vizyonunu algıladığım son projem
olacak, daha kollektif bir proje...
Mimarlık vazgeçebileceğim bir konu
değil ve mimarlık ofisi olarak bir
oluşumumuz zaten var. Alanımızı
biraz daha değiştirip, başka birimleri
de devreye sokmayı düşünüyoruz.
Mimarlık dışında tasarım, sanat
atölyeleri vb. geniş içerikli bir köy
projesi olacak...
Mimaride estetik mi, fonksiyon
mu yoksa sürdürülebilirlik mi? Ya
kentsel dönüşüm?
Benim mimarimde tüm bunların
hepsi bir arada olmak zorunda. Biri
bir diğerinden daha önce ya da
daha öte değil, olamaz. Etle tırnak
misali! Hepsi bir bütünün parçaları
ve bu parçaların birlikteliğinin daha
anlamlı oluğunu düşünüyorum.

Hale Balcıoğlu Ofisi
Yaptığım her işte, ben o mekânın
sahibiyle bir yolculuğa çıkıyorum.
Her mekân ayrı bir yolculuk!
Üstelik hiç tekrarı da yok, devamlı
bir heyecan var! Örnek vereyim
mi? Arap şeyhi kıvamında bir
müşterime oldukça arabesk tarzda,
altın varaklı, oymalı detayları ile öne
çıkan bir ev yapmışlığım da oldu!
(Gülüşmeler)

Mimar olarak nasıl katkı koyabilirim,
nasıl kişilerin yaşantılarını çoğaltıp
zenginleştirebilirim, en önemli unsur
bu benim için. Mimari açıdan kendi
tatminimi çok yukarıda tutarken,
bu tatminimin en önemli ayağını
ise yaşantılara katkı olabilmek,
yeni dünyalar sunabilmek, yeni
pencereler açabilmek oluşturuyor.
Kentsel dönüşüme gelince şu anda
yaşadığımız durum yozlaştırılmış
halidir. Adı üstünde zaten, kenti
dönüştürüp yeni bir kent yaratmak
asıl amaç, binaları yenilemek değil!
Binaları ve çevreyi bir bütün olarak
ele alıp, yeşil alanları, parkları,

En sevdiği ve en büyük projesini
sorduğumda otuzbeş yıllık yoğun
iş hayatında çalıştığı her projesini
sevdiğini, bir ayrım yapmadığını
ama daha çok küçük ölçekli
projelere yakınlık duyduğunu,
ölçek olarak da en büyük projesinin
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oyun bahçeleri, spor alanları ile
birlikte yaşam alanlarını içeren tek bir
kompleksin olması gerekiyor.
Başkaları için yaşam ve çalışma
alanları tasarlayan Hale’nin yaşam
alanı nasıl?
Yaşam alanım benim için hep önemli
olmuştur. Kendi dünyam
ve hayatı paylaştığım eşimin
dünyası evimize de yansıyor. Evde
yaşayan herkes için, istediğinde
kendi sığınağına saklanabileceği özel
alanlar oluşturduk. Bir arada vakit
geçirmek istediğimiz zamanlar için
de ortak paylaşım alanlarımız var,
tıpkı meeting point gibi! Her alan
detaylarla öne çıkıyor çünkü detaylar
bizim vazgeçilmezlerimiz. Müşteri
ilişkilerimde kendime ait bir tarzı
dayatmaktan ne kadar kaçınıyorsam
evde de tam tersi bir durum var. Hem
ben hem eşim maksimalist ruhumuzu
her yere dayatmış durumdayız.
Kızınız Ekin’in sanatı seçmesinde ev
ortamınız ne kadar etkili oldu?
Evimizde, ailemizde sanat hep vardı.
Babasının da bir sanat galerisinin
olması Ekin’in meslek seçiminde
etkili oldu, çünkü sanatın içinde
büyüdü diyebilirim. Mimar olmak
istememesinin en büyük nedeni,
mimarlık hayatımda yaşadığım süreci
benimle birlikte çok yakından yaşamış
olmasıdır. Ekin’i çizim masamda
ve inşaatlarda büyüttüm dersem
abartmış olmam.
Ofisteki dünyan nasıl?
Aynı şekilde ofisimiz de çok renkli
bir dünya sunuyor. Ofiste de sevgili
ortağım ve ekibimizle birlikte,
hepimiz, çok özel bir mekânda
çalıştığımızı biliyoruz. Mekânın
bir tılsımı olduğunu hissediyoruz.
Ofisimizde de yine evdeki gibi her yer
detaylarla zenginleşmiş durumda.
Çünkü dünyamız zengin bir dünya!
Mekânlarımızı özenle ve sevgiyle
oluşturuyoruz.
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Begüm Tatari (’98)

Mitosların Uyanışı’ndan Hamam’a

Ekin Balcıoğlu (’09)
“Benim kabilemin, Rus hamamındaki insanlar
olduğunu fark ettim.”
bir araya getiren çift anadal
programında eğitimimi sürdürdüm.
San Francisco’da çok keyifli 3 yıl
geçirdim. Doğası, enerjisi ve havası
bana çok güzel günler yaşattı.

Mimar bir anne ile İzmir’in köklü sanat galerilerinden birinin kurucusu
olan ressam bir babanın tek çocuğu. Armut dibine düşmüş, o da yaratıcı
işlerle uğraşıyor. Moda tasarımı, güzel sanatlar ve görsel sanatlar eleştirisi
alanlarında eğitim almış. Sanat pratiği resim alanında yoğunlaşmış;
New York, San Francisco, Londra, İzmir, İstanbul, Bodrum ve Sofya’da
kişisel ve karma sergiler açmış. IMPACT Social Entrepreneurship Award
ve Murphy & Cadogan Contemporary Art Award’a lâyık görülmüş. Şu
sıralar ise gündeminin odak noktasında, yeni çıkaracağı Hamam adlı
dergi bulunuyor.
Ekin’le, iç tasarımını Annesinin yaptığı Be Water Coffee & Book Store’da,
kendi tablolarının asılı olduğu duvarın dibindeki masada buluştuk.
Londra’dan New York ve San Francisco’ya, Amerikan yerlilerinin yaşam
alanından Rus hamamlarına gittiğimiz, yaklaşık 1,5 saatlik bir söyleşi
yaptık. Sade, dingin, zarif, kendini özenli ve tutkulu bir şekilde ifade
eden Ekin, yaşamın içinde su gibi akıyor. Buluşma yerimiz, bu açıdan da
manidar olmuş.

ACI mezuniyetinden sonra hayatın
nasıl ilerledi?
ACI’dan mezun olduktan sonra
Londra’ya taşındım ve Central
Saint Martins College of Art &
Design’da eğitimime başladım.
CSM çok sanatsal bir okul, moda
tasarımı okurken sanata daha
fazla ilgi duymaya başladım ve
sanatın kalbimin alanı olduğunu
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fark ettim. Londra’da 4 yıl yaşadım
ve sonrasında ABD’de hem sanat
hem de yazmayla ilgili yüksek lisans
yapmaya karar verdim. Çift yüksek
lisans yapmayı planladığım için San
Francisco’daki California College
of the Arts’a başvurdum ve kabul
edildim. Güzel sanatlar (Master of
Fine Arts) ve görsel eleştiri (Visual
and Critical Arts) programlarını

Mitosların Uyanışı
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Okul bittikten sonraki yaz Kuzey
Dakota’da yerli Amerikalılar’ın kutsal
topraklarına yapılmak istenen
petrol boru hattına (Dakota Access
Pipeline) ya da bizim deyişimizle Kara
Yılan’a karşı Standing Rock direnişine
katıldım. Amerikan yerlilerinin kutsal
toprakları ve mezarlıklarını da tehdit
eden rota, Missouri Nehri’nden
iki defa geçip aynı zamanda bu
bölgede yaşayan yerlilerin su
kaynaklarına yönelik ciddi bir tehdit
oluşturmaktaydı. Bir arkadaşımla
beraber, San Francisco’dan
Standing Rock’a 2.000 mil karayolu
seyahati yaptım. Su koruyucularının
arasına katılıp, dondurucu soğukta
çadırlarda kalıp komün hayatı
yaşadık. Dünyanın her yerinden
gelen yerliler, aktivistler, sanatçılar,
gazeteciler, çevreciler, cesur ve
açık yürekliler ile bir araya geldik.
Protestolara katıldık, ritüellerde yer
aldık, birlikte yemek yaptık, şarkı
söyledik, güldük, savaştık. Su, doğa
ve barış için el ele verdik. Yaşadığım
en özel deneyimlerden biriydi. San
Francisco’ya geri döndüğümde New
York City’e gitmeye karar verdim.
Şehri keşfetmek istiyordum.
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Sadece bir hafta kalmam
gerekirken enerjiye, mimariye,
müzelere ve kültüre âşık oldum.
Yazın geri kalanını New York’ta
geçirdikten sonra bu yoğun
şehre taşınma kararı verdim.
Sonbaharda taşındım. New Yorklu
bir arkadaşımın önerisi üzerine
Rus ve Türk Hamamlarına (Russian
and Turkish Baths) bir diğer adıyla
banya’ya üye oldum ve o anda bir
ritüel yarattığımı ve bu komünitenin
içine girdiğimi fark ettim. Sıcak
ve soğuk, buhar ve su arasındaki
uyumlu karışımlar, zihin-beden
bağlantımı güçlendirdi. Banya’da
terlerken, hayatımın en ilginç
insanlarıyla tanıştım. Profesyonel
sporcular, Hasidik hahamlar,
yazarlar, şifacılar, sanatçılar ve 50
yılı aşkın bir süredir her hafta aynı
saunaları ve buhar odalarını ziyaret
eden bazı müdavimler.

Ekin Balcıoğlu, Alaçatı

Ekin Balcıoğlu Be Water Coffee &
Book Store’da tablolarıyla

Ben de buranın müdavimi oldum
ve buranın hem şifa yeri hem de
bir kabile gibi olduğunu, benim
kabilemin de buradaki insanlar
olduğunu fark ettim.
Sonra New York’ta yaşamaya
devam mı ettin?
New York’ta 2,5 yıl kaldım, bu
süreçte birkaç farklı sanatçının
yanında çalıştım. Aynı zamanda
yazın İzmir’e gelip resim
çalışmalarıma devam ettim. The
New York Art Residency and
Studios (NARS) Foundation’dan
2017’de burs kazandım ve 3 ay
Brooklyn’de bir atölyede konuk
sanatçı olarak kaldım. Her gün
bisikletle oraya gidiyordum, bir
saatlik zorlu bir yoldu. Çok hızlı bir
hayatım vardı. New York bana ağır
gelmeye başladı. İlişkiler yoğun,
hızlı, yorucu, tüketiciydi. Sert bir
şehirdi.
Bir süre sonra dedim ki “ben
psikolojik olarak çok yoruldum,
yarın bir yere gitmem gerekiyor; bu
şehirden çıkmam lazım.”
O zamanlar da aklımda hep bir
şifa merkezi açmak vardı. Böyle
merkezleri araştırıyordum.
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New York’un yakınında
Garrison Institute diye bir şifa
merkezi var. Burada duygusal
dengeyi geliştirmek üzerine
tasarlanan, Alan Wallace ve
Eve Ekman’ın liderliğini
yaptığı Cultivating Emotional
Balance adlı bir eğitim programına
katıldım. Bu benim Dharma (Budist
öğretiler) ile ilk tanışmamdı. İki
hafta sonra Shambala Mountain
Center’da Alan Wallace’in Four
Immesurables inziva programına
katıldım. Şimdiye kadar sessiz
kalıp ifade edemediğim hislerin
başkaları tarafından ifade edildiğini
görmek beni ağlattı.
Dharma benim konuştuğum

dili konuşuyordu. Kalbimin dilini.
Dharma dış katmanlarımı soymama
yardımcı oldu. Meditasyon, inziva
ve öğretiler sayesinde hayatıma
hem özgürlüğü hem de incinebilirliği
davet ettim. Korunmasız olmak
beni duygusal olarak güçlendirdi.
Tutarlı bir biçimde tutarsızdan,
tutarlı bir biçimde tutarlı bir
bireye dönüştüm. Kalbim gitgide
daha da açıldı ve egom erimeye
başladı, korkusuz olmanın
yolunda yürümeye başladım.
Yaşadığım mutlulukların ve acıların
hepsine birlikte minnettar oldum.
Geçirdiğim ruhsal temizlik beni
pek çok türlü negatiften arındırdı.
Düşünce gücünün büyüsünü ve

The Beacon

anda olmanın zevkini hayatımın
her alanında yaşamaya başladım.
New York’un zorluğunun benim
güçlenmem için olduğunu anladım.
Derler ki, tahtayı ipekle okşarsan
yontamazsın ama zımparalarsan,
ondan heykel elde edebilirsin.
New York City’de yaşamak,
özellikle soğuk kışlar ve şehrin
asla durmayan enerjisi zımpara
kâğıdının ta kendisiydi. Banya‘da
ne kadar zaman geçirirsem
geçireyim zalim kışlarda NYC’de
ruhumu sıcak tutamadım.
2018’in mayıs ayında İzmir’e yaz
için geri döndüm ve orada San
Francisco’ya geri taşınma kararı
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Derginin içeriğinde
fotoğraf, resim, heykel
projeleri, şiirler, kısa
hikâyeler ve makaleler
yer almakta. Mesela
dergimizde yer alacak
bir proje Mark Edward
Harris’in, “The Way of
the Japanese Bath”
adında Japonya’daki
farklı kaplıcaları çektiği
bir fotoğraf projesi.

aldım. CCA’da okurken üç yıl orada
yaşamıştım, fakat bu sefer farklıydı.
San Francisco’ya ilgili bir planın
var mıydı?
San Francisco’ya 3 yıl sonra
geri dönmüş oldum, orası
bıraktığım gibi değildi. Silikon Vadisi
nedeniyle her sene daha da fazla
değişiyor, ABD’nin en yüksek emlak
fiyatları orada. Ev arkadaşıyla
yaşamaya başladım. Yarı zamanlı
bir iş bakıyordum.
NY Russian and Turkish Bath’ten
tanıdığım bir arkadaşımın
bahsetmesi üzerine serin bir aralık
günü Archimedes Banya’ya vardım.
Çevrenin unutulmuş hissi vermesine
ve tüm garipliklere rağmen, buranın
kendine özgü tuhaflığını hemen
kucakladım. Sıcak ve buharlı
saunaları ve Rus bir çalışanın
başka bir adama güçlü bir platza
verdiğini görünce ruhumun erimeye
başladığını hissettim.
Birbirleriyle Rusça konuşuyorlardı
ve dili konuşmasam bile bir
rahatlama hissi ile doldum.
Tarkovsky’nin filminden bir sahne
gibiydi. Banya’dan ayrılırken, platza
ustasının arabasına bindiğini
gördüm, koşarak onun yanına
gittim ve burada çalışmak istediğimi
söyledim. Yöneticiye e-posta
atmamı ve ondan bilgi almamı
söyledi, ben de aynen dediği gibi
yaptım. Bir sonraki sefer Banya’ya
gittiğimde işe alınmıştım.
Banya, yalnızca sıcaklıkların değil,
aşırı uçların da bulunduğu bir yer.
Archimedes geniş bir yelpazede
insanı davet ediyor. Giysilerin
isteğe bağlı olduğu bu alternatif
ortamda tüm şekil, boyut, renk ve
yönelimlerden konuklar, büyük
bir açık hamamda birbirlerine karışır.
Konuklar sauna ve buhar odaları
ile sıcak ve soğuk havuzlara girip
çıkarlar. Tipik bir konuk için banya
gevşeyecek bir yer gibi hissedilir.
Ancak orada çalışan insanlar ve
müdavimler için banya, hayatın
içinden geçip pek çok farklı yaşamı
deneyimlemiş insanlara bir çıkış
noktasıdır.
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Banya’nın çalışma koşulları
yoğundur; Rus fırını size bir
ejderhanın nefesinin içindeymiş
gibi hissettirir, soğuk havuz (40°F
/ 5°C) cildinizin her yerine bin
bir minik iğne gibi batar. Platza
bu saunanın içinde gerçekleşir.
Meşe ve huş ağacının dallarından
yapılmış buketler “venik” ile
insanların vücuduna temas edip
vücutlarını bu işlem ile detoksifiye
eder. Ben de banya’da platza
mastırı oldum. Platza mastırları
insanları nefeslerine yönlendirip
onları nefesleri ile kontrol altında
tutmaya çalışır. Sıcak ve soğuk
şoku kafanızı güzel yapar. Platza
sonrasında buzlu suya atlamak
en cesur insanlara bile çığlık
attırabilir. Müşterilerimin birçoğu,
bu deneyimi yaşamlarını değiştiren
bir duygu olarak tanımlarlar. Kimisi
için bu bir iyileşme ve şifalanma
sürecidir. Bunun sonrasında bazıları
uyuyakalır, bazıları konuşur, bazıları
gıdıklanır, bazıları ise sadece
gülümser.
“Bu dergi ile amacımız sanat,
maneviyat, tasarım, mimarlık
ve banyo kesişimini bir araya
getirmek.”
Dergi düşüncesi nasıl ortaya çıktı?
Partnerim Steve (Weiner) ile de
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Archimedes Banya’da tanıştım,
6 ay önce birlikte yaşamaya
başladık. Akşamları sohbetlerimiz
oluyor. Bir gün bana WET
Magazine diye bir dergiden
bahsetti; 1976’da Leonard Koren
tarafından çıkarılmış. Koren,
mimar ve araştırmasını Doğu ve
Batı banyoları üzerine yapmış.
Batıda banyonun gerçek işlevini
kaybettiğini görmüş. Banyonun
işlevinin sadece fiziksel değil,
aynı zamanda ruhsal bir yıkanma,
arınma olduğunu söylüyor.
Doğuda öyle. Batıdaysa, pek
öyle görülmüyor. Çünkü komünal
bir şey daha bireysel olmaya
başlıyor, o zaman da ruhaniliğini
kaybediyor. Steve’le sohbetlerimiz
sonrasında bu ilginç banya
kültürünü daha geniş kitlelere
yaymak istediğimizde hem fikir
olduk ve WET’ten ilham alarak bir
dergi çıkarmanın amacımıza en iyi
hizmet eden araç olduğu kanısına
vardık. Bu dergi ile amacımız sanat,
maneviyat, tasarım, mimarlık ve

ACI’dan mezun olduktan
sonra Londra’ya
taşındım ve Central Saint
Martins College of Art
& Design’da eğitimime
başladım. CSM çok
sanatsal bir okul, moda
tasarımı okurken sanata
daha fazla ilgi duymaya
başladım ve sanatın
kalbimin alanı olduğunu
fark ettim. Londra’da
4 yıl yaşadım ve
sonrasında ABD’de hem
sanat hem de yazmayla
ilgili yüksek lisans
yapmaya karar verdim.

banyo kesişimini bir araya getirmek.
Benim için bu kültür aynı anda şifa,
kutlama, temizlik ve rahatlamadır
ve bu kültürü okuyucularımızla
paylaşmak istedik. O yüzden
bize ilham olan kişiye, Koren’e
bir e-posta gönderdik. Koren bizi
desteklediğini söyledi ve bu bizi
çok motive etti. Birkaç ay boyunca
birçok kişiyle konuştuk.
Bu sürede aynı zamanda Open
Heart adını verdiğim ilk bültenimi
çıkarmaya başladım. Niyetim,
eserlerimi satın alan kişilerle mevcut
ve gelecek projelerime dair haberleri
paylaşmaktı. Benim bir eserim
alındığı zaman, bir parçam artık onu
alanla birlikte yaşıyor. Bu beni çok
onurlandıran bir şey. O yüzden ben
de bir şekilde onları onurlandırmak
istedim bu yazdıklarımla. Değer
verdiğim insanlar ve böyle bir ilişki
kurmak benim için çok önemli. Kendi
kabilemi oluşturuyorum bir nevi.
“Bu benim dünyam ve bunun içinde
yer aldığınız için size saygımı ve
teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde
düşündüm.
The Banya Journal senin fikrin
miydi?
Yazdıklarımı okuyan iş arkadaşlarım
ve patronlarım mükemmel
yazdığımı söylediler. Ben de onlar
için bir şeyler yazmak istedim. The
Banya Journal adında, aylık 30
bin kişiye, Archimedes Banya’ya
gelenlere gönderilen dijital bir bülten
yazmaya başladım. Şimdilik iki sayı
çıkardım. Bu yaptıklarımdan dolayı,
birkaç ay önce Banya’nın yaratıcı
yönetmeni oldum ve beni yılın
elemanı seçtiler. Şimdi haftada 3
gün Banya’da çalışıyorum, platza
yapıyorum, Banya’nın yaratıcı
işleriyle ilgileniyorum ve dostlarımla,
müşterilerimle birlikte terleyip
sosyalleşiyoruz. Diğer dört gün
de Steve’le birlikte dergimiz için
çalışıyoruz.
Derginin içeriği nasıl olacak?
Derginin içeriğinde fotoğraf, resim,
heykel projeleri, şiirler, kısa hikâyeler
ve makaleler yer almakta.
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Mesela dergimizde yer alacak bir
proje Mark Edward Harris’in, “The
Way of the Japanese Bath” adında
Japonya’daki farklı kaplıcaları
çektiği bir fotoğraf projesi. Başka
bir proje Don Porcella’nin pipo
temizleyicileri ile yaptığı kaplıcada
yıkanan insanların heykeli. Diğer
bir katılımcımız Mikkel Aaland.
Kendisi 42 yıl önce Sweat adlı
bir kitap yazmış Norveçli-San
Franciscolu bir yazar; saunanın bir
akım olduğunu düşünüyor ve bu
akımın barış getirdiğinden yana.
Birkaç ay önce onunla tanıştım
ve yazarlarımızdan biri olmak
istediğini söyledi.

İnsanlar, yaralarını kaplıcalarda
iyileştirmeyi hayvanlardan
öğrenmiş. Mesela Japonya’da
maymunlar, ne zaman yaralansa
kaplıcaya giriyor. Suyun,
minerallerden dolayı iyileştirme
özelliği var.

“Barışı büyütmek, insanlarla
bu kadim kültürü, bilgeliği
paylaşmak istiyoruz.”

Bu dergi, hayatımdaki farklı
kümeleri bir anda birleştiren, bir
araya getiren, bütünleştiren bir
şey oldu. Derginin editörü ve
Steve’le birlikte yaratıcısıyım.
Bu, sanattan çok farklı bir
şey. Daha çok küratörlük gibi.
Sanatta yalnızsın, bu daha
kolektif. Üstelik ilk kez bir şirket
kuruyorum. Çok heyecanlı ve
yoğun ama keyifli günler.

Dijital olarak mı
yayınlayacaksınız?
Hem dijital hem de baskı olarak
yayınlamayı planlıyoruz. Temmuz
ayında dergimizi basıp kargoyla
New York’a postalayacağız.
Türkiye’de de satacağız ama esas
pazarımız ABD ve Avrupa. Yılda
4 kez çıkaracağız, ilk sayımız 112
sayfa oluyor.
Dergimizin adı Hamam - The
Magazine of Letting Go. Hamama
girdiğimiz zaman bir sürü şeyi
salıveriyoruz. Bu bize bir huzur
getiriyor. Dergimiz de elle
tutabileceğiniz ve size salıverme
hissi veren bir obje. Motifimiz
“bırakmak, salıvermek”.
Genel olarak yaptığım her şey,
şifa ve ruhanilikle bağlantılı.
Hamam’ın misyonu, sanatımdaki
misyonla da ilişkili. Bizim için bir
şeyin otantik ve samimi olması
çok önemli. Okurlarımızla birlikte
büyümek gibi düşünüyoruz bu
yaptığımız çalışmaları. Biz tohumu
atıyoruz ve bunu hep birlikte
sulamak istiyoruz. Amacımız barışı
büyütmek, insanlarla bu kadim
kültürü, bilgeliği paylaşmak.
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Yaşamında su, önemli bir rol
oynuyor.
Bütün hamamların, banya’nın,
kaplıcaların ana oyuncusu su.
Suyla çok yakın bir ilişkim var.
Yaptığım eserler de suluboya.
Nereye gidersem gideyim, yolum
hep suyla bir oluyor. Yaptığımız
dergi de onunla çok bağlantılı.
Temelinde su var her şeyin.

Yaratıcı işlerle uğraşmanda acaba
evdeki ortamın etkisi oldu mu?
Tabii ki. Zaten çocukluğumdan
beri sanatın içinde büyüdüm.
Hep o yönüm desteklendi, o
yüzden şükran doluyum aileme.
Beni çoğu şeyde çok özgür
bıraktılar. Bu tabii zorluklar da
getirdi ama kendimi bulmama
yardımcı oldu. Ailem bu konuda
ve sanat konusunda bana hep
çok güvendi. Sanatın ekonomik
anlamda zor bir meslek
olduğunun farkındayız. Ama
ben bir şeye inanarak çalıştığım
zaman bunun bana geri
döneceğini biliyorum. Düşüncemi
bu noktada tuttuğumda,
gerçekliğimin de bu olacağına
inanıyorum. Annemle Babam
bana her zaman ilham verdiler.
Evimiz kütüphane gibi. Babamın
kitapları, Annemin öğretileri…
Çok katkısı oldu, hâlâ oluyor.

Geçen yaz Alaçatı’daki Art Shop’ta
açtığın Mitosların Uyanışı başlıklı
sergiden bahseder misin?
Sıcak bir Temmuz gecesinde bu
sergimi açtım. Mitosların
Uyanışı, ilhamını antik
Mezopotamya ve Yunan
medeniyetlerinin mitolojilerinden
ve heykellerinden alan bir
dizi suluboya ve mürekkep
resmi. Atalarımdan her zaman
derinden etkilendim. Aile
dizimi aracılığıyla ve bilimsel
olarak bir tüpe tükürerek DNA‘mı
23andme tarafından analiz
ettirerek köklerime daha
da yaklaştım. Mitosların
Uyanışı‘nı yaratırken arzum
köklerimin hikâyelerinin ve
ruhlarının hayata geri dönebileceği
bir alan oluşturmaktı. Mitosların
Uyanışı ve geçirmiş olduğum
duygusal ve ruhsal temizlik
sayesinde bir Anka kuşu gibi
yeniden doğmuş ve uyanmış
hissediyorum.
instagram: instagram.com/ekin_balcioglu
websitesi: ekinbalcioglu.com
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Nükhet İzmiroğlu (’71)

YenidenBiz… Ashoka… Esas Sosyal…
Türkiye’nin Mühendis Kızları…
Sosyal projelerin arkasındaki isim:

Ayşe Güçlü Onur (’92)

Egon Zehnder ortağı olarak…
Egon Zehnder’deki iş yaşamına değinmesini istiyorum:
“TEB’deki ilk senemin sonunda Egon Zehnder ile
tanıştım ve sonrası ‘love story’. Bizim şirket uluslararası
eşit bir ortaklık yapısı ile çalışıyor. Ofisler ve danışmanlar
arası işbirliğini teşvik eden bir ödüllendirme mekanizması
var. Daha ilk günden ortak oluyormuşcasına derin bir
analiz yaparız, dolayısıyla işe başlayan kişi de ilk günden
kendini bir ortak gibi hisseder ve öyle davranır.
Ne mutlu ki ben de on bir yıldır bu ailenin bir parçasıyım.
Ayrıca 2019 ortasından beri Türkiye ofisinin liderliğini
yapıyorum. Benim uzmanlaştığım sektörler daha çok
Finansal Hizmetler ve Girişim Sermayesi Fonları… Üst
düzey yöneticilerin atanması, değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi alanında çok çeşitli projeler yapıyoruz.”
Ayşe Güçlü Onur

“Egon Zehnder’de çok iyi okullardan mezun olmuş, çok iyi şirketlerde on-on beş
yıl deneyim edinmiş, çok iyi yerlere gelmiş süper kadınlarla tanıştım. Bu kadınların
ortak özelliği iş hayatına ara vermiş olmalarıydı. Bir şekilde beni bulmaya başladılar
çünkü Egon Zehnder’de kadınların iş hayatına girmesiyle ilgili projelerimiz var”

ACI sonrası Boğaziçi Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden mezun olup Duke Üniversitesi’nde
MBA derecesi alan Ayşe’nin iş yaşamı, İstanbul’da
Arthur Andersen’de Kıdemli Danışman olarak
başlıyor. Yüksek lisans sonrası New York ve
Londra’da Booz Allen Hamilton’da Strateji
Danışmanlığı yapıyor. Ardından tekrar İstanbul…
“New York ve Londra sonrası İstanbul’u tercih
etmenin nedenini açıklar mısın ?” diye soruyorum:
“Simiti özledim. Şaka bir yana, Türkiye ile ilgili olan
her şeyi, ailemi ve arkadaşlarımı çok özlemiştim.
Dünyanın iki büyük şehrinde yaşamak inanılmaz
keyifliydi ancak sevdiklerime yakın olmak benim
için çok önemliydi, bunu tüm varlığımla hissettim.
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Ciddi bir ikilem yaşadım; Türkiye’ye dönmek bir
açıdan bakıldığında çok başarılı giden bir kariyeri
terk etmek demek mi olacaktı? Bu da benim
için ciddi bir korku idi. Ancak ayrı kaldığım süre
içerisinde Türkiye’nin de çok geliştiğini ve bana
farklı vizyon katacak Kariyer fırsatları olduğunu
fark ettim. Ve bir noktada derler ya… “I took a
leap of faith”… TEB bana 33 yaşında doğrudan
Genel Müdüre bağlı bir pozisyon teklif edince
geri çevirmedim.”
Ayşe İstanbul’da BNP Paribas / TEB’de Strateji
ve İş Geliştirme departmanını kurup yönetiyor.
On beş yıldır da yine İstanbul’da, Egon Zehnder
ortağı olarak grup liderliği yapıyor.

The Beacon
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Amerika’da yüksek lisans yaptığım
dönemde tanımıştım ve takip
ediyordum. Ashoka’yı Türkiye’de
kurmaya karar verdiklerinde
yollarımız kesişti. Ashoka
dünyadaki sosyal girişimcileri
belirleyen ve onları kendi ağına
alarak geliştiren, büyüten bir vakıf.
Son üç yıldır da Ashoka Vakfı’nın
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
yapıyorum. Bu sayede Türkiye’de
sosyal girişimcilik konusunda köklü
aileler tarafından oluşturulan farklı
sosyal insiyatiflerin de bir parçası
oldum. Esas Holding’in kurduğu
Esas Sosyal ve Limak Holding’in
kurduğu Türkiye’nin Mühendis
Kızları, bunlardan bazıları…”

Ayşe Güçlü Onur

“İnsanların nereden
geldiklerini, daha
önce ve bugün neler
yaptıklarını ve nedenini
gerçekten merak
ediyorum”
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“Sosyal projeler işinle entegre mi,
yoksa sosyal sorumluluk olarak mı
vakit ayırıyorsun?” sorusunu şöyle
cevaplıyor: “Bu kadar büyük bir zevkle
ve enerjiyle sosyal projelere vakit
ayırabilmemin bir sebebi de aslında
işimle birçok açıdan entegre olmaları…
En güzel örneği de YenidenBiz…
Egon Zehnder’de çalışmaya
başladıktan sonra kadınların iş
hayatında daha çok yer almaları
konusuna daha çok odaklanmaya
başladım. Özellikle de farklı kırılma
noktalarından sonra iş hayatının
dışına çıkmış kadınların iş hayatına
dönmekte çok zorluk çektiklerini
farkettim. Şimdi YenidenBiz
terminolojisinde ‘hazine’ olarak
adlandırdığımız, onlarca yüksek vasıflı
kadınla tanıştım.
Onları tekrar iş hayatına hazırlamak ve
şirketlerle buluşmalarını sağlamak için
YenidenBiz’i kurduk…”

Sosyal projeler
YenidenBiz Derneği’nin amacı, işe
yeniden başlamak isteyen kadınlara
destek olmak. Zira pek çok kadın,
başta yeni anneler, kariyerlerine
bir süre ara verip iş yaşamına geri
dönmek istediklerinde, işveren
tarafından geri çevriliyorlar. Bir yıl
bile ara verseler ‘iş hayatından uzak
kalmış’ gerekçesiyle eleniyorlar. Son
derece kalifiye, iyi eğitimli, deneyimli
ve aranan yetkinlikleri fazlasıyla
taşıyan adaylar olsalar bile... Ayşe,
bu ‘yetenek problemi’ni gören
kadınlardan biri ve Egon Zehnder’de
grup lideri oluncaya kadar Derneğin
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmış.
Ashoka, Esas Sosyal, Türkiye’nin
Mühendis Kızları gibi sosyal
projelerde de üyelik, danışmanlık gibi
sorumluluklar üstlenmiş.
Onlarla tanışıklığını şöyle açıklıyor:
“Sosyal girişimcilik hayatımın
çok önemli bir parçası. Ashoka’yı
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ACI deyince…
“ACI’ın sana kazandırdıkları, senin için
önemi?” diye soruyorum: “Nereden
başlasam… ‘Ailemle birlikte beni
ben yapan en temel etken’ derdim.
Özellikle sosyal girişimcilikle ilgili
tutkumun nereden kaynaklandığını
düşündüğümde dönüp dolaşıp ‘enter
to learn, depart to serve’ motto’muz
geliyor akla… O ruhla yedi yıl boyunca
okula gidip gelmek ve senin gibi o
ruhu soluyan yüzlerce insanla yolların
kesişmesi… Benim kardeşim yok. Ama
hâlâ en yakın arkadaşlarım ACI’da
edindiğim arkadaşlar. Yıllar, yollar bizi
ayırmadı, bana kardeşlik duygusunu
hep tattırdı… Dolayısıyla ACI da bir
nevi ailem gibi oldu. Daha ne olsun…”

“İyi okullarda okudum,
güçlü firmalarda
çalıştım ama ACI’ın
bana kazandırdıklarını
hiçbirine değişmem”
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Banu Kitiş Dağıstan (’98)

Kişisel gelişim
ajandası

Renkler, Dişilik ve
Yaratıcılık

Estel Bensinyor Aydoğmuş (’04), çizdiği renkli ve özgün kadın portreleriyle
hayranlık uyandırıyor. Sadece çizmekle kalmıyor, kadınlar için dişilikten girişimciliğe
farklı alanlarda hazırladığı ajandalar ve kitaplarla da onların hedeflerine ulaşmalarına
yardımcı oluyor.

Estel Bensinyor Aydoğmuş’un
hayatının merkezinde renkler
oturuyor. Renkler ona hem kendi
tasarımlarını yaratırken hem de
başkalarının yaratma yolculuğuna
destek olurken eşlik ediyor.
2004 yılında ACI’dan mezun
olan Estel, Bilgi Üniversitesi’nde
aldığı reklamcılık lisansını LaSalle
Academy’de iki senelik moda
tasarımı eğitimiyle pekiştirmiş.
İki farklı tekstil firmasında iş
deneyimi kazandıktan sonra bir
karar vermesi gerektiğine inanmış.
“Tekstil sektöründe devam mı,
tamam mı?” İçinden gelen sesi
dinleyerek farklı bir sektöre geçmiş
ve pazarlama iletişimi alanında
kariyerine devam etmiş. “Gerek
işte, gerek yaşamımda karşılaştığım
durumlarda ACI’da aldığım kapsamlı
eğitim ve bakış açısının çok
yardımcı olduğunu düşünüyorum.
Bana göre yetişkin hayatımızda
yapacaklarımız, sadece aldığımız
eğitimleri değil, vizyonumuzu
yansıtıyor. ACI’da okurken çizim
yeteneğimi keşfetmekle birlikte,
birçok farklı alana yöneldiğim için
hayatımda sadece çizim değil,
yazma, konuşma gibi iletişim
kanalları da vardı.

Okulumuzun da
mottosu olan “Enter
to learn, depart to
serve” şu anda benim
yaşama şeklim
adeta. Öğrendiklerimi
dünyaya hizmet
etmek için kullanmak.
Bu söylemin derin
anlamını hissetmeye
ve uygulamaya
çalışıyorum.

ACI bu vizyonu farklı proje ve
kulüplerle bizlere aktardı” diye
anlatıyor bu kararı almasında etkili
olan nedenleri.
“ACI’da dostluklar ve üretme
ilhamı değişmez!”
Konu ACI’a gelince hemen okulun
ondaki yerini, onu nasıl geliştirdiğini
de soruyoruz. Bu sorumuzu şöyle
yanıtlıyor: “ACI’da geçirdiğim yılların
beni çok etkilediğini ancak yıllar
geçtikten sonra anlayabildim.
Sadece yeşil bir kampüste olmak
değil; yazı yazmak, ifade etmek,
kendine bir sosyal çevrede yer
edinebilmek ve bunun projeler
sayesinde olması gerçek hayatta da
kişiyi bulunduğu yerde ayrıştırıyor.
Okulumuzun da mottosu olan
“Enter to learn, depart to serve” şu
anda benim yaşama şeklim adeta.
Öğrendiklerimi dünyaya hizmet
etmek için kullanmak. Bu söylemin
derin anlamını hissetmeye ve
uygulamaya çalışıyorum. ACI’da
her şey değişebilir ama kurulan
dostluklar, verilen vizyon, üretme
ve ortaya koyma ilhamı değişmez.”
Estel, şimdilerde yoğun olarak
İstanbul’daki tasarım atölyesinde
kadınlara özel kitaplar ve kişisel
gelişim ajandaları üretmekle meşgul.
Bu ajandalarla beraber hem bireysel
danışmanlık yapıyor, hem de çeşitli
atölyeler düzenliyor.

Atölye çalışması
48

The Beacon
Estel Bensinyor Aydoğmuş

The Beacon

49

PROFİL

PROFİL
Estel Bensinyor Aydoğmuş ofisinde

Ürünlerden örnekler
Kendi markasını yaratan girişimci
kadınlarla marka tasarımları
üzerinde çalışıyor. Tüm bu
yoğunluğunun arasında çocuk
kitapları çizimleri de yapıyor.
Kadınlara yönelik hazırladığı kişisel
dönüşüm defterleri ve kitapları ise
şöyle sıralanıyor: Menstrüasyon
Döngüsü Defteri, Kadın Doğası
ve Yaratıcılık İllüstrasyon Kitabı,
Markanı Yarat Rehberi, Sosyal
Medya Planlayıcısı, Mistik Kartlar,
son olarak da kadınlara özel senelik
zamansız ajanda olan MAKE
INSPIRE CREATE.
Kadın doğası çok farklı!
Bu ürünlerin ve yaptığı eğitim/
bireysel çalışmaların temelinde
kendi yolculuğunda öğrendiği,
deneyimlediği eğitimlerin ve
yaşanmışlıkların etkisi büyük.
“Benim kariyerim, kendimi
geliştirmek ve kendi özüme olan
yolculuğumu, çeşitli dönüşüm
programları ve ürünler aracılığıyla
aktarmak. Bunun için de kariyerimi
bazen tasarımcı, bazen girişimci,
bazen mentör, bazen içerik üreticisi,
bazen de kendi iyi oluş hali üzerinde
şifa alanında çalışan biri olarak
tanımlayabilirim. Bunların hepsinin
toplamı, yaşamımda ve işimde
kendi potansiyelimi yansıtabildiğim
ve keşfettiğim alanlar” diyor.
Döngülerin bir kadın için çok
önemli olduğuna değinen Estel,
ayın bazı zamanlarında kadınların
daha sezgisel olduğunu, bazı
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zamanlarında liderlik özelliklerinin
arttığını söylüyor. Dişi
özelliklerinin de belirli dönemlerde
arttığını belirten Estel, bazen
de eril yanların daha aktif
olabildiğine dikkat çekiyor. Estel,
anlatmaya devam ediyor: “Kendi
bedenimizi bu anlamda tanımak
demek, yaşamımızı bu öğretiye
göre şekillendirmek demek.
Benim çıkış noktam da bu dişilik
öğretisinden başladı. Döngülerimi
anlamak bana kendi hislerimde
özgür olmayı öğretti. Bunu da
ilk ürünüm olan, Menstrüasyon
Döngüsü Defteri’ne yansıttım. Bu
defter ile kadın şifacılığı hakkında
kısa ve temel bilgilere ulaşırken,
aynı zamanda kendi döngünüzü,
rüyalarınızı, bedensel ve ruhsal
halinizi yazabiliyorsunuz.

Daha sonra gelen yaratıcılık, kadın
girişimciliği ve feminen liderlik
temalarını kapsayan ürünlerim
de hepimize gelen dişil ilhamın
somutlaşmasını kapsıyor. “
“Dünyayı güzelleştirmek hepimizin
sorumluluğu”
“Kadın Doğası ve Yaratıcılık” kitabı
ise Estel’in hem ilüstrasyonlarının
hem de ilham veren yazılarının
yer aldığı kitabı. Bu kitapta hem
çizimleri hem de ilüstrasyonları

The Beacon

The Beacon

aracılığıyla kadınlara ilham
olacak çeşitli süreçleri aktarıyor.
Gelecek projeleri olarak çevrimiçi
eğitimler düzenlemek, yeni ürünler
tasarlamak ve özellikle yurtdışı
projeleri ve iş birlikleri hayal
ediyor. Son sözü yine Estel’e
bırakıyoruz: “Her nesil, kendisinden
öncekilerden öğrendiklerini bir
sonraki nesle taşır. Bu yüzden
dünya sürekli gelişim halinde.
Yeni bilgiler, bilinç, yaşam stilleri
oluşuyor.

Bu değişime adapte olurken,
o değişim içinde yerini bulmak
günümüz dünyasında çok önemli.
Her bireyin sorumluluğu da bu
yaşam döngüsünde ister aile
kurarak, ister bir yaratıma kanal
olarak, dünyayı güzelleştirerek yer
almak. Ben de kendi doğallığımda,
bu döngüye katılarak katkıda
bulunmak niyetindeyim. Hepinize
kendinizi gerçekleştirdiğiniz ve
güzellik yarattığınız bir yaşam yolu
diliyorum.”
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Kerime Arsan (’70)

Cansu Çağlar (’08)
and Internet of Things

I met Cansu at one of those Alaçatı
festivals two years ago. Her mother,
who has an amazing coffee cup
collection, had an exhibition during the
festival. That’s where I ran into Cansu,
who was my student in Lise Prep.
We exchanged a few words. She had
studied Law and was a researcher at
Queen Mary University in London. She
was interested in “the manipulation of
democracy in cyberspace”. The phrase
made me curious and I couldn’t put
it out of my mind. I tried to learn
more about it and tried to get
hold of Cansu in the past two
years. I am glad I have done
so. This interview is about our
rights in the present and in the
future – a topic that we are
not always so aware of.
How did you decide to study
cyberspace?
Following my graduation from
Bilkent University Faculty
of Law in May 2012, I was
accepted for my Bar
Vocational Training
at a law firm in
Istanbul. Upon
completing
my vocational
training, I was
offered a
position at
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the firm. In order to qualify as a lawyer,
you have to take certain courses and
participate in trainings. One of the
tasks I had to do was to write a paper
on an area in which I was interested. At
about the same time, I read an article
published in the Monthly Bulletin of
Istanbul Bar Association about how
social media was used during the Gezi
protests. The article mentioned how
a Twitter user who tweeted could be
identified through an IP address, which
could be considered as personal data.
The importance of personal data, the
usage of social media and the global
effect of data processing through new
technologies fascinated me. In that
regard, I decided to write a paper on
information technology law and more
specifically, about privacy and data
protection. That’s how I first dived into
IT law.
After two years of work experience at
the law firm, I continued my education
at Queen Mary University of London
(QMUL) and completed my master’s
degree. In the meantime, I also obtained
CIPP/E certificate, which is a certificate
that verifies your expertise in privacy
and data protection. Then, I joined the
IT department of another law firm and
worked as a data protection expert. I
went back to QMUL for my PhD after a
year.

The Beacon

Could you tell us about what you
are working on now?
I am working on ‘Normative
Foundations of Privacy Preserving
Practices in the Internet of Things:
How to Eliminate Loss of Control
Under Consent Paradox in the
Internet of Things?’. I focus on
consumer IoT products, which
means connected devices that are
directly marketed to consumers
including wearables and home
appliances. My current research is
conducted by the Department of
Law in conjunction with the School
of Electronic Engineering and
Computer Science. I am funded by
the Life Science Institute at QMUL.
An aspect of this research provides
an opportunity to observe how
disruptive technologies transform
our lives and businesses, which
change the attitude of the
communities towards privacy
matters. I specifically focus on the
following questions:
●

●
●

●
●

Are we aware of how and for 		
what purpose our data is being
collected?
Who is it shared with and how
long is it retained?
Do we have any control over 		
our personal information 		
once we allow companies to 		
collect them?
Do users actually read privacy
policies?
If so, do they understand 		
them and make an informed 		
decision?

I analyse the possible harmful
effects of data processing such
as discrimination, manipulation
and whether it can jeopardise
democracy through using
sophisticated algorithm techniques
to profile and target individuals. I
discuss whether consent is the
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ultimate solution to protect our
fundamental values and ethical
principles like autonomy, selfdetermination and dignity.
(I have already lost control of what
Cansu is saying!) Let’s look at the
dangers of loss of control under
consent paradox.

I am working
on ‘Normative
Foundations of
Privacy Preserving
Practices in the
Internet of Things:
How to Eliminate
Loss of Control
Under Consent
Paradox in the
Internet of Things?’.
I focus on consumer
IoT products, which
means connected
devices that are
directly marketed to
consumers including
wearables and
home appliances.
My current research
is conducted by the
Department of Law in
conjunction with the
School of Electronic
Engineering and
Computer Science.
I am funded by the
Life Science Institute
at QMUL.

Consent is one of the predominant
tools used to lawfully process
personal data. The current
regulations are unprepared to
tackle certain challenges faced
in practice. Privacy policies are
either too long or written in a
technical language and users do
not understand privacy policies. A
research study conducted in 2014
indicated that if an American read
all the privacy policies, they would
have to spend 244 hours per year
reading them.
It is rather difficult to make
predictions about possible
consequences of data processing
but it might be easier to explain
it through an example. Let’s say
you just bought a smart fridge.
This fridge can identify all the
products that are placed in it and
it can inform you when you are
running low. For instance, your
fridge is capable of sending you a
notification when you run out of
milk and maybe it can even make
an online order on your behalf.
Sounds convenient, right? Taking it
a step further, by processing all the
products you buy, companies can
show you targeted advertisements
in accordance with your interests
and maybe they can even offer
discounts based on your specific
likes. I assume, up until now it all
sounds good for most customers.
However, what if the company
is able to predict possible health
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risks you might have and make
predictions regarding whether you
would get diabetes or not. What if
they shared this information with
third parties like your employer?
This could affect your employment
opportunities or your health
insurance premium. Would you still
allow your smart fridge to process
your personal data?
When you purchase a smart device
and consent to data disclosure,
most of the time you allow
businesses to share your data with
third parties and their business
partners as well. Most wearables,
internet-connected toys, other
smart devices and applications
are capable of collecting and
processing a tremendous amount
of data for various purposes,
such as to determine your mental
health, whether you are depressed
or not, your characteristic traits
or sensitive details. All of these
outcomes obtained through data
processing might harm individuals.
Users might be willing to disclose
their information in exchange for
their services, but they should be
able to make an informed decision.
They should be aware of the
possible risks and consequences
of data disclosure.
54

This is all scary! This reminds us
of 1984 by George Orwell! I have
watched The Great Hack. Now I
am wondering about the general
elections and referendums in socalled democratic countries.
As understood from the Facebook–
Cambridge Analytica case,
the data of around 87 million
people was harvested to target
political advertising in the US by
making predictions about voters’
personalities and other sensitive
details. The Great Hack and
other documentaries conducted
regarding this case explain in detail
how voters were manipulated by
using different targeting methods.
Cambridge Analytica determined
the type of emotional and visual
messages that would sway voters’
views and created the content
for them to consume it in order
to change how they think about
something.

We should try to make informed
decisions about who we are
sharing our information with and
understand the purpose of data
collection and data processing. We
have to be cautious about where
we are getting the information. We
always have to question: Is this
source or reading material reliable?
Is this information published by
another source as well? Checking
a fact from a variety of different
sources is always better than
relying on the first website we read.
The last paragraph reminds me
of our English lessons at ACI and
research projects. How strict
teachers were about the reliability
of sources. The things we did for
grades! Now we have to do it to
protect ourselves.
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Begüm Tatari (’98)

Dönem arkadaşım Kamil Tavas,
okul yıllarımızda yaratıcı işlere,
özellikle sahne sanatlarına
meraklıydı. Şimdi dünyanın en
bilinen markalarından biri olan
Google’da çalışıyor. ACI’dan mezun
olduğumuz yıldaki kuruluşundan
bu yana arama motoru olmanın
çok ötesine geçen Google, bugün
bir teknoloji devi. Google’ın, küresel
teknoloji üssü Dublin’deki Avrupa
Birliği genel merkezinde kıdemli bir
çalışan olan Kamil’le, bu deneyimi
hakkında konuştuk.
“İş başvurusu için devamlı
kullandığım arama motoru, bu kez
beni araştırıyordu”
Bilkent Üniversitesi’nde
uluslararası ilişkiler lisansını ve
ardından Hollanda’daki Leiden
Üniversitesi’nde siyaset bilimi
yüksek lisansını tamamladıktan
kısa bir süre sonra başlayan
Google maceran, son 13,5 yıldır
devam ediyor. Bu süreç nasıl
başladı?
Yeni mezun olmanın verdiği
herkes gibi olma körlüğü içinde
başvurmadığım banka, işletme
kalmamıştı. Böyle bir dönemde,
umudunu koruyabilmek zor
olabiliyor. Sonunda Google karşıma
çıktı. İstanbul’a gittiğim bir gün,
yüksek lisanstan tanıştığım bir
arkadaşımın önerisi ile Google’a
başvurdum. İroniktir ki, iş
başvurusu için devamlı kullandığım
arama motoru, bu sefer beni
araştırmaya başladı. Yüz yüze
yaklaşık beş ve telefonla üç
mülakat sonrası işe kabul edildiğimi
söylediler. Google’ın reklam satış
bölümünde başlayan maceram,
YouTube reklamcılığı ile Birleşik
Krallık ve İskandinav ülkeleri dahil
birçok pazarda devam etti. Şu anda
ise Çek, Slovak ve Macar satış
ekibini yönetiyorum.

Teknoloji Devinin
AB Genel Merkezinde Bir ACI’lı

Kamil Tavas (’98)
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Forbes’in 2019 listesine bakacak
olursak, dünyanın en iyi işverenine
sahipsin. Gerçekten öyle mi?
Google’ı Google yapan, ürünleri
olduğu kadar çalışanları. Dünyanın
birçok ülkesinden aldığı iyi
eğitiminin dışında, merakını
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Google’ı Google yapan,
ürünleri olduğu kadar
çalışanları. Dünyanın
birçok ülkesinden aldığı
iyi eğitiminin dışında,
merakını ve bireyselliğini
koruyabilmiş hem
yaratıcı hem de ileri
görüşlü çok insan var.
Böyle bir ortamda
çalışarak başkalarının
deneyimlerinden
öğrenmek bana çok şey
kattı. Google’da yetişip
daha sonra ayrılanlar da
ya kendi girişimleri ile
yeni şirketler kurdular
ya da diğer hayallerinin
peşinden gittiler.

ve bireyselliğini koruyabilmiş
hem yaratıcı hem de ileri
görüşlü çok insan var. Böyle bir
ortamda çalışarak başkalarının
deneyimlerinden öğrenmek bana
çok şey kattı. Google’da yetişip
daha sonra ayrılanlar da ya kendi
girişimleri ile yeni şirketler kurdular
ya da diğer hayallerinin peşinden
gittiler. Bunlardan biri, Pinterest’in
kurucusu Ben Silbermen. Tabii
herkesin duyduğu katlar arası
kaydıraklar, şirket eğitimleri,
“diversity” başlığıyla yapılan sosyal
sorumluluk projeleri, google.org
üzerinden dünyanın sanatı ve
bilgisinin dijitalleştirilmesi de cabası.
Peki Dublin’de yaşamaktan
memnun musun?
Dublin deyince herkesin aklına
“pub”ları, yeşil doğası ve yağmurlu
havası gelir. Huzurlu, insanların
birbirine saygı ve sevgi ile yaklaştığı
bir ülkede her zaman memnun
olursunuz.
Biz Dublin’e alıştıkça, Dublin de
Avrupa’dan gelen gençlerine alıştı.
Dublin benim gibi sonradan gelenler

için ikinci bir ev oldu. “İrlandalı
ailem” diyebileceğim samimi
bir ortamım var. Kaostan uzak
olduğu kadar bilişim teknolojileri
sektörünün de kalbi Dublin.
ACI’da okumuş olmak, bugün
yaptığın işe ve yaşantına etki
ediyor mu?
ACI’da sadece okumakla kalmadık,
ayrıca kendimize has özelliklerimizi
kaybetmeden hem yaratıcılığın
hem de öğrenme heyecanının
peşinden gittik.
Bu değerlerin her zaman hem iş
hem de özel yaşantıma çok olumlu
katkıları oldu.
Bu yıl kutladığın 40. yaşınla
birlikte, bir kitap yazdın. Yıldız
Kaşifleri adını verdiğin bu kitaptan
biraz bahseder misin?
Yıldız Kaşifleri, gerçekliğe yakın bir
fantezi romanı. Paulo Coelho kitapları
gibi bir felsefesi olduğu kadar, Harry
Potter gibi fantezi öğeleri de olan bir
kitap. Editörlüğünü, yine ACI (’98)
mezunu Aslı Davaz yaptı.
Kitabın en önemli amacı, öğrenmenin
verdiği güç ve enerji ile her şeyi
yapabileceğimizi göstermek.
Kimisi buna sihir diyebilir, kimisi ise
yaşamak. Bu konuyu fantezi kurgusu
içinde farklı karakterlerle anlatmaya
çalıştım.
Her şey, şişeden gelen bir mektup
ile başlıyor. Bu mektup, enerjisini
sanattan, bilimden veya kitaplardan
alan kitap kahramanlarına dalga
dalga ulaşıyor. Mektup bir uyarı
mesajı ile tüm karakterlere ışık
tutuyor. Bu karakterler, bir maceranın
içinde kendine has güçlerini
kullanarak korkulardan beslenen
maskelilere karşı mücadele veriyorlar.
Kimisi, müziğin verdiği güçle geçmişe
gidebiliyor, kimisi ise kitaplardan
okuduğu her şeyi gerçekleştirebiliyor.
Kitabımı şimdilik Kobo.com’dan
basabildim. Buradan özetini okuyup,
kitaba ulaşabilirsiniz. Umarım
herkeste bir yaratıcılık etkisi bırakır.
https://www.kobo.com/ie/en/
ebook/yldz-kasifleri
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Kütüphane
Dosyası

“Kitapların oldukça sık başka kitaplardan söz ettiklerini ya da sanki kendi
aralarında konuştuklarını fark ediyorum... Uzun, yüzyıllar süren bir mırıltı, bir
parşömenle bir başka parşömen arasında görünmez bir söyleşiydi demek
ki kitaplık; canlı bir nesne, bir insan zihninin yönetmeyeceği güçlerin
barınağı, birçok zihinden çıkmış, onları üreten ya da iletenlerin
ölümünden sonra da varlığını sürdüren bir gizler hazinesi.”

Umberto Eco, Gülün Adı
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Library
ve Ben

Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.
William Shakespeare

Kitapların krallığına girdiğimde ilkokuldaydım. Bu alemi keşfetmek birden bana bir cennet
vaat etti. ACI’a girdiğimde Hatay Caddesi kenarındaki kulübelerden oluşan Library büyülü bir
mekân oldu benim için. Her tür kitabın olduğu yeni dünyaların kapısını açan bu kütüphaneye
girdiğimde Simurg’a binip Kaf Dağı’nın ardına ulaşmış gibi oldum. Yalnız kitapların değil, bilimin,
insanlık tarihinin, felsefenin, tiyatro eserlerinin, klasik ve modern resimlerin, müziğin, heykellerin,
minyatürlerin zengin koleksiyonunu da keşfettim orada. Sınırsızlığın, sonsuzluğun, düşünce
özgürlüğünün önemini ve değerini de orada öğrendim.

ACI’ın benim için diğer okullardan en
önemli farkı öğrenme özgürlüğünün
sınırsız olmasıydı. Öğrencilere
deneme-yanılma özgürlüğü
tanınıyordu. Library eğitim ve
öğrenimin sınırsızlığının denendiği
muhteşem bir mabetti. Ben de
derslerin dışında yeni düşünceleri
orada öğrendim. Library benim
sığınağım, okulum ve yuvam
oldu. Bizim Library’nin en önemli
özelliği sürekli yenilenen bir kitaplık
olmasıydı. İngiltere’de ve ABD’de
çıkan yeni kitaplar sürekli gelirdi.
Ülkemizde adı bile duyulmamış
yazarları orada tanıdım. Mezun
olduktan sonra da Library’e döndüm.
Yeni dünyaları keşfetmek için hep
kılavuzum oldu. Bugün de olağanüstü
yeni özellikler kazanmaya devam
ediyor. Orada harika kütüphaneciler
tanıdım, Ferzan İzmiri ve Mrs. Frank’le

dostluğumuzdan çok şey öğrendim.
Çok genç yaşta kaybettiğimiz Meral
Örge’yi de sevgiyle anıyorum. Değerli
dostum Fahriye ile kitaplardan
konuştuğumuz sohbetlerimiz, Hiking
gezileriyle devam etti. Doğayla ve
kitaplarla içiçe olmak büyülü bir
yolculuktu benim için.
ACI’ın kütüphanesine dair bir anımı
anlatmadan geçemeyeceğim. Lise
2’deydim. 1968 yılı. Öğrenci hareketleri
yeryüzünü sarsıyor. Che Guevara,
Fidel Castro, Karl Marx isimlerinin
rüzgârı dünyayı dolaşıyor. Library’nin
kart katalogunu karıştırırken Karl Marx
üzerine İngilizce bir kitap gördüm.
Hemen raflarda aradım. Yerinde yoktu.
Miss Giezentanner’a sordum. “Gel sana
göstereyim,” dedi. Kütüphane raflarının
gerisindeki bir odanın kilitli kapısını açtı.
çerideki raflarda birçok kitap vardı.

Kütüphane sadece
kitapların raflara
sıralandığı bir yer
değildir. Kütüphane
insanlık tarihinin özetidir.
Uygarlık, kitapları
yakanlara karşı kitapları
yazanlar ve savunanlar
sayesinde gelişti. O
raflardan bir kitap
çekersiniz ve hayatınız
değişir. Yeni dünyalar
keşfedersiniz.

ACI’ın benim için
diğer okullardan en
önemli farkı öğrenme
özgürlüğünün sınırsız
olmasıydı. Öğrencilere
deneme-yanılma
özgürlüğü tanınıyordu.
Library eğitim ve
öğrenimin sınırsızlığının
denendiği muhteşem
bir mabetti. Ben de
derslerin dışında yeni
düşünceleri orada
öğrendim.
ACI Kütüphanesi
ACI’ın eski kütüphanesinde
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Bizim mezunlarımız da buna öncülük
ediyorlar. Çünkü onlar Library’de yetiştiler.
“Kitap aklın ilacıdır,” demiş Ovidius. Tek
başına bir alem olmak için en çok kitaplara
ihtiyacımız var. Etrafımızda iyi dostlarımız
olması için kitaplara ihtiyacımız var.
Kitaplar bizi kitap dostlarıyla tanıştırır.
Her kitap yeni bir yolculuğu başlatır.
Bitmeyen bir yolculuktur bu. Calvino’nun
dediği gibi “Cehennemin ortasında
cehennem olmayan kim ve ne var, onu
aramak ve bulduğunda tanımayı bilmek,
onu yaşatmak, ona fırsat vermek,” için
kitapların deneyiminden yararlanmalıyız.

istemeleri üzerine Kevin Costner’ın
verdiği yanıtı izleyince bizim ACI’daki
kitap özgürlüğünü bir kez daha
hatırladım.
Kütüphane sadece kitapların raflara
sıralandığı bir yer değildir. Kütüphane
insanlık tarihinin özetidir. Uygarlık,
kitapları yakanlara karşı kitapları
yazanlar ve savunanlar sayesinde
gelişti. O raflardan bir kitap çekersiniz
ve hayatınız değişir. Yeni dünyalar
keşfedersiniz. Okuma zevkini tattığınız
için her gün teşekkür edersiniz
kitaplara ve kitapları sevenlere. Kitaplar
güya yok olacak, her şey digital
olacakmış. İnanmayın! The New York
Times’da çıkan bir habere göre “Okurun
kalbi ‘şimdilik’ kütüphanede.” Bu hep
böyle olacak.

Tek bir kişi kitap okusa bile, onun rüzgârı
dünyayı dolaşır.

New York’ta olduğu gibi her yerde
yeni kitabevleri açılıyor. İzmir’de de
öyle. Sadece kitabevi olmayan okuma
salonları açılıyor.
ACI Kütüphanesi

Karl Marx kitabını çıkardı, gösterdi.
“Bu odadaki kitapları ancak bir
öğretmeninden izin kağıdı alarak
okuyabilirsin,” dedi. Ben de research
yaptığıma dair izin belgemi alıp Karl
Marx’ı okuyabildim.
Mrs. Blake Contemporary Culture
dersinde bize Ortega Y. Gasset’nin
Revolt of the Masses kitabını ders
kitabı olarak okutuyordu. Ben onun
sonsuz hoşgörüsüyle Şili’de Allende’nin
seçimi kazanmasından etkilenerek CC
ödevimi Şili hakkında “Sosyalizm barış
içinde gelebilir mi?”konusu üzerine
yaptım. Kütüphanemizdeki İngilizce
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güncel dergilerden yararlandım.
Library sayesinde dünyada olan
biteni takip edebiliyorduk. Türkiye’de
yasak olan pek çok düşünceden
haberimiz oluyordu. Hatta ABD’de
o tarihlerde bazı eyalet okullarında
okunması yasak olan Salinger’ın
Catcher in the Rye romanını ders
kitabı olarak okuyorduk.
Daha sonraki senelerde Düşler
Tarlası (Field of Dreams, 1989)
filminin bir sahnesinde bir lisedeki
veli toplantısında bazı velilerin
Catcher in the Rye’ın okul
kütüphanesinden kaldırılmasını

ACI Kütüphanesi
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Hülda Süloş (’74)

Ferzan Abla ve İçinden
Ağaç Geçen Kütüphane

Ferzan İzmiri (’66)
Naomi Foster’ın büyük emeği geçti kütüphaneye. O zamanlar on altı bin
kitabımız vardı. Art kitaplarımız çok zengindi. O kitaplar ne oldu bilmiyorum ama,
aralarında o kadar kıymetli olanlar vardı ki! Mesela Didim’in elle çizilmiş eski
antik resimlerinin olduğu bir koleksiyon vardı. Bunlar herkesçe bilinirdi.
Tez yazacak, araştırma yapacak olanlar, sanat okuyanlar Ankara’dan kalkıp
bizim okula gelirlerdi.
Miss Giezentanner ve Ferzan İzmiri

Şakır şakır yağmur yağıyor. Hava esintili,
elektrikli ve koyu gri. Yayın Kurulu
toplantısında sadece altı-yedi kişiyiz.
Birden kapı açılıyor. Masamızdan yükselen
sevinç nidaları, onun ACI yıllarından alışık
olduğumuz soğukkanlı sükûnetini bu kez de
bozamıyor. Eşikte duraklıyor, “Şemsiyemi
nereye bırakayım, kızlar?” Saçlarında yağmur
ve rüzgâr. Bizi kırmamış, ta Mavişehir’den
kalkmış, buralara gelmiş. Üstelik böyle bir
günde, sabahın bu saatinde. Library’nin eski
komşusu Heritage’da, yeniden Ferzan Abla ile
birlikteyiz…
Baş köşemize oturtuyoruz onu. Hemen
bir dinlenme kahvesi yapıyoruz. Biraz
soluklanıyor. Kahvesinden bir yudum aldıktan
sonra, “Kızlar bakın, ben bir şey yazmadım.
Yolda gelirken bir iki şey düşündüm sadece.
Siz sorun, ben anlatayım,” diyor. Diyor ama,
bir şey sormamıza da pek fırsat bırakmıyor.
Ferzan Abla anlatmaya başlıyor.
Yeriyle başlayalım önce, Library şu anda
içinde bulunduğumuz Heritage’ın, eski daktilo
ve müzik odasının, yanından başlayıp şimdiki
kapıya kadar giden upuzun binaydı.
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onlar bize çok kitap yolladılar. Bir de
Lübnan’daki Beyrut Amerikan Üniversitesi
kapandığı zaman onlardan da biraz kitap
geldi. Lübnan’da olaylar çıkmış, okul resmen
kapatılmıştı. Çoluk çocuk, börtü böcek,
orada kim varsa, ne varsa, hepsini İzmir’e
gönderdiler. Bristol o zaman yatakhaneydi,
onlara açıldı. Oradaki kütüphaneciler de
gelip bize el verdiler. İki senede bir inventory
yapılırdı. Ne kadar kitap kaldı diye.
Bazı kitaplar uçtum-gitti olurdu çünkü.
Ayrıca Library Club da yardım ederdi
kütüphanenin düzenlenmesine. Eskiyen
kitapları tamir ederlerdi. Bir de hatırlar
mısınız, How To Use a Library diye bir
dersiniz vardı?

Hemen bitişiğinde de resim derslerini
yaptığınız Art Room vardı. Ben okurken bu Art
Room tabldottu. İçinden ağaç çıkardı. Bir ağaç
da kütüphanede vardı. Bu arazi, alındığında
kocaman bir çiftlikmiş. The Library de onun
ahırlarıymış.
Naomi Foster’ın büyük emeği geçti
kütüphaneye. O zamanlar on altı bin kitabımız
vardı. Art kitaplarımız çok zengindi. O kitaplar
ne oldu bilmiyorum ama, aralarında o kadar
kıymetli olanlar vardı ki! Mesela Didim’in elle
çizilmiş eski antik resimlerinin olduğu bir
koleksiyon vardı. Bunlar herkesçe bilinirdi.
Tez yazacak, araştırma yapacak olanlar,
sanat okuyanlar Ankara’dan kalkıp bizim
okula gelirlerdi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih
Coğrafya Fakültesi tarih bölümü öğrencileri,
doktora tezi hazırlayanlar, araştırma yapanlar
gelirdi sık sık. Profesörleri onları ta Ankara’dan
İzmir’e, bizim kütüphaneye gönderirdi.

Hatırlıyoruz ve dersini bilmiş çocuklar gibi
seviniyoruz. Adeta birbirimizle yarışırcasına
Dewey Decimal System’dan söz ediyoruz.
Evet, Dewey sistemiyle sınıflandırılırdı
kitaplar. Lise 1 ve Lise 2’de alırdınız bu
dersi. Çünkü Lise 2’de research yapmaya
başlardınız. Kitapları dışarı, kart sistemiyle
verirdik. Overdue olanların cezası vardı, her
geçen gün için belirli bir miktar para cezası
öderdiniz.

Bu kitapların nereden geldiğini, nasıl
edinildiğini merak ediyoruz.
İlk olarak, Kızılçullu’daki Amerikan Koleji’nden
bir kitap koleksiyonu gelmiş. Sonra, US Air
Base’in çok güzel bir kütüphanesi vardı,
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Ferzan İzmiri
Eğer karne zamanıysa, kitapları iade
etmeden, cezasını ödemeden karnelerinizi
alamazdınız.
Bunu daha da iyi hatırlıyoruz.
Bilir misiniz, bilmem. Bir de overnight
kitap hikâyesi vardı? Bazı kitaplardan
sadece beş altı tane olurdu. Onlar arkaya
saklanırdı. Referans kitaplarıydılar.
Kıymetli kitapların dışarı çıkarılması
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Ekin Gökovalı (’94)

Bibliosmia:

ACI’ın eski kütüphanesinde

yasaktı. Overnight due çıkınca, o
kitaplar akşamüstü alınıp ertesi
sabah teslim edilmeye başlandı.
Dergiler de dışarı çıkarılmazdı.
İşte burada çok heyecanlanıyoruz.
Her kafadan bir dergi adı çıkıyor.
Journal, Cover Girl, Lady, McHalls,
Seventeen ve diğer teen’ler. Her
adla birlikte gençliğimizden yeni bir
sayfa açılıyor kafamızda. Belki de
ondan, bir türlü susmak bilmiyoruz.
Ferzan Abla her zamanki
sakinliğiyle yatıştırıyor bizi.
Evet evet, onlar işte. Bir sürü vardı
onlardan. Neyse, overnight due
bir süre sonra yetmemeye başladı
tabii. Mrs. Blake bir gün bana gelip,
“Go and ask the alumni,” dedi. Ben
de Efser Hanım’a gittim, kulakları
çınlasın, başkandı o zaman, “Durum
böyle böyle,” dedim. “Tamam, bi
bakalım, ayarlayalım,” dedi. Büyük
olaydı fotokopi o zaman. Ve sonra
Alumni bize bir fotokopi makinesi
aldı.
Sözlerine ara veriyor. Kahvesinden
bir yudum alıyor. Devam etsin
istiyoruz.
Kütüphaneye bağlı olarak çok
güzel işleyen bir de Bookmobile
kulübümüz vardı. Kütüphaneye
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girdiğimde Bookmobile’e de girdim
ve devam ettirdim, çünkü okurken
de Bookmobile’e gidiyordum
ben. Muhtaç köyler seçilirdi.
Minibüslerimiz vardı. Onlara biner
giderdik. Bir tane yeşil vardı önce,
adı Greta Garbo idi. Sonra bir kırmızı
alındı, adını Brigitte koyduk. Brigitte
arkası kapalı bir kamyonetti. İçine
doluşur, Bornova, Buca civarındaki
köylere giderdik. Kitap, kağıt, kalem,
pastel boya götürürdük. Ömründe
hiç resim yapmamış çocuklar
olurdu aralarında. Çiçekliköy’ün
yanında bir köy vardı. Yamaçta bir
köy. Çamlıköy ya da Çamköy’dü
adı. Çok fakirdi. O köye gittik bir
sefer. “Hadi, köyünüzü çizin,” dedim.
Sekiz on çocuktular, bunlar üçüncü,
dördüncü sınıfa gelmişler ve hiç
resim yapmamışlar. İki tanesinin
yaptığı resimleri hiç unutamadım.
Kat kat çizdiler köylerini. Bir
sıra ev çizdiler, aralarına ağaçlar
kondurdular. Üstüne bir kat daha,
bir kat daha, evler, sonra ağaçlar.
Sıra sıra…
Bir süre sustuktan sonra, “Hadi
siz sorun artık, siz sorun da ben
söyleyeyim,” diyor. Onu daha
fazla yormak istemiyoruz. Hangi
yıllarda Library’de çalıştığını

sorarak söyleşimizi bitiriyoruz.
Sohbetimiz ise o gidene kadar
devam ediyor.
1966’da okulu bitirir bitirmez
başladım Library’ye. 1974’te üç
dönemliğine special student
olarak Western Michigan
University’ye gittim, Library
Science eğitimi aldım. İlk
geldiğimde Miss Giezantanner
vardı kütüphanede. Çok sertti.
Çok disiplinliydi. Zor bir hanımdı.
Ofistekilerle pek geçinemezdi. Bir
gün, dünyayı korkutan Mrs. Blake
bile, ışıklarda yatsın, geldi bana,
suçlu bir çocuk gibi “Ferzan,
how are you getting along with
Miss Giezentanner, are you fine,
any problems?” diye sordu.
“Not so far,” dedim, çünkü biz
onunla aramızda hiçbir problem
çıkmadan, çok severek beş yıl
çalıştık. Prensip sahibiydi, her
şey düzgün olsun isterdi. İyi bir
kütüphaneciydi. Okuldaki son
beş yılım Mr. Hill’in yanında geçti.
1987’de emekli oldum. Benden
sonra Library’yi Mrs. Frank
devraldı…
İşte böyle…
Yağmurların kıyamet gibi yağdığı
o karanlık günde, büyürken
okuduğumuz güzel kitapların
rüzgârını ve ışığını taşımıştı
Ferzan Abla içimize… Kim bilir,
belki de… okuduğumuz kitapların
rüzgârıydı o gün onu alıp da
taşıyan, şehrin bir ucundan öteki
ucundaki bize…
O sabah, önce Ferzan Abla’ya,
sonra onun aracılığıyla
büyürken okuduğumuz tüm
güzel kitaplara, o kitapların
varoluşunda katkısı bulunan
tüm emektarlara ve o kitapların,
dünyayı sonsuza kadar
dolaşacak olan rüzgârlarına
teşekkür ettik. Bir kez daha…
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kitap kokusunu
sevmek
Sosyolog, iktisatçı ve düşünür
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’na ölüm
döşeğindeyken, matbaadan yeni
çıkan kendi kitabını koklatmışlar;
“ohhhh” diye içine çekip mutlu
ölmüş. Halikarnas Balıkçısı Cevat
Şakir Kabaağaçlı da matbaadan yeni
çıkan kitabının kokusunu bildiğini
iddia edermiş. Nasıl ana-baba kendi
çocuğunun kokusunu bilirse, o koku
onlara hoş gelirse...
Matbaacılık terminolojisinde
“mürekkep koklamak” diye bir terim
vardır. Bir kez mürekkep koklayan
artık bu işten kopamaz. Bazı kitap
tutkunlarına göre, hastalar kitap
kokusuyla sağlıklarına kavuşabilirler.
İlkçağdaki İskenderiye, Pergamon,
Selsus kütüphaneleriyle günümüzdeki
Ankara ve İzmir Milli Kütüphaneleri
ve İstanbul Beyazıt Kütüphanesi’ne,
birçok kişi ödünç kitap almak kadar
huzur duymak için de gittiklerini
söylerler. Türk İslam Kültürü’nün
büyük ismi El Biruni’nin, aklına takılan
bir soruyu tartıştıktan sonra, son
kitabını koklayarak mutlu öldüğü
söylenir.
Ben bibliyofil, yani kitapsever, bir
ailede büyüdüm. Evimize temel
ihtiyaçlar kadar çok ve sıklıkla giren
şey kitaplardı. Okumak, kitaplara
dokunmak, elime aldığım her kitapla
bambaşka dünyalara gitmek
hayatımın olmazsa olmazıydı.
Naomi Foster Kütüphane ve Medya
Merkezi hizmet vermeye 93-94
eğitim ve öğretim yılında, ben ACI’da
öğrenciyken başladı.
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(’94) mezunu olarak sadece
bir yıl faydalanabildim. Ama
bu harika kütüphanede on yıl
çalışma fırsatım oldu. Asıl işim
çocuklar ve çocuk kitaplarıydı.
Çocuklarla ilgilenmek çok keyifli
ve eğlenceliydi. Çocuk kitapları
kısa olduğundan yeni gelenlerin
neredeyse tamamını okurdum.
Hatta hızımı alamayıp birkaç çocuk
kitabını da Türkçeleştirdim. Ancak
bir şey söyleyeyim: Kütüphanenin
kokusu hâlâ aynı. Yirmi beş senedir
çatısı aktı, tekrar tekrar boyandı,
yer kaplamaları değişti, rafları
yenilendi, eski yıpranmış kitaplar

koleksiyondan çıkarıldı, binlerce
yeni kitap geldi... Ama kokusu hâlâ
aynı.
Elime aldığım her kitabı önce
kokladığım için bu detayı fark
etmem bana çok doğal geliyor.
Belki de genetik geçiş söz konusu.
Babam da kitap satın alırken önce
onu koklar.
Aman diyeyim, bibliomania ile
karıştırılmasın. Sonundaki mania da
gösteriyor ki bu bir hastalıktır. Kitap
kokusu sevmek ise sağaltıcı yani
tedavi edici bir durumdur.
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Memories of the Naomi Foster
Library Media Center

By Elizabeth Frank
Elizabeth and
Ken Frank came
to ACI in 1982.
They worked at
ACI until 2004.
Their children,
Irene (’00) and Ian
(’04), were born in
İzmir and are both
graduates of ACI.

İzmir ACI has had a strong tradition of
library use and has every reason to be
proud of its library and its services. The
name of the library is the Naomi Foster
Library Media Center. Miss Foster
worked at ACI from 1948-1973. She was
a Math and Science teacher, a school
administrator, and she promoted not only
the library but also astronomy, geology
and guidance at ACI. During the 1950’s,
Naomi Foster administered and expanded
the school library. She made the library a
popular spot in the small former basement
trunk room in Bristol Hall. Then the Library
was moved to the center of the campus
near what is now the Hatay Gate.
When I first came to İzmir in 1982, Ferzan
İzmiri was in charge of the library. Meral
Örge was also on the staff. When ACI
became co-educational, it grew very big
and fast. The library near the Hatay Gate
was too small for a growing student body.
Hence a new library was built. We were
ready to move into it in 1992. At this time
the Lise 3s were writing their term papers
and could not wait for us to move the
library leisurely. The English Department
Head, Helen Özbay, gave us a weekend
to make the move. The Lise 3s would be
doing research on the following Monday.
Students helped. We placed books in their
exact shelf order in the back of a pickup under Ahmet Avcı’s supervision. Then
students in the new library were given the
books in exact order and showed exactly
where to put them on the shelves. This
worked amazingly well, and the Lise 3s
were able to continue their library research
without interruption on Monday.
Computers were also introduced into the
library. Serpil Kılıç (Bahşişoğlu) and her
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department helped us create a computer
network. We tried to integrate the use of
the library into the school curriculum by
signing up numerous class visits. This was
a wonderful but sometimes overwhelming
job. Many people helped, but those people
who stood out were Fahriye Kılınç, Ebru
Avcı, Mustafa Uzun and Meriç Durmaz
Şençağlayan.
We had quite a collection of back issues of
magazines which students could research
with a hard print index called Reader’s
Guide to Periodical Literature. When we had
the computers networked in the library, we
were able to subscribe to online indexes
and magazine collections to get relevant
articles from periodicals, which was much
easier. Our photocopy machine was always
in use.
When we first moved into the new library,
we had lots of space, and we dedicated
one room to the children of the Göztepe
neighborhood. We had a collection of
Turkish children’s books for them to check
out every week. We called this the Mini
Library.
The central part of the new library is
architecturally beautiful. It has an elevated
round area with windows called a clerestory
to allow for more light. The central wrought
iron chandelier was custom made for
the space and sits over a marble circle in
the floor. To avoid cutting down trees the
building wrapped around them. The checkout desk was rounded to match its space.
Our other American Board schools in
Üsküdar and Tarsus also developed their
libraries in the same direction as ACI. Those
were exciting times.
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Naomi Foster Library Media Center
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Kütüphane Cini:

Fahriye
Kılınç

Kütüphane yaşayan bir yer. Fahriye yalnız kitap
alıp vermez. Onun bütün gün kütüphanede
çok sıkıldığını düşünenler olabilir. Öğrenciler
kaynak kullanımı gerektiren bazı derslerini
kütüphanede yaparlar. Bunun için elektronik
veri tabanlarını ve basılı kaynakları tanıtıp,
onları araştırmalarında etkili bir şekilde
kullanma yöntemlerini açıklar Fahriye. Sonra
bazı okuma projeleri için ve tatillerden önce
sınıfça gelirler. Fahriye türlerine göre romanları
tanıtır ve bir küratör titizliği ile en çekici şekilde
yerleştirir masalara.

Fahriye Kılınç
ACI Kütüphanesi’nde
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Almanca ve İngilizce bilir.
Almancayı Kafka ve Bertolt Brecht
sevgisinden dolayı öğrenmiştir.
Heinrich Böll ve Schiller’i
kendi dilinde okur. Öğrencilere
önerebilmek için ‘Young Adult’
romanları da okur. İngilizce kitap
kulübü üyesidir. İyi bir gezgindir.
Alp Dağları, Avrupa, Tayland,
Endonezya Adaları ve kütüphane
konferansları için gittiği Berkeley,
Malmö, Berlin, Dubrovnik… Kendi
deyişiyle: “Sokak sokak gezmeyi,
keşfetmeyi yani bir flanöz olmayı
seviyorum daha önce gitmediğim
bir şehirde. Vitrinler, kafeler,
kafelerde oturmuş sohbet eden,
kitabını okuyan insanlar, tarihi
binalar, hiç duymadığım sesler,
kokular, tatlar…

ACI Kütüphanesi
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Bolonya’da gezerken bir kitapçıda
John Berger’in The Red Tenda
of Bologna kitabını buldum ve
kafelerde otururken okudum.
Sonra birden karşıma bir sinema
kitapçısı çıkıverdi, içeriye daldım
ve orada uzunca bir süre geçirdim.
Sinemayla ilgili o kadar çok kitabı
bir arada görmemiştim hiç. Sonraki
gün Bolonya’ya yakın bir kent olan
Ravenna’da bir halk kütüphanesi
çıkıverdi karşıma. Rönesans
devrinden bir bina…”
Babasının mesleği, Türkiye’nin
birçok kentinde yılda 3-4
ay gibi sürelerde çalışmayı
gerektiriyormuş. Bu dönemler de
çoğu kez okul dönemine denk
geliyormuş. Fahriye bu kentlerdeki
ilkokullara gitmek durumunda
kalmış. Bir çocuk olarak bu
seyahatler, birbirinden farklı okullar,
öğretmenler, arkadaşlar sayesinde
kahramanının kendi olduğu bir
macera kitabı okur gibi olmuş her
seferinde. Anne ve babası gittikleri
yerlerde hemen kütüphane
arayışına girermiş Fahriye için.
Küçük de olsa birçok yerde halk
kütüphanesi varmış o zamanlar.
Seyahatleri yaz dönemine
gelmişse, her gün kütüphanede
alırmış soluğu Fahriye.
Annesi ona her hafta bir kitap
alırmış. Fahriye, Milliyet’in ciltli
çocuk klasiklerinin hepsini okumuş.
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Yıllar sonra
Shakespeare
komedileri üzerine
üniversite bitirme tezini
hazırlayabilmek için
hocalarının önerisiyle
Amerikan Kız Koleji
kütüphanesine gidip
orada çalışmaya
başlamış. Tıpkı Alis
Harikalar Diyarında’ki
Alis gibi Fahriye de
gerçeküstü bir mekâna
düşmüş. O zamanki
kütüphanenin kokusunu
hiç unutmamış ve
orasını kendine
mekân edinmiş. Bu
kütüphanede çalışmak
için teklif alınca da
havalara uçmuş. Güzel
bir eylül günü herkesten
önce okula gelmiş.
Otuz beş güzel yıldır
bu güzel okulda ve
biricik kütüphanesinde
yaşamakta kitap cinimiz.

Konuk yazar ile söyleşi
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Evlerinde kendine ait küçücük
bir kütüphanesi varmış. Haftalık
harçlığı ile de kitap kiralarmış.
Kitapları aldığı gibi vermek için
özenle okurmuş. Bu iyi bir eğitim
olmuş onun için.
Ve böylece Fahriye kitabı ve
kütüphaneyi çok sevmiş, hep
sevmiş.
Yıllar sonra Shakespeare komedileri
üzerine üniversite bitirme tezini
hazırlayabilmek için hocalarının
önerisiyle Amerikan Kız Koleji
kütüphanesine gidip orada
çalışmaya başlamış. Tıpkı Alis
Harikalar Diyarında’ki Alis gibi
Fahriye de gerçeküstü bir mekâna
düşmüş. O zamanki kütüphanenin
kokusunu hiç unutmamış ve
orasını kendine mekân edinmiş.
Bu kütüphanede çalışmak için
teklif alınca da havalara uçmuş.
Güzel bir eylül günü herkesten
önce okula gelmiş. Otuz beş güzel
yıldır bu güzel okulda ve biricik
kütüphanesinde yaşamakta kitap
cinimiz.
İlk yılı okulu, öğrencileri tanımakla
ve okula uyum sağlamaya
çalışmakla geçmiş. Okulun mezunu
olmayan biri olarak çok farklı gelmiş
her şey. Keşfedilecek kocaman bir
dünya. Fırsat bulduğunda gezilen
raflar ve dilediği zaman ödünç
alabildiği kitaplar.
Mesleğinin en sevdiği anlarını
kendisinden dinleyelim:
“Bazen bir öğrenci, öğretmen,
çalışan veya bir veli gelip, ‘Daha
önce verdiğiniz kitabı çok severek
okudum, onun gibi bir tane daha
verebilir misiniz?’ der. Ya da bir
öğrenci, velisinden güzel bir
mektup getirir ve mektupta, ‘Benim
için seçip, kızımla gönderdiğiniz
kitaplar sayesinde okumaya
yeniden başladım,’ yazar. Bazen
endişeli bir şekilde kütüphaneye
giren öğrencinin ihtiyacı olan
yardımı aldıktan sonra yüzünde
gülümsemeyle çıkıp gittiğini
görürüm.
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Endonezya’da

Berkeley’de bir meslektaşı ile

Fahriye Kılınç, öğrenciler,
yılbaşı ağacı

Hollanda’da

Başka bir zaman, yüzünden sıkıntılı
olduğu anlaşılan bir öğrenci, kitap
okumayı hiç sevmediğini ve bir
şekilde bir yerlerden başlamak
istediğini söyler.
Ne büyük bir sorumluluktur bu! En
zorlandığım anlar bu anlardır. Ama
onları da severim.”
Kütüphane yaşayan bir yer.
Fahriye yalnız kitap alıp vermez.
Onun bütün gün kütüphanede
çok sıkıldığını düşünenler olabilir.
Öğrenciler kaynak kullanımı
gerektiren bazı derslerini
kütüphanede yaparlar. Bunun
için elektronik veri tabanlarını ve
basılı kaynakları tanıtıp, onları
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araştırmalarında etkili bir şekilde
kullanma yöntemlerini açıklar
Fahriye. Sonra bazı okuma projeleri
için ve tatillerden önce sınıfça
gelirler. Fahriye türlerine göre
romanları tanıtır ve bir küratör
titizliği ile en çekici şekilde
yerleştirir masalara. Kütüphane
haftasında yazarlar davet edilir;
ünlü polisiye yazarı Celil Oker,
Doğu Yücel, Murathan Mungan,
Şükran Yücel, Akgün Akova…
Yılbaşında kitaplardan kocaman
bir ağaç yapılır.
O da ne? Bir öğrenci yaklaşıyor
Fahriye Hanım’a. Felsefe kitabı
ödünç almak istiyor. İlginç bulduğu
için okumak istediğini söylüyor.

Öğrencilerle dağ yürüyüşünde
Arkasından başka bir öğrenci
geliyor. “Derslerden, ödevlerden çok
sıkıldım ve güzel bir kitap okumak
istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?”
diyor. Arkasından biri, ekolojik
tarım hakkında kitap istiyor. Son
bir öğrenci daha geliyor. Aradığı
kitabı başkası ödünç almış. Kitabın
elektronik versiyonu var ama
istemiyor. “Kitap iade edildiğinde
bana haber verir misiniz?” diyor.
Fahriye gülümsüyor kendi kendine.
Mesleğinin ne kadar değerli
olduğunun farkında kütüphane cini
Fahriye ve çok mutlu. O, her sabah
okuluna herkesten önce gelmeye
devam ediyor. Kütüphanesine
giriyor ve gün başlıyor.
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Başak
Çallıoğlu’nun
SOFİLYA’sı

Ayağıma Gelen
Hikâyeler
Sofilya’da rafları mantıklı ve didaktik biçimde değil, kendi evimdeki gibi
düzenledim. Sofilya da bir evin salonu gibi dekore edildiği için uyumlu oldu,
diye düşünüyorum. Raf isimleri arasında en çok ilgi çekenler “plaja giden yol”,
“entelektüel beslenme” ve “kitapçının kafa karışıklığı” oldu.

Alaçatı’ya gidiyoruz. SOFİLYA’da başka bir büyülü
dünyanın içindeyiz. Sofilya kelimesini sahibi
Başak uydurmuş. İlk felsefe derslerinde Sevgi
Hanım felsefenin philo-sophia yani bilgi sevgisi
demek olduğunu söylemiş. Başak da bu iki
sözcüğün yerini değiştirerek sevgi bilgisi yapmış.
Ve SOFİLYA çıkmış karşımıza.
Başak Çallıoğlu aklını mı yitirmiş? Alaçatı’da
pub, otel, yemek mekânı açmak varken gitmiş,
kitabevi açmış. Başak öncelikle bir seyyah, gittiği
gördüğü yerleri araştıran, her ülkenin kültürüyle
kendini yeniden yaratan Bayan Marco Polo. En
son Meksika’da kaldı uzun süre. O hep bildiğimiz
özgür ruhlu Başak ama her an kendini yeni
bilgilerle keşfedebiliyor.

Alaçatı
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Başak kendini anlatıyor.
ACI’dan mezun olduktan sonra, tek tercihim
olan İstanbul’da, bir iletişim fakültesine
kayıt oldum. Marmara Üniversitesi’ni
seçmemin en büyük sebebi, Türkiye’nin her
yerinden, her çevreden insan ile bir arada
olabilmekti. Okulda devam zorunluluğunun
olmaması, daha ilk yıldan çalışma hayatına
atılmamı sağladı. Önce, Altyazı Sinema
Dergisi’ni kurma çalışmalarında olan
Fırat Yücel (’97) ve Enis Köstepen (’97)
ile temasa geçtim ve sayelerinde ilk işimi
kapmış oldum. Ardından, Best TV ve Radio’da
canlı yayın masası ve radyo deneyimi
kazandım. Sonra kendimi dizi, reklam ve uzun
metraj film setlerinde çalışırken buldum.
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2015 yılında şirketimi İngiltere’ye
taşıdım. BBC, Channel 4 gibi
kanallara çekilen belgesel
yapımlarında çeşitli görevler alıp
projeler tasarlarken ilk Brexit
dalgasının etkisiyle kendimi
yeniden Türkiye’de buldum. Yıllar
içinde Türkiye’de hızla değişen
konjüktür sonucu film yapım
sektöründe devam etmeme
kararı alıp bir belgesel projesi
için güneye yerleştim. Tam 18
yıl sonra, film tamamlanıp da
festival serüvenine başladığında,
ben de İzmir’e dönmeye hazırdım.
İstanbul’dan dostlarım olan Yeniköy
Kitapçısı’ndan aldığım ilhamla
Çeşme Alaçatı’da her yaz arayıp
da bulamadığım kitapçıyı açmaya
karar verdim.

Başak ve İrem Mimaroğlu

Kitapçı olmadaki motivasyonunu
soruyorum.
En büyük motivasyonum,
birçok insanı dinlerken yoran bu
hareketli hayatın ardından biraz
köklenme ihtiyacı idi. Bugüne kadar
hayatımda her zaman bir şekilde
kamera ve büyük ekipler vardı.
İnsanları gözlemlemek
ya da kameranın ardından sorular
sormak işimin bir parçası idi
fakat kişilerle, Başak olarak pek
temas kurmuyordum, genelde içe
kapalı bir hayatım vardı.
Biraz da hikâyelerin peşinden
koşmayı bırakayım, hikâyeler benim
ayağıma gelsin, istedim. Öyle de
oldu. Daracık bir sokaktaki ufacık
bir dükkânda, dönüşen Türkiye’ye,
bir miktar adapte olma şansı
buldum.

Alaçatı

Yaz aylarında Kaş’a geçip, bir dalış
teknesinde sualtı videoları çekerek
hayatımı kazanmaya devam
ediyordum. Yıllarca !f İstanbul Film
Festivali ekibinde yer aldım, bir süre
de kamera önünü deneyimleme
fırsatı buldum. 2009’da 8 yıllık
aktif çalışma hayatıma ara vererek
yurtdışında kendimi geliştirmeye karar
verdim. Önce İngiltere’de belgesel
master’ımı tamamladım, sonra bir
sene Fransa’da üniversitede dil eğitimi
aldım ve Avrupa Birliği MEDIA fonunun
Yapımcılık Okulu’na katıldım. Bu
okulun verdiği staj imkânı ile yeniden
İngiltere’ye dönüp bir belgesel dağıtım
şirketinde çalıştım. 2012 yazının
sonunda MARS Entertainment
Group’tan aldığım yapımcılık teklifi ile
İstanbul’a döndüm. Sonraki sene bir
yandan (’94) mezunu Efe Çakarel’in
şirketi MUBI için çalışırken bir yandan
kendi dağıtım şirketimi yönetiyor, diğer
yandan da uluslararası yapım
şirketlerine prodüksiyon hizmeti
veriyordum.
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Belgesel konusunda olduğu
gibi kitapçılık konusunda da
çok fazla cesaretlendirildiğim
söylenemez. Kişilerin algısında bu
iki iş de Müslüman mahallesinde
salyangoz satmak ile eşdeğer.
Fakat ben böyle görmüyorum.
Genelde hayata bakışım, şikayet
edip küçümsemek yerine, yapıcı
olup yeni ya da cesur adımlara
destek vermek yönünde. Sofilya’da
da böyle oldu. Yaz boyu hiç
vaktim yoktu, benim tahminlerimi
bile aşan inanılmaz bir ilgi oldu. İlk
sene olduğu için çok plan yapma

Üç nesil birarada
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Ülkü İskit, Başak Çallıoğlu, Didem Erpulat

Başak Çallıoğlu
şansım olmamıştı, ama yine de
her hafta bir etkinlik düzenlemek
suretiyle kişileri bir araya toplayıp
yeni deneyimler ve hatıralar
edindirme şansımız oldu. Arkeoloji
profesöründen, ünlü bir gazeteciye,
çok sevdiğimiz yazarlardan, yerel
üreticiye kadar pek çok konuğumuz
oldu. 7’den 77’ye herkese hitap
eden sohbet ve atölye çalışmaları
gerçekleştirdik. Yeni sezonda
mekânı biraz büyütüp, etkinliklere
ağırlık vereceğiz.
Sofilya Düzenlemesi
Sofilya’da rafları mantıklı ve
didaktik biçimde değil, kendi
evimdeki gibi düzenledim. Sofilya
da bir evin salonu gibi dekore
edildiği için uyumlu oldu, diye
düşünüyorum. Raf isimleri arasında
en çok ilgi çekenler “plaja giden
yol”, “entelektüel beslenme” ve

“kitapçının kafa karışıklığı” oldu.
Mekânın limitli yer
kapasitesini avantaja çevirdim ve
adeta kitap küratörlüğü yapmış
oldum. Bu özel seçki, kişilerin
alacakları kitaplara daha kolay
karar vermesini ve yeni yazarlar
keşfetmelerini sağladı.
Benim için en güzel şey, her
yaştan okuma sevdalıları ile
tanışıp onlarla birlikte Sofilya’yı
geliştirmekti.
Belgeseli hiçbir zaman bırakamam.
O benim yargılarıma sürekli format
atmamı ve dünyayla bağımın
kopmamasını sağlayan bir araç.
Hem yapımcı, hem de izleyici olarak
belgesel her zaman hayatımda
olacak. Daha şimdiden Alaçatı’da
geçen bir belgesel tasarlamaya
başladım bile. Bakalım zaman daha
ne hikâyeler gösterecek.
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Raşel Rakella Asal (’69)

İzmir Okuma Evi

çevirileriyle okuyabilirsiniz. Ayrıca
kendi çalışma odam, uzmanlık
konum olan Polonya asıllı İngiliz
yazar Joseph Conrad Çalışmaları
Odası olarak Conrad’ın tüm
eserleri ve onun üzerine yazılmış
çalışmaların özgün dillerinde
bulunduğu oda. Meraklısı olan,
araştırma yapmak isteyen herkese
açık.”

Sema Postacıoğlu (’76), İzmir’e,
İzmir Okuma Evi’ni kazandırdı

Açılış

Bazı kitaplar vardır, yaşadığını, nefes aldığını hissedersiniz. Elinizi üstlerine
koyduğunuzda nabız gibi attığını hissedersiniz. Sizin okumaya karşı koyamadığınız,
okuduktan sonra da hayatınızı bir daha aynı olmayacak şekilde değiştireceğini
bildiğiniz kitaplardır bunlar.

Bizi biz yapan şeyleri anlama
ihtiyacını çoğumuz hissederiz.
Hikâyelerimizin bilinmesini isteriz.
Çünkü onlar bizi biz yapan değerlerdir.
Bir hikâyemizin olmadığını anlamak,
varlığımızın anlamsız olduğunu fark
etmektir. Yaşam öykülerimiz bizim
benlik duygumuzu, kim olduğumuzu
ve nasıl o insan haline geldiğimizi
ifade eder.
Aile büyüklerimizin hayatlarında
kendi hayatımızdan izler ararız
çoğu zaman. Yaşadığımız, yaşamak
istediğimiz ya da hayal ettiğimiz
yaşantıların, olayların bir benzerini
onlarda ararız. Tüm bu çabalarımızı
geçmişin gölgesinde birkaç iz
yakalamak, kendi hayallerimiz için
birkaç işaret bulmak ümidiyle yaparız.
Böyle benzer bir yolculuğu
gerçekleştirmek için yola çıkmış
Sema Postacıoğlu (’76). Ailesinin izini
sürerken, onların anısını yaşatmak
adına, iki kuşak avukatlık bürosu
olarak kullanılan aile yadigârı büroyu
hem tarihi ayağa kaldırmak hem de
gelecek kuşaklara emanet etmek
için severek bu yükümlülüğün altına
girmiş.

Yüksek öğrenimine İsviçre’de hukuk
okuyarak başlayan Postacıoğlu,
kitap sevgisi ağır basınca yönünü
edebiyata çevirmiş. Edebiyat
deyince kitap okuma yolculukları
gelmiş ardından. Bu okumalar onun
düşüncelerini geliştirip, hayatı ve
insanları daha iyi kavramasına
neden olmuş. Yaşamına güç
katarak, hayata karşı cesaretini
arttırdığını fark etmiş. Böylece
Sema ona haz vaat eden büyülü bir
dünyaya adım atmış.
Okuma sevgisi ile birlikte dedesine
ait çocukluk anıları çıkmış karşısına.
Dedesi, onun kitap okumasını
teşvik etmekle kalmayıp, ona
okuduğu kitaplar hakkında sorular
yönelterek Sema’nın kitap okuma
alışkanlığına eşlik eden ilk kişilerden
biri olmuş. Dedesinin aşıladığı
okuma sevgisini, ondan kalan
mekânı ayağa kaldırarak İzmirlilerin
hizmetine sunmayı hayal etmiş.
Böylece İzmir Okuma Evi hayata
geçmiş.
Bu mekân, rahmetli dede İbrahim
Etem Postacıoğlu ve baba
Ahmet Şükrü Postacıoğlu’nun
uzun yıllar ve en son kuzen
Etem Postacıoğlu’nun ilk meslek
hayatlarını icra etmeye başladıkları
avukatlık yazıhanesiymiş. Dede,
1907-1957 yılları arasında yarım
asırlık avukatlık mesleğinin
büyük bir bölümünü, baba ise
hemen hemen tümünü bu

binada sürdürmüş. 1906 yılında
yapılan ilk şehir haritasında da
yemiş deposu olarak gözüken
binayı dede 1930 yılında satın
alarak alt katı dükkân, üst katı
da kendilerine yazıhane olarak
düzenlemiş.

Bazı kitaplar vardır, yaşadığını,
nefes aldığını hissedersiniz. Elinizi
üstlerine koyduğunuzda nabız
gibi attığını hissedersiniz. Sizin
okumaya karşı koyamadığınız,
okuduktan sonra da hayatınızı
bir daha aynı olmayacak şekilde
değiştireceğini bildiğiniz kitaplardır
bunlar.

Aileden kalan bu tarihi mekân
gençlerin ders çalışabileceği,
sevdiği kitapları okuyabileceği
keyifli, sakin, temiz bir ortam.
Aynı zamanda da Kemeraltı’nın
ilk kitaplığı. Burada çeviriler,
yabancı kitaplar, önemli dergiler
de yer alacak. Araştırmacıların
rahatlıkla gelip çalışmalarını
sürdürebilecekleri bir ortam
olacak. İzmirlilerin yakından
tanıdığı isimlere ilişkin söyleşiler
de düzenlenecek.
Sema Postacıoğlu bu konuda
görüşlerini şöyle ifade ediyor:
“Ben de ilk aşamada hukukçu
olarak eğitim aldım ancak buraya
gelişim edebiyat ile oldu. Dedemin
ve babamın kültür çizgisinde
burayı yeniden yaşatmak üzere
babamın vefatından sonra bu
projeye giriştim. Amacım herkese
açık bir kültür mekânı oluşturmak.
Ticaret amacı yok. Giriş katında
yerel tarih üzerine araştırmalar
ve kitapların yanı sıra edebiyat
ve sanat dergileri bulunacak. Üst
kat ise esas edebiyat bölümü; bir
insanın ömründe okuması gereken
edebiyat klasiklerini Türkçe

Açılış
Yalnızca sizi değil, bütün bir
kuşağınızı etkiler. Üstünden
yıllar geçse de toplumun ortak
belleğinde iz bırakır ve kendinden
sonra gelenleri de etkilemeyi
sürdürür.
Kendinle baş başa, sessizlik
içinde, sadece okumak, doya doya
okumak, uzun uzun araştırmak,
incelemek; her şeyi en baştan
yeniden anlamaya, kavramaya,
hissetmeye, yorumlamaya
çalışmak için Sema Postacıoğlu’nun
İzmir Okuma Evi sizleri bekliyor.

İzmir Okuma Evi
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Destina Akgün (’76)

Su gibi ol. Esnek,
güçlü, devamlı ve
hayat dolu!

Be Water Coffee &
Book Store

Alsancak... Güzel İzmir’imizin gözde ve nezih semti...Telaşsız
insanların keyifle gezindiği, tanıdıkların selamlaşıp ayaküstü sohbet
ettiği, dükkanları, kahveleri, restoranları ve mozaik dokusuyla
varolmaya devam eden tarihi semtimiz...

Sahra Tellioğlu genç bir mezunumuz.
2014 yılında ACI’dan mezun olduktan
sonra eğitimine İngiltere’de devam
etmiş. Bir yıl üniversiteye hazırlık,
sonrasında BPP Business School’da
dört yıl işletme eğitimini bitirip
geçtiğimiz yıl Türkiye’ye dönmüş.
Balıkesir’deki aile şirketlerinde üç aylık
bir çalışmanın ardından tekrar İzmir’e
taşınmış.

Bugün alışılmışın dışında bir gün
benim için... 60 yıl önce doğduğum
sokağa, hatta doğduğum eve
gidiyorum söyleşmeye. Bir zamanlar
bahçesinde koşup oynadığım o üç
katlı evin olduğu yerde artık modern
bir apartman yükseliyor. Apartmanın
altında ise keyifle düzenlenmiş
yemyeşil bahçe içinde bir kahve ve bir
kitapçı, ikisi bir arada...

Londra’da yaşarken konsept
kahvelere gitmeyi, oralarda zaman
geçirmeyi çok seviyordum. Hayalimde
hep böyle bir kahve açmak vardı.
Annemin aşırı okuma merakı
yüzünden, benim üniversite sınavına
girdiğim yıl, o da ikinci üniversite
eğitimi için sınava girdi, İngiliz Dili
ve Edebiyatı okudu. İkimizin de okul
işleri bittiğinde kafamızdaki fikirleri
birleştirdik ve üç ay gibi kısa bir
sürede, Kasım 2019’da, mekânımızı
açtık. Bir marka danışmanı ile çalıştık.
Be Water adını ilk duyduğumuz andan
itibaren çok sevdik, heyecanlandık.
İçinde tasavvufî unsurlar barındıran
bir isimdi. Su gibi ol. Amaç tamamen
bu olmasa da hayatımın öyle bir
dönemine rast geldiği için çok sevdim.
Anda kalmak ve hayata uyarlamak...

Günlük koşuşturmalarını, yapman
gerekenleri, olman beklenen rolleri
bırak. İçinde olduğun kişiyi saklayan
ve engelleyen duvarları, köşeleri ve
kenarları aş. Şekilsiz ol, akışkan ol. Su
gibi ol. Su gibi esnek, güçlü, devamlı
ve hayat dolu...Kitap kokusunu
kahve kokusuyla birleştiren, andan
keyif alman için seni çevreleyen her
şeyi keyifli detaylarla bütünleştiren
bir yer. Çevre dostu, insan dostu,
sağlıklı yaşam dostu bir mekân... İşte
kendilerini böyle tanıtıyor Be Water
Coffee & Book Store’dan Sahra
Tellioğlu ve annesi Esra Tellioğlu...
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Be Water’ın sunduğu hizmetler sadece
kitap ve kahve ile sınırlı değil. Her
hafta ya da on beş günde bir edebiyat,
sanat, arkeoloji, astroloji konularını
içeren ‘Su Gibi’ etkinlikleri var. Küçük
toplantı salonları ise kapalı grup
buluşmaları için ideal.
Son okuduğu kitap...
Normal İnsanlar, genç yazar Sally
Rooney’den. 2019 yılında British
Book Awards tarafından “Yılın Kitabı”
seçilmiş. Günümüzde genç olmanın
hikayesini, liseden üniversiteye
uzanan iki arkadaşın üzerinden
anlatıyor, sorguluyor.
Kişisel gelişim kitapları ilgimi
çeker. Şiirden de hoşlanıyorum. Bu
konuda çok şanslıyım, annemin
desteği ile yeni şeyler öğreniyorum.
Zamanımın çoğunu mekânımızda
geçirdiğim için eskisine göre daha çok
okuyabiliyorum, bu yüzden mutluyum.

Ya çocuklar ve kitap?
Çocukları çok seviyorum.
Ailelerin çocuklarını kitap
okumaları için teşvik etmesi
gerektiğine inanıyorum. Be
Water’da 6 yaş altı ve üstü çocuk
kitaplarımız da var. Küçük Filozoflar
Serisi de daha büyük çocukların
felsefe ile tanışıp kendi sorularının
peşinden gitmesi için hazırlanmış
faydalı bir kaynak. Anne ve babaları
ile gelen çocuklar da kitaplar
arasında geçirdikleri zamandan
memnun ayrılıyorlar Be Water’dan...
Çocuk ol...Koş, dans et, oyun oyna,
soru sor, arkadaş ol, gül, ağla,
duygularını yaşa. Çünkü hayattan
keyif almayı en iyi bilenler onlar...
Bir kahve molası verdik bugün
kitapların gölgesinde...Su gibi olduk,
aktık...
Teşekkürler Sahra...
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Güliz Elâl (’74)

Madagaskar
Hint Okyanusu’nda
587.041 km² büyüklüğünde;
kuzeyden güneye 1600 km,
doğudan batıya 570 km boyutlarında
dünyanın dördüncü en büyük adası.
Bu ada o kadar farklı iklim, ekosistem,
biyolojik çeşitlilik ve dünyanın başka
hiçbir yerinde görülmeyen canlı
türüne sahip ki bazı yaşam
bilimciler tarafından
‘Sekizinci Kıta’ olarak
adlandırılıyor.

Sekizinci Kıta
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Madagaskar yolculuğum adanın
göbeğinde ‘Tana’ olarak anılan başkent
Antananarivo’dan başladı, önce
doğuya, sonra güneye uzandı ve batı
sahillerinde tamamlandı. 18 günlük
gezi için kiraladığımız aracın şoförü
Djato ile rehberimiz Djiva ikiz kardeşti.
Üç kişiden oluşan gezi grubumuz için
hem şoför, hem rehber angaje etmemiz
size gereksiz görünebilir; ancak
Madagaskar’da hava yoluyla ulaşım
fevkalâde kısıtlı, bu nedenle uzun kara
yolculuğuyla ülkeyi görebiliyorsunuz.
Yollar dar, delik deşik, çok araç, insan ve
hayvan var, çok sayıda bozulmuş araç
uyarısız yol kenarında duruyor; yani
yerel koşullara alışkın bir şoförün yola
konsantre olması şart. Rehber ise uzun
kara yolculuklarında bol bol bilgi vermesi
ve yerel organizasyonları yapması
açısından yararlıydı. Örneğin, Djiva’dan
isteğim üzerine üç farklı kabilenin
köyünde köy büyüğünün misafiri olduk;
ruhlarla iletişim kurduğuna inanılan,
toplumca fevkalâde önemsenen bir
şifacı/spiritüelist ‘tanganamena’ ziyaret
ettik ve yalnızca İfati civarında yaşayan
soyu tükenme riskindeki bir kuşun
(Uratelornis chimaera) dikenli ormanda
peşine düştük.
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Yolculuğumuzun ilk günleri, yıl boyu nemli
kalan yağmur ormanlarının ve lemurlar
dahil pek çok canlı türünün habitatı
olan dağlık orta ve doğu bölgelerde
geçti. Adanın kuzeyden güneye (biraz
da doğuya yaslanarak) orta bölümünü
oluşturan dağ silsileleri adeta bir omurgayı
andırıyor. Bu geniş coğrafya bir zamanlar
tamamen yağmur ormanlarıyla örtülüyken,
büyük ölçüde ormansızlaşmış durumda.
Kalan ormanların bir kısmı milli park
statüsünde korunuyor. Bu ormanlara
giderken yol boyu izlediğimiz kırsal
manzaralar gezinin parlak noktalarından
biriydi. Dağ eteklerinde ve yamaçlarında
teraslandırılmış pirinç tarlaları, sık aralıklı
ama birbirine sıkışmamış minik kırsal
yerleşim birimleri, yoğun tropik bitki
örtüsü ile yollarda rengarenk kıyafetleriyle
yürüyen insanlar, bisikletle kömür çuvalları
taşıyan erkekler ve sığırların çektiği yük
arabaları bir belgesel kıvamındaydı.
Madagaskar’ın tüm milli parklarında kendi
özel rehberiniz olsa dahi park görevlisi bir
rehber tutmak zorundasınız.
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Yağmur ormanlarıyla kaplı olan Andasibe,
Mantadia, Antsirabe ve Ranomafana
Milli Parkları hem bitki örtüsü hem de
orada yaşayan pek çok tür lemurları
izleme açısından olağanüstüydü; kendimi
bazen Jurassic Park’ta gibi hissettim.
Gece karanlıkta yaptığımız ilk orman
yürüyüşünde kuş gibi ses çıkartan ağaç
kurbağası, dev bukalemun ve gece aktif
lemurlarla tanıştık. İki gün yağmur dinmedi,
nem o kadar yoğundu ki kameram kilitlendi.
Su geçirmez dağcı botları ve anoraklarla
yaptığımız yürüyüşlerde yerel halkın
yalınayak yürüdüğünü ve çok ince giyinmiş
olduğunu fark etmeden yapamadık.
Kocaman gözlü bir el kadar küçük sportive
lemurdan, en iri indriye kadar pek çok çeşit
lemur görmenin heyecanını yaşadık.
Güneye doğru coğrafya tamamen değişti.
Serin ve yağışlı hava, ağaçların 30 metreye
yükseldiği ormanlar, yoğun yeşil bitki

GEZİ
tırmanma parkurları var. Dağların arasında
iki gün art arda yaptığımız yürüyüşlerde
nefes kesen manzaralar, acayip şekilli kaya
formasyonları, farklı kabilelerin mezarları,
güneşten yanan yamaçların arasına
sokulmuş serin vadiler, içine şelâle akan
ufak doğal havuzlar ile ilginç olduğu kadar
alımlı bir bitki örtüsü ve yaban hayatıyla
karşılaştık.
Gezi boyunca su içtiğimiz pet şişeleri
sakladık ve İsalo’daki otelde çeşme suyu
ile doldurup yoldaki insanlara verdik.
Unutmasak ki su bu kadar değerli.
Njiva ‘beyaz insan imajını olumlu etkilemek
için’ suları bize verdirtti. İlk günlerde yerel
halk bize karşı sıcak ve rahat davranmışken,
güneyde su vermek için durduğumuzda bazı
çocuk ve kadınlar öcü görmüş gibi kaçıştılar.

örtüsü, pirinç tarlaları ve meyve bahçeleri
yerini sıcak ve kuru havada sararmış otla kaplı
savana bıraktı. Etraf çıplaklaştı, ekili araziler
azaldı, ufukta sarp bir dağ silsilesi belirdi. Daha
önce virajlı ve kalabalık olan yol, düz ve tenha
oldu, köyler seyrekleşti, boyutları küçüldü;
yollardaki erkeklerin bazılarında silah belirdi.
Kumtaşından oluşan İsalo Dağları çağlar
içinde yağmur ve rüzgârla aşınarak envai çeşit
ilginç şekiller almış. Sırtlarda kabartılar ve bazı
kısımlarda Kapadokya’yı andıran dikitler ve sivri
tepeli kulecikler oluşmuş. İsalo Milli Parkı’nda
iki saat ile iki hafta arasında tamamlanabilen,
çeşitli uzunluk ve zorlukta yürüyüş ve

Adanın en kurak yöresi olan güneybatıda
yağışların azlığı ve düzensizliğine uyum
sağlamış olan bitki örtüsü dikenli orman
(spiny forest) tamamen kendine özgü,
bütünlüklü bir ekosistem oluşturuyor.
Reniala ve Mosa dikenli ormanlarında
gördüğümüz baobab türleri, dev kaktüs
görünümde dikenli bitkiler, gövdesi tek bir
parça halinde bir deniz teknesi yapmaya
yeten ağaçlar başka bir evreni andıran bir
görünüme sahipti. Burada yetişen ağaçlar
fevkalâde yavaş büyüyen türler; bazıları
yalnızca 6-10 yıl arayla siklon sonrası tohum
veriyormuş. İfati’nin bir diğer cazibesi de
kum plajları. Geleneksel ilkel balıkçı teknesi
ile yaptığımız gezinti sonrası tropik sularda
şnorkel yapmak eğlenceliydi.
Madagaskar adası sahip olduğu biyolojik
çeşitlilik ve endemisite açısından
yeryüzünde istisnai bir yere sahip; yani
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bu adada yaşayan bitki ve hayvan türü
sayısı hemen hemen başka hiçbir yerde
rastlanmayan çoklukta ve bu bitki ve
hayvanların çoğu dünyanın başka hiçbir
yerinde yaşamıyor. Madagaskar’da % 89’u
endemik 13.000 çiçekli bitki türü var. Sahip
olduğu 180.000 hayvan türü arasında en
tanınmışı 40-50 milyon yıl öncesinden
günümüze gelmiş olan ilkel primat lemurlar.
Madagaskar kendine özgü evrim sonucu
garip hayvanlar ülkesi olmuş. Örneğin
seksen tür bukalemuna ev sahipliği yapıyor;
bu da yeryüzündeki tüm bukalemunların
üçte ikisi anlamına geliyor. Ada biyolojik
çeşitliliğini jeolojik geçmişine borçlu. 88
milyon yıl önce sahip olduğu canlı hayatıyla
birlikte Güney Asya’dan koparak Hint
Okyanusu’nda tek başına kalmış. Bu nedenle
burada yaşayan canlıların önemli bir kısmı,
evrimin erken dönem canlılarının devamı.
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Madagaskar’la ilgili ilginç bir diğer
nokta da ne kadar geç bir dönemde
insan yaşamaya başlamış olması.
İnsanoğlu adanın karşısındaki Doğu
Afrika’da büyük maymunlardan
insansılara ve 250.000 yıl önce
insana evrimini tamamlayarak,
buradan dünyanın her bir
köşesine yayıldıktan çok sonra
Madagaskar’a varabilmiş. Hem de
420 km ötesindeki Afrika’dan değil,
okyanusun diğer ucunda 7300 km
uzağındaki Endonezya’dan!
Madagaskar Endonezya, Afrika ve
Arap kültürlerinden etkilenmiş bir
kültürel zenginliğe sahip. On sekiz
kabile ve bunların farklı klanlarının
gelenekleri, fizyonomileri, yaşam
şekilleri ve evlerinin mimarisi
farklılıklar gösteriyor. Ama herkes
aynı dili konuşuyor. Tüm klanlarca
konuşulan Malagasi, Borneo’nun
güneyinde konuşulan bir Malay
lehçesine çok yakın bir dil.
Ada nüfusunun yüzde sekseni
kırsal. Kendi yetiştirdiklerini
yiyerek, kullandıkları suyu
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Yolculuğumuz boyunca
her yerde rastladığımız
ve her menüde
gördüğümüz hörgüçlü
ve bu sayede susuzluğa
dayanıklı sığırlara
zebu deniliyor. Daha
çok güneyde yetişen
zebuların (bir kısmı
kamyonla nakledilse
de) çoğu satılmak
üzere şehirlere, altı
haftayı bulabilen bir
yürüyüşle çobanlar
eşliğinde götürülüyor.
Sürüler yoldayken zebu
hırsızlarının baskınına
uğrama tehlikesi
ülkenin başlıca güvenlik
meselesi imiş.

doğal kaynaklardan taşıyarak,
yakıt ihtiyacı için ağaç keserek
yaşıyorlar. Rehberimize göre
dünyanın en fakir dördüncü ülkesi.
Yollarda sürekli olarak yürüyerek
pazara giden insanlar gördük. Kırsal
halk en yakınındaki haftada bir
kurulan pazara yetiştirdiklerinin
fazlasını götürüp satar, ihtiyaçlarını
satın alıp dönermiş ama pazar aynı
zamanda haber alma, ahbaplık
yapma, dedikodu fısıldama,
kendine eş arama ve flörtleşme
mekânıymış. Kadınlar yüklerini
kafalarında, erkekler omuzlarına
astıkları bir sopayla ya da bir çeşit
ev yapımı tekerlekli aracı çekerek
naklediyor. Yürüyenlerin en az
yarısı yalın ayaktı. Dikenli, taşlı,
balçıklı, ıslak, soğuk ya da sıcak
olabilen bu yollarda pazara gitmek
için yürüdükleri mesafe her yönde
20 kilometreyi bulabiliyormuş.
Ayaklarının çıplak olmasına
rağmen herkes sahip olduğu en şık
kıyafetle pazara gidiyor. Kafasında
yük taşımayan kadınlar güzel
şapkalar takmış; (kafalarında yük
taşımaya alışkın oldukları için) son
derece alımlı bir şekilde salınarak/
kırıtarak yürüyorlar. Yerel pazarlar
son derece kalabalık, çok renkli,
çok hareketli, çok sesli. Her tür
yiyeceğin kokusu birbirine karışıyor.
Bazı çocukların bize şaşkınlıkla
bakmasını rehberimiz beyaz
insan görmeye alışkın olmadıkları
şeklinde yorumladı.

sayede susuzluğa dayanıklı sığırlara
zebu deniliyor. Daha çok güneyde
yetişen zebuların (bir kısmı kamyonla
nakledilse de) çoğu satılmak üzere
şehirlere, altı haftayı bulabilen
bir yürüyüşle çobanlar eşliğinde
götürülüyor. Sürüler yoldayken
zebu hırsızlarının baskınına uğrama
tehlikesi ülkenin başlıca güvenlik
meselesi imiş. Klanlar arasında
farklı gelenekler olmasına rağmen,
değişmeyen bir unsur ölmüş aile
büyüklerinin gücüne inanç.

Ölenin ruhu ‘razana’ günlük
yaşamda son derece önemli
bir rol oynuyor. Ruhlar yaşayan
yakınlarına yardım ettikleri gibi
kızdıklarında felâketlere yol açıyorlar.
Bu nedenle Madagaskarlılar
geleneklerine çok bağlılar. Ayrıca,
ruhları memnun etmek için uyulması
gereken karmaşık bir tabular ya
da batıl inançlar ‘fady’ sistemi var.
Klanlar arasında bazı farklılıklar
gösteren ilginç bir gelenek olan
kemiklerin çevrilmesi ‘famadihana’

Yolculuğumuz boyunca her yerde
rastladığımız ve her menüde
gördüğümüz hörgüçlü ve bu
88
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seremonisinde aile yakınları
belli aralıklarla ölünün cesedini
mezarından çıkartıyor, kemikleri
yıkıyor ve yeni bir ipek kefene
sararak yerine geri koyuyor. Ailenin
ve klanın bahtının açık olması için
ruhları memnun etmeye çalıştıkları
bu tören danslı, şarkılı ve içkili bir
kutlama şeklinde gerçekleşiyor.
Ölüm, ruhlarla olan ilişkinin
başlangıcı olduğu için cenazeler
toplum yaşamında fevkalâde
önemli.
Madagaskarlılar en büyük
yatırımlarını mezara yapıyorlar, bazı
klanlarda mezara harcanan para
yaşadıkları evinkinden daha fazla.
Hem ilginç ve güzel, hem de
son derece güvenli bir ülke olan
Madagaskar henüz turistlerce
bozulmamış. Sizlere biraz tadını
vermeye çalıştığım bu ada ülkesi
alışılmışın dışında yerleri görmeyi
sevenler için muhteşem bir
destinasyon
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Kerime Arsan (’70)

Kırmızı İpleri
Oynatmak
OUR, 2017 Aralık ayından bu yana İngiltere’de kayıtlı bir sivil toplum kuruluşu
olarak farklı eğitim projelerine yön vermeye devam ediyor. Bunlardan birisi
Mart 2020’de Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi’nde faaliyetine başlayacak
olan Asya Pasifik Mülteci Araştırmaları Merkezi. Önümüzdeki 3 yıl boyunca bu
akademik birimin kurucu direktörü olarak görev alacağım. Bu süreçte birçok
farklı disiplinler arası çalışma başlatacağız.

Günümüzün ve geleceğimizin en büyük
sorunlarından biri farklı nedenlerden dolayı
yerinden yurdundan olmuş ve dünyanın dört bir
yanına savrulmuş insanlar. Onların yaşamlarını
eğitimle iyileştirmeye çalışan bir insan Gül.
Mülteci haklarını insan hakları meselesi olarak
gören, hepimiz mülteciyiz diyen ve bu konuda
dersler veren, müfredat hazırlayan, okuyan,
Türkiye, Berlin, İngiltere, Kanada’da konuşmalara
davet edilen bir akademisyen.
Altyazı sinema dergisinin “Umut tazeleyen filmler”
diye bir bölümü vardır. Gül İnanç (’87) ile Fuar’da
İzmir Sanat Kafe’de buluşup onu dinlediğim
1,5 saat içinde benim de yaşama dair umudum
tazelendi. Yaşar Üniversitesi’nde yaptığı bir
konferanstan geliyordu. Yıllarını öğrenmeye ve
öğretmeye adamış cesur bir eğitimci. Her şeyden
çok birbirimizi anlamamız gerektiğine inanmış,
insan sevgisi ile dolu biri. Işığı olan bir kadın.

Tarih, Cumhuriyet Tarihi, Diplomasi Tarihi
alanlarında çalıştıktan sonra mülteci sorunlarına
ilgin nasıl başladı?
Sosyal ve siyasi bilimlere, özellikle de modern
diplomasi tarihine gönül veren bir akademisyen
olarak Suriye krizi ile gün ışığına çıkan, Türkiye
ve dünyayı derinden etkileyen mülteci kriziyle
ilgilenmem kaçınılmazdı. 2011-2013 yıllarında bu
gelişmeleri Singapur’da yeni bir üniversitede yeni
bir göreve adapte olmaya çalışırken ağırlıklı olarak
basından takip ettim. Bu süreçte zorunlu göç
konusuyla ilgili ne kadar yetersiz bir entelektüel
altyapım olduğunu üzülerek farkettim. Krizin
boyutu büyüdükçe bir eğitimci olarak hele
hele ACI mezunu bir eğitimci olarak kendime
düşen sorumluluğu sorgulamaya başladım.
Sınır tanımayan doktorlar varsa sınır tanımayan
akademisyenler neden olmasın varsayımı ile
yaptığım ilk google aramasında karşıma Kanada
York Üniversitesi’nin BHER- Borderless Higher
Education for Refugees projesi çıktı.

Gül İnanç
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yaşayan mülteci gençler için
gerçekleştirmekti. Bürokrasinin
azizliği izin vermedi detaylara
girersem çıkamam çok uzun
hikâyedir.

Aydınlanma sevinci
Konferans, Brac
Üniversitesi
Bengladeş

2014 yılında defterimi kalemimi
kapıp öğrencilik yıllarıma geri
dönmeye karar verdim ve önce
bilgi sonra fikir gelsin diyerek
York Üniversitesi’nin Mülteci
Araştırmaları Merkezi’nin yaz
okuluna kayıt oldum. Kısa ama
yoğun bir eğitimden geçtikten
sonra fikir üretme safhasına tekrar
geri döndüm. Güneydoğu Asya’da
yaşayan yüzbinlerce mülteci
gencin üniversite eğitimi alması için
çaba gösterecektim. Bu çabanın
ileride uluslarası bir sivil toplum
kuruluşuna evrileceğini tahmin
etmeden…
Opening Universities for Refugees
inisyatifi nasıl oluştu, neler yaptın?
Bu inisyatif şimdi neye evriliyor?
Aklımdaki ilk proje York
Üniversitesi’nin Kenya’daki
kamplarda yürüttüğü uzaktan
eğitim ve karma diploma
programına benzer bir uygulamayı
kendi üniversitemle Malezya,
Tayland ve Endonezya’da
94

Çok sevdiğim bir Çin
efsanesine göre tanrılar
insanları yarattıktan
sonra onları birbirlerine
görünmez kırmızı
iplerle bağlamışlar. Ne
zamanki iki insanı ya
da iki toplumu birbirine
yaklaştırmak isteseler
bu ipleri çekerlermiş.
Her efsanede olduğu
gibi burada da mit ile
gerçeğin bağdaştığı
incecik bir çizgi var. Ben
dünyayı ve insanlığı bu
dar alandan okumanın
taraftarıyım.

Önümde iki yol belirdi ya arkama
güçlü bir kurumu almadan yalnız
başıma yola çıkacaktım ya da
bu idealden vazgeçip konunun
sadece akademik boyutuyla
ilgilenecektim. İlk yolu seçtim ve
OUR-Opening Universities for
Refugees- bir eğitim inisyatifi
olarak 2015 yılının Aralık ayında
kuruldu. 2016 -2019 yılları arasında
BM Mülteci Örgütü ile ortaklaşa
Malezya, Endonezya, Hong Kong,
Yeni Zelanda ve Avustralya’da 3C
Forum (Collaborate-Create-Change)
adı altında çözüm ve aksiyon
odaklı platformlar düzenledik. Her
platform ayrı projelerini yarattı. Bu
projelerin detaylarını Endonezya’da
yaşayan üç Afganlı genç mülteci
öğretmen ile birlikte 2018 yılında
Singapur’da verdiğim TEDX
konuşmasında paylaştım. The
Beacon okuyucuları bu konuşmayı
youtube kanalından izleyebilirler.
Bu mülâkat sayesinde konuşma
dinlenir ve hatta paylaşılırsa binlerce
hatta milyonlarca gencin sesini
duyurabiliriz.
OUR, 2017 Aralık ayından bu
yana İngiltere’de kayıtlı bir sivil
toplum kuruluşu olarak farklı
eğitim projelerine yön vermeye
devam ediyor. Bunlardan birisi Mart
2020’de Yeni Zelanda Auckland
Üniversitesi’nde faaliyetine
başlayacak olan Asya Pasifik Mülteci
Araştırmaları Merkezi. Önümüzdeki
3 yıl boyunca bu akademik birimin
kurucu direktörü olarak görev
alacağım. Bu süreçte birçok farklı
disiplinler arası çalışma başlatacağız.
Bunlardan beni en çok
heyecanlandıranlardan bir kaç
tanesini paylaşırsam Bangladeş’te
yaşayan 1 milyon Rohingyalı
mülteci için oluşturacağımız diploma
programları, Netflix için yapacağımız
dizi, UNESCO ile ortaklaşa
gerçekleştireceğimiz milli eğitim
müfredatlarının yenilenmesi projesi
ve Uluslarası Üniversite Sıralama
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Ajansları’na yeni kriterler getirme
projesi…
Eminim bu yolculukta tanıdığın ve
seni derinden etkileyen kişiler vardır.
Onlardan söz etsen?
Somali’den Malezya’ya annesi ve
4 kardeşiyle seyahat eden ve yıllar
sonra babasının hayatta olduğunu
öğrenen Faduma (şu anda Amerika’da
üniversite okuyor), Pakistan’da bir
mülteci kampında doğan Iraklı Kürt
Rez (geçtiğimiz yıl Harvard Hukuk
Fakültesi’nde İnsan Hakları Hukuku
üzerine yüksek lisansını tamamladı,
OUR’un kurucu üyelerinden, Yeni
Zelanda vatandaşı), Adıyaman’daki
mülteci kampında tanıştığım ve
gazetecilik okumak istediklerini
benimle paylaşan 5 pırıl pırıl Suriyeli
genç kadın (muhafazakar aile yapıları
nedeniyle kamp dışına çıkmalarına
izin verilmiyor), Endonezya›da mülteci
olarak yaşayan ve mühendislik
eğitimine devam etmek isteyen
Etiyopyalı Liban (ancak Endonezya
içinde seyahat edilmesine izin
verilmiyor ve 5 senedir ufak bir
adada yaşayıp mülteci çocuklara
futbol öğretiyor), Kongo’dan yıllar
önce Hong Kong’a mülteci olarak
gelen Baptist Rahip Roy (Kilisesinde
dünyanın farklı yerlerinden gelen genç
mültecilerle amatör tiyatro yapıyor)
ve daha yüzlerce güzel insan. Tabii
bu yolculukta sadece mültecilerle
değil bir çok farklı milletten, dinden,
meslekten inanılmaz kişilerle tanıştım,
zaten onların elini tutmadan yol almam
imkânsızdı. Onun için hangi birisinin
hikâyesini anlatsam diğerlerine
haksızlık olur.
Mülteci ve Zorunlu Göç Çalışmaları
neden önemli?
Geçmiş ve gelecekle ilgili iki önemli
boyutu var bu çalışmaların. Önce
gelecekle başlayalım, Dünya
Bankası’nın verilerine göre 2050
yılında küresel ısınma ve iklim değişimi
ile bağlantılı 1 milyar insan mülteci
konumunda olacaklar. Bunun için
farklı disiplinlerin ortaklaşa çabalarıyla
gelecek senaryoları oluşturmamız
gerekiyor. Merkez olarak bu
platformları sağlayacağız.
Bu anlamda tarihsel boyutun
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incelenmesi de önem kazanıyor.
İnsanlık, yani atalarımız 200,000
yıldır sürekli kitlesel olarak yer
değiştirmekte. Neden ve nasıl
bugüne geldik sorusunu sürekli
yenilememiz lâzım. Bugün
mülteci gerçeğini kriz ya da sorun
olarak tanımlamamızın ardında
19. yüzyılda ortaya çıkan ulus
devlet dinamiklerinde aramamız
gerekmekte. Bir anlamda
hepimiz mülteciyiz ve sınır olarak
tanımladığımız ayrımlar tarihsel bir
kurgu ve her kurgu gibi zamanla
değişmeye mahkum.
Son olarak The Beacon
okuyucularına vermek istediğin bir
mesaj var mı?
Çok sevdiğim bir Çin efsanesine
göre tanrılar insanları yarattıktan
sonra onları birbirlerine görünmez
kırmızı iplerle bağlamışlar.

Ne zamanki iki insanı ya da iki
toplumu birbirine yaklaştırmak
isteseler bu ipleri çekerlermiş. Her
efsanede olduğu gibi burada da mit
ile gerçeğin bağdaştığı incecik bir
çizgi var. Ben dünyayı ve insanlığı bu
dar alandan okumanın taraftarıyım.
Dünyanın farklı coğrafyalarında
yaşayan hiç tanımadığım hatta
hiç tanışmayacağım insanlarla
görünmez bir bağım olduğunu bilmek
beni heyecanlandırıyor, empati
duygum sanırım bu heyecanla
besleniyor. Sevgili Kerime sen bu
mülâkatınla kırmızı ipleri yerinden
oynattın ve beni binlerce The
Beacon okuruyla yakınlaştırdın,
bunun için bir mesaj vermek
yerine, eğer konuyla ilgileniyorlarsa
onlardan mesaj almayı çok isterim
(gul.inanc@initiativeour.org). Kim
bilir belki birlikte yepyeni yaratıcı
projelere imza atarız.
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“Herkesin bu sorunun çözümünde
elinde bir, belki de birkaç anahtar
tuttuğuna inanıyorum. Evet kilitler
zorlu, kilitler çoklu ama bu çocuklar da
bizim çocuklarımız. Gelin geleceğin
kapısını hep birlikte onlar için
aralayalım.”
Gül İnanç
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Nükhet İzmiroğlu (’71)

Kitap

Nurdan Gürbilek son eseri
İkinci Hayat ile yeniden okurlarının
karşısında
Eleştiri alanında edebiyatımızın önde gelen isimlerinden
Nurdan Gürbilek (’74), Nisan 2020’de Metis Yayınları
tarafından basılan İkinci Hayat: Kaçmak, Kovulmak,
Dönmek Üzerine Denemeler adlı eseriyle beş yıllık bir
aradan sonra yine okurlarının karşısında. Gürbilek bu
kitabında ‘yer duygusu’ üzerine düşünüyor, bir yandan
kökenlere ve başlangıçlara, kaçanlara ve dönenlere, eve
ve sırlarına yakından bakıyor, bir yandan da anlatı, üslup
ve dili bu ana eksen etrafında değerlendirerek ‘dilsel
vatan’ ve sınırları üzerine düşünüyor.
Kapısını başkalarına sımsıkı kapatmış bir kompartmana,
bir özel sığınağa, bir kişisel hücreye mi dönüşecektir ev,
yoksa o koruyucu hücreyi geniş bir ortaklık zemininde
yeniden tanımlayabilecek miyiz? Etrafına kalın duvarlar
çekmiş bir ‘coğrafya kaderdir’e mi sürükleniyoruz,
yoksa daha geniş bir yurt tanımına ulaşabilecek miyiz?

Akdeniz İlk Zamanlar Ülkesi ve
Akdeniz Batık Geminin Öyküsü

Öldüğünü Google’dan
Öğrenen Adam

Doç. Dr. Zehra Akdemir Veryeri, (’85),
ODTÜ Mimarlık (’90) yılı mezunu. Akademik
kariyerini mekân sosyolojisi /psikolojisi üzerine
yaptı. 2010 yılından bu yana, 7/70 KÜLTÜRSANAT
isimli girişimiyle, çocuktan yetişkine dek çeşitlenen
yelpazedeki yaş gruplarına yönelik kültür, sanat ve
kent tarihi üzerine görsel ağırlıklı eğitim materyalleri
ve programları geliştiriyor; öyküler yazıyor.

Doğu Yücel’in (’95), Öldüğünü Google’dan
Öğrenen Adam adlı öykü kitabı Can Yayınları
tarafından Ekim 2019’da yayımlandı. Üç
bölümden oluşan kitapta yazar, okuruna
olayları düş, gerçek, gelecek gibi kavramlarla
harmanlayarak sunuyor. Teknolojik
gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, hayat
değiştiren rastlantılar, mantık dışı olaylar,
birbirinden tuhaf karakterlerle dokunmuş bir
eser Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam.

Zehra Akdemir Veryeri, 2020 yılı içinde, İzmir
Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi’nin
yürüttüğü “Çocuklar için Akdeniz” adlı kültüreğitim projesi için iki öykü kaleme aldı. Bunlardan
ilki, “Akdeniz- İlk Zamanlar Ülkesi”, Akdeniz’in
200 milyon önceye dayanan oluşum tarihini,
doğanın kendine özgü zamanını ve zamanın
varlıklar arasında oluşturduğu derin bağları anlatan
bir doğa öyküsü. Diğer çalışma, “Akdeniz- Batık
Geminin Öyküsü” ise Akdeniz’in dünyaya armağan
ettiği kadim uygarlıkları ve deniz yoluyla birbirine
bağlanan bu uygarlıkların içiçe geçmiş kopmaz
bağlarını anlatıyor.
Bu kitaplardan, “Akdeniz İlk Zamanlar Ülkesi”nin
bizim için derin bir anlamı var. Öyküye hayat veren
küçük karakter Derin, Derin Erpulat’ın adı ve anısına
yazıldı. Her iki kitap da, pek yakında İzmir’deki tüm
okul kütüphanelerine armağan edilecek ve öyküler
İzmir çocuklarıyla buluşacak.

Pasaport’tan Kordon’a adıyla 20 yazardan
20 Kordon öyküsü içeren kitap, yazar Murat
Şahin’in bir yıllık projesi; ortak bir noktadan
yola çıkarak İzmir’in kokusunu, tadını
alacağınız, 20 farklı öyküyle İzmir’i tanıtan
bir yayın. Bizkitapyayın tarafından Ocak
2020’de yayımlanan kitapta Rakella Asal’ın
(’69) Kayıp giden bir gün daha ve Şükran
Yücel’in (’71) Pasaport’ta çay adlı öyküleri
yer alıyor.

Merve Kült: Bir Çöküş ve
Diriliş Öyküsü
Ceylan Naz Baycan (’01), Artemis Yayınları
tarafından basılan Merve Kült: Bir Çöküş ve
Diriliş Öyküsü adlı kitabında, günlük hayatta
iş, aşk, koşturmaca arasında sıkışan, acil
çıkış kapısı arayan genç ve modern bir kadın
olan Merve Kült’ün başına gelen olayları
mizah diliyle anlatıyor.

İkinci Hayat evin hayatımızın merkezine oturduğu bir
dünyada bizi evin gerçek ve mecazi, olumlu ve olumsuz
anlamları üzerine düşünmeye çağıran deneme ve
fragmanlardan oluşan bir eser.

Troçki’yi Ben
Öldürdüm ve Alim
Kadın Çıkmazı
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
A.Ş.’nin iki ayda bir yayınlanan
kitap-lık dergisinin Mayıs-Haziran
2019 sayısında Şükran Yücel’in
(’71) Troçki’yi Ben Öldürdüm adlı
öyküsü yayımlandı.
Ocak 2020’de yayın hayatına
başlayan kültür ve edebiyat
dergisi Ecinniler’in, Mart 2020
sayısında da Alim Kadın Çıkmazı
adlı öyküsü yer aldı.

Türk Demokrasisinin Sıfır Noktası

87. Dil Bayramı Onur Ödülü Aytül Akal’ın

Efe Sıvış’ın (’05) Türk Demokrasisinin Sıfır Noktası: ABD Dışişleri Belgeleri Işığında
Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş isimli kitap çalışması, 2019 yılında Ötüken
Neşriyat tarafından yayımlandı.

Ankara’da 26 Eylül 2019’da 87. Dil Bayramı’nın kutlandığı etkinlikte, çocuk yazınımın güçlü kalemi Aytül Akal’a
(’71) kitaplarındaki dili kullanma özeni göz önüne alınarak Onur Ödülü verildi.

Türkiye’deki çok partili hayatın başlangıcına ilişkin yeni bilgiler sunan bu çalışma,
Cumhuriyet tarihimizin demokrasiye geçiş sürecine odaklanıyor.
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Efe Sıvış’ın Sabancı Üniversitesi
Siyasal ve Toplumsal Bilimler bölümünden lisans, Boğaziçi Üniversitesi’nden
Avrupa Birliği Siyaseti üzerine yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden Türk-Amerikan İlişkileri üzerine doktora dereceleri var.
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Aytül Akal yayınlarına yeni kitaplar ilave etmeye devam ediyor. 2019 yılında
10 yeni kitabı çıktı; Roman olarak; FOM KİTAP’tan Hexonya Gezegeni-3/Çılgın
Uzaylılar Geldi. Öykü alanında; Hep Kitap’tan İmdat! Bizimkiler Blogger Oldu.
Redhouse Kidz Yayınları’ndan Mavisel Yener ile birlikte kaleme aldıkları Elmaları
Nasıl Toplarsın. Hep Kitap’tan resimli kitap 2’li set Köpeğim Kayboldu ve Kedim
Kayboldu. Bilgi Yayınevi’nden resimli kitap 5’li set Tittirikler-1 En Korkunç Şeyler,
Tittirikler-2 En Gürültücü Şeyler, Tittirikler-3 En Eğlenceli Şeyler, Tittirikler-4 En
Çılgın Şeyler, Tittirikler-5 En Komik Şeyler.

The Beacon

99

K Ü LT Ü R / S A N AT

K Ü LT Ü R / S A N AT

Performans

Kalemler Renkler
Resimler
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
A.Ş.’nin iki ayda bir yayınlanan
kitap-lık dergisinin Eylül-Ekim 2019
sayısında Hülda Öklem Süloş’un
(’74) Kalemler Renkler Resimler
adlı öyküsü yayımlandı. Akıcı ve
masalımsı bu kısa öykü, öykünün
adı gibi dergiye renk katıyor.

Banu Şınık Kanıbelli; Earth is My Home,
It’s Calling

Cevaplar Şirketin İçinde
Bir Aile Şirketi Hikâyesi
Feyyaz Ünal’ın (’00) kaleme aldığı Elma Yayınevi tarafından
yayımlanan Cevaplar Şirketin İçinde – Bir Aile Şirketi
Hikâyesi, aile şirketlerinin yapısını ele alıyor. Yazar, 2 yıllık
profesyonel iş yaşamı sonrası, aile şirketlerindeki yönetici
yetiştirme programında bir aile bireyi olarak şirketi ve
şirketteki kültürü iyileştirme hikâyesini deneyimlerine
dayanarak anlatıyor.

Sergi

Cumhuriyet, 5 Nisan 2020

Lori Şen Lady Diana’yı
Canlandırıyor
Mezzosoprano Lori Şen (’01) söz ve
müziği Angela Knight ile Randal F.
Dewey’e ait olan ve Nisan 2020’de
prömiyeri yapılan Queen of the
People’s Hearts müzikalinde Lady
Diana’yı canlandırıyor.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik
Bölümü mezunu olan Lori Şen
Ankara’daki yıllarında ODTÜ Müzik
Topluluğu “The Company”nin üyesi
ve Bulgaristanlı ünlü caz şarkıcısı
Yıldız İbrahimova’nın öğrencisi idi.
İzmir’e döndükten sonra Dokuz Eylül
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na
devam eden ve beş yıl boyunca
Amerikalı soprano Jeanette
Thompson’ın öğrencisi olan Şen’in
müziğe olan ilgisi giderek arttı; ses
anatomisi ve şarkı söylemenin
mekaniği onu büyüledi.

Hale Tenger’in sergisi;
Rüzgârların Dinlendiği Yer
Hale Tenger’in (’79), adını ve ilhamını Edip
Cansever’in aynı adlı şiirinden alan yeni
sergisi Rüzgârların Dinlendiği Yer, 13 Aralık
2019 - 18 Ocak 2020 tarihleri arasında
Galeri Nev’de sanatseverlerin beğenisine
sunuldu. Aynı adlı şiire dönerek kurguladığı
sergi, Tenger’in farklı zaman dilimlerinde
kendisiyle “karşılaşmalar”ını barındırmakla
birlikte, izleyiciye de imge-metin ilişkisi
üzerine düşünebileceği yeni bir alan açıyor,
şiirin yarattığı çağrışımlar, sanatçının görsel
diline evrilirken metinden bağımsızlaşan hem
tanıdık, hem de tekinsiz görsel ve duyusal
karşılaşmalar yaratıyor.
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Banu Kanıbelli’nin (’84) İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile başlayan
ve tüm dünyada “Fridays For Future” (Gelecek için Cumalar) adı altında
bir araya gelen gençlerin sözlerinden, taleplerinden ve “Yokoluş İsyanı”
manifestosundan derlediği Dünya Evim ve Yanıyorsa (Earth is My Home,
It’s Calling) tüm digital platformlarda yerini aldı. Çocukların dünyasına Kara
ve Başka Dünya Yok albümleriyle seslenen, 2013’te Bu Rüzgâr, Lobna’nın
Şarkısı, Yer Gök albümlerine ve 5 Silahşörler orijinal film müziklerine imza
atan Banu Kanıbelli, bu kez hiphop bir şarkıyla gençlerin yanında. Dünya
Evim ve Yanıyorsa, tek bir şarkının iki dilde söylendiği bir single olarak iklim
krizine gençlerin sözleriyle ve sesleriyle dikkat çekiyor.

Daha sonra Ses Pedagojisi üzerine
yüksek lisans yapmak üzere burslu
olarak Princeton’daki, Westminster
Choir College’a giden Lori Şen burada

The Beacon

The Beacon

ODTÜ’de aldığı fizik eğitimini
de kullanarak ses bilimi üzerine
araştırmalar yaptı, operalarda
rol aldı. Lori Şen’in buradaki son
performansları solo resitallerini,
SONOVA’nın (Symphony
Orchestra of Northern Virginia)
Mozart Requiem Performansı’nda
alto solist olarak sahne almasını
ve Opera NOVA’daki Angelina/La
Cenerentola’yı kapsıyor.
Lori Şen Mayıs 2019’da
University of Maryland, College

Park’ta, Müzik Sanatları Ses
Performansı dalında doktorasını
tamamladı ve sanat şarkıları
repertuarına odaklandı. Sephardic
Art Song: A Musical Legacy of
the Sephardic Diaspora adlı
araştırmasında Sefarad şarkılarını
Klasik Batı perspektifiyle inceledi.
Son birkaç yıldır, Sefarad tarihi,
dili, müziği ve kültürüne ait
konuşmalarla harmanladığı bu
repertuarı solo resitalleriyle
kitlelere tanıtmakta.
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Miray Akovalıgil Stand-up
gösterisiyle İzmir’deydi

3. Kadın Yönetmenler
Festivali

Miray Akovalıgil (’01), 2019 Kasım ve Aralık aylarında
İzmir’de Performance Hall’da sahne aldı. ACI sonrası
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam
eden Miray öğrenciliği sırasında birçok oyunculuk
okulunun ve devlet sanatçısının oyunculuk, yazarlık,
yaratıcılık derslerine de katıldı. İstanbul Film Akademisi,
Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Şahika Tekand ve Sadri
Alışık Kültür Merkezi’ndeki eğitimlerine ek olarak
Umut Kırcalı’dan doğaçlama ve oyunculuk dersleri
aldı. Avukatlığı da bir sahnede oyunculuk yapmaya
benzeten Miray, 2006-2010 yılları arasında bir büroda
dava avukatı, akabinde 2010-2013 yılları arasında
başka bir büroda kıdemli avukat olarak çalıştı. 20132017 yıllarında serbest avukatlık ve mütercim hukuki
tercümanlığı yaptı. 2016 yılında İstanbul’da Açık
Mikrofon gecelerinde stand-up yapmaya başladı. Aşk
Yeniden dizisinde Şanziment karakterini canlandıran
Miray halen stand-up gösterilerine ve Youtube
kanalına video çekmeye ve avukatlık yapmaya devam
ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
organizasyonu ile 29 Şubat - 5 Mart 2020
tarihleri arasında gerçekleşen 3. Kadın
Yönetmenler Festivali’ne Hilal Yılmaz (’91),
yönetmenliğini yaptığı İzmir Seferad Kültür
Festivali - Kamera Göz Seçkisi çalışmasıyla
katıldı. İzmir Buca Belediyesi’nin ev
sahipliğinde yapılan etkinliğin bu yılki teması
‘Her kadın başka hayaller kurar’ idi.

Çeviri / Tiyatro

Lil Zey
Zeynep Tanyalçın (’12), Türkçe rap müzik piyasasında
öne çıkan isimlerden. Sanat hayatında Lil Zey adını
kullanan Zeynep’in ilk single çalışması Ötede Dur
büyük beğeni toplamıştı. Çalışmalarına Khontkar’ın
kurmuş olduğu Redkeys Music’de devam eden
Türkiye’nin ilk kadın rap sanatçının ikinci çalışması
Yolumuz Yol Değil, Khontkar ile yaptığı düet.
Tüm dijital müzik platformlarında ve radyolarda
müzikseverlerle buluşan bu çalışmalarının yanı sıra
Lil Zey dinleyicilerin karşısına sadece Mc olarak değil,
bir DJ olarak da çıkıyor. Zeynep, Boston’daki Berklee
College of Music’de Music Business and Song
Writing eğitimi aldıktan sonra Grammy ödüllü plak
yapımcısı Christopher Tricky
Stewart / Terius “The Dream”
Nash ile çalışarak RedZone
Entertainment’ın A&R
pozisyonunda staj
yaparak sanat hayatına
adımını atmış.
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Bir Nefes Daha’nın başrol
oyuncusu
Cennet’in Gözyaşları dizisinde Ömer rolüyle dikkat
çeken Oktay Çubuk (’15), 2019 Antalya Film
Festivali’nde “Work in Progress” kategorisinde
ödül alan Bir Nefes Daha filminde başrolde
oynuyor. Aynı zamanda S14 adlı rap grubuyla
müzik yapan Çubuk’un, S14 grubuyla hazırladığı ve
listelerde hızla yükselen Avlu adlı şarkıları, popüler
dizilerde de kullanılıyor. Bilgi Üniversitesi Sinema
ve Televizyon Bölümü’nde öğrenimini sürdüren,
oyunculuk kariyerine üniversite sıralarında
başlayan Çubuk, en büyük arzusunun özgün
karakterleri canlandırabileceği sinema filmlerinde
ve dizilerde rol almak olduğunu söylüyor.

The Beacon

Bir Picasso
Çevirisini Şükran Yücel’in (’71) yaptığı Bir Picasso
adlı tiyatro eseri İstanbul Devlet Tiyatrolarında
sahneleniyor. Tarihsel olarak gerçekliği bilinen bazı
olayların üstüne zekice kurgulanan kurmaca bir
hikâye olan oyun, 1941 yılında Nazi işgali altındaki
Paris’te geçiyor ve İspanyol ressam Pablo Picasso
ile, Nazi Almanyası’nın Kültür Bakanlığı sorumlusu
Bayan Fischer arasındaki sorgulamaları, çatışmaları,
hesaplaşmaları dile getiriyor. Bir Picasso, sanatın
gücüne ve büyüsüne yapılan bir güzelleme
aynı zamanda. Oyun, Picasso’nun hayatının her
dönemini kapsayan güçlü bir Picasso portresi
çiziyor, sanatçının kişiliğiyle ilgili soruları gündeme
getirerek bizi sanat ve iktidarla ilgili pek çok konuda
düşünmeye zorluyor.

The Beacon

Çıplak Vatandaşlar
The Full Monty adlı filmin tiyatro uyarlaması olan
Çıplak Vatandaşlar, Şükran Yücel’in (’71) çevirisi Uniq
Hall İstanbul’da gösterime girdi. Çeşitli sahnelerde
oynayan oyun, farklı şehirlere turneye çıkıyor.
Kapanan bir çelik fabrikası çalışanlarının işsiz
kalmalarının çaresizliğini ve para kazanmak için neler
yaptıklarını kara komediyle anlatan oyun, seyirciyi
güldürürken aynı zamanda düşündürüyor, çarpıcı
mesajlar veriyor. Laçin Ceylan’ın yönettiği oyunda
Cansel Elçin, Reha Özcan, Suna Yıldızoğlu gibi birçok
ünlü sanatçı rol alıyor.
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Nükhet İzmiroğlu (’71)
Aynur Sayıner (’83)

‘Berlin International’
Üniversitesi
Rektörlüğü’ne
oybirliği ile seçildi

IASS-International Association for Shell and Spatial Structures
/Uluslararası Kabuk ve Uzay Sistemler Birliği Yönetim Kurulu,
Tarihi Uzay Sistemler Araştırma Grubunda ve Tarihi Yapıların
Hasar Teşhisi konusunda dünya çapında yaptığı liderlik
nedeniyle Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Görün Arun’a
(’67) onursal üye ödülü vermeyi uygun görmüştür. Ödül, 7-10
Ekim 2019 tarihleri arasında Barcelona’da düzenlenen 60. IASS
kongre açılışında verilmiştir. Prof. Arun, ICOMOS-ISCARSAH
(International Scientific Committee on Analysis and Restoration
of Structures of Architectural Heritage) Başkanlığını da
yapmaktadır.

Selim Akiş (’94), 14 yıl uluslararası
görevlerde bulunduktan sonra, 2018 yılında,
ev ve kişisel bakım ürünleri üreten çok
uluslu şirket Reckitt Benckiser’in Türkiye
Hijyen Genel Müdürü oldu. Firma, ‘Finish’
markası ile onun liderliğinde ‘Yarının Suyu
Hareketini’ başlattı. NatGeo ile ortak yapım
25 Litre belgeseli ile başlayan bu hareket,
‘su kıtlığı’ farkındalığının arttırılması ve
suyumuzun gelecek nesillere kalmasını
amaçlıyor. Türkiye’de Selim’in liderliğinde
yaratılan bu hareket, global Reckitt
Benckiser için örnek teşkil etmiş ve şirketin
ödüller almasını sağlamıştır.

Awarded 1 of Top 100 Canada’s Most Powerful Women

Yasemin Göker Sezer (’81) is the Head of
Technology and Operations at LTI Canada, similar
to CIO/CTO role and also on the board of CIO
Association of Canada and Governing Body
of Evanta. LTI is a global technology services
company out of India with around 28,000
employees in 35 countries. She is part of the
Canadian Executive team which provides a
subscription based Wealth Management platform
in Financial Services supporting half of the
market. She has initiated Women4Women at LTI
Canada.
She has been named one of Canada’s Most
Powerful Women by the Women’s Executive
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Network (WXN). She has been awarded relative
to her accomplishments and initiatives in driving
progress for women in technology believing that
diversity and proper distribution and power to women
will bring success to organizations. The award was
given under the category of ‘Manulife Science and
Technology Award’. During the award ceremony in
November 20,2019, she expressed her feelings as: “I
am humbled and honored to be recognized amongst
such a group of talented women. I am proud to have
been involved in FSTI’s W4W network. Our team
have accomplished a strong program and made a
difference not only for our organization but also the
community.

2014 yılında ‘Berlin International
University of Applied Sciences’da
İç Mimarlık bölümünde Profesör
olarak akademik kariyerini
sürdüren, 2016 yılından bu yana
aynı üniversitenin Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi Dekanı olan
Prof. Dr. Yüksel Pögün Zander
(’93), ‘Berlin International’
Üniversitesi Rektörü seçilerek
görevine başladı. Mimarlık eğitimini
Catholic University of America,
Washington D.C. ve İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde tamamlayıp, İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde
Yüksek Lisans ve Doktora
derecelerini alarak İstanbul,
İzmir ve Berlin’de mimar olarak
çalışmış, Bahçeşehir Üniversitesi
Berlin Kampüsü’nde Mimarlık
ve İç Mimarlık Programlarının
oluşturulmasında rol almış Yüksel
Zander’in, araştırma konuları
arasında, mimarlık tarihi ve
uygulamalarında özellikle Almanya
ve Türkiye odaklı kültürler arası
etkileşim, sergi ve fuar alanları
tasarımı öne çıkıyor.

2002 yılında henüz 24 yaşındayken
Stefanel’e Genel Müdür olan
Füsun Çevikel Kuran (’94) Brooks
Brothers Genel Müdürlüğü’nden
sonra dünya çapında 50 ülkede
operasyonu olan global STK MakeA-Wish Foundation’ın Türkiye
CEO’luğuna atandı. Bir Dilek Tut
Derneği hayati tehlike taşıyan bir
hastalıkla mücadele eden 3-18 yaş
arası çocukların kalplerinde yaşattıkları
ve gerçekleşmesini imkansız
gördükleri dilekleri gerçekleştiriyor.
Bir Dilek Tut (Make-A-Wish) dünyada
bu yıl 40. Türkiye’de ise 20. yılını
kutlarken binlerce çocuğu daha
hayallerine kavuşturmayı hedefliyor.
Derneğin bu yıl en heyecan
yaratan projesi, destekçilerinin
doğum günlerini bir dilek çocuğuna
bağışlamak kapsamındaki
#doğumgünlerinizetalibiz projesi.
Destekçiler, “Bu Yılki Dileğim Ayşe’nin
Dileği Gerçek Olsun” şeklinde
örneklenen bir başlıkla sosyal
medyada hashtag ile bağış toplayarak
büyük bir yardımseverlik örneği hayata
geçiriyor. www.birdilektut.org.tr
@makeawishturkiye

Radyoloji dünyasının en önemli yayını Cardio Vascular and
International Radiology (CVIR), her yıl bir önceki yıl sayfalarında
yer alan en başarılı yazıyı ödüllendiriyor. 2019 ödülleri 11-15 Eylül
2019 tarihleri arasında Barcelona’da yapılan CIRSE konferansında
dağıtıldı. Prof. Dr. Umut Özyer (’95), Most Cited Article: Scientific
Paper, “Transcatheter Arterial Embolization with N-Butyl2-Cyanoacrylate in the Management of Spontaneous Hematomas”
makalesiyle ödüle layık görüldü.

I would like to share a quote that really resonates
with me to be ‘Powerfully Empowered’:
The Top 100 Winners are some of the most powerful
women in Canada not only because of their standing
or abilities but in how they inspire and champion
others. They are powerful because they learn and
grow, then share their wisdom and experience with
others. They are advocates for change and empower
others by their actions and accomplishments.
“A strong woman stands up for herself but a powerful
woman stands up for all of us.”
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MEZUN HABERLERİ

Prof. Dr. Deniz Ege
Yalman (’82), Ege
Üniversitesi Tıp
Fakültesi Radyasyon
Onkolojisi Anabilim
Dalı Başkanlığı’na
seçildi.

22 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da
yapılan “Türkiye Lider Marka Ödülleri”
töreninde “Yılın Eğitim Sektörü Kadın
Lideri” ödülünü Melis Kurtel Emin (’95) aldı.

2019 TÜBİTAK Bilim Ödülleri Sosyal Bilimler Kategorisi’nde
“2019 Yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü alan beş kişiden biri,
Prof. Dr. Nükhet Harmancıoğlu Gür (’96). Koç Üniversitesi
İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim
üyesi olan Gür, Yenilik Yönetimi çalışması ve Endüstri
Kümeleri için modelleme yapıyor.

İzmir-Urla’da Bademler Köyü’nde, 8 bin
metrekarelik bir bahçe içinde kurduğu
kolej ile öğrencilere doğayla iç içe, hayvan
ve bitkilerle etkileşim kurabileceği bir
eğitim imkanı sunan Bademler Köyü
Koleji kurucusu Melis Kurtel Emin, eğitim
sektörüne getirdiği farklı bakış açısı
nedeniyle bu ödüle layık görüldü.
“Okulumuz çocukların sevgiyle eğitildiği bir
ortamda eğitim veriyor bu bizim olmazsa
olmazımız çünkü sevgi ile eğitilen çocuk,
ancak dünyaya barışı getirebilir” diyor
Emin. Aynı zamanda at çiftliği sahibi de
olan Emin’in The Last Romance adlı safkan
atı da Haziran 2019 tarihinde yapılan 93.
Gazi Koşusu’nu kazandı.

PEN Dünya Yazarlar Kulübü’nün Türkiye
Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı olan
Zeynep Oral (’64), 2020 yılında yapılan
Olağan Genel Kurulu’nda yeniden Başkan
seçildi.
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Suay Özkula Aksoy (’68),
7 Eylül 2019 tarihinde
Kyoto’da yapılan trienal
kongrede ikinci kez (ICOM)
Uluslararası Müzeler
Konseyi Başkanlığı’na
seçildi.

Sağlık ve Eğitim Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi
Candan Ateşoğlu
Çilingiroğlu (’74) TAİDERAile İşletmeleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
olarak göreve başladı.

DEÜ Mimarlık Ana
Bilimdalı öğretim üyesi
Rengin Sümer Zengel
(’86) profesör ünvanını
kazandı.
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İYTE Mimarlık Fakültesi/
Restorasyon Ana Bilimdalı
öğretim üyesi Mine
Hamamcıoğlu Turan (’86)
profesör ünvanını kazandı.

Lütfullah Kitapçı (’97)
Vodafone’un Londra’daki
merkezinde Nesnelerin İnterneti
alanında Global Direktörlüğe
atandı.

Feyyaz Ünal (’00) TKYDTürkiye Kurumsal Yönetim
Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı olarak göreve
başladı.

ÖSS SONUÇLARI

ÖSS SONUÇLARI

Aydan Tezcoşkun Yakın (‘89)

YURTDIŞI ÜNİVERSİTELER-2019

ÜLKE

Amsterdam University of Applied Sciences

Netherlands

1

DEVLET ÜNİVERSİTESİ VEYA TAM BURSLU ÖZEL ÜNİVERSİTE KAZANAN

Bentley University

USA

1

ÖĞRENCİ SAYISI: 55 (%50)

Bobson College

USA

1

DEVLET VEYA EN AZ %25 BURSLU ÖZEL ÜNİVERSİTE KAZANAN

Clark University

USA

1

ÖĞRENCİ SAYISI: 85 (%70)

Concordia Univeristy

Canada

3

Dalhoise University

Canada

1

Debrecen Medical School

Hungary

1

Groningen University

Netherlands

1

Instituto Morangoni, Milano

Italy

1

Johns Hopkins University

USA

1

ACI 2019 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTE BAŞARISI

ÜNİVERSİTE (27 FARKLI ÜNİVERSİTE)

ÖĞRENCİ SAYISI

MEZUN SAYISI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

18

KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

18

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

11

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

8

Mcgill University

Canada

2

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

7

Oberlin College

USA

1

SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

5

Olin College Of Engineering

USA

1

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

5

Pomona College

USA

1

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

4

Pratt Institute

USA

2

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

4

Purdue University

USA

1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

4

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

3

Royal Hollaway Univeristy

UK

1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

3

SCAD

USA

1

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

2

Sciences PO - Columbia Univeristy Dual BA Program

USA & France

1

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

2

Stevens Instıtute of Techology

USA

1

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

2

Tufts University

USA

2

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2

U of Arts London

UK

1

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

2

U of Southern California

USA

1

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

2

U of Toronto

Canada

2

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

1

Universita Cattolica del Sacro Cuore

Italy

2

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

1

Universita Vita Sallute San Rafaele

Italy

1

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

1

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

1

Wellesley College

USA

1

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1

Yale NUS College

Singapore

1

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

1

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

1

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

1

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

1
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B U R S L A R / A İ D AT

REUNIONS
Aliye Moral (’66)

Aylin Başakın (’83)

Blake House’da Reunion’lar

Sonsuz
Teşekkürler

Kısıtlı imkânlara sahip başarılı çocuklara ACI’da iyi bir eğitim alarak yetişmelerini sağlamak için
19 mezun sınıfımız ve bireysel olarak mezunlarımız destek oluyorlar. Çocuklara ışık oldukları için
kendilerine minnettarız.

BURS BAĞIŞÇILARI
1937
1974
1975
1983
1984
1987
1989
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Mezunu Ayşe Mayda ve Nalan Mayda Hofmann (’70)
Mezunları
Mezunları
Mezunu Ayşe Kızılpar Adams
Mezunları
Mezunları
Mezunları Şule Genç ve Suzi Krespin bursu
Mezunları
Mezunları
Mezunları
Mezunları
Mezunları Sadık Emre Çaputçu bursu
Mezunları
Mezunları Bekir Doğu bursu
Mezunları Beti Hayim ve İpek Ertürk bursu
Mezunları Ata Tezver, Taşkın Deniz,
Derin Erpulat bursu
Mezunları
Mezunları
Mezunları Derya Şenocak Uçal bursu
Mezunları

50.
YIL

Yıllık aidatlarını yatıran mezunlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyor,
henüz yatırmamış mezunlarımız için hesap bilgisini paylaşıyoruz:

ACI 1969

İş Bankası Gündoğdu Şubesi
Hesap Adı: İzmir Amerikan Koleji’nde Yetişenler Derneği
Hesap No: 198136
IBAN: TR 39 00064 00000 13424 0198136
Aidat: 250 TL
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Dünya ve Türkiye’de ortalık karışık… Biz
kendi işimize bakıyoruz; okumak. Hem
okuyor, hem de kültür, sanat, spor ve
modayı yakından takip ediyoruz. Sonradan
Atatürk Kültür Merkezi adını alacak
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olan İstanbul Kültür Sarayı, açılışını Aida
operası ve Çeşmebaşı balesi ile yapıyor.
Popüler müzikte ise dünya yıldızları
isimlerini çıkardıkları albümler ile dünyaya
duyuruyorlar.

İşte 1974 gençliğini hareketlendiren Led
Zeppelin… Bir diğer isim, ünlü Beatles
grubunun üyesi John Lennon, Yoko Ono
ile evlenerek kendinden bahsettiriyor.
New York yakınlarında bir mandırada dört
yüz bin kişinin katılımı ile Woodstock adını
ilk kez duyuruyor. Dünyada birçok şeyi
değiştirerek, farklı bir akım yaratan bu
festivalin resimlerine baktıkça modanın
da o dönemin ruhunu nasıl yansıttığını
görüyoruz. İşte Hippy şıklığı ile karşınızda
Janis Joplin; renkli, çiçekli elbiseleri,
takıları ile çiçek çocukları, müzikleri ile
Santana. Dünya yüzünde bunlar olurken
Amerika gözünü Ay’a dikiyor, dikmekle
de kalmayıp Apollo 11’i Ay’a yolluyor.
İnsan Ay’da yürüyor ve tarihe geçecek
o sözü söylüyor “That’s one small step
for a man, one giant leap for mankind”.
Ve ben, Temmuz’un o sıcak gecesinde
İstanbul’da başımı gökyüzüne kaldırıp
Ay’ı dikkatle izlerken yanımda olan
kayınvalideme dönüp “Aman, biraz sonra
kıyamet kopacak, bildiğiniz bütün duaları
okuyun” diyerek rahmetliyi korkutup, içeri
kaçırıyordum!
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40.
YIL

45.
YIL

ACI 1974

Lise 4 mezunları

45.
YIL

ACI 1974

Dört yaşında bir oğlan çocuğunun
peşinden koşarken, bir taraftan da 66’dan
beri hizmet verdiğim Kolej’deki “Orta
Dean Assistant”lık işinden ayrılık hazırlığı
içindeyim. Yeni işim ise neredeyse Kolej’in
yarısının çalıştığı Tuslog. Dünya siyasi
tarihi Golde Meir, Harold Wilson, Zulfikar
Ali Butto, Juan Peron isimleri ile bizleri
tanıştırırken bazılarını da hayatımızdan
siliyor. Amerika Birleşik Devletleri ilk
kez bir başkan ve skandalı ile meşgul,
Watergate! Olaylar hepimizi şaşırtıp,
hayrete düşürüyor ama bu durumdan
mutlu olan Gerald Ford ise tarihte bir ilke
imza atarak Amerika’nın ilk seçilmemiş
başkanı oluveriyor. Türkiye, Kıbrıs Barış
Harekâtı ile meşgul.
Savaş, Akdeniz ve Kıbrıs’da devam
ederken, hepimiz ellerimizde mavi boyalar,
araba farlarını boyayıp, pencereleri siyah
perdelerle örtüyoruz. Göreceğimiz savaş
sahneleri Allah’tan bu kadarda kalıyor.
Bir yandan uçak kazaları, kasırgalar,
depremler, çığ facialarına üzülürken diğer
tarafta Dünya Kupası futbol maçları
her sokağı bir stadyuma dönüştürüyor.
Şampiyonluk maçı Almanya ile Hollanda
arasında oynanıyor. Bizim de yıllar sonra
bir Dünya Kupası’na sahip olacağımızı
söyleseler inanır mıydık acaba?
Memleketimizde olmasa bile Cape
Town’da doğup ve yaşayan ilk altızlar
yaşama tutunmaları ile hepimize bir umut
oluyor. Daha sonraki yıllarda her üründe
göreceğimiz “barkod” ilk kez Amerika’da
bir süper markette bir sakızın üstünde
gözüküyor. Türkiye’mizde o tarihlerde “en
büyük” olması ile övündüğümüz Keban
Barajı açılıyor. TV yayınları haftada 60
saate çıkarılıyor ve TRT 1 radyoları adı
altında Türkiye radyolarının 24 saat
ortak yayın yapması herkesi sevindiriyor.
Müzik dünyası 1974 Eurovision Şarkı
Yarışması’nı İsveçli pop grubu ABBA
Waterloo ile kazanırken, Beatles
topluluğunun dağılması genci, yaşlısı ile
hepimizi etkiliyor.

Lise 3 mezunları

ACI 1979
Dünyada bir şeyler doğru gitmiyor! Bizi
üzen, sıkan olayları bir tarafa bırakıp gençleri
ve daha çok müzik sevenleri mutlu eden bir
haberle başlayalım 1979’a. Sony 1979’da
üretime başladığı portatif müzik çalar

35.
YIL

ACI 1984
Amerikalı astronot Bruce McCandless
uzayda ilk serbest yürüyüşünü yaparken
biz neler yaşıyorduk bir bakalım. Ben kendi
halimde hayatıma devam ediyordum.
Bilmiyordum ki iki yıl sonra çok sevdiğim
babamı kaybedecek, evliliğim son bulacaktı.
Keşke geleceği gösteren bir aynamız olsa
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“walkman” ile son elli yılın en iyi müzik icadı
ile bizi tanıştırıyor. “Müzikal açıdan bir devrim
başlatıldığını ve mutlaka sahip olunması
gerekilen” bir cihaz olarak görüldüğü
vurgulanıyor.

Michael Jackson’ın ilk solo albümü olan
Off the Wall’u kolaylıkla dinleyebileceğiz
artık. Türkiye sanatta güzel işlere damga
vuruyor. Sürü senaryosu ile Yılmaz Güney,
yönetmenliği ile Zeki Ökten Locarno Film
Şenliği’nden dört ödül ile dönerken, Yaşar
Kemal Ölmez Otu kitabı ile Fransa’da
“En İyi Yabancı Kitap” ödülünü alıyor.
Yine Zeki Ökten ve yine Sürü. Bu kez
Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası
Seçkin Filmler Yarışması’nda büyük ödülü
alıyor. Kim bilebilirdi ki Türk basketboluna
isimlerini büyük harflerle yazdıracak
Kerem Tunceri ve Mehmet Okur da bu yıl
doğacak. Bunun yanı sıra, Amerika’nın
koca kovboyu John Wayne’i, ülkemizden
de büyük tiyatrocu Muhsin Ertuğrul’u ve
Türk sinemasının yakışıklı aktörü Ayhan
Işık’ı da bizden alacaktı 1979.
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da yolumuzu ona bakıp yönlendirebilsek.
Türkiye’de ufak tefek olaylar oluyor; döviz
alım satımının serbest bırakılması, kürtajın
serbest hale gelmesi, Devlet Güvenlik
Mahkemeleri’nin sekiz İl’de çalışmaya
başlaması gibi… Bunların yanı sıra, çayı
artık istediğimiz kadar içemiyoruz, zira çay

stoklarının tükendiği duyuruluyor, hatta bazı
kahvehanelerde çay satışları durduruluyor.
Urfa bundan böyle Şanlıurfa olarak Türkiye
coğrafyasına adını yazdırıyor. Televizyonun
tamamen renkli yayına geçmesine sevinirken,
Milli Takımımızın kendi sahamızda 8-0’lık
İngiltere yenilgisine çok üzülüyoruz. Kültür
sayfalarına düşen haberlerde ise: Michael
Jackson Amerika’da Thriller fırtınası estiriyor
ve 8.Grammy Ödülü’nü alıyor. Yaşar Kemal’in
İnce Mehmed romanı Peter Ustinov’un
uyarlaması ile beyaz perdeye aktarılıyor ve
filmin galası Londra’da yapılıyor. Bu arada
yine Yaşar Kemal’e Fransız Devlet Nişanı
Legion d’Honneur ödülü veriliyor Fransa’da.
Türkiye’de de Sait Faik Ödülü’nü Akışı
Olmayan Sular ile Pınar Kür, Madaralı Roman
Ödülü’nü ise Sessiz Ev ile Orhan Pamuk
alıyor. Dünyadaki güzel haberlerle bitirelim
biz 1984’ü. Aids’e neden olan virüs belirlendi.
Çin, ABD ve İngiltere en sonunda anlaşarak
1997’de Hong Kong’un yönetimini Çin’e
devrediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Ronald Reagan oluyor. Hindistan
Indra Ghandi’nin ölümü ile karışıyor. Ghandi’yi
öldüren iki Sih’e karşılık iki bin masum Sih
öldürülüyor. Ghandi ölüyor fakat siyasi alanda
oğlu Rajiv Ghandi başbakan olarak Ghandi
ismini devam ettiriyor. Galiba 1984 diğer
yıllardan daha sessiz, durgun bir yıldı. Belki de
ben çok meşguldüm.
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30.

20.

YIL

ACI 1989
Türkiye ve dünya siyaseti çok hareketli…
Bizi yeni isimlerle tanıştırıyor. İşte,
Amerika’da George Bush, Rusya’da Mihail
Gorbaçov ve bizde Turgut Özal. Çin’de Pekin
Tiananmen Meydanı’nda büyük gösteriler
var. San Francisco, Tacikistan ve Avustralya

büyük depremlerle sarsılıyor. Sporda
“ilk”lerimiz de var: Efes Pilsen Basketbol
Takımı, Avrupa Kupası’nda finale yükselip
ikinci oluyor. Galatasaray Futbol Takımı
ise Türkiye’yi Avrupa Kulüpler Kupası’nda
yarı finale taşıyan bir başka ilkimiz oluyor.

YIL

Bu arada Galatasaraylı futbolcu Tanju
Çolak da Avrupa’da “Altın Ayakkabı”
ödülünü alan ilk Türk futbolcu ünvanını
kazanıyor. Berlin’de olmasam bile, çok
yakınındaki bir şehirde, bir kafede yoğun
bir iş toplantı sonrasında Alman, Amerikalı
arkadaşlarla birlikte bağırıp çağıran,
heyecan içinde yerinde duramayan ben,
bu önemli tarihe televizyonla da olsa
katılmanın mutluluğundayım. Gökhan
ve Hakan Özoğuz ikiz kardeşler müzik
yapmağa karar verdikten epey sonra bu
yıl grup kuruyorlar, Tarlaya Ektim Soğan
ile gençleri coşturuyorlar. Sahnede
yeni isimler görüyoruz; Candan Erçetin,
Mustafa Sandal, İzel-Çelik-Ercan ve
besteleri ile hepimizi mest eden Şehrazat.
Esin Afşar, Yunus Emre çalışması ile
Fransa’dan ödül ile dönüyor, hepimizin
gururu oluyor. Geleceğe Dönüş, Indiana
Jones ve Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmleri
maziye doğru kayarken Batman kocaman
bir gişe girişi ile beyaz perdeye merhaba
diyor. Bizi sevindiren bir güzellik de
Sovyetler Birliği’nden geliyor. Uluslararası
Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil
eden Meltem Hakarar birinci seçilerek
Türk kadınının güzelliğini tescil ettiriyor.

ACI 1999
Yıla güzel bir haber ile başlayalım; Avrupa’ya
gittiğimizde artık liret, mark, frank gibi
ayrı ayrı para birimleri ile uğraşmaya son!
Avrupa tek para birimine, euroya geçiyor.
Rusya hepimizi şaşırtıyor. Boris Yeltsin

25.

15L.

YIL

ACI 1994
Uçak kazaları nedeniyle Rusya, Japonya ve
Türkiye’de büyük sayıda kayıplar verilirken
bunlara ilaveten Baltık Denizi’nde batan
feribot kazası da modern deniz tarihinin
852 kişinin ölümü ile en büyük kazası
oluyor ve bizleri üzüyor. Dünyaya şöyle bir
göz atarsak, Çakal Carlos’un en sonunda
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yakalandığını görüyoruz. Nobel Barış
Ödülü Yaser Arafat, İzak Rabin ve Simon
Peres’e veriliyor. Ne büyük bir hizmet
olduğunu o zaman takdir edemediğimiz,
ama günümüzün mutluluk kaynağı olan cep
telefonu şebekeleri hizmete giriyor. Yavuz
Özkan’ın yönettiği Bir Sonbahar Hikayesi

ani bir kararla istifa ederek görevini, ismini
21.yüzyıla taşıyacak olan Putin’e bırakıyor.
Kayıplarımız var. Büyük, küçük herkesin
sevgilisi Barış Manço’yu kaybediyoruz.
Kaybettiklerimizin listesi epeyce uzun:

Salah Birsel, Tekin Aral, Fakir Baykurt,
Can Yücel edebiyat, Neriman Köksal ise
sinema dünyasından kaybettiklerimizden.
Depremler de dünyayı bir Kolombiya’dan,
bir Tayland’dan, bir Sakarya’dan büyük
kayıplarla vuruyor. Merkezi Sakarya olan
“Marmara Depremi” yıkım ve kayıplarla
sadece Adapazarı, Sakarya’nın değil
hepimizin canını acıtıyor.
Müzik dünyasında da ismi artık bize hiç
yabancı gelmeyen Jennifer Lopez ve
dillerden düşmeyen şarkısı Let’s Get Loud
var. Müziği kadar kişiliği ile de öne çıkan
Türk Pop Müziği’nin etkili ismi Tarkan 15
milyon adetin üstünde satan albümü
ile 1999 yılı “Dünya Müzik Ödülü” sahibi
oluyor. 1959 yılında Teneke Trompet adlı
ilk romanı ile dünya çapında üne kavuşan
Günter Grass kırk yıl sonra tüm edebi
çalışmaları ile Nobel Edebiyat Ödülü’nü
kucaklıyor. Biz ise bir başka dünya rekoru
ile seviniyor, gururlanıyoruz. Yasemin
Dalkılıç tüpsüz dalmada 68 metre ile
dünya rekoru kırıyor.

YI

filmi İskenderiye 10.Uluslararası Film
Festivali’nde En İyi Kadın, En İyi Erkek
ve En İyi Senaryo dallarında üç ödül
birden alarak yurda dönüyor. Aziz Nesin,
merkezi New York’ta bulunan Gazetecileri
Koruma Komitesi’nin “Uluslararası Basın
Özgürlüğü” ödülünü alıyor. Bizden epey
uzakta olan fakat filmi ile bizleri derinden
sarsan Ruanda’da, Hutu ve Tutsi kabileleri
arasındaki çatışmalar yaklaşık bir milyon
kişinin katledilmesi ile sonuçlanıyor. Üç
şarkı var ki şimdi bile hatırladığımızda bir
gülümseme yerleştirir dudaklarımıza;
Serdar Ortaç’tan Karabiberim, Mustafa
Sandal’dan Bu Kız Beni Görmeli ve Yonca
Evcimik’ten Bandıra Bandıra! Dünya
müzik listelerinde ise Michael Jackson,
Roxette, The Rolling Stones hâlâ sahnede.
Ortalığı kasıp kavuran Ice-T ve Vanilla Ice
bizi Hip Hop’la tanıştırıyor ama Tarkan
hakikaten bir Acaipsin! Daha önce hiçbir
yerde yayınlanmamış çizgi roman Tex
ise ortalıkta, herkesin elinde! “Spagetti
Western”ler ile tanışıyoruz ve Tex bizi
kızılderililer, kovboylar arasında dolaştırıp,
kaleleri alıp, hayatları kurtarıyor. Edebiyat
dünyamızda ise Yeni Hayat kitabı kırk
dilden fazla dile çevrilip İngiliz The
Guardian gazetesinde “Yeni Hayat, Özel
Bir Vaka” olarak adından söz ettiriyor.

The Beacon

ACI 2004
Yılın en güzel olayı bizim bu yılki
mezunlarımız! Gülşen’in Of, Of, Gülben
Ergen’in Uçacaksın, Nil Karaibrahimgil’in
Bütün Kızlar Toplandık ile kulaklarımız
şenlenirken, Kızıldeniz’e düşen uçak, Suudi
Arabistan’daki hac faciası, Konya’da çöken

The Beacon

on bir katlı apartman, İran ve Kore’deki tren
kazaları ve en sonunda Güney Okyanus’daki
8.9 şiddetinde deprem bu yıla damga
vuran facia silsilesi. Dünyadan hepimize
“acaba?” dedirten bir haber, “Opportunity”
isimli uzay sondası Mars yüzeyine iniyor.

Hamburg doğumlu Fatih Akın Duvara Karşı
filmi ile önce Altın Ayı’yı daha sonra Avrupa
Sinema Akademisi’nce verilen Avrupa’nın En
İyi Film Ödülü’nü kazanıyor. Ağa Han Mimarlık
Ödülü’nü Assos’daki bir ev ile bir Türk’ün
kazanması gururlandırıyor. İstanbul’dan sanat
adına sevindirici bir haber geliyor, İstanbul
Modern Sanat Müzesi açılıyor. Ben mi? Dört
torun sahibiyim ve hâlâ Blake House’dayım.
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We grieve for:

We celebrate the births of:

Canan Birecikli Balkır’s (’66) mother
Tuna Zuhal Özgiller’s (’68) mother
Nur Bayhan Akay’s (’69) & Tomris Bayhan Briggs’ (’70) mother
Hatice Karahaliloğlu Çetindağ’s (’70) husband
Yüce Yaşatan Günay’s (’70) mother
Asuman Tabak Yılmaz’s (’71) husband
Ümit Urla Erküçük’s (’72) mother
Çiğdem Ardalı Köstepen’s (’73) husband, Can Köstepen’s (’93) & Enis Köstepen’s
(’97) father
Azize Ertenü’s (’74) & Ayşen Ertenü’s (’77) mother
Tülay Sayıner Güngen’s (’74) mother
Endam Kutsay Çolak’s (’76) mother
Hülya İnceer Erbak’s (’76) father
Rejin Kebudi Akyüz ’s (’76) mother
Işıl Örnek Vahap’s (’77) & Nur Örnek Yücel’s (’81) & Lal Örnek Yükeb’s (’82) mother
Ayşe Erten’s (’77) mother
Gülen Borovalı Özbaş’ (’78) father
Meltem Heybeli Türkmenoğlu’s (’79) mother
Ayşe Bayata Divanlı’s (’80) mother
Şule Yılmazlar Bölükoğlu’s (’82) father
Rina Varon’s (’82) father
Sevinç Pelit’s (’83) father
Şebnem Öğüt Görgüç’s (’83) father
Sitare Poyraz’s (’86) father
Gülin Üstün’s (’86) mother
İpek Beller Aytekin’s (’86) mother
Ebru Karabece Çal’s (’86) mother
Didem Erel Erpulat’s (’87) & Sinem Erel Muğla’s (’92) father
Pelin Şenkaya Kurdak’s (’91) & Celal Şenkaya’s (’94) father
Ayça Çömek Kirişçioğlu’s (’92) father
Pınar Celep Girginkardeşler’s (’92) father
Füsun Çevikel Kuran’s (’94) father
Can Sunata’s (’95) father
Begüm Taner Huntürk’s (’96) father
Zeynep Nutku’s (’96) father

Oya Pekin Akıncı’s (’68) granddaughter
Nadide Şaşzade Pekar’s (’68) granddaughter
Suzan Aland’s (’68) granddaughter
Birnur Kayaoğlu Herkmen’s (’68) grandson
Mine Yengin Tuncer’s (’68) grandson
Rosette Eskenazi Delug’s (’69) grandson
Dilek Apakan Anaç’s (’69) granddaughter
Uygun Erokay Aksoy’s (’69) grandson
Grasia Assael Yalman’s (’70) granddaughter
Rahime Özbaş Odabaşıoğlu’s (’71) granddaughter
Nilay Bürsin Erdoğ’s (’71) granddaughter
Zeynep Büktaş’ (’75) grandson
Simten Ülker’s (’77) grandson
Keti Malki Asal’s (’77) grandson
Bengü Kelleci Selimoğlu’s (’96) daughter
Burçak Çilingiroğlu Küçükusta’s (’00) son, Candan Ateşoğlu Çilingiroğlu’s (’74) grandson
Senem Zeytinoğlu Saydam’s (’01) daughter
Selim Süloş’ (’02) son, Hülda Öklem Süloş’ (’74) grandson
İsac Nahmias’ (’02) son, Riva Meseri Nahmias’ (’93) grandson
Enis Eron’s (’03) daughter, Ferhan Kapar Eron’s (’78) granddaughter
Yıldız Egeli Yavuz’s (’05) & Ahmet Yiğit Yavuz’s (’05) daughter, Belgin İzmiroğlu Egeli’s(’75) granddaughter
Buse Demir Ayangil’s (’06) twin daughters, Nimet Afşaroğlu’s (’77) granddaughters
Cezmi Sorman’s (‘06) daughter
Seda Akad Ölmez’s (’08) son, Sedef Menteşe Akad’s (’83) grandson
Tahsin Aysu’s (’08) son, Selma Rüstem Aysu’s (’69) grandson
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We celebrate the marriages of:
Akgün Dicle’s (’74) daughter
Ayşe Öner Karcı’s (’76) son
Beynun Erener Özkan’s (’76) daughter
Begüm Üçer Dilmen’s (’77) daughter
Beni Çukurel (’01), Roza Novaro Çukurel’s (’76) son
Mirey Çukurel (’05), Roza Novaro Çukurel’s (’76) daughter
Melodi Şimson (’10), Meral Sabanoğlu Şimson’s (‘78) daughter

The Beacon

The Beacon
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ANMA
“DERİN” YAŞAMALI İNSAN
BU HAYATI
2019 yılının güzel bir haziran
akşamıydı Derin’i sonsuzluğa
uğurladığımızda… Yaz güneşinin
kendini yeni yeni hissettirmeye
başladığı, denizin davetkâr yüzünü
yavaş yavaş gösterdiği bir günün
akşamı… Önce kabullenmeye
zorlansak da, zaman geçtikçe bunun
bir “anlamı” olduğuna inandırdık
kendimizi.

Didem Erpulat için...
Balçova TEV Özel Cumhuriyet
Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Kabullendik belki, ama bir şartla…
Derin’imiz ışık saçmayı sürdürmeliydi.
Şimdi sıra bizlerdeydi. Tüm sevdikleri,
Derin’in adını güzelliklerle yaşatmak
için, kahramanının Derin olduğu iyilik
hareketleri başlattı. Derin izler devam
etmeliydi…
Cenaze bağışları ACI Derin Erpulat
Burs Fonu’na dönüştü. Sevgili
arkadaşları Denizcan Gümüş,
Caki Simrooğlu ve ACI öğrencimiz
Arda Kayra Vodafone İstanbul
Maratonu’nda Derin için koştular.
Onların topladıkları fonlar ve
sevenlerinin katkılarıyla TEV Derin
Erpulat Bursu doğdu ve büyüdü.
Bunun bir takdiri olarak Balçova’daki
TEV Özel Cumhuriyet Yükseköğrenim
Kız Öğrenci Yurdu çalışma odasına
Derin’imizin adı verildi. İsminin bu güzel
mekânda gençlere ışık olması, kendi
gibi aydın gençler yetişmesi için.
2018 yılında liderliğini Derin ve
Duygu’nun yaptığı “Best of MOODS”
ile bir hayal gerçek olmuş ve
Mezun MOODS etkinliğimiz hayat
bulmuştu. O zamanlar, 21 Aralık
2019’da gerçekleşecek olan Mezun
MOODS’unun “REMEMBER MOODS”
adı altında Derin’e ithaf edileceğini ve
elde edilen gelirin ACI Derin Erpulat
Burs Fonu’na aktarılacağını kimse
düşünemezdi tabii ki…
Sporla çok arası olmasa da, birleştirici
gücünün ACI Shepard Cup’ta devreye
gireceğini tahmin eder miydi acaba
Derin? Her yıl kasım ayında kardeş
okullar arasında yapılan Shepard Spor
Turnuvası bu sene “Derin Erpulat
Anısına” düzenlendi. Tarihinde ilk kez
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ACI Shepard Cup

Remember Moods

ACI mezun takımı ile okul takımının
karşılaştığı turnuvada mezun
arkadaşları Derin için oynadı.
Mezunumuz Zehra Akdemir Veryeri
İzmir Akdeniz Akademisi ile birlikte
yaptığı çalışma kapsamında,
çocuklara Akdeniz’in doğa tarihini
ve kültürünü tanıtma amacıyla
yazdığı Akdeniz kitabının kahramanı
olarak Derin’i seçti. Çocuklar için
Felsefe Grubu’yla yapacakları
eğitimlerde kullanılacak bu kitapla
Derin çocukların da kalbinde
yaşayacak.
Emekli felsefe öğretmenimiz
Yılmaz Bilican’ın Yüksek Oda’sında
düzenlenen “Hayata Derin Bakışlar”
sohbetleri, ACI Derin Erpulat Burs

Fonu’na katkı için düzenlendi.
Mezunlarımız edebiyat, felsefe,
siyaset ve sinema alanlarında
sunumlar yaptı; katılanlarla
sohbetler edildi. Derin’in
çocukluğunu bilen mezunlardan,
hayatlarında derin izler bırakan
Didem Hanım’a ve Derin’e sevgiyle
gerçekleşen, güldüren ve ağlatan
sohbetler…
Sevgili güzel çocuk, sen cennetten
bizi izlerken, biz de yeryüzünde
senin hikâyeni sürdüreceğiz. Tıpkı
bu örneklerde olduğu gibi. İyiliklerin
ve güzelliklerin kahramanı hep sen
olacaksın ve biz seni her zaman
derin bir sevgiyle anacağız.
Aydan Tezcoşkun Yakın (’89)
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Kargo
Sana buraya bazı şeyler koyuyorum. Yol boyunca aklında olsun. Lazım olursa açar okursun.
Olmazsa da olsun, bir zararı yok burada dursun.
Şuraya bir cümle koydum. Bırak, acımızı birileri duysun. Hem zaten şiir niye var?
Dünyanın acısını başkaları da duysun!
Acı mıhlanıp bir kalpte durmasın. Ortada dursun. Olur ya biri eline alır okşar, biri alnından öper.
Az unutursun.
Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı. Onlar bizim kardeşimiz, çok canın sıkılırsa arada
onlarla konuşursun.
Buraya, küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve çok soğuyor bazı akşamlar, ısınırsın.
Buraya, bir inanç bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar bak, o inat neyse sen osun.
Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu. Zorlanırsa nefesin, unutma, ciğer kendini en
çabuk onaran organ, valla bak, aklında bulunsun.
Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor. Ama kimbilir, birazdan uzanıp
dokunursun.
Buraya bir ayna koydum arada önüne geç bak; sen şahane bir okursun. Mesai saatlerinde
çaktırmadan şiir okursun. N’olcak ki, bırak patronlar seni kovsun!
Burada bir tutam sabır var. Kendiminkinden kopardım bir parça, (bende çok boldur) lazım oldukça ya
sabır ya sabır, dokunursun.
Burada güzel çaylar var. Bu aralar senin için çok önemli. Bitki çayları, kış çayları, şuruplar,
kompostolar. Demlersin, maksat midene dostluk olsun.
Şuraya Youtube’dan müzikler, Bach dinle filan, koydum. Ama müzik konusunda sen benden daha
iyisin, koklayıp buluyorsun.
Buraya bir silkintiotu koydum. Kırk dert bir arada canına yandığım, kırkına birden deva olsun.
Birhan Keskin
Fakir Kene’den
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Sevgi Sanlı (’45)
Değerli mezunumuz Sevgi Sanlı’yı
12 Ağustos 2019’da kaybettik.
ACI’dan mezun olduktan sonra
İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili
Ve Edebiyatı’nı bitirdi. Sevgi Sanlı
ilk kadın oyun çevirmeni olarak
biliniyor. Devlet Tiyatroları’na
atanan ilk dramaturgdu. Yıllarca
Devlet Tiyatroları’nda başdramaturg
olarak çalıştı. (1956-1976) Aynı
zamanda oyun yazarı olan Sevgi
Sanlı eleştirmen kimliğiyle de
tanınıyor. Yazdığı ilk oyun “Dilsizlerin
Dili” (1950) adını taşıyordu.
“Meneviş Yaprağından İncinen
Kız” (1967) adlı oyunu da çok
beğenildi. Devlet Tiyatroları’ndan
emekli olduktan sonra Cumhuriyet
gazetesinde tiyatro eleştirileri
yazan Sanlı, “Bilimsel İnsancılık”
adlı denemesiyle 1963 Cumhuriyet
Gazetesi Deneme Ödülü’nü aldı.
Çoğunluğun yabancı dil bilmediği
bir zamanda o çok değerli oyunları

vardır. Halide Edip Adıvar’ın “Sinekli
Bakkal” oyununu tiyatroya
uyarlamıştır. Birçok ödül kazanan
Sevgi Sanlı, Türkçe’yi ustalıkla
kullanan yaratıcı bir çevirmendi.
2016’da açılan Devlet Tiyatroları
Oyun Arşivi’ne “Sevgi Sanlı Oyun
Arşivi” adı verilmesi anlamlı bir vefa
borcu oldu. Sevgi Sanlı’nın büyük
kızı Ayşe Batur Domeniconi, hazırlık
ve Orta 1 sınıflarını ACI’da ‘71
mezunlarıyla birlikte okudu.
tiyatro repertuvarımıza kazandırdı.
Tiyatronun dili oldu. Türkçe’ye
kazandırdığı oyunlar arasında Küçük
Tilkiler (Lillian Hellmann), Pygmalion
(Bernard Shaw), My Fair Lady
(Bernard Shaw’dan uyarlanan ünlü
müzikal), Sevgili Doktor (Çehov’dan
N. Simon), Şeytan Çelmesi (Vaclav
Havel), Rita gibi defalarca sahneye
konan pek çok ünlü tiyatro eseri

Ayla Fenari Aytalan (’57)
Sevgili Aylamızı 23 Ocak 2020
günü ebediyete uğurladık. Arkadaş
canlısı akıllı ve çalışkan Aylamız
liseden sonra Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi.
Ancak sınıf arkadaşı olan eşi ile
nişanlanınca babasının isteği
üzerine SBF’deki öğrenimini
yarım bırakarak üniversiteden
ayrıldı. Daha sonra İstanbul Çapa
Eğitim Enstitüsü’nden İngilizce
öğretmenlik sertifikasını alarak bir

Ben de oyun çevirmeye
başlarken Sevgi Sanlı’dan örnek
aldım. İzmir AKM’deki bir tiyatro
sempozyumunda oyun çevirmenliği
üzerine yaptığı etkileyici konuşmayı
hala hatırlıyorum. Çevirdiği
oyunlarla sahnelerde yaşamaya
devam edecek.

müddet İngilizce öğretmenliği yaptı.
Kıymetli eşi Özkan’ın ifadesine
göre üniversiteyi yarım bırakmasına
hep üzülmüş. Bu arada iki güzel kız
evladı yetiştirdi. Esra ve Ebru . Esra
Aytaylan Cox (’80), Ebru Aytanlan
Kesim (’85) mezunu. Ne yazık ki
iki kötü hastalık Ayla’yı bizlerden
ayırdı. Sevgili Aylamızı her zaman
sevgi ve özlemle anacağız.

Zeren Aydın Köymen (’58)
(Mine Aydın Özbaşlı’nın (’62) ablası)
Bir varmış bir yokmuş diye bir laf
vardır ya; aramızdasın yaşıyorsun.
Sonra bir telefon ve acı haber; işte
yoksun artık. Kendimi birden öksüz
kalmış gibi hissettim. Çok sevdiğim
değer verdiğim ACI’lı arkadaşlarım
oldu ama aralarında yer alan
Zeren’di Bristol’da yatakhaneyi,
yemekhanede aynı sofrayı
senelerce paylaştığım. Sonrasında
da hep geldili gittili gece kalmalı
birlikteliklerimiz oldu. Kendisine has
bir insandı.

Şükran Kuduğ Yücel (’71)

Gülseren Borovalı
Adıgüzel (’54)
Sevgili Gülseren sosyal sorumluluk
projelerini destekleyen, etrafında
sevgi yumağı oluşturmayı başarmış
bir kişiliktir. Nurlar içinde yat canım
arkadaşım.

Pek sosyal değildi ama kalbi insan
sevgisiyle doluydu. Acar sayılmazdı
ama asildi. Kendini kalabalıklara
değil tabiata salar, çiçek böcek,
çakıl taşları biriktirirdi. Aslanlar gibi
üç evlat yetiştirdi.
Gittiğin yerde huzur içinde yat.
Allahın rahmeti üstünde olsun. Seni
çok özleyeceğiz.
Sevin Yıldırım Dalyan (’58)

Nuran Çentoğlu Ayanoğlu (’54)

Ümit Tarakçı (’59)
Nezahat Sağıroğlu
Şenocak (’46)
16 Aralık 2019’da kaybettiğimiz
yardımsever ve arkadaş canlısı
sevgili annem, çevresinde çok
sevilen, aranılan bir insandı.
Annesinin zamansız ölümü
nedeniyle, (’46) mezunu olacakken
okulu bitiremeden ayrılmış. Geçmişe
dönüp baktığımda, sanırım bu
nedenle benim ACI’ya girmemi çok
istediğini hatırlıyorum. Bugün ACI
mezunu olduğum için ve hayatıma
tüm katıkıların için sana sonsuz
teşekkürler sevgili annem… Işıklar
içinde uyu…
Füsun Şenocak (’72)
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Mehpare Tüzgen
Barkay (’54)
Mehpare was brilliant, full of life
and with a great sense of humor.
She was above all a wonderfull,
unreplaceable friend. God bless her
soul.
Diktam Sencer Aktay (’52)
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Ümitciğim,
Bir Assembly öncesi Auditorium’da
yanıma gelip, “Ben Ümit Tarakçı”
demiştin.
Hiç tanışmamıştık ama ben seni
çok iyi tanıyordum. O gün başlayan
dostluğumuz geçen Temmuz ayında
bizden ayrılana dek sürdü. Bu dostluğun
bana ne çok şey kattığını bilemezsin.
Benim ayaklı kütüphanemdin. Senden
öğrendiklerimin yanında öğreneceğim
daha neler vardı kimbilir. Biraz erken
olmadı mı?
ACI’da İngilizce Bölüm Başkan’ı
olarak geçirdiğin o kısacık dönemde
öğrencilerin seni ne çok sevdiler. Oya
Hanım, sen ve ben ortak boş saatimizde
ülkeyi ve dünyayı kurtarmak için nasıl
tartışırdık.

The Beacon

Emekli olduktan sonra sabah seansına
sinemaya gidişlerimiz hep anılarımda
olacak.
Bir Woody Allen hayranı olarak onun
filmleri geleceği zaman ayrı bir heyecan
duyardın.
Sabahları 7.30’daki telefon
konuşmalarımıza o kadar alışmışım ki
bazen seni aramaya kalkıyorum tam o
saatte. Her görüş ayrılığımızın sonunda
sana hak verişimi gülümseyerek
anımsıyorum.
Senin yokluğunda çok ender
toplanabildiğimiz Blake House’taki öğle
yemeklerimiz ise ayrı bir keyifti.
Herşey için teşekkürler SEVGİLİ
ARKADAŞIM.
Yasemin İşman (’69)
121

ANMA

ANMA
Derin Erpulat (’11)

Oya Berk (’65)
Sevgili Oya ile Orta ve Lise’de
çok güzel günler geçirdik.
Üniversite’ye gittiğimiz İstanbul’da
ilk seneden sonra nedense
yollarımız ayrıldı. Yıllar sonra
İstanbul’a döndüğümde Oya’yı
tekrar buldum. Arada buluşmak,
eski günleri anmak bizi mutlu
ediyordu. Oya’yı her hatırlayışımda
Tarih dersinde Fikret Hanım’la
tahtaya şemalar çizişi gözümün
önüne gelir.
Derse çok özenle hazırlanır, Fikret

(Didem Erel Erpulat’ın (’87) kızı, Defne Erpulat’ın (’17) ablası)
Hanım’ın tam istediği şekilde
sunumlar yapardı. Son olarak
Doğuş Üniversite’sinde İngiliz
Edebiyatı hocası idi.
Öğrencilerinin Facebook’ta
yazdıklarını okudukça hoca olarak
ne kadar sevildiğini ve takdir
edildiğini görüp içim sevinçle
doluyor. Bu bizim tanıdığımız, çok
sevdiğimiz, akıllı ve eğitici Oya’ydı
diyorum.
Rengin Çayırlı Şirvancı (’65)

Ülker Baysal Dumlupınar (’71)
Benim Tanıdığım Ülker
Manisalı bir doktor babanın üç kızından
biriydi. En sevdiğim yanı kahkahasıydı.
O her zaman içinde bulunduğu
durumu kabullenip, yaşama devam
eden ve hiç yakınmayan biriydi.
Oysa bayağı da zorluklar yaşadı ama
hepsini kocaman bir yürek ve kahkaha
ile kucakladı. Muhitindeki herkesle
özellikle esnafla dosttu. Herkesin
hatırını sorar, gönlünü alırdı. Ben
onunla vakit geçirmeyi çok severdim.
Gülerdik beraber. Torunu ile de odanın
altını üstüne getirerek

Hayatına dokunduğu herkesin
bir yerinde yaşıyor ve onları
koruyor Derin. Geçmiş zaman
kullanmayacağım çünkü bizim
geleceğimiz geçmişle karıştı
artık, nitekim Derin’den öncesini
de bilmiyorum ben. Ama şunu
biliyorum ki, onun bize bıraktıkları
hayatımız boyunca bizimle olsun
diyeymiş meğer.
Kalemim Derin’inki kadar kuvvetli
değil maalesef ama karakteri
ismiyle bir olmuş Derin’imizi ve
onun renklerini birazcık da olsun
anlatmak için elimden geleni
yapacağım.
Derin, ufacık zarif elleriyle
dokunduğu her şeyi güzelleştirir.
Çok farklı bir ışıltısı vardır, enerji
saçar etrafına. Bir bakarsınız bir
sınıf arkadaşına komik bir akrostiş
şiir yazmış ve yüzünde muzur bir
gülümseme; bir bakarsınız büyük
bir ciddiyetle bir organizasyon
düzenliyor, hemen sonra da
canı dedeciğini fizik tedavisine
götürüyor.

kovboyculuk ve askercilik oynardı.
Torunu ona bayılırdı. En önemlisi
hayatta hiç önyargısı yoktu. Ablası
Ülkü Baysal İskit (’67) gibi. Herkesi
anlamaya çalışırdı. Filmlerden
konuşmayı severdik. Onunla
muhabbet çok keyifliydi. Herkesi,
hayatı bu kadar çok severken biraz
da kendini koruyabilseydi. Onun sabrı,
güzel yüreği ve kahkahası hep bana
yol gösterecek.

Amerikan Koleji, Alsancak, Alaçatı
ve üniversite çevresindeki en

Kerime Arsan (’70)

günün sonunda bir yolunu bulur ve
bana empati ve fedakarlık yapmayı
aşılayan o olur. Hiç farketmeden
hep bir adım öteye taşır sizi Derin.
Ve hala dünyada onun sayesinde
umut dolu şeyler gerçekleşiyor.
Öyle ki, herkes Derin’in anısını en
güzel şekilde yaşatmak için elinden
geleni yapıyor; burs fonları, kız
yurdu, ormanlar, çocuk kitapları,
sohbetler, maratonlar… Derinimiz,
hep istediği gibi, hayatlara
dokunmaya devam ediyor.
küçüğünden en büyüğüne herkesi
tanır. Tanımakla da kalmaz, herkesle
öyle ya da böyle kendi gibi derinliği
olan ilişkiler kurar. Derin daha küçük
yaştan bir insan ilişkileri uzmanı
olduğundan, Bilgi Üniversitesi’nde
Halkla İlişkiler okuması kimseyi
şaşırtmamıştı. Farklı dönemlerden
mezunları bir araya getirip MOODS
gösterisini hayata geçirmesi
veya New York’ta Clinton ailesiyle
röportaj yapmak için seçilmesi de…
Derin hep kendinden önce
başkalarını düşünür, ben ona ne
zaman “çok empati yapıyorsun,
biraz da kendini düşün” desem,

Hayatı ve kendini çok güzel ti’ye
alır Derin. Zor günlerde “Diyelim ki
bir şey oldu, yine bir şey olmaz!”
deyişi, her şeye verebilecek
eğlenceli bir cevabı olması umarım
bize rehber olmaya devam eder.
Şimdi düşününce, Derin bize onun
için göz yaşı dökerken bile, yine
onu düşünüp gülümseyebilme
hediyesini vermiş meğer.
Bizi her neşelendirmek istediğinde
söylediğin gibi “Arriba” (yukarı
anlamına geliyor) diyerek yukarı
bakıp sana gülümsüyoruz Derinim.
Sen hep bizimlesin.
Zeynep Mançe (’10)

Aramızdan bir Yıldız Kaydı
İpek Kubat (’20)
Ödel Ünsal Yakar (’72)
Ödel, Ege Üniversitesi Gazetecilik
Yüksek Okulu mezuniyeti sonrası
gazeteciliğin yanı sıra seramik
sanatıyla da ilgilenerek 1993
yılında İzmir Resim Heykel
Müzesi seramik atölyesine katıldı.
İlerleyen yıllarda Uluslar arası
Seramik Akademisi üyesi Bingül
Başarır gözetiminde seramik
çalışmalarına devam ederek yurt
içinde ve dışında 50’den fazla
karma ve 5 kişisel sergi açıp, 8
ödül aldı. 2007- 2017 yılları arası
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İzmir Resim Heykel Müzesi’nde
seramik dersleri verdi. Seramik,
porselen ve cam çalışmalarına
kendi atölyesinde devam etti. Yerli
ve yabancı sanat dergilerinde
sanat haberleri ve çeviriler yaptı.
Saygın bir sanatçı olarak sanat
dünyasında yerini aldı. Kıkır kıkır
gülmesi, cana yakın konuşmaları
ile her daim hatırlayacağımız
arkadaşımız nurlar içinde yatsın.
Sınıf Arkadaşları

The Beacon

Güzeller güzeli, iyilik timsali
arkadaşımız İpek,

olgunluktaki düşüncelere sahip
olman gibi…

Senin gibi iyiliği içinden gelen çok
az insan var bu dünyada. Senin
için kibarlık, özveri ve samimiyet
her zaman bir hayat tarzı. Elinin
değdiği her iş senin güzelliğine
bürünür, insanlarla konuşurken
gözlerinin içi güler, yanında olan
herkesi güldürmeyi başarırsın,
sokakta gördüğün bir hayvan veya
bir çiçek bile yüzünde tebessümün
yerleşmesine neden olur. Bu dünya
için o kadar masum, o kadar iyisin ki
seni sözcüklerle anlatabilmek çok

Her anın tadını çıkaracak kadar
çılgın arkadaşımız, 19 yıllık
yaşamının hakkını verdiğine emin
olabilirsin. Arkanda her zaman
senin yıldızının ışığına sığınacak bir
çok kişi bıraktığından hiç şüphen
olmasın. O ışığın, ilerlediğimiz bu
yolda hepimize rehber olacak ve
izin asla silinmeyecek.
Seni çok seviyoruz ve çok
özlüyoruz.

The Beacon

zor; Çok ince düşünceli ve hassas
ama bir o kadar da tanıdığımız
en güçlü insan, canın sıkıldığında
izlediğin Sünger Bob’a kıkır kıkır
gülen aynı zamanda kemale ermiş
birisinin dahi sahip olamayacağı

2020 Dönem Arkadaşları
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