3 Mayıs Salı günü, CES adına Elif Naz Güveniş ve Doğacan Yılmaz’ın liderliğinde Yazar Murat Gülsoy’u
okulumuzda ağırladık.
Yazarımız, 8. ders saatinde 9. sınıflarımızla söyleşti. Ardından gönüllü öğrencilerle Medyatek’te öykü yazma çalışması
gerçekleştirdi.

Murat Gülsoy’la Söyleşi ve Yazı Atölyesi
Alara Çakmakçı
Yazmak istemek; fakat bir türlü karar verememek…
Kaleme ve kağıda ait hissetmek; ama onlarla birleşememek…
İşte bu gibi problemlerde birleşen genç yazarların kendisine yaptıkları daveti aynı içtenlikle kabul
ederek okulumuza gelen Murat Gülsoy, önce öğrencilerle yaratıcı yazarlık üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdi. Söyleşide bir roman yahut bir öyküdeki kurmaca-gerçeklik arası ilişkiye değinirken,
genç kalemlere bir öykünün baştan sona nasıl kurulacağını örnekleyip “olay akışı-zaman-mekânkarakter” gibi öykünün temel öğelerinden söz etti. Söyleşiye ayrılan zamanın el verdiğince
öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Söyleşi sonrası gerçekleştiren yaratıcı yazarlık atölyesinde ise Gülsoy’un söylemiyle genç yazarlar,
yazdıklarına dışarıdan bir müdahaleye izin vermişler ve yazdıkları anılarını Murat Gülsoy’un verdiği
kelimeler çerçevesinde kurgulayarak bir hikâye yazmışlardır. Aynı kelimeler kullanılmasına rağmen,
her öğrenci tarafından bambaşka hikâyelerin kurgulanması, etkinliğin ismindeki “Yaratıcılık”
kavramının hakkını veriyordu.
Yazılan her bir hikâyeyi, büyük bir dikkat ve özenle dinleyen öğrenciler, atölye sonrası eleştirilerinde
çalışmadan memnun kaldıklarını, bu ve bunun gibi çalışmalarının sürekli hale gelmesini istediklerini
dile getirdiler.

Ve Görüşler :
“Merhabalar,
Efendim çok güzeldi çok memnun kaldık. Son derece geliştirici ve kişinin kendi yapabileceklerini görmesine
olanak veren bir atölye çalışmasıydı. CES'ten böyle güzel etkinliklerin devamını diliyorum.
Sevgiler. “ (Pelinsu Polatoglu)
“Etkinlik çok başarılıydı, insanlar ve ortaya çıkanlar müthişti, çok keyif aldım. Katılıyorum, böyle etkinliklerin
devam etmesini ve bunun yazdığım son değerlendirme olmamasını umuyorum. :)” (Alara Çakmakçı)

“On numara etkinlik yapmış vallahi, ‘CES’. Devamını bekliyoruz.” (Doğacan Yılmaz)

“On numara etkinlik.” (Alexander Lawrence)

“ Alexander ve Doğacan’a katılıyorum elbette.” (Irmak Pekbayık)

“Çok güzeldi, tiyatro çalışmam sebebiyle yazılan hikâyeleri dinleyemesem de bize böyle etkinlikler lazım.”
(Ozan Yağcılar)
“Tekrar ve dÜzenli bi şekilde yapsanız çok iyi olur bencee...” (Esra Ar)

“Çok güzeldi, pek güzeldi. Bravo CES!” (Alara Kuset)

“Gayet güzeldi ve galiba herkes tarafından keyifle yapıldı. Gerçekten CES'in bu seneki kadrosu faydalı işlere el
atıyor; fakat devamının da gelmesini isteriz yani:) (Alp Tanju)
“Ben çok keyifli ve verimli zaman geçirdim, tekrar olursa daha çok talep gorur diye tahmin ediyorum :)” (Ecem
Atasoy)
“Daha once yaratıcı yazarlık atölyesine katılmamıştım, çok keyifliydi.” ( Öykü Gürol)
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Atölye çalışmamızdan örnek hikâyeler pek yakında burada...

