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Sunuş   

 

“Çukurova Ödülü” nedir? 

Elinizdeki kitabın ilerdeki sayfalarında bu soruya yanıt 
niteliğinde bazı yazılar bulacaksınız. Bunlardan biri, 
ödülümüzün esin kaynağı, bölgemizin binlerce yıllık kültür 
birikiminden damıtılmış Çukurova Ödülü’nün öyküsüyle 
Çukurova Sanat Günleri deneyiminin biçimlendirdiği 
“Çukurova Ödülü Gerekçesi”dir… Ancak, gerek bu, gerekse 
öbür yazılar aranılan yanıt açısından yine de yetersiz… 

Belki, biraz da bu nedenle bazı kavramların altını çizmek 
gerekiyor… Bunlar, 3. Delta,  Çukurova Kültü, Çukurova 



Sanat Girişimi ve Uluslararası Çukurova Sanat Günleri 
(UÇSG) diye sıralanabilir… 

3. Delta, Çukurova’ya tarafımızdan verilen bir isim, bir nitem. 
Bu, binlerce yıllık birikimin, -kuşkusuz- bir tepkisel 
yaklaşımın ürünü… 

3. Delta, Mezopotamya ile Mısır uygarlıklarının Batı’ya, 
Batı’daki gelişmelerin de Doğu’ya aktarılmasında en önemli 
köprü olmasına karşın, nedense her zaman yok sayılmış. Oysa 
3. Delta, eldeki -şimdilik- sınırlı kalıtlarla/verilerle bile 
tarihsel, sosyolojik, arkeolojik,  antropolojik açıdan dünya 
uygarlık tarihinin yadsınamaz bir gerçekliği. 

Bizce, 3. Delta’nın bu varsıl birikimi “Çukurova Kültü” diye 
tanımlanması gereken bir kültürel kalıt niteliğinde. 

Ne yazık ki, bu bölge insanının 3. Delta’ya özgü duyarlılıkla 
ürettiği antik söylenceler, öyküler, destanlar, türküler, felsefik, 
astrolojik düşünceler, düşünsel yapılanmalar, Batıcı kimi 
ideologlar, sistem adamları, vakanüvistler, sanat tarihi 
yazıcıları tarafından bölgede emperyal güç olarak 
bulunmaktan başka bir özelliği olmayan Grek ya da Latinlere 
aitmiş gibi  tanımlana gelmiş. 

Bunları dikkate alan bir bakışla yaklaşıldığında Çukurova 
Kültü tanımının Çukurova özelinden Anadolu’nun tarihsel 
mirasına sahip çıkma bilinci olarak belirdiği görülür; bir 
bakıma UÇSG’nin de bu bilinçle düzenlenen bir etkinlik 



kimliği olarak biçimlendiği anlaşılır; bu yanıyla UÇSG, 
Bizantinist İda yapılanmalarına, Bizans panteonuna karşı 
Dionysosvari bir girişim olarak kendini gösterir…  

İşte, böyle bir yaklaşımla düzenlenen UÇSG etkinlikleri iki 
sütun üzerinde yapılandırılır. Bu iki sütundan birini sanatın 
her dalıyla ilgili söyleşi, konferans, panel, konser, sergi gibi 
çeşitli etkinlikler oluşturur… Bu sütunun yayın organı, 
etkinliklerin yapıldığı günlerde yılda bir kez yayınlanan 
etkinlik gazetesidir. 

Çukurova Ödülü ise UÇSG’nin ikinci sütununu oluşturur. 
Çukurova Sanat Girişimi, Çukurova Ödülü kapsamında 
antikçağda olduğu gibi ne “Roma Yurttaşlığı” ya da şimdi 
ABD’nin verdiği türden “Green Card”, ne “Greek” damgalı 
zeytinyağı ticareti yapma ayrıcalığı belgesi ne de günümüzde 
olduğu gibi bir bankaya ya da holdinge sırtını dayamış 
yayınevinin, vakfın yüklü çekini verir. 

Çukurova Ödülü kapsamında, ödülü almaya hak kazanan 
saygın kişiye, değerli sanatçıya “Ödül Özel Plaketi” 
sunulurken bir de özel kitap yayınlanır. Bu kitap UÇSG’nin 
üzerinde yükseldiği ikinci sütunun yayın organı niteliğindedir. 
Çukurova Sanat Girişimi sitesi (cukurovada sanat.com)  ise bu 
iki sütunun üzerindeki alınlık konumundadır. 

Bu yıl Sayın İpek Ongun için hazırlanan elinizdeki kitap işte 
böyle bir yaklaşımın/birikimin ürünü; tek baskılıktır… sadece 



500 adet basılır. Kitabın üç-beş yıl sonra antika değeri 
kazanacağından kimse kuşku duymaz… 

Bu durum Sayın İpek Ongun karakterinden kaynaklanır, biraz 
da… Çukurova Ödülü’nün 2012’de neden ona verildiğinin 
gerekçeleri buna yanıt niteliğindedir bir bakıma… Ancak, 
bunda her ne denli gerekçe metninde belirtilmese de Sayın 
Ongun’un metropol dışında, Mersin’de yaşamasına karşın, 
çeteleşmiş sanat eliti çevrelerinden uzak durmaya özen 
göstermiş kimliğiyle Anadolulu  sanatçıların, sanat emek-
çilerinin gururu olması çok önemli bir etken olarak 
görülmelidir. 

O, yandaş yazar olmamak için direnirken Yunus Emre, 
Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal gibi Anadolu’da kalarak, 
kozasını Anadolu’da örerek yürümüştür başarıya. 

Bu kitabın editörlüğünü yapan Çukurova Sanat Girişimi 
Kurucu Üyesi Sayın Ziya Aykın’a, yazılarıyla katkı koyan 
dostlara, sanatçılara teşekkür ediyor, Sayın İpek Ongun’u 
gönülden kutluyoruz. 

 

Çetin Yiğenoğlu 
 6. UÇSG Genel Koordinatörü 

Çukurova Sanat Girişimi adına 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Çukurova Ödülü  

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında 24 Nisan 
2009 tarihinden itibaren “Çukurova Ödülü” adıyla bir ödül 
verilmektedir. Bunda özendirme ya da başarı gibi ölçütler söz 
konusu değildir, bu onursal nitelikli bir değerlendirme 
ödülüdür. Ödül, özel anlamda “barış ödülü” olarak da 
değerlendirilmelidir… 

Çukurova, neolitik  dönemden bu yana, Afrika-Ortadoğu-
Anadolu, Sümer-Babil-Hatti-Hurri-Hitit-Anadolu, Uzakdoğu-
Doğu Akdeniz-Grek-Latin dünyası arasında bir kültürel 
köprü, bir geçiş noktası olmuştur. Günümüzde, dünyada 
özgün geçmişe sahip ender bölgelerin başında gelen 
Çukurova’nın komşusu, kültürel kimliğinin bir parçası Doğu 
Akdeniz’in güney kıyılarından Irak’a Ortadoğu yer yer kan ve 
gözyaşına boğulmuş, bölgenin Trans-Kafkaslardan 
Kafkaslar’a, Ortaasya’ya dek uzanan kısmı ise küresel 
emperyalizmin saldırı tehdidi altında inlemeye başlamıştır… 



Bunun yanı sıra, Adana ve İskenderun kıyılarının öne çıktığı 
yeni bir yatırım ve ekonomik yapılanma programıyla 
Çukurova dünyanın yakın gelecekteki önemli çekim merkezi 
olmaya aday konuma gelmiştir. Bölgemiz adına olumlu 
karşılanması gereken bu durum bile, “kan içen topraklar” diye 
bilinen bölgemizde “kan, gözyaşı ve barut kokusuna yeni 
gerekçe yapılabilir mi “ kaygısına yol açmaktadır. İşte, bu 
gelişmeler, Ortadoğu ve bölge insanını her zamankinden daha 
çok barışa gereksindirmektedir. 

Bu gerçeklikler karşısında, ilerici, aydınlanmacı, emekten 
yana tavır koyan, insan onuru ve sevgisi aksı üzerinde 
yürüyen etkinliğimizin temel felsefesi tek sözcükle “barış” 
olarak seçilmiştir… 

“Çukurova Ödülü” sinemadan tiyatroya, resimden müziğe, 
şiirden romana, makaleden fıkraya, röportaja, çeşitli alanlarda 
eser sahibi sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar, kültür-sanat, 
bilim ve edebiyat alanlarında emek ve ürün veren, kültür ve 
sanatla uğraşan, Çukurova’yı tanıtan, yücelten, bunu yaparken 
de Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’ya barış tohumları eken 
insanlara, tüzel kişilere verilir. Ödülün değerlendirmesi, 
Çukurova Sanat Girişimi yönetimince yapılır ve her yıl 
etkinlik tarihinden en az 15 gün önce basın-yayın ve iletişim 
araçları aracılığıyla açıklanır… 

Ödüle değer görülen kişiye / kuruluşa bu amaçla hazırlanmış 
özel bir plaket verilir. 

Çukurova Sanat Girişimi 

 



 

 

 

 

 

 

 (Çukurova Ödülü'nün Anlamı, Öyküsü) (*)    

"Torosların  Boğası" 

Çook çok eskilerde, henüz takvimin bilinmediği devirlerde 
Homo Tauricus(Toros) insanları, "zaman" kavramını 
kendilerince anlamlandırıyorlardı... Bazı kabileler, aylara 
"yılın adımlan" yıla ise "zamanın geçişi" diyorlardı. Zamanı 
her yıl yeniden başlatarak kozmogoniyi, -zamanın yeniden 
doğuşunu- yenileyip yineliyorlardı... Zaman üzerine 
kurguladıkları ritüellerde geçmişi yok ederken insanın, 
toplumun günah ve hatalarını siliyor, dünya ve evreni kirinden 
arındırıyor, bir "yeniden doğuş"u gerçekleştirmiş oluyorlardı. 
Kozmogonik eylemin bu biçimde sonsuza dek yinelenişi, her 
yeni yılı yeni bir çağın başlangıcına dönüştürürken ölüler 
diriltiliyor, insanların yeniden doğuşa inancının sürekliliği 
sağlanıyordu. Eski inançların etkisinde yaşayan bu insanlar, 
göksel arketip arayışlarında yüksek dağlara kutsal kimlik 



kazandırıyorlardı... Bu yönelim sonucu "dünyayla evrenin 
merkezi" ve "göğün kapısı"nın kutsal kabul ettikleri dağın 
doruklarındaki kozmik bölgede bulunduğunu 
düşünüyorlardı... 

Filistin'de Tabor ve Gerizm dağları, Hindistan'da Meru dağı, 
Mezopotamya'da Ülkeler dağı, (Ziggurat da bir kozmik 
dağdır), Ural-Altay bölgesindeki Sumeru dağı, İran'da El Bura 
dağı ile Laos'taki Zinnalo dağı gibi Toroslar da kozmik bir 
dağ olarak dünyanın ve evrenin merkezi konumunda 
görülüyordu... Yılan balıklarını yumurtlamak için gittikleri 
Meksika kıyılarından, Caretta Caretta kaplumbağalarını da 
Avusturalya'dan Çukurova kıyılarına çeken ilgide, 
günümüzde bile kozmik bir iz, im arayan insanlar o 
dönemlerde yarattıkları her mite kozmik anlamlar 
yüklüyorlardı... İnsanoğlunun eski devirlerdeki bu "zaman" ve 
"kozmik merkez" arayışlarına bakarak "Boğa" anlamına gelen 
"Toros" ismine bir anlam yüklemek ilk anda anlamsız 
gelebilir... Ancak, "Toros" isminin etimolojik geçmişiyle 
sunduğu, merkez simgeciliği ve yeni yıl senaryolarının ilk 
örneklerine ilişkin anekdotlar dikkate alındığında ilginç 
gerçeklikler çıkıyor ortaya... 

Çukurova'yı ve Doğu Akdeniz'i kucaklayan bu görkemli 
dağın, bu Toroslar'ın, geç antik çağda biçimlenen bir dinin 
felsefesi ve sembolizmasının oluşumunda nasıl önemli bir 
işlev üstlendiği açık seçik görülüyor. 



Ekinoksların (ekvatorun zodyakla kesiştiği noktalar) 
gerilemesine ilişkin astral gerçekliğin İ.Ö. 128 yılında 
Hipparkus tarafından keşfedilmesi üzerine biçimlenen 
Mitraizm dininin temel dayanaklarını oluşturan kültün en az 6 
bin yıllık geçmişe sahip Toros imgesinden nasıl esinlendiği 
hemen anlaşılıyor... Mitras, eski bir Pers tanrısı olan "Mitra" 
adının Latince ve Yunanca biçimi; bölgemizde, Tarsus 
özelinde Çukurova'da doğdu, önce Doğu Akdeniz'e, zamanla 
Akdeniz'in her yerine yayılan bir din olarak insanları oldukça 
etkiledi... Soyut Tanrı, tek Tanrı kavramının oluşumunda çok 
etkili oldu... 

Mitras, bazı yazıtlarda "fethedilemez güneş" diye 
nitelendirilir. Güneşi "Tanrıları doğuran, bütün varlıkların 
babası" diye tanımlayan Sofokles buradan hareket etti. 

Bu tür astral arayışların sonucunda bir felsefi disiplin olarak 
Mitraizm Stoa'dan, Stoa da Mitraizm'den etkilendi... 
Mitraizm, Stoacılığın, bir tür astral din ya da yıldız tapkısının 
varlığım kabul anlamında "astrolojiye bağlılık, uzun astrolojik 
devirler ve dünya dönemleri", "-Büyük Yıl- tezi", "doğa 
güçlerinin kişileştirilerek temsil edildiği alegorik açıklamalar" 
gibi Stoacılığın üç temel dayanığının  oluşumunda etkili oldu. 

Mitraizm'de galaksimizin bir parçası olduğu Samanyolu 
(Sütyolu), Stoacılığın etkisiyle, "yaratılış yolundaki ruhların 
yolu" diye tanımlandı... "Ruhların beslendikleri sütle dolu" 
olduğuna inanıldığı için Samanyolu'na da "Yaratılış'ın 
Tanrısı"denildi. Bundan etkilenen Stoacılar, doğa güçlerini 



mitoloji kahramanları olarak kişileştirdiler. Zamanla 
ekinoksların gerilemesini belirleyerek uzay hareketini yöneten 
bir tanrının varlığını öne süren bir tez geliştirdiler. İnsanlığı 
soyut Tanrı, Tek Tanrı kavramına götüren bu gelişmeler 
sonucu Stoacılar, ay, yıl, mevsimlerle yıldızlara da kutsal 
anlamlar yüklediler. Uzayı ve yıldızları kutsal birer varlık 
olarak kabul ettiler; onlara uzay hepten bir tanrı gibi 
göründü... Yıldızlar da bir tanrıydı, dolayısıyla dünya da... En 
büyük tanrı ise Cennet'te oturan 'akıl'dı... Akıl hâlâ cennetinde 
oturuyor... Mitraizm, bir ikon olan boğa öldürme sahnesiyle 
(Tauroktoni) günümüze geldi. Artık ölü bir kült olarak kabul 
edilmesi gerekirken astral din kökenli düşünce sahiplerince 
ortaya sürülen günümüzdeki kıyamet senaryolarını da 
etkilemeyi başardı...  

2012 yılında kıyametin kopacağını savlayan kimi şarlatanlar 
senaryolarım ekinoks noktalarının zodyak üzerinde 
gerileyerek çok yavaş bir hızla devinmesini, her 2160 yılda 
bir burcu geçerek Zodyakları  12 kez 2160, yani 25.920 yılda 
tamamladığına inanan Mitraizme dayandırıyorlar. Mitraizme 
göre ilkbahar ekinoksu bugün Balık takımyıldızında ise birkaç 
yüz yıl sonra Kova'da olacak demekti. Yunan-Roma 
döneminde ilkbahar ekinoksu Koç, sonbahar ekinoksu ise 
Terazi'deydi. İ.Ö. 4. bin ile 2. bin arasındaki Tauroktoni'de 
onların yerini Boğa ve Akrep alıyordu. Tauroktoni, gök 
ekvatorunu göstermesine karşın ekinokslar Koç ve 
Terazi'deyken değil, Boğa ve Akrep'teyken meydana geliyor-
du... 



Tauroktoni sembolizması ilkbahar ekinoksunun tamamen 
Boğa'da olmasına dayandırılmakta, dolayısıyla bahar 
ekinoksunun Boğa burcundan çıkışını anlatmaktaydı... Boğa, 
en son değişen burç olduğu için söz konusu külte böylece 
damgasını vuruyordu. 

Ne var ki, Boğa sembolizması, Mitraizm'den birkaç bin yıl 
öncesinde de Anadolu halkları tarafından biliniyordu... 
Kizzmvatnalılar (Çukurovalılar)'m yanı sıra Tarsus 
sikkelerinde kentin sembolü olarak kullanılıyordu. Hititler'de 
ise boğa, aşılmaz Toros dağlarım açarak krala ve askerlerine 
yol gösteren ilahi/kozmik bir güçtü. 

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nin her yıl ilkbaharda 
düzenlenmesiyle birden çok gerekçenin yanı sıra bu külte de 
gönderme yapıyor... Etkinlik, bir anlamda ilkbahar 
ekinoksunun Tauroktonik dönüşümüne denk düşüyor... 

Stoacıların öncelediği "akıl" ile büyük dönüştürücü güç 
Tauroktoni birlikte değerlendirilince, "Çukurova Ödülü"nün 
plaketi Çukurova'nın işte bu öz kültür varlığından yola 
çıkılarak hazırlandı. Yapılan birkaç küçük değişiklik ve 
soyutlamanın yanı sıra evrenin astrolojik dönüşümünü 
sağlayan "boğayı öldüren kılıç" yerine "kalem" tasarlanarak 
dünyamızın gelişimine sanatın bölgemizden katkısı 
vurgulanmak istendi.    Çetin Yiğenoğlu 

(*) Kitabın kapağında fotoğraf! bulunan plaket tasarımına esin 
olan öykü 



 

 

 

 

 

 

 

Ben gençlerin kitabı sevmelerini sağlıyorum sadece... 
Onlara yol göstermeye, belli bir altyapı oluşturmaya 
çalışıyorum... Onları diğer kitaplara hazırlıyorum, hepsi 
bu.. 

İpek Ongun 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 Çukurova Ödülü Neden İpek Ongun’a Verildi.   

Geçtiğimiz yıllarda hiçbir resmi veya özel, tüzel kişiye bağlı, 
güdümlü olmaksızın sadece Çukurovalı sanatçı ve yazarların 
özgür girişimiyle  Nihat Ziyalan, Taha Toros, Ayla Kutlu ya 
sunulan “ Çukurova  Ödülü”  2012 yılında İpek Ongun’a 
sunularak kendisine teşekkür ediliyor.  

Bu ödül onursal nitelikli de olsa özünde bir teşekkür 
ödülüdür.  

Anadolu’nun her köşesinde olduğu gibi Çukurova’da da 
sayılamayacak kadar çok sanatçı, edebiyatçı, kültür insanı 
yetişmiştir. “Uluslararası Çukurova Sanat Günleri”ni 
düzenleyen ve bu kapsamda “Çukurova Ödülü”nü veren biz 
Çukurova Sanat Girişimi gönüllülerinin bazıları felsefeye,  
astronomiye, bazıları görsel sanatlara, bazıları halk 



türkülerine, şiirlere, edebiyata yön veren bu güzel insanları  
her fırsatta anmak, onların gençlerimiz tarafından bilinir  
olmaları  için  eserlerini, etkilerini, yaşam öykülerini konu 
etmek sorumluluğunu duymaktayız.  Çukurova Sanat  
Girişimi gönüllülerinin en büyük  amacı daha güzel bir dünya 
kurmak için  gençlerin ufkunu kültür ve sanat etkinlikleriyle 
açmaktır.     

İşte tam bu bağlamda  şimdilik sayısı 23 olan, birçoğu  
yabancı dillere de çevrilmiş eserlerinin tamamını gençlerin 
hoşça vakit geçirmeleri için değil, önce birbirlerini ve dünyayı 
sevmeyi,   okumaları,  öğrenmeleri,   farkındalıklar 
kazanmaları, iç dünyalarındaki yolculukta yol gösterici 
olması, için yazmış İpek Ongun ismi öncelikle gündeme 
geldi. Eserleriyle gençlere sevgi, umut, özgüven mayalamada  
yetkin bir uzman olmuş edebiyatçımız   İpek Ongun’a  
“Çukurova Ödülü”nü sunmak “Çukurova Sanat Girişimi” 
gönüllüleri için bir görev oldu.   

Adana’dan Çetin Yiğenoğlu, Mersin’den Ziya Aykın, 
Antakya’dan Mehmet Karasu, Tarsus’tan Uğur 
Pişmanlık’tan oluşan “Çukurova Ödülü Seçici Kurulu”  
2012 yılı “Çukurova Ödülü” nü tüm yazın hayatını 
gençlere hizmete adadığı, on binlerce gence okuma 
alışkanlığı kazandırdığı, edebiyatı sevdirdiği, onlara 
sorunlarının çözümünde adeta bir psikiyatrist, bir 
psikolog bilinçliliğiyle, bir anne sıcaklığıyla yardımcı 
olduğu, olası sorunlar karşısında ne yapmaları gerektiğini 
önceden öğrenmiş,  mutlu, sorumlu, saygılı kişiler 
olmaları konusunda olağanüstü başarısı, ayrıca  
Türkçe’ye gösterdiği özenle de örnek olduğu, 
çalışmalarıyla anne ve babalar tarafından model alındığı, 



eserleriyle Çukurovalılık hoşgörüsünü, alçakgönül-
lülüğünü ve erdemini yücelttiği için İpek Ongun’a 
sunmaya karar vermiştir.  

Doğrusu, gençler  uzun yıllardan bu yana imza günlerinde 
büyük sabır göstererek sıralarını beklerken, fotoğraf 
çektirirken, bir iki sözcük bile  olsa konuşurken, kendileri için 
imzaladığı kitapları göğüslerine bastırırken gözlerindeki 
mutlu ışıltılarla,  geçtiğimiz yıl ülkemizdeki tüm 
kütüphanelerde en çok okunan  yazar olarak   zaten ona en 
büyük ödülü vermişlerdi. Biz Çukurova Sanat Girişimi olarak 
bu ödülü Sayın İpek Ongun’a sunmakla bir anlamda kendi 
eksiğimizi tamamlamış oluyoruz.    

Ödülü kabul ettiği, çok önemli programlarını değiştirdiği için, 
kitabın hazırlanmasında, UÇSG programının uygulanmasında 
gösterdiği özveri,  destek ve hoşgörüsü için İpek Ongun a çok 
teşekkür ederiz.  

Ziya Aykın 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk  ve  Gençlik Edebiyatı  

Öğrencilerimize anadilimizi öğrenmenin gerekliliği üzerine 
bilgi verirken bu bilginin kaynaklarından birinin ister istemez 
okumaktan geçtiğini belirtiriz. İnsanın doğru düşünmesi, 
karşısındakiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, yaşadığı toplumu 
iyi algılayabilmesi ve gerçek bir değer olduğunun farkına 
varabilmesi için dilini iyi bilmesi, onu iyi öğrenmesi temel 
koşul. 

Bunun için en gerekli eylemin okumak olduğu bir gerçek. 

Peki öğrenci bugüne değin neler okumuş, neler sunulmuş 
ona? 



İşte acı gerçek burada ortaya çıkıyor. Biline biline bir Ömer 
Seyfettin, Kemalettin Tuğcu adları ön plana çıkıyor, ilk ve 
ortaokulda. Kısaca ilkokuldan üniversiteye değin nice 
öğrenci, adı geçen iki yazar dışında, düzeyine uygun sanatsal 
ürünlerle doğru dürüst yüzleşememiş.   

Ülkemizde ve tüm dünyada 1979 yılı “Çocuk Yılı” olarak ilan 
edilmişti. Bu nedenle pek çok etkinlikler gerçekleştirilmiş, 
yazılı ve sözlü basında görüşler yer almış, bu hızla başlayıp 
günümüze değin süren “Çocuk Edebiyatı” ürünlerinin yayını 
öne geçmişti. Bu yayınlardan biri de Mehmet Seyda’nın 
hazırladığı “Çocukluk Yılları” adlı yapıttı. Seyda, kitabın 
önsözünde şunları söylüyordu. 

“Sanatçı hem çocuklar, hem büyükler için, hem kendisi için 
hem başkaları için daha mutlu bir dünyanın düşlerine, 
özlemine, bu özleyişlerle düşlemlerin gerçekleştirilmesi 
çabalarına genellikle çocukluk yıllarının dürtülerinden, 
tepkilerinden esinlenip etkilenerek katılır. Çünkü ilerideki 
kişiliğimizin, insanlığımızın iskeleti, çatısı- hemen hemen 
tümüyle, çocukluğumuzda kurulur, çatılır. Ne demişler? Her 
şey çocuklukta başlar, çocukla başlar.” 

Ozanlığının yanı sıra çocuk hekimi de olan Ceyhun Atuf 
Kansu, adı geçen yapıtta yer alan “Çocukluktan Yazına” 
başlıklı yazısında şunları söylüyor: 

 “… Çocukluk evet bir ilkbahardır. Yaşamanın çiçek 
süremidir. İlerde, her tohum, her yemiş, kişiliğin ürünü, bu 



ilkbahardan gelişecektir. insan kişiliğinin 0-6 yaş arasında 
temel çizgilerini kazandığını söylüyor bilginler, ruh hekimleri 
(…) İlkbahardan yola çıkar, çocuk, gelişir sonra. ilk, 
ağlamaya başlar, ilk gelişme, ilk algılama, derin bir bilinçtir. 
Hoşlanmadığı şeylere, ağlamayla karşı gelir. İki aylıkken ilk 
kez gülümseyecektir. İlkbahar başlamıştır. Annesidir başının 
ucunda açan o güzelim erik ağacı. Hazlara, sevinçlere 
gülümseyecektir.” 

Bu iki yazarın altını çizdikleri gibi, çocuk ve çocukluk 
edebiyatın çiçek bahçesidir. 

Yine,  1985 yılı ülkemizde ve tüm dünyada “Uluslararası 
Gençlik Yılı ” olarak ilan edilmişti.  Çok iyi anımsıyorum,  o 
yıl  Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının koordina-
törlüğünde gençlerle ilgili birçok toplantı, sempozyum, 
sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyetler düzenlenmişti.   

Günümüzde olduğu  gibi o yıllarda da “Edebiyat edebiyattır, 
çocuğa, gence ve yetişkine göre edebiyat olmaz.” diye 
düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Çocuk edebiyatını bir 
dereceye kadar kabullenenlerin bir de gençlik edebiyatının 
varlığını kabul etmeleri  oldukça zordu. 

Gençlik edebiyatı alanında bilinçli bir biçimde yazılmış ne bir 
kitaba ne de  çocuk ve gençlik edebiyatı başlığı altında teorik 
bir çalışmaya rastlanabilirdi.  



Oysa, nüfusunun yarısına yakınını gençlerin oluşturduğu 
ülkeyiz 

Dünyada, başka hiçbir ülkede kutlanmayan Gençlik 
Bayramımız var. Her fırsatta yarınımızın umudu olduğunu 
söylediğimiz gençlerimizden okumuyorlar diye şikayet edip 
dururuz hep. Anne ve babalar bu sorunu okula, öğretmenlere 
bırakmışlar, okulda verilen kitaplar yeterli görülüyor 

Gençlik dönemi bir geçiştir, yetişkinliğe geçiştir, sıkıntılı, 
sorunlu bir ara dönemdir. Gençlik edebiyatı da bir geçiş 
edebiyatıdır. Bu ara dönemde, bu sorunlu dönemde gençliğe 
sunulacak nitelikli kitaplarla gencin kendisini ve dış dünyasını 
daha iyi tanımasına yardımcı olunması gerekir. 

Bence gençlik edebiyatının en önde gelen temsilcisi olan İpek 
Ongun bir söyleşisinde, “Gençler için yazmak bir 
sorumluluktur.” diyor. 

İpek Ongun’un ilk çalışmaları arasında çocuk kitapları yer 
almakta. Daha sonra bilinçli bir tercihle gençlik edebiyatına 
yönelmiştir.  Yine bir söyleşide:  “Çocuk edebiyatından 
gençlik edebiyatına geçişim bilinçli bir tercihti. Çünkü 
özellikle de ‘ilk gençlik’ yazınının biraz ihmal edildiğini 
düşünüyordum. Gençleri düşünerek, gençler için, gençler 
hakkında yazılmış doyurucu kitaplar bulamıyordu gençler. Ya 
da çeviri eserler okuyorlardı. Çeviri okumak elbette güzel ama 
gencin özdeşleşebileceği, kendi kültürüne özgü sorunların 
işlenmemiş olması, okuru pasif bir izleyici konumunda 



bırakıyordu. Oysa doğrudan onu ve sorunlarını anlatan 
kitaplarla bütünleşebiliyordu. 

İşte bunları düşünerek ilk gençlik kitapları yazmaya başladım. 

Bence çocuk ve gençlik edebiyatı arasında epeyce bir fark 
var. Çocuk için yazarken başka bir üslup ve konuları ele alış 
biçimi gerekiyor. Gençlere seslenirken ise bambaşka bir üslup 
kullanmak ve onları ilgilendirecek konuları gözetmek gerek. 
Özetle, bence çok farklı iki alan.” 

Öğretmenlik yıllarımda hep başvuru yapıtlarım olmuştur: Sait 
Faik, Sabahattin Ali, A.Çehov, Cengiz Aytmatov ve İpek 
Ongun. Girdiğim her sınıfta, gençlere yaşama sevinci 
aşılayan, “Bir Pırıltıdır Yaşamak” adlı yapıtı mutlaka sonuna 
kadar öğrencilerime okumuşumdur  ‘Yaş On Yedi’  ‘Bir Genç 
Kızın Gizli Defteri”‘Bu Hayat Sizin’  ‘Lütfen Beni Anla’ hep 
favori kitaplarım olmuştur.  

Bu kitaplar, yaşama kültürü konusunda gençlere ciddi 
anlamda yol göstermekte. 

Okuma çağdaş olmanın ölçütlerinden birisidir. Çağdaş, 
yaratıcı, yapıcı ve özgür düşünceye sahip, üretken, eleştirel 
bakan bireylerden oluşan bir toplum olmak okuma bilinci 
aşılanmış bireylerle mümkündür.  Bunun için İpek Ongun’lar 
iyi anlaşılmalıdır.  

Mehmet Karasu  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amacım 
Önce okumayı sevdirmek Sonra da Yaşamlarının bir anlamı 
olması gerekliliğine Gençleri uyandırmak. 
Bir başla deyişle, Gence hizmet sunmak. 

İpek Ongun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaşam Bir Senfoniyse Eğer   

7 Ocak 1942 yılında Ankara'da doğmuşum. Annem o yıl 
şiddetli bir kış yaşandığını anlatır ve hemen eklerdi, "doğum 
sancıları çekerken babacığım yanımdan hiç ayrılmamıştı. 
Holdeki saatin tik taklarını dinlerken beni hastaneye 
götürecek askeri jipi beklemiştik."  

Dedem İstanbulluydu ve hukuk okumuştu. Mustafa Kemal 
Kurtuluş savaşını yönetirken bir yandan da devlet olma 
gereğinin yapılması için en önemli adımı atıyor ve Devletin 
hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla hukukçuları 
Anadolu'ya davet ediyordu. (Ona diktatör diyenlerin kulakları 
çınlasın).  



 

(*) Anneannem, dedem, sağında annem, solunda dayım, 
önünde teyzem.   
(**) İpek Ongun’un aile albümünden alınan fotoğrafların 
arkasındaki yazılar da aynen aktarılmıştır.  



Davet edilenlerden beş kişi bu çağrıya cevap verip Anadolu'ya 
geçmişti Onlardan biri de annemin babası, dedem Niyazi 
bey'di. İstanbul'daki evini, işini bırakıp Anadolu'nun yolunu 
tutmuş ve ilk Temyiz Mahkemesinin kuruluşuna katılmıştı.  

Dedem iki kez evlenmiş. İlk eşi ölünce,biri kız, diğeri erkek 
iki çocuğuyla kalmış. Dostlarının aracılığıyla anneannemle 
evlenmiş. Birbirlerini düğün gecesi görmüşler. Neyse ki, 
karşılıklı bir beğeni yaşanmış. Bu evlilikten  ikisi kız biri 
erkek üç evlatları olmuş.  

Anneannem dedemin çocuklarına da analık yapmış, onları 
kanatları altına almış. O nedenle, ailede bir sevgi ve saygı 
bütünlüğü oluşmuştu. Nitekim, en azından ben, uzun yıllar 
onların başka bir hanımdan olduklarını bilmedim bile. Ferruh 
Dayım anneanneme, 'Hanım Abla' diye seslenirdi.  

Ferruh Adalı dayım da dedem gibi hukukçuydu ve bir dönem 
Yargıtay  Başkanlığı görevinde bulundu. Ferruh dayımın da 
iki oğlu vardı. Onlar benim, diyebilirim ilk çocukluk 
yıllarımın oyun arkadaşlarıydı. Niyazi Dışişleri mensubuydu. 
Sarp'sa ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki 
Üniversitelerde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.  

Dedem derin hukuk bilgisi yanı sıra kültürlü, çok okuyan bir 
bilge kişiymiş. O nedenle ilk kızına, yani anneme, o dönemin 
yazarı, bir kültür insanı Fatma Aliye'nin adını vermiş.  

 



 

Annem Fatma Aliye ve Babam Nusret Erden’le 

Salih Dayımsa Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra 
Mülkiye'de okumuş, dışişlerinde çalışmaya başlamış. Başarılı 
bir diplomat olarak çeşitli ülkelerde Türkiye'yi temsil etmişti.  

Hiç unutamadığım bir başka anı... O ilk gençlik yıllarımda, 
Ankara'da, bir kitapçının vitrininde, hayran olduğum yazar 
Somerset Maughan'ın tüm öyküleri nefis bir ciltlemeyle iki 
kalın kitap halinde sergileniyordu. Nasıl da vitrine 
yapışmıştım; öte yandan almam mümkün değildi. Çok 
pahalıydı, çok. Eve geldiğimde bunu öylesine anlatmıştım. 
Salih Dayım beni sessizce dinledikten sonra odasına gitti. 
Geri döndüğünde bana bir zarf uzattı, "madem o kadar 



beğendin, yarın git al o kitapları," dedi. Dilim tutulmuştu! 
Öylesine şaşkındım ki ...  

Ertesi gün kitapçıya gidip kitapları satın aldığım anı, onları 
göğsüme sıkı sıkı bastırıp eve dönüşümü, sayfalarını 
koklayışımı hiç ama hiç unutamam.  

Ve, inanır mısınız, o kitaplar bugün hala kütüphanemin baş 
köşesinde  duruyor.  

En küçük kardeşse Güler adında muzip mi muzip bir kızdı. O 
da, Devletler Hukuku Profesörü İlhan Lütem'le evlenecekti. 
Benim sevgili eniştem, üniversitede Prof. Dr. Nihat Erim'in 
asistanı olarak yetişmişti. Daha sonraları Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Komisyonunda ve Türk Delegasyonunda 
çalışmıştı.  

Ve onların da bir kızları oldu. Defne. Ben de tek çocuktum, 
Defne de. O nedenle, ben onu, yani teyzemin kızı Defne'yi 
hep küçük kız kardeşimmiş gibi görmüşümdür. O da beni 
ablası gibi.  

Özetle, küçük bir aileydik ama aile bağları güçlüydü. Belki de 
sayıca az olduğumuz için birbirimizin kıymetini iyi biliyoruz. 
Ayrıca şimdi büyüklerimizden bir tek Güler Teyze kaldı, 
gerisi o değişmez kurala uyup, sonsuzluğa göçtüler.  

Evet, bu anne tarafımın özeti.  

Babamsa Rumeliliydi, çok yakışıklıydı. Balkanlardaki 
savaşlar ve ayaklanmalar nedeniyle buralara göç etmişlerdi.  



 

Sevgili dayıcığım ve yengeciğime, hatıram. 



 

Üç erkek bir kız kardeştiler. Kız kardeşlerinin adı 
Makbule'ydi. Üç erkek kardeş de askeri okullarda okumuşlar; 
bir amcam askeri doktor, babamsa emekli olduğunda Kurmay 
Albaydı.  

Babam sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, yakışıklı bir adam, 
annemse esmer güzeliydi ve 'Güzel Aliye' diye anılırdı. 
Evlendiklerinde annem liseyi yeni bitirmiş, gencecik bir 
kızmış. Üniversiteye giden arkadaşlarına imrenerek bakarmış. 
Sonuçta, beni doğurduktan sonra eğitimine devam edip, 
Türkçe öğretmeni olmaya hak kazanmış. Hasan Ali Yücel 
döneminde öğretmenlik yapmış.  

"Bizler Atatürk dönemi gençleriydik. Küllerinden doğmuş 
yepyeni bir milletin çocuklarıydık. Karanlık bir çağdan, 
aydınlık, ışıl ışıl bir çağa geçmiştik. Peş peşe mucizeler 
yaratılıyordu. Umut, heyecan ve neşe doluyduk," diye 
anlatırdı o günleri gözleri parlayarak.  

Anneannemse, Kemal Paşasına tapardı adeta. "Biz kadınları 
kara çarşaftan o kurtardı. Kızlara okuma yazma öğretilmezdi, 
sevgilisine name yazmasın diye. Oysa şimdi öyle mi ya ... " 
derdi.  

Anneannem Millet Mekteplerinde okuma yazma öğrenmişti. 
Onun için de yazısı kargacık burgacıktı ama mektuplarını 
kendi yazabiliyor, gazetesini okuyabiliyordu. İşte bütün 
bunları Kemal Paşasına borçluydu.  

Çocukluğumun ilk yıllarında Yunanistan'ın Atina kentinde 
bulunduk. Babam Askeri Ataşe olarak oraya tayin olmuştu. 



Kısa sürede Yunan dilini mükemmel konuşur olmuştum. Ama 
ne yazık ki hızla öğrenilen dil, kullanılmayınca aynı hızla 
unutuluyor. Nitekim ülkemize döndükten sonra 
öğrendiklerimi unuttum. Buna hala yanarım. Ben beş 
yaşlarındayken annemle babam ayrıldılar. Bir süre sonra 
annem yeniden evlendi. Benim ilkokul birinci sınıfa 
başladığım yıldı.  

Ankara Bahçelievler İlkokuluna gidiyordum. Okulum evimize 
öylesine yakındı ki, zil çalınca duyar, koşardım. O zamanların 
Ankara'sının Bahçelievleri gerçekten de, 'bahçeli evler'di. 
Herkes bahçesine özenirdi. Bizim bahçemizse gözümün 
önünde capcanlı.  

Girişte alçak bahçe kapısının iki yanında iki leylak ağacı 
vardı. Mis gibi kokardı leylaklar. Ve öyle güzellerdi ki, 
yoldan geçenler bazen kapımızı çalar, sokağa taşmış dallardan 
bir salkım koparabilir miyim, diyerek izin isterlerdi.  

Bahçe kapısından evin giriş merdivenlerine ulaşan kısa, ufak 
taşlı yolun iki yanı mor menekşelerle döşeliydi. Öyle sık 
ekilmişlerdi ki, mor bir halı serilmiş gibi dururdu.  

Ve - bir kitabımda kullandığım, kiraz ve vişne ağaçlarımız... 
Yemek  odasının camlı kapıları terasa açılırdı. Ve işte tam da 
orada, iki katlı ev boyundaki kiraz ve vişne ağacı çıkıverirdi 
karşınıza.  

İlkbahar gelince bu iki ağaç baştan aşağı çiçeklenirdi. Kar 
kraliçeleri derdim onlara. Annemse balkon ışıklarını geceler 
boyu açık bırakırdı, kiraz ağacını tüm görkemiyle seyredelim 
diye.  



O dönemin Ankara insanları genelde bürokratlar, memurlar ve 
siyasetçilerden oluşurdu. Ve bu insanların evlerinde mutlaka 
kütüphane  bulunurdu. Kitaplar özenle ciltlettirilirdi. Annem 
sabah kahvesini kütüphanede içer; yakın dostlarını bu odada 
ağırlardı.  

Üst kattaki balkon cam panellerle kapatılmıştı ve orası benim 
çalışma köşem olmuştu. Bayılırdım balkondan bozma odama. 
Bayılırdım yağmur yağdığında sanki tepeme 
yağıyormuşçasına damlaların cama vuran sesini dinlemeye. 
Yağan karı, parlayan güneşi görebilmem için başımı 
kaldırmam yeterliydi. Kara tahtamı bir köşeye yerleştirir, 
bebeklerimi sıra sıra oturtur ve ben öğretmen olur, derslerime 
öyle çalışırdım. Sonra da bebeklerime masallar, kendimin 
yarattığı masallar anlatırdım. Sanırım bunlar yazarlığın ilk 
işaretleriydi.  

Annemin ikinci eşi Cumhuriyet halk partisinin ileri gelen 
kişilerinden, Mustafa Kemal'in, daha sonra da İsmet 
İnönü'nün yanında yer almış değerli bir devlet adamı, koyu bir 
vatanseverdi, Cevdet Kerim İncedayı.  

Ben ilkokul üçüncü sınıftayken hayatımızda yine kara bulutlar 
belirdi. İncedayı kanserdi ve ne yazık ki kısa sürede yaşama 
veda etti. Üzüntüden annemin saçları çok kısa sürede 
bembeyaz oluvermişti. Ona hayretle baktığımı hatırlıyorum.  

Birkaç yıl sonra annem üçüncü kez evlendi., ben beşinci 
sınıftaydım, Ankara TED kolejinde. İlkokul bitince İstanbul'a 
taşındık ve ben Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinde 
okumaya başladım.  



 

Annem daha sonraki yıllarda, O gerçek bir Cumhuriyet 
kızıydı. Hasan Ali Yücel dönemi Türkçe Edebiyat 
Öğretmeniydi. 



Yatılıydım. Okulum muhteşemdi ama ben çok çok 
mutsuzdum. Evimi, annemi özlüyordum. Daha arkadaş 
edinememiştim, herkes yabancıydı. Bugün, şu yaşımda hala 
Pazar günlerini sevmem. Bu bana o yıllardan kalma bir 
hüzündür. Pazar akşamları, elimde küçük çantam, o ıssız 
koridorlardan geçerek, yine ıssız bir yatakhaneye ulaşmak... 
Geceleri gizli gizli ağlamak...  

Geceler böyleydi de, gündüzler daha mı iyiydi. Kardeşim 
olmadığı için ne kavga etmesini biliyordum, ne hakkımı 
aramasını. Evimde büyükler arasında hep korunup, 
kollanmıştım. Sessiz, hüzünlü, içine kapanık bir çocuktum. O 
nedenle atak kızların arasında bir şaşkındım.  

Zaten annem de işte bu nedenle beni Koleje, Amerikan eğitim 
sisteminin özgürlükçü duruşuna teslim etmeyi uygun 
bulmuştu. Çok da doğru düşünmüştü.  

İlk yıl, sırf bir yıl daha eksik okuyayım diye kendimi öylesine 
derslere verdim ki, sınıf atladım. Sonrasında da başarılı bir 
öğrenciydim, orta okul yıllarımı hep burslu okudum.  

Bir süre sonra bugüne dek en sevdiğim arkadaşlarımı buldum. 
Küçük kızlardık ama birbirimizin ellerinden tuttuk ve 
bugünlere dek o elleri bırakmadık. Biricik Ertem, Alev, 
Meral, Lale, İffet, Ayşe, Leyla'yla. Nitekim 2011 yılında 
mezuniyetimizin 50. Yılını kutlarken biz 61’liler yine hep 
birlikteydik. Hem de tam kadro.  

Lise yıllarımda artık o hüzün kalmamıştı. Tam tersine 
azgınlık, şamata, eğlencenin yanında ciddi etkinlikler vardı 
hayatımızda. Tiyatro kolunda çalışanlar piyesler, müzikaller 



sahneliyorlardı. Spor kulüpleri maçlar, müzik, resim, edebiyat 
kulüpleri sürekli etkinlikler düzenliyordu.  

 

Arkadaşlar soldan sağa Ertemciğim, ben ve Ayşe Kulin 

Okul çayları, konserler oluyor; kâh biz Robert Kolejliler 
(erkek kısmı) tarafından davet ediliyor, kah onları biz, bizim 
okulumuza davet ediyorduk.  

Babamla ilişkim sürüyordu elbette. Ar ara beni görmeye 
geliyordu, uzakta olduğundaysa mektuplaşıyorduk.  

Lise yıllarımda çeviri yapmaya başladım. Doğan Kardeş 
Dergisine başvurmuştum. Genel Yayın Yönetmeni Vedat 
Nedim Tör'le tanıştım. İlk çevirimi, "tercüme kokuyor, tekrar 
dene," diyerek iade etti. Onun önerileri doğrultusunda 
çalıştım, sonunda çevirileri beğendirebildim, böylece altı ay 
Doğan Kardeş Dergisine çeviri yaptım.  



1961 yılında mezun oldum. Okulum ve eğitim sistemi bana 
çok şey kazandırmıştı. O okulda okumayı büyük bir şans 
olarak görüyorum ve bunu Cevat Babama borçluyum. 
Üniversiteyi Fransa'da Sorbonne’da okumak istiyordum. O 
zamanlar Jean Paul Sartre ve Simone de Beauvoir 
hayranıydım.  

 

1961 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinden mezun 
oldum 



Ama... babam kesin bir 'olmaz' dedi ve konu kapandı. 
Babamın o zamanlardaki görüşüyle koleji bitirmiştim, çok iyi 
İngilizce konuşuyordum. Yetmez miydi. Hem gencecik bir kız 
üniversiteye giderse, kim bilir kime takılır kalırdı.  

Çok üzüldüm, çok ağladım çünkü okumak istiyordum. Neyse 
ki, hayata olumlu bakışım devreye girdi ve madem 
okumuyorum o zaman çalışırım, bu arada da kendimi 
yetiştiririm, diye düşündüm ve Burla Biraderler Şirketine 
girdim.  

Patronum Dr. Cihat İren'di. Gerçekten değerli bir insandı, 
ondan çok şey öğrendim. Burlalar aile olarak çalışkan, 
kültürlü ve nazik insanlardı. İş arkadaşları da edindim; bugün 
hala görüştüğüm ve çok sevdiğim Bella Ojalvo'yla, Eleni ve 
Riva'yla çalışmak büyük keyifti. Oradaki üç yılım güzel 
anılarla doludur, hem patronlar hem de arkadaşlarım 
açısından.  

Çalışırken çeşitli kurslara giderek kendimi geliştirmeye 
çalışıyordum. Ve öğle tatillerinde yine çeviri yapmaya 
başladım.  

İşte tam o sıralarda sevgili eşim Alp Ongun karşıma çıktı. 
Birbirimiz için doğru insanlar olduğumuzu çok kısa sürede 
anlamıştık. Tanıştıktan on beş gün sonra evlenme kararı aldık. 
(Kızlarım bana bunu yapsalar kesin kalp krizi geçirirdim.) ve 
iki ay sonra evlendik!  

Patronum Cihat İren'le aramızda hiç unutamadığım şu 
konuşma geçmişti. Ben ona evlenme kararı aldığımı 
söylediğimde, sordu,  



 

Annem ve babam 

"Bu zat'ı (!) ne kadar zamandır tanıyorsunuz?"  

"On beş gün efendim."  

Dehşet içinde bakıyordu bana. "İpek Hanım, on beş günde ben 
ayağıma bir pabuç bile alamam."  

İşte bu da hayatımın unutulmazlarından bir başka andır.  

Eşim bir bilim adamıydı. Lisans ve Doktora eğitimini 
California Üniversitesinde yapmıştı ve birkaç ay sonra 
askerlik görevini bitirince doktora sonrası çalışmalar için 
ABD'lerine gidecekti. Böylece ailelere veda edip, 
California'nın Riverside şehrine yerleştik.  

İlk kızımız Nilgün'ümüz orada doğdu. Eşim laboratuarda 
yoğun ve başarılı çalışmalar yapıyordu. Kendimiz gibi 



üniversitede çalışan genç çiftlerden oluşan arkadaşlarımız 
vardı. Gençtik, kolay gülüyor, eğleniyorduk.  

Öte yandan o zamanlar bugünkü gibi ABD'lerine gidip 
gelmek kolay değildi. Mesela, annem doğuma gelemedi. 
Telefonla konuşmak tam bir ızdıraptı. Hele de Türkiye'den 
aramak... Üç tür arama vardı. Normal - acele - yıldırım. Avaz 
avaz bağırmak gerekirdi sesinizi duyurabilmek için ve 
telefonun ne zaman bağlanacağı belli olmadığından bütün gün 
telefon başında oturup beklemeniz gerekirdi. İşte o nedenle 
birbirimize uzun mektuplar yazardık, her hafta.  

 

Pera Palas’ta düğünümüzde 1966. 



İki yılın sonunda yurda döndük. Bu arada eşime California 
Üniversitesinden onlarla çalışması için güzel bir teklif geldi. 
Bu, bizim artık bütün bütün Amerika'ya yerleşmemiz 
anlamına geliyordu.  

Hayatımızın dönüm noktasıydı. Bir karar vermeliydik, ya 
mükemmel bilim ortamında eşim gerçekten başarılı 
araştırmalarını sürdürecek ama biz yurdumuzdan uzakta 
yaşayacaktık. Ve tabii o günlerde ne bugünün sık sık seyahat 
imkânları, ne internet, ne de mükemmel iletişim ağları vardı. 
Tam bir kopuş yaşayacaktık.  

Ya da ülkemize dönecektik ama bu da eşimin bilimsel 
araştırmalarına veda etmesi anlamına geliyordu. Uzun uzun 
düşündükten sonra vatanımız, ailemiz ve çocuklarımızın 
kendi ülkelerinde büyümeleri konusu ağır bastı. Eşim için, işi 
açısından büyük fedakârlıktı.  

Böylece yurda döndük ve eşim Hacettepe Üniversitesinde 
göreve başladı ve ertesi yıl sınavını vererek doçent oldu. 
Ankara'da iki yıl kaldık. Ne yazık ki eşim üniversitede 
umduğu araştırma imkânını bulamadı ve ikinci aşkı - toprakla 
uğraşmaya karar verdi. Böylece Mersin'e yerleştik.  

Eşimin toprak aşkı ve Mersin'e yerleşmemizin asıl nedeniyse 
onun Mersinli oluşundan kaynaklanıyordu. Sevgili Özdemir 
İnce'nin deyişiyle, Mersin'in kurucu ailelerindendi Ongun'lar.  

Kayınpederim Hamdi Ongun 1. Cihan Harbi ve ardından 
Kurtuluş Savaşlarında sekiz yıl çeşitli cephelerde savaşmış, 
sonra da önce 1931-39 yıllarında Atatürk'ün Meclisinde, daha 
sonra da Demokrat Partinin milletvekili olarak görev 
yapmıştı. O nedenle 'Mebus Hamdi Bey' diye anılıyordu.  



Dürüstlüğüyle ünlenmiş olan Hamdi Ongun, kendi kendini 
yetiştirmiş ve dört çocuk sahibiyken Hukuk Fakültesine 
yazılıp, eğitimini birincilikle bitirebilmiş aydın ve kültürlü bir 
vatanseverdi. Onun, "Allah Devlete zeval vermesin," sözleri 
hala kulaklarımdadır.  

Bir milleti var eden kuşağın çocuğu olarak 'Devlet'in 
kıymetini çok çok iyi bilenlerdendi.  

1971 Yılında ikinci kızımız Defne'miz doğdu.  

Mersin'i ve insanlarını çok sevmiştim. Akdeniz iklimi ve 
Akdeniz insanı bambaşka, hemen arkadaşlarım, dostlarım 
oldu. Çocuklarımızı birlikte büyüttük, pek çok şeyi paylaştık 
ve şimdi benim Mersin'de de kırk yıldır sürdürdüğüm sağlam 
dostluklarım var.  

O yıllarda Mersin bahar aylarında mis gibi portakal, limon 
çiçeği kokardı.  

Ilımlı iklim, rengarenk çiçekleri, deniziyle Mersin'de yaşamak 
sürekli tatil yapmak gibi bir şeydi.  

Son yıllardaysa Mersin her yönden büyük bir kent havasına 
büründü.  

Özellikle de sanat açısından ülkenin önde gelen kentlerinden 
biri oldu. Opera Balesiyle, üniversitesiyle, resim galerileri, 
konserler, fotoğraf sergileri, İçel Sanat Kulübü etkinlikleriyle 
gerçekten büyük kentleri aratmıyor. Bu arada, İçel Sanat 
Kulübü örneğinin tek oluşunun da altı çizilmesi gerekir. Bu ve 
benzeri kültürel etkinliklerin arkasındaki sessiz kahramanlara 



başta da sevgili Semihi Vural'a yürekten bir selam olsun, 
demeden edemeyeceğim.  

Kızlarımız büyüyorlardı. Nilgün Galatasaray Lisesi giriş 
sınavlarında başarılı olmuştu. Çok mutluyduk ama gözyaşları 
yine devreye girmişti. O, İstanbul'da anneannesi ve dedesiyle 
kalacaktı. O da benim gibi yatılı okuyacak, hafta sonları eve 
çıkacaktı. O da benim gibi çok çok mutsuzdu.  

 

2005 yılı Ayşe Kulin ile birlikte Ayşe ve Semihi Vural’ın 
yayla evinde 

İlk yıllar İstanbul'a gide gele geçti; daha sonra gündüzlü oldu, 
arkadaşlarını buldu ve o da benim gibi lise yıllarını çok daha 
keyifli yaşadı.  



İki kızımız da ilkokulu Mersin'de okudular. Küçük kızımız 
Tarsus Amerikan Kolejinin giriş sınavlarında başarılı 
olmuştu; böylece hiç olmazsa onun orta eğitim dönemi 
gözyaşları içinde geçmedi. İki kızımız da erkek okullarının ilk 
kız öğrencilerindendi. İlk başlarda erkek öğrencilerin 
muzipliklerine dayanmak zorunda kaldılar ama daha sonra 
birbirlerini kabullendiler ve sağlam dostluklar gelişti.  

Kızlarım büyüyüp okulda daha çok zaman geçirmeye 
başlayınca, benim de boş zamanlarım artmaya başlamıştı. 
Çeviriler yapmaya başladım. Her yıl kış boyu bir kitap 
seçiyor, onu çeviriyordum, yazın da bunu çeşitli yayınevlerine 
sunuyordum. Kağıt kalemle uğraşmayı seviyordum.  

Ve bir gün karşıma Altın Kitaplar Yayınevi'nin Editörü 
Nilgün Himmetoğlu çıktı. Çevirdiğim kitabı, ("Kimsesiz 
Çocuk") beğendi, kitap basıldı. Ve Nilgün Himmetoğlu bana, 
"senin üslubun güzel ve akıcı, neden kendin yazmıyorsun," 
diye bir öneri getirdi.  

İşte bu benim için bir dönüm noktasıydı. Tereddüt ettim; 
yapabilir- miydim, yazabilir miydim. O dönemde eşim çok 
etkili oldu. "Bir dene," dedi ve ekledi, "yapabilirsin." İşte 
ondan aldığım bu güçle, bir deneyeyim bakalım, diye 
düşündüm.  

Ve "Mektup Arkadaşları "nı yazdım.  

Bu kitap yayın kurulunca oy birliğiyle kabul edilip, basıldı. O 
zamanlar ne etkin reklam, ne de bir duyuru yapılırdı. Daha 
çok kulaktan kulağa yöntemiyle kitaplardan haberdar 
olunurdu.  



 

Arkadaşlar-61’lilerin son senelerinde. Soldan Venüs, ben, 
Ertem, Meral, Sevgi, Zeynep, Ayşe Kulin 

 

Ve ne harikadır ki aynı arkadaşlarımla 50. Yılı hep 
birlikte kutladık. Canım sevgili arkadaşlarım. 



"Mektup Arkadaşları" beğenildi, bunun üzerine devamını 
yazmamı istediler. Böylece bu kez de "Kamp Arkadaşları"nı 
yazdım. O da okurlar tarafından sevilince, yazar oluyorum 
galiba, diye düşündüğümü anımsıyorum.  

Bu arada, ilk gençlik için pek bir şey yazılmadığını fark ettim. 
Oysa Amerika'ya gittiğimde görüyordum, ilk gençlik için ne 
çok ve ne güzel kitaplar vardı.  

Neden bizde böyle kitaplar yoktu. Sonra bir başka soru belirdi 
zihnimde. Neden ben yazmayayım?  

Nilgün Himmetoğlu'na konuyu açtığımda, hemen "hiç durma, 
yaz," dedi. Eşim aynı çizgide destekliyordu.  

 

Eşim, arkadaşım,sevgilim, önce İkimiz çıktık yola. 



Böylece oturup, ilk gençlik yıllarını yaşayanlar için, "Yaş 
17"yi yazdım.  

Nilgün Hanım kitabı çok beğenmişti, yayınevindekilerse, 
"öyle ama bu kitap çocuk desen değil, büyük desen değil, 
nereye koyacağız," diyerek bekletiyorlardı.  

O yıllarda anlayış böyleydi. Gerçekten de iki arada bir derede 
bir kitaptı. İşte bu düşüncelerle tam iki yıl bekletildi, o ara ben 
çeviri yaptım, başka kitap yazdım.  

Sonunda en büyük destek Prof. Mina Urgan'dan geldi. Kitaba 
çok güzel bir önsöz yazdı ve sonunda karar çıktı. Kitap basıldı 
ve yine daha çok kulaktan kulağa yöntemiyle bol bol okundu. 
Bunun üzerine bana, yazmaya devam, dendi. Ve - "Bir Genç 
Kızın Gizli Defteri" de böylece doğdu.  

İlk gençlik kitabı kabul görmüştü ama ben bir başka yenilik 
daha yapmak istiyordum. Bu da gençlere yaşama kültürü, 
yaşama sevinciyle ilgili kitaplar yazmaktı.  

Burada da önce kuşkuyla yaklaşıldı kitaplara ama gençler sırf 
bilgi içeren bu kitaplara öyle bir ilgi gösterdiler ki, hepimiz 
şaştık kaldık.  

Ondan sonra da "Bir Genç Kızın Gizli defteri" serisini 
yazmaya devam ettim. 1990'dan itibaren geçen yıllar bu 
serinin yılları oldu adeta. On ciltlik serini her kitabı mutlaka 
çok okunanlar listesine giriyordu.  

İmza günlerinde uzun kuyruklar oluşuyor, pek çok kent ve 
okullara davet alıyor, söyleşi ve imzaya gidiyorduk.  



İmza turlarını eşimle birlikte arabamızla yapıyor, keyfimize 
keyif katıyorduk. Neredeyse elli kadar il ve ilçeye imzaya 
gittik. Her yerde çok sevecen, çok konuksever kitapçılarla 
tanıştık. Fedakar öğretmenler, coşkulu öğrencilerle birlikte 
olduk. Unutulmaz anlar yaşadık. Her bir imza günü bir 
serüvendi bizim için.  

Bu arada kızlarımız evlendiler; diyorum ya Allah'ın şanslı 
kuluyum, harika damatlarımız ve dünürlerimiz oldu.  

Ve - birbirinden akıllı, birbirinden güzel (dikkat - dikkat - 
anneanne konuşuyor!) Amy Başak, Lydia Derya ve Maya 
adlarında üç torunumuz var.  

 

Kızlarım ve torunlarım 



Kızlarımızın ikisi de yüksek eğitim alıp, çalışan, kendi 
ayakları üstünde durabilen kadınlar oldular. Bu bizim için çok 
önemliydi. Daha da önemlisi, onlar bizim yüreğimize 
dokunabilen evlatlar oldular. Sevgi, şefkat ve düşünceli 
davranışlarla bizi sarıp sarmalaya geldiler. 

Nilgün ABD'lerinde, California Üniversitesinde okurken 
tanıştığı Bradley Kamp'la evlendi. Brad'in annesi ve babası 
Henrietta ve Bruce ABD'lerinde gelip İstanbul'daki düğüne 
katıldılar. Ve şimdi tam yirmi yıllık sevgili dünürlerimiz onlar 
bizim.  

 

2010 sevgili dünürlerimiz Meral ve Murat Müminoğlu bizi 
yalnız bırakmadılar. 

Defne'yse Mengü Müminoğlu'yla evlendi. Mengü'nün 
annesiyle babası Meral ve Murat Müminoğlu'yla dünür değil, 



'dost' olduk. Geç gelmiş ama iyi ki gelmiş dedirten çok değerli 
bir dostluk. Diyorum ya Allah'ın sevgili kuluyum ben. 
Kendime kredi vereceksem eğer, elimdekilerin kıymetini ve 
şükretmesini bilen bir insanım.  

 

Dünürlerimiz Henrietta Kamp, Alparslan-İpek Ongun, 
Bruce Kamp 

Çocuklarımız büyür, okur ve evlenirken ve ben de kitaplarımı 
yazarken, yapmayı çok sevdiğim bir başka şey de seyahat 
etmekti. Yılda bir kez, çoğunlukla annemle, uzak ülkelere 
gitmeyi, yeni insanları ve kültürlerini tanımayı çok 
seviyordum.  

Böylece, Kuzey ve Güney Amerika, Alaska, Hawaii Adaları, 
Karayipler, Singapur, Çin, Hindistan, Nepal, Tayland, 
Guatemala, Küba, Myanmar ve Avrupa'da çeşitli ülkelere 
gittik, gördük, öğrendik. Her geziden sonra sanki daha bir 
zenginleşmiş, daha bir doymuş hissediyordum kendimi.  



 

Annemle Alaska’da. 2002 



 

Köyde tanıştığım şeker gibi kadın. 2010 Myanmar. 

 

Uzun  boyunlular. 2010 Myanmar. 



 

Myanmar buda heykelleri. 

 

Trinidat’ta Kübalı piyanist. 



 

Mutluluğun fotoğrafını çekebilir misin diye sorayım ben 
de. Benim için o fotoğraf budur işte. . 

 

İşte böyle ...  

Sanırım bu kadar gevezelik yeter.  

Ve şimdi şu yaşımdan dönüp geriye baktığımda aklıma, 
gençler için yazdığım, 'Yaşam Bir Senfoniyse Eğer... ' başlıklı 
yazı geliyor. Gençlere hayatı, insan ilişkilerini, özellikle de 
aile ve dostlarla ilişkiler hakkındaki düşüncelerimi aktardığım 
o alıntıyla bu yazıyı bağlamak istiyorum.  

"Yaşam bir senfoniyse eğer”... önce bir giriş vardır. Bu girişle 
senfoniye can veren çalgılar, ince bir motifin eşliğinde 
kendilerini tanıtmaya başlarlar, birer ikişer.  



Kimi kalın sesli, tumturaklıdır; kimi yumuşacıktır, huzur 
verir. Kimisi de neşelidir, çılgındır, bin bir çıngıraktan 
oluşmuş çocuksu iniş çıkışlarla süsler diğerlerinin sürüp giden 
seslerini. Tıpkı bir ailenin bireyleri, annesi, babası, çocuklan 
gibi. Sonra gelişme bölümü başlar. Geri planda ilk 
duyduğumuz motif, bu süreçte kah alçak, kah yüksek 
perdeden kendini belirginleştirir. Senfoninin ana temasıdır bu. 
Derken tempo hızlanır. Fırtınalar kopar, çalgılar bir diğeriyle 
çatışır. Tıpkı ailenin içindeki, dostlukların içindeki çatışmalar 
gibi. Bildik motif bile hırçınlaşmıştır.  

Son bölümdeyse, bunca fırtınadan sonra giderek bir 
kabullenme, bir huzur, bir arınma gelişir. Çalgılar birbirleriyle 
daha yumuşak tonlarda konuşuyorlardır bu kez.  

Ve ... bu müzik şöleni; bölümler boyu kah yalvarırcasına, kah 
sesini yükseltip bazılarını sustururcasına, kah teselli ve sevgi 
verircesine senfoniyi ve tüm çalgıları bir arada tutan o 
bağlayıcı motifin yorgun ama mutlu ezgileriyle, zaferini ilan 
edercesine muhteşem bir finale ulaşır.  

Bizlerse tüm bu savaşımı, farkında olmasak da, kendi 
yaşamımızdan bir şeyler bularak dinlediğimizden, bağlayıcı 
motifin zaferiyle sona eren ezgileri hayat yolundaki bir 
savaşçının diğerini anladığını belirtircesine, alkışlarımızla 
selamlarız.  

Yaşam bir senfoniyse eğer, tüm bu iniş çıkışları aşmasını 
sağlayan bağlayıcı motif de... önce sevgi sonra da hoşgörü ve 
bağışlayabilmektir."  

İpek Ongun  



 

 

 

 

 

 

 

Gençler hayatı daha dolu yaşamak istiyorlar. Okul, ev, ödev 
üçgeninin dışına çıkmak, sosyal faaliyetlere katılmak 
istiyorlar.  

Sanatsal olaylarla ilgilenmek, spor yapmak, seyahat etmek, 
yeni yerler, yeni insanlar tanımak onlar için çok önemli.  

Ailelerse çok sevmekten kaynaklanan merak ve kaygıyla 
onların bu istemlerini bastırmak istiyorlar. Ama daha önce de 
belirttiğim gibi, bu tamamen onları koruma arzularından ileri 
geliyor.  

Bir de şöyle bir durum söz konusu; gençler anne babalarının 
onları yetiştirmek için harcadıkları çabaları takdir ediyor, 
saygı ve sevgiyle karşılıyorlar. Bununla birlikte küçük 
şeylerden daha büyük mutluluk duyuyorlar. Örneğin, ders 
çalışırken götürülmüş bir bardak çay, sebepsiz yere yanağa 
kondurulmuş küçük bir öpücük onlara sevildiklerini 
hissettiriyor. Bunlar aldığım mektuplardan çıkan sonuçlar.  

İpek Ongun 



 

 

 

 

 

 

 

Bir bey, "Siz çocuklara kararlarınızı kendiniz verin 
diyorsunuz ama bunun sonu nereye varır biliyor musunuz!" 
diye eleştirdi. Ben de "Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Ya 
çocuğumu denizden korumak için denize götürmem, hatta 
görmesine bile izin vermem ya da elinden tutup yüzme 
öğretirim. Kimse her daim çocuğunun başında olamaz. 
Önemli olan çocuğun kendini kurtarabilecek düzeye 
getirilmesidir,” dedim.  

İpek Ongun 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sürüye kapılmak kolaydır. Oysa hayattan ne istiyorum, neden 
bunu istiyorum, diye sorgulamalılar kendilerini. Bilinçli bir 
insan olmak istiyorlarsa yaşam boyu soru sormaları gerek 
çünkü soru soran insan düşünen insandır. Düşünen kişiyse 
gerçek anlamda özgür bir bireydir.  

 İpek Ongun.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Türkiye' de çok güzel çocuk kitapları vardı, yetişkin kitapları 
da. Ama 12-14 yaş grubu, ergenlik dönemi için yoktu. Benim 
de iki kızım var, onları büyütürken bunun eksikliğini çok 
hissettim. Yurtdışına gittiğimde ise bu kuşak için binlerce 
kitap olduğunu görünce "Bir denesem mi" dedim ve başladım. 
Ancak yayınevleri iki yıl kadar yazdıklarımı nereye 
koyacaklarını bilemedi. Bunlar ne çocuk, ne de yetişkin kitabı 
deniyordu. En sonunda basıldı ve kimsenin tahmin etmeği bir 
şey oldu, gençler kitaplarımı sahiplendi. Üstelik hiçbir tanıtım 
da yoktu, sadece kulaktan kulağa yayıldı.  

İpek Ongun 

 

 

 

 

 



Yazı  Serüvenim  

Sanırım bu bağlamda ilk yanıtlamam gereken soru, nedir 
benim amacım olmalı.  

Benim amacım, 'gence hizmet' sunmaktır. Yani, Önce kitabı 
ve okumayı sevdirmek,  

Sonra hayatı anlamlı biçimde yaşayabilmesine yardımcı 
olacak öğelere onu uyandırmak,  

Sorgulayarak düşünen bir kafaya sahip olmasına yardımcı 
olmak, sorular sorması için onu yüreklendirmek,  

 

Balıkesir Mart 1993. İmza için gittiğim ilk şehir. 



 

Sevgili soroptomist dostlarla. 

 

Nisan 1995 Eskişehir. 



 

Akdeniz Kadınlar Konferansı 1993 

Hayatının önce kendisi sonra da başkaları için bir anlamı 
olması konusunda bir 'farklılık' yaratabilmektir.  

Ve bütün bunları güler yüzle yapabilmek, Özetle, eğlendirerek 
eğitmek...  

Gençlerin kitaplarımı sayfaları çevire çevire, hiç sıkılmadan 
bir solukta okuyabilmeleri ve kitabı kapattıklarında da hayatla 
ilgili, işlerine yarayacak bir bilgi, bir izlenim edinmiş 
olmalarıdır benim hedefim.  

Gelelim sık sorulan bir soruya... Bu soru, 'yazı yaşamına nasıl 
başladınız' idi.  



Yazı yaşamına 'Doğan Kardeş' Dergisine çeviriler yaparak 
başladım. O zamanlar lise öğrencisiydim. Çeviri çalışmalarım 
L.M. Montgomery'nin 'Yuvasız Çocuk', Gail Sheehy'nin 
'Mutluluk Yolları' ve Joan Baez'in 'Yürekten Kopup Gelen 
Ses' adlı otobiyografisiyle sürdü.  

Bu çevirileri yaptığımda artık evliydim ve iki küçük kızım 
vardı. Günlerden bir gün, çevirilerimi okuyup, üslubumu 
beğenen Altın Kitaplar Yayınevi'nin editörü Nilgün 
Himmetoğlu bana, neden kendi kitabımı yazmadığımı sordu. 
Onunla böyle tanıştık. Ve onun yüreklendirmeleri ve desteği 
sonucunda yazmaya başladım. Editör-yazar ilişkisi, yılların 
içinde, giderek derin bir dostluğa dönüşmüştü.  

Dile kolay, yirmi iki yılda on üç eser koymuştuk ortaya. El ele 
vererek iyi işler yaptığımıza inanıyorduk. Edebiyatımızda 
iyiden ihmal edilmiş 'ilk gençlik dönemi yazını'nın önemine 
dikkat çekmeye çalışıp, yine onun deyişiyle 'ilgisiz ilgilileri' 
uyandırmak amacıyla savaştık durduk.  2 Kasım 2001 Cuma 
günü onun beklenmedik ölümünü öğrendiğimde duyduğum acıyı 
anlatamam. Yazı yaşamımda bunca rolü olan değerli dostum Nilgün 
Himmetoğlu'nu anmasam, çok önemli bir boşluk kalırdı yazı 
serüvenimde.  

Evet, kaldığımız yere dönersek...  
1980 yılında yazdığım 'Mektup Arkadaşları' ilk çocuk 
romanımdır. Bunu 1982 yılında, 'Mektup Arkadaşları'nın 
devamı olan 'Kamp Arkadaşları' izledi. Ve üçüncü çocuk 
romanımsa 'Afacanlar Çetesi'ydi.  
Bu arada kızlarım büyümüş, ilk gençlik dönemine 
ulaşmışlardı. O güne dek onlara çocuk kitapları taşımış ve bu 
konuda hiç zorluk çekmemiştim. Ama onlar çocuk değillerdi 
artık, öte yandan erişkin de değillerdi.  



 
Peki, şimdi ne okuyacaklardı?  
Çocuk kitapları artık çocuksu geliyor, erişkin kitaplarına 
gelince, elbette onları da okuyabilirlerdi ama ne ölçüde 
anladıkları tartışılırdı.  
 
Ayrıca, ilk gençlik, sancılı bir dönem. Gencin o yıllarda her 
açıdan desteğe gereksinimi var. Buna okuduğu kitaplar da 
dahil. Hatta belki de en önde gelenlerden biri kitaplar... 
Böylece gençlik yazınını düşünmeye başladım.  
 
Çağdaş ülkelerde gençlik için her yıl yüzlerce kitap 
yazılıyordu. Üstelik bunlar ilk- gençlik (teen-age) ve gençlik 
(young adult) diye ikiye ayrılıyordu. Konunun uzmanlarınca 
eleştiriliyor, ödüller veriliyordu. Özetle, çocuklara ve 
erişkinlere gösterilen özen gençler için de geçerliydi. .  
 
Peki, biz ne yapıyorduk? Sadece ve sadece gençler 
düşünülerek, gençler hakkında ama gençler için yazılmış kaç 
kitap vardı?  
Çocuk yazınına eklenivermiş, ya da sadece karakterleri genç 
olan eserler ne derecede başarılı bir 'ilk gençlik yazını' örneği 
olabilirdi?  
 
Bunu anlamanın tek yolu, o yaş gencinin o kitabı okuyup 
okumamasıydı. Öyle bir kitap olmalıydı ki, genç severek 
okusun, "İşte tam da istediğim gibi bir kitap, ben bu kitabı 
severek okudum ve bu kitaptan faydalı bir şeyler öğrendim," 
desin.  
 
İşte bu farkındalık, 1987 yılında ilk gençlik romanım, "Yaş 



On Yedi”yi yazmama neden oldu.  
 
Prof. Mina Urgan'a ithaf ettiğim 'Adım Adım Hayata' adlı 
kitabımın sunuş bölümünde belirttiğim gibi, yapmak 
istediğimi o günlerde bir türlü anlatamamıştım. Yayınevi 
yöneticileri, yeniliklere açık olmalarına karşın; kitabınız ne 
çocuk, ne de yetişkinlere uyuyor, o nedenle hangi diziye 
koyacağımızı bilemiyoruz, diyerek iki yıl bekletmişlerdi 
yayınlanmadan önce.  
 
'Yaş On Yedi' kulaktan kulağa yöntemiyle gençlere ulaştı ve 
benden ikinci bir gençlik kitabı yazmam istendi.  
Böylece, "Bir Genç Kızın Gizli Defteri"ni yazdım. Gençler bu 
kez daha hızlı tepki verdiler, üstelik beni öğretmenlerine 
tanıtmayı başardılar.  
'Yaş On Yedi,' annesini kaybeden bir lise son sınıf 
öğrencisinin, ölümün ailede yarattığı karmaşa nedeniyle 
yaşadığı hüzün ve gelecek korkusunu anlatır.  
 
'Bir Genç Kızın Gizli Defteri'yse annesiyle, babası boşanma 
sürecinde  olan bir başka genç kızın tuttuğu günlüktür.  
 
Bu iki kitapta gençleri derinden sarsan ölüm ve boşanma 
temaları işlendi. Ama mesaj hep aynıydı.  
 
Sorunlar altında ezilmemeli, yoluna devam etmelisin, Bu 
senin hayatın. Acınla yaşamayı kabullenip, geleceğe 
odaklanmalısın.  
 
Bu romanlardan sonra gençler için, gençlere özgü, onların 
gereksinmelerine cevap verecek bir kişisel gelişim kitabı 



yazmayı istedim. Ve, 'Bir Pırıltıdır Yaşamak - Hayatı 
Iskalamayın'ı yazdım.  
 
Beni buna iten, genel okur profilinin dışında gördüğüm bazı 
örneklerdi. Küçük bir kentten, ya köyden pırıl pırıl bir beyin 
çıkıyor, sınavı kazanıp büyük kente gidiyor. Her şey iyi güzel 
ama o değişik yerlerde nasıl davranılacağını bilmiyor ve 
bunun sonucunda içine kapanıyor.  
 
Gençlerimiz daha iyi yaşamayı, daha güzel davranış 
biçimlerini bilmek istiyorlar. Oysa etraflarında onları eğitecek 
kimse yok. Çağdaş ülkelerde bu tür bilgiler sunan kitaplar peş 
peşe yayınlanıyor, insanlar eğitiliyor. Onlar da böyle 
öğreniyorlar.  
 
Yaşama kültürüne bir giriş niteliğinde olan, 'Bir Pırıltıdır 
Yaşamak' öyle bir okundu ki, ben de şaşırdım, hem de çok 
ama çok mutlu oldum. Dahası, gençlerimizle gurur duydum. 
Bu eğitici bir çalışmaydı, bir serüven kitabı değildi ki... Ama 
okuyorlardı işte.  
 
Bunun üzerine onun devamı niteliğinde, 'Bu Hayat Sizin - 
Gençliğinin Kıymetini Bil Derler, İyi de ... Nasıl?'ı yazdım. 
Bu çalışmaysa, hayatı daha anlamlı yaşamak, kendini tanımak 
ve geliştirmekle ilgili bilgiler içeriyordu. Hani çok yanlış bir 
kanı vardır; hep erişkinlik yüceltilir, çocukluk ve gençlik 
dönemi önemsenmez. Oysa tam da bunun tersi doğrudur.  
 
Şöyle ki, sağlıklı ve güven duygusu içinde bir çocukluk 
yaşanmışsa, Gençliğe geçiş daha kolay olur.  
 
Gençliğini tam anlamıyla yaşamış, kişiliğini geliştirebilmiş 



kişi ise, Erişkinliğe geçtiğinde düzgün bir birey olarak 
topluma katılabilecektir.  
 
Yani önce çocukluk sonra gençlik ve bu ikisinin toplamıysa 
erişkinlik oluyor. Yaşama sevinci ve bilinciyle ilgili bu iki 
kitabı, 'Anneme Babama Sevgilerimle - Lütfen Beni Anla' 
izledi ve kişisel gelişimle ilgili üçlü tamamlandı.  
 
'Lütfen Beni Anla'nın fikir ana-babası yine gençlerdir. "Biraz 
da anne babalarımız için yazsanıza," dediler. Ben de onlara o 
tür bir eğitimimin olmadığını söylediğimde ısrarcı oldular; 
bunun üzerine ben de onlara, "Madem bu kadar istiyorsunuz 
düşünce ve duygularınızı yazın, belki bir şeyler yapabiliriz," 
dedim. Ve - yurdun dört bir yanından düşüncelerini, 
sıkıntılarını, beklentilerini anlatan öyle aklı başında, öyle 
güzel mektuplar yağdı ki... Böylece ben de dersimi çalışıp, 
konuyu araştırdım, okudum, öğrendim ve o güzel 
mektuplardan oluşan bu ilginç çalışma çıktı ortaya.  
 
Üç boyutlu bir kitap olmuştu. Hem anne babalara, hem 
gençlere, hem de yarının anne babalarına sesleniyordu. Ve 
yazar adının bulunduğu köşede - İpek Ongun ve Gençler - 
yazılıydı.  
Bu kitabı onlar istemişler, ısrarcı olmuşlar, mektuplar 
yazmışlar ve birlikte bir kitap oluşturmuştuk. Onlarla bir kez 
daha gurur duyuyordum.  
 
Bu üçlüden sonra romana döndüm. Ve 'Bir Genç Kızın Gizli 
Defteri' serisi oluştu. Yedi ciltlik bu serinin her kitabında 
tamamen ayrı bir konu işlenmektedir. O nedenle her kitabın 
kendine özgü bir adı var. Kahramanlar değişmediği için bir 



seri olarak da okunuyor ve daha çok öyle seviliyor.  
 
'Arkadaşlar Arasında' serinin ikinci kitabı. "Eğer 
sevinçlerimizi içimizde haset olmadan paylaşabiliyorsak, 
dertlerimizi gizlice sevinmeden bölüşebiliyorsak, birbirimizi 
yargılamadan olduğumuz gibi kabullenebiliyorsak, dünyalara 
bedel bir dostluğa sahibiz demektir," sözcükleri bu eserin 
özünü oluşturuyor.  
 
'Kendi Ayaklan Üstünde' üçüncü kitap. Son sınıfların 
gelecekle ilgili kaygıları işleniyor. Meslek seçiminde 
sorulması gereken sorular irdeleniyor.  
 
Mutluluğu başkalarının gözlerinde değil, kendi içinde 
aramaları gerektiği vurgulanıyor.  
 
'Adım Adım Hayata' üniversitede ilk yıllar. Yeni bir kent, 
yeni bir yaşam biçimi, yeni arkadaşlar, küçük özgürlükler...  
 
'İşte Hayat'! Kepler havaya atılmış, diplomalar alınmıştır; 
artık hayatla yüz yüzeler. Ve yaşamla ilgili önemli bir 
ayrıntının farkına varıyorlar. Hayatla ilgili bilgiler tersinden 
öğretiliyor.  Okulda önce çalışıp sonra sınanıyor insan. Oysa 
hayatta önce sınanıp sonra bir şeyler öğreniyor.  
 
'Şimdi Düğün Zamanı'nda, evlilik kararı almadan önce 
sorgulanması gerekenler ve şayet o kararın yanlış olduğunun 
farkına varılmışsa, korkmadan doğru olanı yapmanın uzun 
vadede pek çok acıyı önleyeceği işleniyor. Yürekli 
davranmanın önemi vurgulanıyor.  
 



Ve serinin yedinci kitabı, 'Hayat Devam Ediyor' da evliliğin 
ilk iki yılını görüyoruz.  
 
2009 yılının Ocak ayında ise serinin sekizinci kitabı "Günler 
Akıp Giderken"de Serra'nın anne oluşunu, onun ve 
arkadaşlarının hayatında yaşananlara tanık oluyoruz. "Ya Sen 
Olmasaydın”da Mustafa Kemal Atatürk anlatılıyor, gençlere; 
onuncu ve sonuncu kitap, "Taşlar Yerine Otururken" ile Bir 
Genç Kızın Gizli Defteri serisi sona eriyor.  
 
Çeviri, çocuk romanı, gençlik romanı ve kişisel gelişim 
kitaplarımın yanı sıra Sabah Gazetesinin ekinde 'Pırıltılar' adlı 
köşemde yazdıklarımı 'Yarım Elma Gönül Alma' ve 'Sabah 
Pırıltıları' başlığıyla topladım.  
 
Şu Çılgın Dünyada Duyarlı Davranışlar' ise güncel davranış 
kalıpları üzerine hazırlanmış bir çalışmadır.  
 
Bir başka soru da 'gençlik yazım' hakkında ... İşin teknik 
yanım uzmanlara bırakıp, ben gençlik yazınından ne 
anlıyorum; kendim için koyduğum çıta nerede, gibi kendime 
sorduğum soruların yanıtlarını sizlere aktarmak istiyorum.  
 
Gençlik yazını kolay görünen aslında güç bir yazın biçimi ...  
Her şeyden önce zaman içinde geçişler yapabilmek gerek. 
Önce gencin yaşına inilecek, onun duygu ve düşünceleriyle, 
hatta diliyle bütünleşilecek. Ve sorunlar irdelenecek.  
 
Sorunları bulup yazmak yetmiyor. Genç, sorunlarımı ben 
biliyorum, sen bana çözüm yollarım göster, diyor.  
 
O zaman da, bugünkü birikime, okunanlara, araştırmalara 



dönüp, o bilgileri didaktik olmadan, şöyle yaparsan sonucu bu 
olur, böyle yaparsan şununla karşılaşırsın, karar senin, 
tarzında çözümler, çıkış yolları sunmak gerek. Öğüt dinlemeyi 
kimse sevmez. O nedenle bekledikleri bilgileri, onları rahatsız 
etmeden verebilmek gerek. Bütün bunların yanı sıra tempo 
çok önemli. Bugünün genci bilgisayar genci, her şey hızlı. 
Dolayısıyla kitapların da tempolu olması gerek.  
 
Ve-denge ...  
 
Bir saç örgüsünü düşünün. Bir gençlik kitabı da tıpkı bir saç 
örgüsü gibi hem eğlendirmeli, hem eğitmeli; hem güldürmeli, 
hem düşündürmeli; hem duygulandırmalı, hem 
meraklandırmalı.  Bir gençlik kitabı tüm bu kriterler göz 
önüne alınarak yazılmalı. Bir kitabı yazmadan önce hangi 
sorunu işleyeceğime karar veriyorum. Sorunları, konuları 
okurlarım yazdıkları mektuplarla, imza günlerimizdeki 
sohbetlerde bana iletiyorlar. Daha doğrusu ben onu satır 
aralarından bulup çıkarıyorum.  Sonra o konu üstünde yoğun 
bir araştırma yapıyor, notlar alıyorum. O konuda bilim 
insanlarımızın kitaplarını okuyor, yurtdışından da kitaplar 
alıp, onların aynı soruna nasıl yaklaştıklarını öğrenmeye 
çalışıyorum. Dersime iyice çalışıyorum, anlayacağınız. Ve 
sırtımı bu bilgilere dayayarak yazıyorum. Gençlik yazını 
sorumluluk istiyor, o nedenle hangi konuyu işleyeceksem 
önce o konunun uzmanlarının yazdıklarını okuyup 
araştırıyorum.  
 
Tüm bu bilgileri sindirdikten sonra yazmaya başlıyorum. İki 
düzeyde yazıyorum. Üstten köpük gibi hafif, eğlenceli, 
tempolu... Bu, okurumun ilgisini canlı tutmak için.  
 



Alt düzeydeyse vermek istediğim mesajlar, evrensel 
değerlerle ilgili dokundurmalar oluyor. Böylece daha önce 
belirttiğim gibi okur hem eğleniyor hem de kitabı bitirdiğinde 
zihninin gerisinde hayatla ilgili işine yarayacak bir bilgi 
kalmış oluyor. Onlar da zaten bunun farkındalar ve bu 
hoşlarına gidiyor.  
'Kitaplarınız bizi hayata hazırlıyor, üstelik eğleniyoruz,' 
diyorlar. Bunun tek sakıncası, kitaplarıma yüzeysel bakanlar 
sadece o köpük gibi bölümü gördüklerinden beni hafif şeyler 
yazmakla eleştiriyorlar. Haklılar da, kitaplarımı şöyle bir 
karıştırır, sadece bir başına, bir de sonuna bakarsanız hep 
eğlence var zannedersiniz. Ama gençler, büyük bir dikkatle 
okuduklarından hem eğleniyorlar, hem de öğreniyorlar. 
Benim için de önemli olan bu zaten. Amacıma ulaşmış 
oluyorum.  
 
Toparlamak gerekirse, 1980'den bu yana kalemimi hep 
gençler için kullandım. Çeşitli çevirilerin yanı sıra 2011yılı 
sonu itibariyle yirmi üç kitap yazdım. Gence hizmet öncelikli 
kaygım oldu. Ve tüm bu çabalarımın sonucunda ülkemde 
gençlik yazınının temeline sağlam bir taş koyabildimse ne 
mutlu bana...  Bana sık sorulan bir başka soruyu cevaplayarak 
yazı serüvenimi sonlandırmak istiyorum.  
 
'Aileniz size destek oldu mu?' Ben gerçekten şanslı bir 
insanım.  
Çok güzel bir ailem var.  
Annem Cumhuriyetin ilk yıllarında, Hasan Ali Yücel'in Milli 
Eğitim Bakanı olduğu dönemlerde Türkçe Edebiyat 
öğretmenliği yapmış bir Cumhuriyet kadınıdır. Onun ve Cevat 
babamın sevgi ve desteği beni hayata karşı hep güçlü 
kılmıştır.  



 
Çok hoş ve değerli insanlar olarak niteleyebileceğim iki 
kızım, harika damatlarım ve gönlümün neşesi üç kız torunum 
var. Onlarla gurur duyuyorum. İlham kaynağım olageldiler ve 
beni hep desteklediler. Yaşamımı aydınlatan ışıklar onlar.  
 
Ve en büyük desteğim, dayanağım - kırk beş yıllık eşim... 
Yazı yaşamımın ilk gününden bu yana hep yanımda oldu, hep 
yüreklendirdi. Paniklediğimde beni sakinleştirdi, moralim 
bozulduğunda beni güldürdü. Teknik özürlü olduğum için el 
yazısıyla yazılmış yüzlerce sayfayı büyük bir sabırla 
bilgisayarda temize çekti. TÜYAP'taki imza günlerimde yine 
bir sabır abidesi gibi yanımdaydı. İmza için davet edildiğim 
kentlere benimle gelip, onları unutulmaz küçük kaçamaklara 
dönüştürdü. Güzel anılar biriktirdik birlikte.  
 
Destek konusunda, özellikle de eşime büyük bir minnet 
borcum var. O, bu derece anlayışlı olmasaydı, ben bu yapmak 
istediklerimi ne ölçüde gerçekleştirebilirdim, diye 
düşünmüşümdür hep.  
 
İşte benim yazı serüvenim... Ve son bir söz...  
Siz sevgili gençler için çalışırken yaşamım anlam kazandı, 
derinlik kazandı. Sizlerin ve ailemin sayesinde bugün geriye 
dönüp baktığımda, ne mutlu bana, hayatım boşa geçmemiş, 
diyebiliyorum. Bilseniz ne büyük bir mutluluktur bu...  
 
Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.  
 

İpek Ongun   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde yatılı okudum. O 
zamanlar kız ve erkek okulu diye ayrılırdı çoğu okul. O 
nedenle, örneğin okulun kız takımını çalıştırmak için basket 
koçu geldiğinde herkeste bir heyecan, bir heyecan. 
Okulumuzda pek çok etkinlik gerçekleşirdi. Maçlar, piyesler, 
konserler, partiler düzenlenirdi. Robert Kolej’le karşılıklı 
birbirimizi bu etkinliklere davet ederdik. Kültürel çalışmalar 
yapardık. Kütüphane kolunda görev alır, drama ve edebiyat 
kulüplerinde çalışırdık. Okulumuz bu açıdan da bizlere çok 
şey verdi.   

 İpek Ongun 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi  Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı 
Uygulama  Ve  Araştırma  Merkezi’nin 25-07 Ekim  2011 
tarihleri  arasında  düzenlediği “3. Ulusal Çocuk Ve Gençlik 
Edebiyatı  Sempozyumu”nda “İpek Ongun’un   Bakış  
Açısıyla  Gençlik  Yazını” Konuşması   

 

İyi Günler,  

………..Gençlik yazım nasıl olmalıdır tanımlamasını edebiyat 
bilimcilerine bırakıp, gençlik yazınından ben ne anlıyorum, 
gence ulaşmak için neler yapıyorum, gençlik yazını denince 
kriterlerlerim nelerdir, bunları anlatmak istiyorum.  

Her yazarın bir çıkış noktası vardır. Benimki - gence hizmet.  

Bunu da iki ana başlıkta toplayabiliriz.  

Önce okumayı sevdirmek.  

Sonra da hayatta işine yarayacağını düşündüğüm bilgileri ona 
aktarmak.  



 

Tüyap Kitap Fuarı 

Kitabı ve okumayı sevdirmeyi çok önemsiyorum çünkü bu, 
işin alfabesi, uygar olmanın çıkış noktası. Kitabı sevdirmenin 
ideal yöntemi, hepimizin de bildiği gibi, çocuğun çok küçük 
yaşlarda kitapla tanışması, anne ve babasının ona kitap 
okuyarak bu alışkanlığı ve kitap sevgisini vermesi, böylece 
yuvaya başladığında onun çoktan küçük bir kitaplığının 
oluşmuş olması. Bana gelince, ben ilk gençlik çağına ulaşmış 
ama şu veya bu nedenle kitabı ve okumayı sevememiş genci 
yakalamak ve ona okumayı sevdirmek çabası içindeyim.  

Bunun için kullandığım yöntem, önce onların ilgileneceği 
konuları seçmek, sonra da kitabı onlara okutabilmek için 
geliştirdiğim yazı tekniğini kullanmak oluyor. Konu artı yazı 
tekniği... Benim yöntemim bu.  



Onları ilgilendiren konular derken şunu kastediyorum, ilk 
gençlik çağında genç tamamen kendine dönük yaşıyor. 
Kendini tanımaya, kişiliğini oluşturmaya çalışıyor. 
Dolayısıyla onu çoğunlukla kendi sorunları ve bunların çözüm 
yolları ilgilendiriyor. Böylesi bir kitap bulduğunda, bu sanki 
beni anlatıyor, diye düşünüyor ve okuyor.  

 

Tüyap Kitap Fuarı 

Kullandığım yazı tekniğine gelince, önce şunu söylemem 
gerekiyor, gençlik yazını kolay görünen aslında çok zor bir 
yazı türü. Ben bunu kendimce dört adımda 
gerçekleştiriyorum,  

Birinci adım: Önce zaman içinde geçişler yapabilmek gerek; 
yazar kendi yaşından gencin yaşına inebilmeli, onun 
duygularını, dilini, düşüncelerini yansıtabilmeli. Kendini 



gencin yerine koyabilmeli. Bu kanımca en zoru. Ve gencin 
yaşadığı sorunları bulup bunları dile getirebilmeli. İşte bu 
noktada genç, "tamam, bu benim sorunum, ben bunu zaten 
biliyorum, sen bana çıkış yolları göster," diyor. Yazardan 
bunu bekliyor. İşte o zaman yazar kendi yaşına dönüp, kendi 
bilgi ve birikiminden yararlanarak ve de araştırmalar yaparak, 
çıkış yolları göstermeli.  

 

Samsun’daki imza bir rekordu. 

Çıkış yolları derken, benim genelde kullandığım yöntem, 
birlikte sorgulayarak düşünelim, şeklinde bir öneri oluyor. 
Gencin sorunu kendisinin çözmesine yardımcı oluyor veya 
olmaya çalışıyorum. Burada önemli olan gencin sorunlarını 
kendi başına çözmeyi öğrenmesi, bunun yönteminin 
gösterilmesi. 



 

Bu Hayat Sizin… 

İkinci adım: Hangi sorunu ele alacaksam, diyelim 
arkadaşlıkla gelen sorunlar hakkında yazacağım, önce bizim 
bilim insanlarımızın o konuyu işleyen kitaplarını okurum, 
sonra da başkaları bu konuda gençlerine neler söylüyor diye 
diğer ülkelerin bilim insanlarının yazdıklarını okurum. 
Değişik bakış açıları, doğruları bulmada yardımcı oluyor 
insana. Özetle, kendi ev ödevimi yaparım. Ondan sonra da, o 
soruna yönelik önerileri, sırtımı bilim insanlarının bilgilerine 
dayayarak karakterlerin sözcüklerine ya da davranışlarına 
yerleştiririm.  

Üçüncü adım: Kullanılan dil. Kullanılan dil çok önemli. İlk 
gençlik çağım yaşayan genç hedeflenerek yazılmalı. O 
nedenle onların gündelik hayatta kullandıkları dil de tamamen 
göz ardı edilmeden temiz, anlaşılır, düzgün bir Türkçe 



kullanılmalı. Dil sade olmalı. Yazarken, hep beynimin 
gerisinde bir ses, sadeleştir, sadeleştir, sadeleştir, der. (Onun 
için benim eserlerimin hiçbir zaman edebi değeri 
olmayacaktır).  

Ayrıca, şunu da kabul etmeliyiz ki, onlar bilgisayar çocukları. 
Her şey çok hızlı, filmler tempolu, oyunlar hızlı, okumalar, 
yazmalar hızlı. O nedenle, gencin ilgisini diri tutabilmek için 
tempolu yazmak gerek.  

Dördüncü ve son adım: İlk gençlik çağım yaşayan gence 
yönelik yazarken, bunu iki düzeyde tutuyorum. Üstten köpük 
gibi, eğlenceli, tempolu... Bu, onun ilgisini canlı tutmak ve 
dahası onu eğlendirmek için. Bu eğlenceli görünümün 
altınaysa ikinci düzeyi, bekledikleri çözüm yollarını, hayatla 
ilgili işlerine yarayacağını düşündüğüm bilgileri sessizce 
yerleştiriyorum, saklıyorum adeta. Böylece tam da benim 
istediğim gibi, sayfaları çevire çevire, eğlenerek, keyif alarak 
okuyor ama - kitabı kapattıklarında hayat yolunda işlerine 
yarayacak bir şeyler öğrenmiş oluyorlar. Özetle, eğlenerek 
öğreniyorlar. Ve şunu söylemeden geçemeyeceğim. 
Okurlarımdan aldığım mektupların yüzde seksen belki daha 
da fazlasında, hep aynı ifade karşıma çıkıyor.  

Ben okumayı hiç sevmezdim, sıkılırdım ama sizin kitabınızı 
elime alınca bırakamadım, çok kısa sürede bitirdim. Sonra da 
öbür kitaplarınızı aldım, hepsini bitirdim. Ve ben artık 
okuyorum.  

Bu, öylesine müthiş bir sevinç çığlığı ki...  

Aslında gençler okumak istiyor, hayatla ilgili bir şeyler 
öğrenmek istiyor, yeter ki, onların konumu, koşulları ve 



birikimleri göz önüne alınarak yazılsın. İmza günlerimde 
çoklukla duyduğum cümle" dersler ve sınavlar nedeniyle 
vaktimiz kıt. Onun için öyle bir kitap olsun ki, hem 
sıkılmadan okuyabilelim ama hem de bir şeyler öğrenelim. "  

Onlar için bir eşik oluşturduğuma inanıyorum; benim 
kitaplarımla başlıyor, okumaya alışıyor, okuma zevkine 
ulaşıyor, ondan sonra da başka başka kitaplara, ufuklara 
yöneliyorlar. Gençleri kitapla buluşturabildiğimi görmek 
kadar büyük bir mutluluk olamaz. Sanırım bunun bana verdiği 
doyumu ancak öğretmenler anlayabilir.  

Gence hizmet konusunda başlıca iki amacım var, demiştim. 
Birincisi, anlattığım gibi okumayı sevdirmek, ikincisiyse 
onlara hayatla ilgili, işlerine yarayacağım umduğum bilgiler 
sunmak. Bunun için kullandığım yöntemi ikiye ayırabiliriz.  

Yaşama kültürü diye andığımız kitaplarda doğrudan 
verdiğim bilgiler ve romanların içine serpiştirilmiş 
bilgiler.  

Yaşama kültürü konusunda yazdığım ilk kitap "Bir Pırıltıdır 
Yaşamak'tır. Şanslı gençlerimiz var, aileleri onlara çeşitli 
olanaklar sağlıyor dolayısıyla sosyal hayatta zorluk 
çekmiyorlar. Öte yandan aynı derecede şanslı olmayanlar var, 
küçük kent ya da köylerde yaşayanlar var. Onlar bu tür 
bilgilere ulaşamıyorlar. Oysa hayatın insanı nerelere 
götüreceğini bilemeyiz. Bugünün öğrencisi yarın büyük bir 
şirkette çalışmaya başlayabilir ya da yurt dışına gönderilebilir. 
Eğer sosyal yaşam konusunda yeterli bilgiye sahip değilse 
zorlanacaktır.  



Böylece, yine pek çok kitap karıştırarak, telefonda konuşma 
adabından, iyi bir restoranda yemek yemeğe kadar uzanan, 
nereye giderlerse gitsinler şaşırmamalarını, sıkılmamalarını 
sağlayacak bir dizi temel bilgi içeren bu çalışmayı 
gerçekleştirdim. Gençler bu kitaba hiç ummadığım kadar 
büyük ilgi gösterdiler, bol bol teşekkür mektupları aldım.  

Bunun üzerine Bir Pırıltıdır Yaşamak'ın devamı niteliğindeki 
"Bu Hayat Sizin"i yazdım. O kitapta da, ömrümüzün tiyatroda 
olduğu gibi bir genel provası olmadığını, hayatın bir kez, bir 
tek kez yaşandığını vurguladım. Ve bu bir tek kez yaşanan 
hayatı olabildiğince anlamlı, doyurucu ve renkli yaşayabilmek 
için neler yapmaları gerektiği konusunu tartıştım onlarla.  

Sanatla sporun yaşamı tek düze olmaktan kurtardığından, 
hayatımıza renkler kattığından söz ettim. Mutlu olmanın 
öğrenilebilir bir yanı olduğunu açıkladım. Ve - eline bir 
roman almamış, bir konsere gitmemiş, bir sergi gezmemiş, bir 
piyes izlememiş avukatlar, doktorlar, eğitimciler olarak 
hayata atıldıklarında ne kadar eksik kalacaklarını da anlattım 
onlara.  

Ve benim için yine önemli bir kitap, "Lütfen Beni Anla". Bu 
kitap gençler ve anne babalar için yazıldı. Ve bu çalışmayı 
yaparken hep şunu düşündüm. Ne kadar ilginçtir ki, her 
konuda eğitim alıyoruz. Sıradan bir ev yapmak için bile 
okumak, öğrenmek, mühendis olmak gerekiyor. Bir tamirciye 
bir makine ancak yıllarla çıraklık yaptıktan sonra teslim 
ediliyor. Öte yandan, kucağımıza bir bebek veriliyor ve iyi bir 
insan yetiştir, deniyor ve bunun diğer meslekler gibi yaygın 
bir eğitimi yok.  



Yaşama kültürü konusunda yazdığım dördüncü kitap "Şu 
Çılgın Tempoda Duyarlı Davranışlar". O kitapta da son 
yıllarda hayatımıza giren aygıtların sosyal açıdan doğru 
kullanımıyla ilgili bilgiler var. Örneğin cep telefonunu 
başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanmak gibi bu yeni 
dönemin de kendi içinde davranış kalıpları olduğu ve bunlara 
özen gösterilmesi gerekliliği anlatılıyor.  

Hem yeni koşullara uyum sağlamak, hem de kendini 
bütünüyle sanal ortama kaptırmadan yaşayabilmenin 
incelikleri ele alınıyor. Bu dört kitap doğrudan bilgiler içeren 
kitaplarımdır.  

Gençlik romanlarıma gelince, burada da asıl işlemek 
istediğim konunun yanı sıra gençlik kitaplarında 
bulunmasının gerekliliğine inandığım bazı mesaj ve bilgileri 
serpiştirdim. Mesela, evrensel değerlerin önemi...  

Vicdanlı olmak, dürüstlük, sorumluluk, vefa duygusu. Ve 
bunları bilmenin yetmediği, gündelik yaşamda 
vurgulanmasının gerekliliği...  

Mesela aile bağları, dostluk, arkadaşlık... Bu kişilerin 
hayatımızdaki önemi ve onları kaybetmemek için bu ilişkileri 
besleme ve koruma yolları.  Mesela, sorgulayarak düşünen bir 
kafaya sahip olmanın hayatlarına katacağı değer. Bu konuyu 
pek çok romanımda tekrar tekrar kullandım, önemini 
vurguladım.  

Kitaplarımdan eksik etmediğim bir başka olgu - iyimserlik. 
Özellikle gençler için yazarken onlara umut vermek gerek, 
diye düşünüyorum. Güç vermek, neşeli yazmak, yapabilirsin, 



başarabilirsin, demek gerek. Bir insanın bazen çok büyük fark 
yaratabileceğini anlatmak gerek.  

Böyle bir tutum içinde bulunduğumdan bazen, Pollyannacılık 
yapıyor şeklinde eleştiriliyorum. Doğrudur, ben iyimser bir 
insanım ve iyimserliğin gücüne de yürekten inanırım. Ama 
bakın, çok yakında okuduğum bir yazıda, trend belirleyicilerin 
on üç ülkede gençlerle yaptıkları ankette onlara en çok neye 
ihtiyaç duyuyorsun, sorusunu sorduklarında aldıkları cevap, 
iyimserlik olmuş. Ne kadar güçlü olursak olalım, hepimizin 
iyi şeyler duymaya ihtiyacı var. Hele hele hayatının başında 
olan gençlerin...  

Bütün bu düşünce ve bilgileri roman karakterlerinin davranış 
ve konuşmalarına, tartışmalarına yerleştiriyorum. Böylece 
vurgulamak istediğim konuyu "anlatmıyor", 
"gösteriyorum". Okurken  iyi ve kötü tutumları, davranışları 
kahramanların yaşadığı olayların içinden "görüyorlar". Bu 
daha etkili oluyor.  

Böylesi yazmamın bir nedeni de, "iyi karakterin" 
öğrenilebilir olduğuna inanmamdan kaynaklanıyor. Hepimiz 
ailemizin, çevremizin, okuduklarımızın, toplumumuzun bir 
toplamıyız. Dolayısıyla bir çocuk, bir genç iyi örnekler 
görerek, o örnekleri yaşayarak ve okuyarak büyürse, iyi 
karakterin en azından nasıl olması gerektiğini öğrenecektir.  

İşte bunlar da romanlarımın içine serpiştirdiğim bazı bilgiler 
ve düşünceler...  

Romanlara gelince; "Yaş On Yedi" ilk gençlik romanım. 
Annesini kaybeden lise son sınıf öğrencisi Bahar'ın bu olayla 
başa çıkma çabası anlatılır.  



"Bir Genç Kızın Gizli Defteri"ndeyse, annesi ve babasının 
boşanma sürecinde Serra'nın yaşadıklarını anı defteri 
aracılığıyla öğreniriz.  

Bu iki kitapta iki büyük acı işleniyor. Ölüm ve boşanma... 
Etrafımda böylesi olayları yaşayan pek çok genç var ne yazık 
ki. O nedenle, kitaplarım aracılığıyla onlara güç ve umut 
vermek istedim. Kitapların ana fikri, hayatta her şey bizler 
içindir, önemli olan olayların altında ezilmeyip yoluna devam 
etmek, kendi geleceğine odaklanmaktır, idi.  

BGKGD serisi yaklaşık dört bin sayfalık on ciltten 
oluşuyor. On ciltlik bir aile romanı da diyebiliriz. Aile 
büyükleriyle, teyzeler, kuzinlerle ve tüm yaşananlarla 
hepimize ayna tutan bir aile romanı.  

Serra ve arkadaşlarının on dört, on beşli yaşlardan başlayıp 
otuzlarına kadar uzanan öyküsünde değişik genç kız ve erkek 
tiplerini de tanırız. Her birinin hayata bakışı, tarzı, üslubu 
değişiktir.  

Serinin ikinci kitabı, "Arkadaşlar Arasında" arkadaşlığın 
güzel ve o kadar da güzel olmayan yanlarını anlatır.  

Üçüncü kitap, "Kendi Ayaklan Üstünde" de örnek bir 
öğretmenle tanışırız, Mualla Öğretmen. Üniversite giriş 
sınavlarına hazırlanmakta olan öğrencilerine, gelecekle ilgili 
kararlar alırken, nasıl düşünmeleri gerektiği hakkında, 
isteklerini ve yeteneklerini sorgulamaları konusunda onları 
uyarır. Böylece sorgulayarak düşünme konusuna bir giriş 
yapılmış olur.  



Dördüncü kitap, "Adım Adım Hayata" da Serra Ankara'da 
Üniversitede okumakta, Bahçelievler'de arkadaşıyla birlikte 
bir evde kalmaktadır. Ve büyük aşkı Oktay'la tanışır. 
Üniversite yıllarında onu ve arkadaşlarını derinden 
etkileyecek biri girer hayatlarına. Bu, Doğanay Hoca'dır. 
Doğanay Hoca benim çok hayal ettiğim bir kişilik. Hep şöyle 
düşünmüşümdür, keşke lise ya da üniversitede bir eğitmen ya 
da bir bilge kişi olsa, gençleri etrafına toplasa, rahat bir 
ortamda, bahçede ya da bir Cafe'de onlarla çeşitli konularda 
sohbet etse. Sorular sorulsa, fikirler çarpışsa...  

İşte bu hayalimi Doğanay Hoca kimliğiyle kitaba 
yerleştirdim. Doğanay Hoca sorgulayarak düşünme konusunu, 
soru sormanın önemini, soru soran insanın düşünen insan yani 
özgür bir birey olduğunu derinlemesine ve örneklerle anlatır. 
Bu arada onları hayata hazırlamak istercesine pek çok soru 
sorar, düşünmelerini sağlar. Örneğin, "sabahlara kadar ders 
çalışıyor, sınavlara hazırlanıyorsunuz. Peki, hayata da 
hazırlanıyor musunuz," der.  

"Hayatın özü mutlu olmaktır, peki mutlu olabilmek için nelere 
önem vermeniz gerektiği konusunda hiç düşündünüz mü," 
gibi gençleri uyandıracak sorular sorar.  

Beşinci kitap, "İşte Hayat" ta diplomalar alınmış, kepler 
havaya fırlatılmıştır. Artık iş hayatı başlar.  

Altıncı kitabın adıysa, "Şimdi Düğün Zamanı"dır. Serra'yı zor 
günler beklemektedir çünkü büyük aşkı Oktay'la evlenmenin 
hata olacağının farkına varmıştır. İkisinin hayattan beklentileri 
çok farklıdır. Böyle bir durumda yine çevremde gördüğüm, 
"bu saatten sonra geri dönemem, ailemi üzemem. Ne 
yapayım; yürürse yürür, yürümezse boşanırım."  



Ya da delikanlı veya genç kıza acıyıp, "bunu ona yapamam," 
diyerek acıma hisleriyle evliliğe doğru gidildiğidir. Bu 
düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu Serra aracılığıyla 
anlatmaya çalıştım. Serra kendini, duygularını, düşüncelerini 
sorgular ve doğru olanı yapmanın uzun vadede pek çok acıyı 
önleyeceğine karar verir. Yürekli davranmanın önemi 
vurgulanır. Bu da değinilmesi gereken önemli bir konuydu.  

Ve ben bu seriyi burada bitirmeye kararlıydım ama gençler 
yine çok ısrarcı oldular ve "biz evlilikte de neler yaşandığını 
görmek istiyoruz," dediler. Bu, o kadar akılcı bir istekti ki, 
ben de yazmaya devam ettim ve dört kitap daha çıktı ortaya. 
"Hayat Devam Ediyor, "Günler Akıp Giderken", "Ya Sen 
Olmasaydın" ve serinin son kitabı olarak ta "Taşlar Yerine 
Otururken".  

Bu son dört kitapta arkadaş grubunun evliliklerini, 
çocuklarını, iş hayatlarını görürüz. Kimi mutlu olur, kimi 
mutsuz olur, boşanır, kimi hiç evlenmez. Ailelerde doğumlar, 
ölümler, düğünler yaşanır. Ve en son kitapta da artık herkes 
için taşlar yerine oturmaya başlamıştır.  

Toparlamam gerekirse, bizden sonra gelenlere yani 
gençlerimize iyi şeyler bırakmak kaygısı taşımalıyız, diye 
düşünüyorum. Bize verilenlerin üstüne kendimizden bir 
şeyler katarak onların daha iyi konuma gelmelerini 
sağlamalıyız. Hayatlarına kalıcı değerler, kavramlar, 
keyifler katabilmeliyiz, İşte gençlik yazınına ben böyle bir 
pencereden bakıyor ve böylesi bir amaca hizmet etmesi 
gerektiğine inanıyorum.  

İpek Ongun  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İpek Ongun’un 1997 Yılında İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin düzenlediği ”Bilgi Çağına Geçiş 
Toplumlarında Yozlaşma” panelindeki konuşması  
 
Gençlik duru bir su gibidir. Temiz bir kabın içine koyarsanız 
tertemiz kalır, kirli bir kaba koyarsanız kirlenir. Demek ki bu 
noktada bizim onlara nasıl bir kap sunduğumuz çok çok 
önemli. Bunu bir tarafa koyalım ondan sonra gelelim gençlik 
yozlaşıyor eleştirilerine. Pek çok eleştiri var gençler için ama 
en yaygın olanları "gençler dik başlı ve asi", "saygısızlar"," 
aile ve öğretmenleriyle sürekli tartışıyorlar","Bizim 
zamanımızdaki gibi itaatkar değiller", "Ayrıca kitap 
okumuyorlar, genel kültürleri zayıf, Türkçeleri bozuk" diye de 
eleştiriyorlar. Bir de tabii en üzücü olanı "kendilerine zarar 



veren kişilerin etkisiyle yanlış yollara sapıyorlar" oluyor.  
Böylece özellikle de eski kuşaklarla kıyaslandığında gençlik 
giderek yozlaşıyor deniliyor tabi hepimiz buna çok 
üzülüyoruz, Oysa eleştirmek ve üzülmek yerine durup bazı 
sorular sormamız gerek. Neden gençlerle anlaşamıyoruz, 
neden bizimle sürekli tartışıyorlar, neden asi ve dik başlılar, 
neden eski zamanki gençler itaatkârdı da şimdikiler öyle 
değil? 
 

 
 

Mersin’de bir imza günü. 
 

Bunun yanıtını almak için dönüp şöyle bir eskiye bakmak 
gerek. Eskiden kapalı ve küçük bir dünyada yaşanırdı. Anne, 
babanın dediğinin dışına çıkılmazdı. Hiçbir şey 
sorgulanmazdı tüm bilgi kaynağı onlardı. Gerek ailede 
gerekse eğitim kurumlarında kesin ve katı kurallar vardı ve 



herkes bu kurallara uyardı. Hayat böyleydi. Şimdi yani bilgi 
çağına geçerken gençlerimiz dünyaya açıldılar medya ve 
bilgisayar aracılığı ile adeta birer dünya vatandaşı oldular. Pek 
çok şeyi görüyor, duyuyor ve sorguluyorlar. İçinde 
yaşadığımız geçiş döneminin gencini, eski usul ve otoriter aile 
anlayışı ile yönlendiremeyiz artık. Onu ancak bilgi çağına 
yaraşır bir biçimde yani evinde ve okulunda demokratik ve 
hoşgörülü bir ortam yaratarak akılcı davranarak 
yönlendirebilir onu yozlaşmışlıktan kurtarabiliriz. Bilgi 
çağına geçiş sorunlarını hep birlikte yaşıyoruz pek çok şey 
hızla gelişiyor, dünya küçülüyor.  
 
Değişimler sadece bilgisayarlı iş ortamında değil yaşamın her 
katmanında yaşanıyor. İnsan ilişkileri, aile ilişkileri, mutluluk, 
özgürlük bütün bunlar sorgulanıyor ve bunlar bilgi çağına 
yaraşır biçimde yeniden yorumlanması bekleniyor. İşte 
gençlerimizin bu geçiş döneminde yapmak istedikleri 
alışılagelmiş kalıplarla değil bu çağa yaraşır biçimde 
yaşamak. Bizler de eski usullere sımsıkı sarılınca aramızda 
çatışmalar çıkıyor ve böylece geliyoruz gençlik yozlaşıyor 
eleştirilerine. Oysa bilgi çağına girerken bizlere düşen, 
gençlerimizle ilişkilerimizde artık bir yol ayrımına gelmiş 
olduğumuzun ve eski yöntemlerle bugünün gencine 
yetemeyeceğimizin bilincine varmaktır.  
 
Ancak bu bilince vardıktan sonra çözüm yollarına 
yönelebiliriz. Temel çözümse bu geçiş döneminde, aileler, 
eğitim kurumları, toplum ve medya olarak gençlerle ilgili her 
konuyu yeni baştan düşünmekte sorgulamakta ve tartışmakta 
yatmaktadır. Nitekim bu yapılıyor da birçok kişi bu konudaki 
düşüncelerine yazıyor söylüyor. Onun için bende burada konu 
gençler olduğuna göre biraz da onlara kulak verelim diyorum. 



Bizlerden onların beklentileri nelerdir? Çözüm olarak onlar 
neler öneriyorlar? Kısaca bir de gençleri dinleyelim diyorum.  
 

 
Beylerbeyi Deniz Astsubay Okulu öğrencileri 1995. 

 
Önce gençler ailelerinden neler bekliyorlar. Gençler her 
şeyden önce koşulsuz bir sevgiyle sevilmek istiyorlar. 
Koşulsuz sevgi çocuğumuzu, gencimizi o sadece o olduğu 
için hiç bir şarta bağlamadan, kimseyle kıyaslamadan kendi 
sınırları içerisinde ve yetenekleri içerisinde sevmek demek. 
Ne yaparsa yapsın daima bize sığınabileceği, korkmadan bize 
gelebileceği güvencesini verebilmek demek. Doğduğu andan 
itibaren bu tür bir sevgiyle sevilmiş ve güvence verilmiş 
çocuk önce kendini sevecek iyi hissedecek sonra da etrafına 
sevgi verecektir. Ancak bu aşamalardan sonra insan 
kişiliğinin en önemli temel taşlarından olan özgüven 



duygusuna sahip olacaktır. Bir başka değişle içten güçlü 
olacaktır. İşte koşulsuz sevgi özellikle de bu açıdan çok çok 
önemli.  
Gençlerimizin bizlerden bir başka beklentisi de saygı. 
Saygının sadece büyüklere mahsus olmadığını düşünüyorlar. 
Karşılıklı saygı bekliyorlar. Onların da ayrı apayrı kişilikleri, 
zevkleri, düşünceleri olduğu kabul edilsin istiyorlar. Bir 
büyüğüyle ayrı fikirde olduğu ve savunduğu zaman, asi, dik 
başlı ya da saygısız ilan edilmek onları çok üzüyor. 
"Düşüncelerimizi söyleyemeyecek miyiz? Eşit koşullarda 
tartışamayacak mıyız? Bunun saygısızlıkla ne ilgisi var", 
diyorlar. Ayrıca şunu da ekliyorlar "Ancak saygı görürsek 
saygı göstermesini bilen insanlar olarak yetişeceğiz" diyorlar. 
Toparlamak gerekirse geçiş dönemindeki genç ailesinden her 
şeyden önce koşulsuz sevgi ve saygı bekliyor. Çünkü 
gençlerimiz ailelerini çok seviyorlar ve sayıyorlar. Bu sevgi 
ve saygıyı göstermek için onların 18 yaşına gelmelerini de 
beklememeliyiz. Doğdukları andan itibaren onlara karşı 
tutumumuzu bu yönde geliştirmeliyiz.  
 
Gelelim gençlerimizin eğitim konusundaki fikirlerine. Eğitim 
sistemimizin yetersizliği ve sorunları sürekli gündemde 
olduğu için ben bu konuda daha başka şeylerden söz etmek 
istiyorum. Aileler olarak bizler onları iyi yetiştirmek için 
onlara bir takım kurallar koyarız.  
 
Okulda ise onlara sürekli bilgiler verilir. Oysa ne okulda ne de 
evde bir kez bir tek kez, yaşanacak olan bu hayatın nasıl 
yaşanacağı hakkında bilgi verilmez. Bakın bir gencimiz ne 
diyor "okullarda yalnızca bilgi ile öğrenim yapıldığı için hayat 
nehrine çırılçıplak itiliyoruz". Genç, dönemin genci artık 
sadece kurallar ve ezberlenen bilgiler değil, hayat yolunda ona 



yararlı olacak bilgilerin verilmesini istiyor. Yani eğitimin 
gerçek amacına yönelik olmasını ve kendisinin bu ışıkta 
eğitilmesini istiyor. Nedir eğitimin gerçek amacı? Eğitimin 
gerçek amacı: İnsan kişiliğinin geliştirilmesidir. Fırsat eşitliği 
içinde her bir gencin kendine özgü kişiliğini ortaya 
koyabilmesine imkan tanımaktır.  
 
Burada yine bir örnek, çok ilginç bir örnek vermek istiyorum; 
1991 yılı 1. Ulusal Çocuk Kurultayı'ndaki eğitim 
komisyonunun çocuk delegeleri eğitim konusundaki bildik 
istekleri sıraladıktan sonra yeni bir dilekte bulunuyorlar. Bu 
dilek şu: Kişilik kazanmaya yönelik yeni dersler verilmelidir. 
Şimdi burada hem az önce sözünü ettiğim genç hem de çocuk 
delegenin isteği eğitimin asıl amacına, yani insan kişiliğinin 
geliştirilmesine yönelik. Yani gençlerimiz aslında doğru 
yoldalar, gerçeği arıyorlar. O zaman ne yapmak gerek? Pek 
çok şey ama şöyle bir akla gelenler insan yaşamında mesela 
okul öncesi dönem çok önemli ve pek çok alışkanlık eğer 
verilirse bu yaşlarda veriliyor. Örneğin biz şikayet ediyoruz 
ya gençler okumuyorlar, kültürleri zayıf, Türkçeleri kötü diye. 
Oysa doğduğu andan itibaren çocuğu evde kitapla tanıştırırsak 
bu tür yakınmalarımızın çok çok aza ineceği bir gerçek. 
Kitabı sevdirmenin yanısıra yine küçücük yaşlardan 
başlayarak onları sanat ve sporla da tanıştırmalıyız ve böylece 
bu çocuk gençlik çağına geldiğinde kendisi genç olduğunda 
çoktan çok güzel kitaplar okumuş olan, boş vakitlerini spor 
gibi yararlı bir uğraşla dolduran, kültür ve sanatla günlerine 
renk katabilen yani hayatı daha derinlemesine yaşayabilen 
genç insan olacaktır. Onlara olabildiğince öğretmemiz 
gereken bir diğer önemli öğe de sorgulayarak düşünmek.  
 
Sorgulayarak düşünmesini öğrenmemiş bir genç en olmadık 



akılların, fikirlerin peşine takılabilir. Sorgulayarak 
düşünebilen ve kendi kafasını kullanabilen bir genç ise 
kişiliğini geliştirerek özgün insan olma yolunda sağlam 
adımlar atıyor demektir. Birisini dinlerken ne söylemek 
istiyor, bütün bu sözlerin arkasında ne var, bu anlatılanlar 
olabilir mi diye otomatiğe bağlanmış gibi dinlemekte değil de 
sorarak dinlemesini öğretmeliyiz. Kitabı aldığı zaman eline bu 
kitabın ana fikri, destek fikirler ne diye yine sorgulayarak 
okumasını öğretmeliyiz. Ve sonra da bu düşüncelerini bizim 
önümüzde de dile getirmesi için onu yüreklendirmeliyiz. Eğer 
küçük yaşlarda ona bu hakkı tanır, cesaretini kırmazsak 
büyüdüklerinde düşüncelerini serbestçe dile getiren, fikirlerini 
savunabilen, medeni cesaret sahibi birer birey olacaklardır. 
Neden diyebildikleri gibi, neden olmasın da diyebileceklerdir.  
 
Yapmamız gereken yine bir başka şey, gençlere kendilerine 
model alabilecekleri, hayranlık duyacakları insanlığa ışık 
tutmuş kimseleri tanıtmaktır. Bu insanların hayatlarını, 
savaşımlarını ve başarılarını anlatarak onları daha iyi şeyler 
yapmaya ateşlemeliyiz. İnsan oldukları için gurur duymalarını 
sağlamalıyız. Örneğin umudun insan yaşamındaki yeri çok 
önemli Gençlerimize umudun önemini mesela şimdilerin 
"Çek Cumhurbaşkanı" ve yazar Havel'in sözleri ve bu sözleri 
tamamlayan yaşam öyküsüyle anlatabiliriz.  Biliyorsunuz 
1968 yılında vatanı Sovyet ordusu tarafından işgal edildiğinde 
Havel özgürlük için büyük mücadele verdi. Ve bu nedenle 
yazdığı piyesler yasaklandı kendisi de hapse atıldı. Hapiste 
olduğu yıllarda Havel umudun dünyanın durumuyla ilgisi 
olmadığını bunun bir tutum bir düşünce biçimi olduğunu 
savunuyor ve diyordu ki :"Umut içimizde ya vardır ya yoktur. 
O ruhumuzun bir uzantısıdır da diyebiliriz" işte umut bu derin 
ve güçlü anlamıyla bir amaca doğru başarılı olacak anlamıyla 



değil, sadece ve sadece o amaç iyi bir amaç olduğu için 
yönelebilme gücüdür. Ve hepsinden öte içinde bulunduğumuz 
koşullar şu andaki kadar umutsuz olsa da bizlere yaşama gücü 
ve sürekli yeniliklere yönelme kuvvetini verir. Havel 
umutsuzluğa kapılmadı, iyi bir amaç uğruna savaşını sürdürdü 
ve gün geldi ülkesi özgürlüğe kavuştu. Yurtdaşları onu başkan 
seçtiler. Daha da önemlisi 94 yılında ona demokrasi ve barış 
için gösterdiği çaba nedeniyle özgürlük madalyası verildi. İşte 
diyelim söz konusu umut olduğunda gençlerimize umudun 
önemini ve zaferini böyle bir örnekle açıklamalıyız. Bir başka 
önemli kavram da insanın gücü eğer isterse bir tek insanın 
neler neler yapabileceğini yine örneklerle gençlerimize 
göstermeliyiz ve bunun için uzaklara gitmeye gerek yok. 
Gencin kendine ayırabileceği sessiz bir iki saati olduğunda 
ona okuması için Mustafa Kemal'in Nutuk adlı kitabını 
verebiliriz. Bu ülke halkının lideriyle bütünleşerek verdiği o 
muhteşem sınavı bugünün gencinden kendi kafası ve kendi 
gözleriyle okumasını istemeliyiz. Çünkü okurken, geçmişle 
gelecek arasında gidip gelirken pek çok şeyin yanı sıra 
ülkenin ve ülke insanlarının nereden gelip, bugün hangi 
noktada durduklarını derinlemesine kavrayabilecektir. 
Atatürk'ün bu ülke insanları için neler yaptığını, bu işe baş 
koyduğu zaman ne kadar yalnız olduğunu ama zamanla onun 
etrafında kenetlenen Anadolu halkıyla hangi  koşullarda bir 
kurtuluş savaşı verdiğini ve bu savaştan sonra da laik, 
demokratik bir Cumhuriyetin temellerini ne zorluklarla 
attığını  bugün burada oturup konuşabilmemizi sağlayan 
devrimleri nasıl gerçekleştirdiğini anlayabilmeleri için 
NUTUK kitabını bir daha bir daha okumalarını önermeliyiz. 
Gençlerimize insan gücünü Atatürk örneği ile gösterip kendi 
güçlerinin farkına varmalarını sağlamalıyız ve bu bağlamda 
insan gücünün bilincinde olan liderler yetiştirmeliyiz. Herkes 



bir Mustafa Kemal olamaz ve kendi çevresinde bir lider 
olabilir. Lider iyi bir düşünceyi eylem ile birleştirebilen 
insandır. Apartmanının bahçesine ağaç diken bir genç iyi bir 
örnek oluşturarak çevre konusunda liderlik yapmaktadır. 
Gönüllü kuruluşlarda çalışan bir başka genç ise toplumu 
iyileştirme çabasına örnek olmakta ve liderlik yapmaktadır. 
Bizim çocuklarımız kendi güçlerinin farkındalar ve lider 
olmaya çok yatkınlar yeter ki bizler onlar doğru biçimde ve 
doğru yönde destekleyelim. Özetle eğitim konusunda gençler 
önce kendilerini tanımak ve kişiliklerini geliştirmek sonrada 
hayatı bir  anlamı  bir  amacı olacak biçimde yaşayabilmek 
için bilgilenmek istiyorlar. Şimdi gençlerin toplumdan 
beklentileri ya da  toplum olarak bizim sorumluluklarımız 
nelerdir ? Pek çok sorunlu çocuğumuz gencimiz var. Hepsi 
bizim çocuklarımız. Nihayet ben bir kişiyim benden ne olur 
diye düşünmeyerek, nasıl bir katkıda bulunabilirim diye 
sormalı, sevgi ile emekle elimizden geleni yapmalıyız. Yani 
gençliğe hizmet kavramını geliştirmeliyiz. Çalışmak isteyen 
ve buna ihtiyacı olan gençler var. Okullar, üniversiteler ve 
işyerleri ortaklaşa bir çalışma içine girerek gençlere kışın yarı 
zaman, yazın tam zaman çalışabilmeleri için imkan 
sağlayabilir ki bunun en güzel örneğini İzmir Anakent 
Belediyesi’nin çalışmalarında görüyoruz. Dileriz diğer 
kuruluşlara da örnek olur. Çok çok güzel ortaokul ve lise 
çağındaki gençlere ise bizler kendimizin yapmaya vakit 
bulamadığı işleri verip en azından harçlıklarını çıkarmalarına 
yardımcı olabiliriz. Bir liseli günde bir saat ayırıp gözleri 
görmeyen bir dedeye gazete okuyabilir. Bir arkadaşının, 
tanıdığının çocuğuna bakabilir, araba yıkayabilir…Bu çizgide 
düşünürsek bunlara verilecek işler bulabilir, para 
kazanmalarına yardımcı olabiliriz. Gence hizmet kavramı 
içinde gönüllü çalışmalarla çocuk ve gençlerimiz için el ele 



verip mahallelerde yaz okulları kurabiliriz. Ya da spor 
yapmaları için spor alanları kurabiliriz. Yeter ki isteyelim ve 
organize olalım. Çocuklar ve gençler için çalışan dernekler 
var. Çok güzel çalışmalar ortaya koyan o dernekler imkanımız 
oranında destek olmalıyız. Bir tek kendi çocuğunu iyi 
yetiştirmek yeterli olmuyor. Unutmayalım ki bizim 
çocuğumuzda diğerleri ile bir arada yaşıyor.  
Damadımız gelinimiz bu toplumdan çıkacak. Bu nedenle 
yaptığımız yardımlar, verdiğimiz emekler yine dönüp dolaşıp 
bizim mutluluğumuzu etkileyecektir ve bir de medya var 
gençlerin üzerinde düşündükleri. Bir zamanlar "Küçük Ev" 
diye bir aile dizisi vardı, sonra "Cosby Show" sonra "Beyaz 
Gölge" diye bir basketbol koçunu anlatan. Bu üç dizinin 
özelliği gençlere olumlu ve yararlı mesajlar vermesiydi. Ve bu 
3 dizi de izlenme rekorları kırdı. Demek ki gençlerimiz özenle 
hazırlanmış, didaktik olmayan, eğlendirerek eğiten böyle 
programların kıymetini biliyor mesajları alabiliyorlar. Bu 
nedenle bizim yapımcılarımızın da hem içinde yaşamakta 
olduğumuz geçiş dönemini hem bizim toplumumuzun 
özelliklerini göz önüne alarak ve bu arada eğitimciler ve 
psikologlara danışarak eğlendirirken eğiten programlar 
hazırlayarak gençlere bu hizmeti sunmalılar. Sözlerime son 
verirken bilgi çağına geçiş döneminde aileler olarak koşulsuz 
sevgi ve saygıyı, eğitimciler olarak eğitimin gerçek amacını, 
toplum olarak gençliğe hizmeti, medya olarak eğlendirerek 
eğitimi, yoğurarak bir kap oluşturup bunu gençlerimize 
sunarsak, gençlerimiz yozlaşmayacaklardır. Çünkü gençler, 
bizim gençlerimiz duru bir su gibidir. Yeter ki bizler onlara 
doğru kabı sunalım. Teşekkürler.  
 

İpek Ongun 
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Sevgili Annem  

Okuduğum röportajlara bakıyorum da anneme en sık sorulan 
sorular, “nasıl böyle yazabildiği” ya da “başarılı bir yazar 
olmak için ne yapılması gerektiği.”  Bence bunun temeli onun 
daha büyük bir başarısında yatıyor.  Annem gerçekten 
“insan” olmayı başarmış az bulunan kişilerden.  
Çocukluğumuzdan beri gözlemlediğimiz iki özelliği:  1) Her 
irtibat kurduğu, yoluna çıkan, bir vesileyle hayatına giren 
herkese içtenlikle değer vermesi ve bunun da o kişiler 
tarafından hissedilmesi; 2) insanların hislerini, düşüncelerini, 
endişelerini ve mutluluklarını hakikaten anlayabilen bir kişi 
olması.  Dolayısıyla annemle olduğunuzda size önem 
verdiğini ve de anladığını hissediyorsunuz ki bu ender 
bulunan bir özellik.  Annemin kitaplarını okuduğumda da 



gördüğüm, gençleri hakikaten anlıyor ve kendisi aynı 
yaşlardayken hissettiklerini hatırlıyor olması. Genelde 
birçoğumuz hayattaki daha sonraki tecrübelerimiz dolayısıyla 
gençlerin çılgınca üzüldüğü konuların aslında o derece ciddi 
olmadığını bildiğimiz için onların dertlerini pek de 
önemsemeyiz.  Annemin farkı o endişelerin o yaşta ne kadar 
gerçek olduğunu hatırlaması.  Bence onun başarısında yazma 
yeteneğinden daha da önemli insan ruhunu anlama ve 
başkalarına gösterdiği anlayış yatıyor. 

Çocukluğumu düşündüğümde hep içim ısınır. Annemi sıcak, 
neşeli ve bize çok değer veren birisi olarak hatırlıyorum (hâlâ 
da öyle).  İlkokulda bütün beş sene boyunca gündüzlüydüm.  
Okuldan eve gelince annem evdeyse (ki %80 evde olurdu) 
içim ısınırdı.  Yoksa bir hüzün çökerdi.  Öğleden sonraları 
ödevlerim bitince, çay saatinde bir araya gelir, ya bir oyun 
oynardık (Kızma Birader favorilerdendi) ya da radyodaki bir 
piyesi dinlerdik (malum televizyon aksam geç saate kadar 
başlamazdı).  O çay keyfini yıllarca sürdürdük ve hâlâ da 
sürdürüyoruz.  Galatasaray’a okuduğum yıllarda annem ne 
zaman Mersin'den İstanbul’a gelse, bir fırsatını bulur, öğleden 
sonra çayıyla ya evde ya da şık bir pastanede çene çalardık.  
Annemle çok da güldüğümü hatırlıyorum – bize hiç kırmadan 
takılır, hatta birçok etiket dersini güldürerek verirdi.  Örneğin 
yemek bittiğinde çatal bıçağı saat 5:25 pozisyonuna getirerek 
tabakta bırakmak gerektiğini öğretirken, bunu koltukta oturan 
bir hanıma benzetmiş ve ya bacaklar açık bir oturma tarzı 
olacağını ya da çok daha zarif biçimde, bacaklar birbirine 
dayanan bir pozisyon olabileceğini anlatmıştı.  Bugün bile ne 
zaman çatalla bıçağın iki yanda birbirinden ayrı şekilde 
bırakıldığını görsem, gözümün önüne o komik resim gelir. 



Tabii bizi arada rezil ettiği de olmadı değil. Annem kabalığa 
ve saygısızlığa hiç gelemez.  Bir kış gene ben Galatasaray’da 
yatılı iken annem o sırada Türkiye’ye tatile gelmiş Amerikalı 
bir arkadaşı ve eşini görmek için İstanbul’a gelmişti.  Bir 
akşam dördümüz dışarıda yemeğe çıktık.  Aksam 22:00 
civarında döndüğümüzde, araba annemi ve beni evin karşı 
tarafında bıraktı.  Biz caddeyi geçmeye çalışırken başka bir 
arabadaki iki bey, annemi beğenmiş olacaklar ki, arabalarını 
biraz üstümüze doğru sürer gibi yapıp, “hişt, mişt” şeklinde 
konuşma başlatmaya çalıştılar.  Annem herkesin her yaşta 
hâlâ eğitilebileceğine inandığından, hışımla (ya da şevkle 
diyelim) döndü, yanlarına gidip, pencerelerini açtırttı ve 
yaptıklarının ne büyük terbiyesizlik olduğunu epey yüksek 
sesle gayet açık ve net olarak anlattı.  O arada ben 12-13 
yasındayım ve bırakın böyle herkesin ortasında olay yaşamak, 
birisi yan baksa rahatsız oluyorum. Annem orada bedava halk 
eğitimine devam ederken, ben kendimi karşıya attım ve 
elimden geldiğince bir şey olmamış gibi davranmaya çalışıp, 
komşulara yakalanmamak için dualar ettim.    

Çocukluk anılarımdan biri de annemin devamlı okuyor ve 
yazıyor olmasıydı.  Genelde geceleri biz yattıktan sonra o 
birkaç saat daha oturur, okur ve bazen de yazardı ve buna hâlâ 
da devam ediyor.  Eminim benim okumayı bu kadar 
sevmemin sebebi o örneği önümüzde görmekten.  İlkokulda 
okumayı söker sökmez, annemle kitapçıya gitme faslımız 
başlamıştı.  Gider, kitapçıdan iki kitap alırdık.  Onlar bitince 
gene gider iki tane daha alırdık.  Bu sayede bütün çocuk 
klasiklerini bitirmiş, bayağı da geniş bir kütüphane 
edinmiştim.  O alışkanlık ortaokul, lisede de devam etti, hâlâ 
da ediyor.  Tabii böyle geç saatlere kadar oturup, okumanın 
yan tesirleri de oldu annem için.  Sabahları çayını içmeden 



ona hitap etmenin büyük yanlış olduğunu kardeşimle çabucak 
öğrendik.  Her zaman sabırlı ve geçimli olan annemiz 
sabahları bunu pek beceremiyordu.  Yalnız son yıllarda buna 
bir istisna görüyorum.  Torunlar…  Bakıyorum kışın bizi 
ziyarete geldiğinde, o daha odasından çıkar çıkmaz üstüne 
atlayan çocuklarıma büyük bir sabırla davranıyor ve hiç “dur 
bir çayımı içeyim de ondan sonra konuşuruz” demiyor.  

İpek Ongun’u bu kadar kısa bir yazıyla anlatmak çok zor – 
üstelik bende ailenin yazarlık genlerinden de pek yok.  
Yegâne diyebileceğim (ve bunu içtenlik ve tamamen tarafsız 
olarak söylüyorum) annem gibi bir kişinin insanın hayatında 
olması çok büyük bir şans.  O gerçekten etrafına ışık ve 
mutluluk veren, devamlı üreten ve çevresine yararlı olan 
ender kişilerden.  

Nilgün Kamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kızlarım ve damatlarım. Sağda Brad, Solda Mengü 

 

 

İpek Gibi... 

İnsanın annesini üç-beş sayfalık bir yazıda anlatması o kadar 
zor ki... Şu an sonunun nasıl olacağını bilemediğim bir yazıya 
derin bir nefesle başlıyorum! 

Hani insana, “Çocukluğuna dön” derler. 

 “Nasıl bir çocukluktu seninki?” tarzında sorular vardır.  

Hep çocuklukla ilgili bir sorun aranır kocaman olmuş 
yetişkinlerin yaşadığı sıkıntılarda. İşte ben de bir psikolog 



koltuğuna uzansam, düşünsem, düşünsem tek bir yanlış 
bulamam anneciğimde, kimsenin kusursuz olmayacağı 
bilinciyle...  

Yumuşacık bir insan, bol okuyan, okutan, sorumluluk sahibi. 
Ne istediğini bilen ve bu istediğini başarmak için engel 
tanımayan. Fakat tüm bunları yaparken inanılmaz insancıl bir 
yapı. Yani şimdilerde etrafımızda bol bol gördüğümüz ona 
buna dirsek atarak hedefine ulaşmaya çalışan bir kişi değil. 
Kendiyle yarışan, kendisi için hedefler koyan bir insan. 

Kuvvetli ama sert değil, dirençli ama katı değil, hedef odaklı 
ama aynı zamanda esnek... 

Tüm bunların yanı sıra sosyal yaşama son derece önem veren 
bir kişi. Sorumluluklar mutlaka yerine getirilmeli. İşte belki 
de sırf bu nedenle ismini “tavuk” koyduk anneciğimin. Bize 
yapılacak iş söyleyecek diye önünden geçmeye korkardık.  
Tavuk gibi gagalardı bazen civcivlerini, daha iyisini 
yapabileceklerine inandığı için. 

“Defneciğim anneanneni aradın mı, yolladığı hediyeye 
teşekkür etmek için?” 

 “Canım, dedeni aramayı unutma, hastaydı biliyorsun.” 

“Yılbaşı kartlarını yazdın mı? Geç kalmayalım.” 

“Haydi, hazır aklımızdayken yapalım şu işi de aradan çıksın.” 

Daha niceleri.  



Eskiden oflaya puflaya yaptığım bu “sosyal görevler” zaman 
içerisinde içime işledi. Son derece çekingen bir çocukluktan 
sonra, bu sosyalleşme içgüdüsü hayat boyu çok işime yaradı.  

Düzen, disiplin, güzellikler, olmayandan bir şeyler yaratmak, 
var olanla mutlu olabilmek, Polyanna olmak, pembe 
gözlüklerle yaşama bakmak, bardağın dolu tarafını görmek,...  

Zaman zaman bu kadar olumlu olduğu için isyan ettiğim anlar 
olmadı değil. “Bunda da güzel bir şey yok işte!” demişimdir 
pek çok defa. Fakat yine içime işledi olumluyu görmek.  

Hâlâ “Vardır bu işte de bir hayır.” cümlesi sık 
kullandıklarımdan.  

Anne bir çocuğun gelişimi için en önemli varlık denir her 
zaman. Bu sözün ne kadar doğru olduğunu kendim bir anne 
olduktan sonra çok daha iyi anladım.  

Büyüdükçe, hayatın o merdivenlerinden çıktıkça, bir “anne” 
olarak yaşadıklarım arttıkça, annem benim için daha da 
vazgeçilmez oldu. Onun yaptıklarının, bizlere aşıladıklarının, 
ortaya koyduğu emeğin ve ayırdığı kaliteli zamanın bir çocuk, 
bir genç ve şimdilerde bir anne olarak beni nasıl da olumlu 
yönde etkilediğine şahit oldum ve hâlâ olmaktayım. 

Annemin övgü dolu sözlerini fazla ciddiye almasam da (ne de 
olsa ben onun kızıyım, tarafsız bir bakış olabilir mi sizce?) o 
sözleri hak edebilmek benim için çok önemli. Çünkü onun 
düşüncelerine değer veriyorum, çünkü biliyorum ki benden 
kat be kat iyi bir insan örneği var karşımda.  



Çeşitli ortamlarda “İpek Ongun’un kızı olmak nasıl bir his?” 
diye soruldu bana. Hep gülerek karşıladım bu soruyu. Çünkü 
benim için “İpek Ongun”, en başta benim annem. Benim 
yaşamımın şekillendiği pek çok adımda benimle el ele, bana 
destek, beni geliştiren, kaçırdığımı yakalamama imkân 
tanıyan, bana güvenen ama yine de kollayan muhteşem bir 
anne.  

Onun bir yazar olması benim için bol kitap, bol yazı, bol 
yaratıcılık demek olabilir ancak. Onunla gurur duymak demek 
olabilir bunlara ek olarak.  

İşte bu nedenle okumakta olduğunuz yazıyı yazmakta çok 
zorlandım. Bir insan nasıl bu kadar kuvvetli ama bir o kadar 
da ipek gibi yumuşacık olabilir ki... Her sıfatın iyi hâlini 
içinde nasıl barındırabilir ki... Tüm bunlar birkaç sayfa ve üç-
beş cümle ile nasıl ifade edilir ki... 

Elimden geleni yaptım. Umarım seçtiğim kelimelerle 
hissettiklerimi size yakalatabilmişimdir.  

Defne Ongun Müminoğlu 

 

 

 

 

 

 



 

Adana Kitap Fuarı 2011. Sevgili arkadaşım Ayşe Kulin. 

 

Benim İpek Arkadaşım  

İpek Ongun için hazırlanan kitaba benim de katkıda 
bulunmamı istediklerinde İpek Ongun için değil, sadece İpek 
için bir bir şeyler yazmanın daha doğru olacağını düşündüm. 

O benim için her zaman ve her anlamda ipektir, çünkü! 

Çocuklarımıza nitelik belirleyen isimler verirken, kimbilir ne 
umutlar besler, ne beklentiler içine gireriz? Oğlanlara Gürbüz, 
Levent adlarını verirken örneğin, hiç düşünmeyiz ya Gürbüz 
cılız, Levent de kısa boylu olursa diye. Şişman bir Filiz, 
kabiliyetsiz bir Meziyet, şirret bir Nezahat’le karşı karşıya 
kalma kalabilme ihtimali hiç aklımıza gelmez. Oysa 



insanların isimleriyle müsemma olmama durumu vardır bu 
hayatta ve ben ismiyle bütünleşebilen çok az insan tanıdım ne 
yazık ki! Tanıdığım ismine yakışan ender kişilerin en başında 
ise İpek geliyor. 

İpek gerçekten de has ipek gibi yumuşak huyludur. Bu güne 
kadar onun ne benimle ne de diğer arkadaşlarıyla arasında, en 
deli yaşlarımızda bile hiç bir tartışma geçmediyse, bunu 
İpek’in adının anlamını huyuna yansıtmasına borçluyuz.  
Doğru bildiğinden şaşmamasını, çalışkanlığını, iradesini de 
yine has ipek gibi dayanıklı, güçlü, sağlam olmasına! 

İpek’le  tanıştığımızda o ve ben, çocukluktan geç kızlığa ilk 
adımlarımızı henüz atmamış on iki yaşlarında birer çocuktuk; 
saçlarımız sımsıkı geriye taranıp at kuyruğu yapılmış, beyaz 
gömlekli, lacivert üniformalı iki kız çocuğu! 

Babalarımızın işi icabı Ankara’da yaşayan ailelerimizden 
ayrılıp, iyi İngilizce öğrenmek, iyi eğitim almak için 
Arnavutköy’ün sırtlarındaki Amerikan Kız Koleji’ne 
yollanmıştık. İstanbul dışından gelen her çocuk gibi, geride 
bıraktığımız evimizi, çevremizi, annemizi ve babamızı 
özlerdik. İpek hepimizden biraz daha çok özlerdi annesini. 

1954  yılının bir gecesinde, derin uykumuzdan cangır cangır 
öten yangın ziliyle uyanmıştık. Yatakhane merdivenlerinden 
itişe kakışa inerek bahçeye doğru kaçışırken, her birimizin 
aklından kim bilir neler geçiyordu bilemem ama o anda 
İpek’in tek arzusunun annesine kavuşabilmek olduğuna 
kalıbımı basarım çünkü afacanların arasında o, hepimizden 
biraz daha masum, çok daha iyi huylu, sevecen bir çocuktu. 
Oysa ne fırlamalar vardı o yatakhanede, o gece duvarda camlı 
muhafazanın ardında duran yangın alarmının camını kırıp, 



panic yaratan kızlar gibi! İpek bu tür zararlı yaramazlıklara 
bulaşacak biri değildi. Haşarılık ölçüsünü kaçırmaya meyyal 
öğrencilerle asla takılmazdı. Biz kendi arkadaş grubumuzla 
derslerden sonar aramızda çok azar,  çok eğlenirdik. Masum 
azgınlıklardı bunlar. Yine de bazen arkadaşlarımıza uyum 
sağlamak adına bazı haşarılıklara katılmak farz olurdu. Orta 
Bir’deyken örneğin, milli gururumuzu incittiğine inandığımız 
bir Amerikalı hocanın sınavını boykot etmiş sınıfça disiplin 
kuruluna verilmiştik. Sanırım İpek’in okul hayatındaki ilk ve 
son disiplinsizliği bu olay oldu; o da sırf arkadaşlarından ayrı 
düşmemek adına. 

Yaşlarımız ilerledikçe, İpek’le müşterek ilgi alanlarımız 
çoğaldı. Okulumuzda derslerden sonar oyalanabileceğimiz 
müzikten spora, çeşitli etkinlik alanları vardı. Her ikimiz de 
edebiyat düşkünü olduğumuz için, Edebiyat Kulübüne 
yazıldık. Türk edebiyatının o yıllarda gözde olan yazarlarının 
kitaplarını ya da köşelerini okur, sonra da  bir söyleşi 
yapmaları için onları okulumuza davet ederdik. Özellikle 
Çetin Altan’ın ve Attila İlhan’ın bizim kulübün konukları 
olarak okula gelişleri unutulmaz birer olay olmuştu. Çetin 
Altan çok güçlü bir hatipti. Hiç susmadan bir saatten uzun bir 
sure konuşmuş, bize soru sorma zamanı bırakmamıştı. Bizler 
de lafını hiç kesmeden, ağzımız bir karış açık, hayranlıkla 
dinlemiştik onu. Attila İlhan’ı ise sadece dinlemekle 
kalmamış, gözlerimizle yemiş, ruhumuzla içmiştik. Dirsekleri 
deri yamalı twit ceketi, boynuna doladığı uzun eşarbı, alnına 
düşen saçlarıyla inanılmaz derecede karizmatik ve gizemliydi.  
Her iki yazarın da ardından, başka hiç bir yazar hakkında 
yapmadığımız kadar çok laf üretmiş, günlerce haftalarca 
tesirlerinde kalmış, Attila İlhan’ın o günlerde yeni çıkmış 
BEN SANA  MECBURUM adlı şiir kitabını ezber etmiştik. 



Mezun olduktan sonra, İpek de ben de dümeni pek çoğumuz 
gibi üniversite istikametine kırdık ama kaderin önüne 
geçilemiyor. Tanrı her ikimize de önce anne sonrada yazar 
olmayı nasip etti.  Okurları tarafından sevilen, ülke çapında 
tanınan birer yazar olmamızda çalışkanlığımızın payına 
inanıyorum ama İpek Ongun için yayınlanacak kitapta, 
hakkımı İpek’in yazarlığı üzerine değil de kişiliği üzerine 
kullanmayı seçtim. Yazarlığının değerini seksenli yıllarda 
çocuklarını yetiştirmekte olan annelerle, gençliğe adım 
atmakta olan çocuklar başta olmak üzere, ülkemizin kitaba 
erişme şansına sahip tüm gençleri biliyor. Geçtiğimiz otuz 
yılın çocukları İpek’in kitaplarıyla büyüdü, sonradan gelen 
kuşaklar da büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla ben onun 
zaten bilinen yazarlığını değil okurları tarafından pek 
bilinmeyen bir yönünü paylaşmak istedim sizinle. Ailesine, 
eşine, çocuklarına, arkadaşlarına ve okurlarına bahşedilmiş bir 
armağandır İpek! Benim tam 58 yıllık, adıyla müsemma ipek 
huylu arkadaşım! 

Ayşe Kulin  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mersinli Başarılı Kadın Ödülü,  

İçel Soroptimist Kulübü tarafından 

Mersinli gençlik yazarı İpek Ongun’a verildi” 

“Mersin İçel Soroptimist Kulübü kuruluşunun 39. yılında İpek 
Ongun’a verdiği Mersinli başarılı kadınlar “Onur Ödülü” nü 
gelenekselleştirdi.” 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen toplantı 
07.03.2009 Tarihinde,Saat:  19.00 da M. Özcan Spor 
Tesislerinde yapılmıştı.  

Bu metin anılan törenin basın bildirisinden aktarıldı. 



Bu tarihin üzerinden yaklaşık üç yıl daha geçti.  

İpek Ongun, üç kitap daha yayımladı. 
İpek Ongun Televizyonlarda gençlik üzerine programlara 
konuk oluyor. 
Pek çok kişi ve kuruluş da sosyal projeler için İpek Ongun’un 
peşinde… 
 
30 yıllık dostluğumuzu düşünüp burukça gülüp düşünüyorum. 
İpek Ongun’un bu görünmez “Benzeri zor yakalanan başarı” 
beni sarmalıyor.  

Çocukları, çocuklarının arkadaşları ve çocuklarının 
tanıştırdıkları arkadaşları ile örgülenmiş sıcacık yazılarla 
yarattığı kitaplar. O kitaplar ki ikinci eli olmayan, sahafa 
düşmeyen… 

Her okurunun içinde kendini bulduğu, yaşamın içinden somut 
örneklerle ve okuyucularıyla yazılmış kitaplar.  

Ama İpek Ongun ayrıca bir “görünmez kadın yazar”… 

Mersinliyim sözünü sevinerek kullanan İpek için; Köprü 
kurduğu İstanbul’daki ana evi ile Mersinevi-ocağı arasındaki 
yolculuklar da aslında onun sürekli yazı serüvenidir.  

Bu gidiş-gelişlerde mutlaka dostlarını arar haber verir. Geldiği 
günler dostları için şölendir. 

15 yıl kadar önce, bulundukları konuttan çıkmaları 
gerekiyordu. Mersin’in ilk modern anlamda yapılan 
Bahçelievler, Pozcu semtinde gelin geldiği evler artık 
apartmanlaşmıştı. Orada başladığı yeni yaşamı yıllar sonra 



nasıl değişebilirdi. İstemedi, oradan, o mahalleden yeni 
yapılan yükselen değerlere göçmeyi kabul etmedi. Ben 
diyordu, “mahalle bakkalımla birlikte yaşadım ve yaşlandım, 
komşularımla, dostlarımla birlikte çevremi kurdum, başka bir 
semte taşınamam..” Ve aynı caddede bir apartmanda mütevazı 
bir daireyi birlikte tasarladık. Eski eşyalara yeni bir düzen 
kurduk ve bol kütüphane ve dolaplar o kadar.  

Oysa tüm yeniliklerin takipçisidir. Hatta gençlik dergileri ve 
gazetelerin sosyal yaşam eklerinin bile müdavimidir.   

Hemen her zaman Anadolu’dan gelen bir çağrı/veya daveti 
mutlaka değerlendirir. Çünkü İpek enerjisini bu toplantılarda, 
gençlerle yaptığı sohbetlerden, imza günlerinde aldığı yeni 
heyecanlardan enerji alır, yeni yazılacak kitapların yeni yıldız 
tozlarıdır onlar.  

Denizyıldızı öyküsünde yazdığı gibi yakalayabileceğinden 
fazla denizyıldızının peşindedir. Hatta yeni projesine göre, 
denize fırlatılan bir yıldız da, eliyle başka bir yıldızı tutabilir 
mi? Ütopya değil düşündükleri, yeni planladığı projeler 
dizisinden biri sanırım… 

Daima gençler için içinde yeni bir heyecan taşıyan İpek 
Ongun var.  

İpek bu, ilk gençlik yıllarından beri biriktiği ütopyalarını 
yaşama geçirmek için didinen güler yüzlü dostumuz…  

Semihi Vural 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölünceye  Dek  Genç  Kalacak Değerli Bir Yazarımız 

İpek Ongun’u çok sonraları tanıdım.  

Çocuklarım ilk gençlik yıllarına girdiklerinde onrlarla birlikte 
tanıyabildim ilkin. Buna tanımak dedirse tabii. 

Oğlum dokuz yaşlarında olmalıydı. Bir gün bir arkadaşım ona 
“Afacanlar Çetesi” adında bir küçük kitap getirmişti. O zaman 
tanışmıştım İpek Ongun adıyla. Önce ben okumuştum 
Afacanlar Çetesini, sonra oğlum. Sonra yine ben okumuştum 
ikinci kez.  

Aradan on sene kadar geçti. Yılın birinde oğlum üniversiteye 
girmiş, kızım ondördünde bir genç olmuştu. Oğlumun izine 



geldiği bir gün, kız kardeşinin odasına girip, “Halâ İpek 
Ongun’u mu okuyorsun?” diyerek bir kitabı göstermiş, 
aklınca onu çocuk yerine koyduğunu ima etmişti. Sözleri 
işitince ben de kapıya yanaşmış, onların tatlı didişmelerini 
izleyecektim. 

Kızım, “Peki büyümüş adam, söyle bakalım, balık nasıl 
yenir?” diye bir soru yöneltti. Oğlum da, “Kılçıklarını 
çıkarırım ilkin. Üzerine limon da sıktım mı başlarım yemeye. 
Ama rakısız olmaz!” diyerek bitirmişti. Kızım sormuştu 
ardından: 

“Elinle mi yedin?”  

“Tabii, ayağımla yiyecek değilim herhalde!”  

“Olmadı! Balık bıçak- çatal yardımıyla yenir. Bak şu sayfada 
açık açık anlatıyor!” diyerek ağabeyine uzatmıştı kitabı. 

İkinci kez tanışıyordum İpek Ongun’la. Çünkü ben de 
kullanmazdım çatal- bıçağı balık yerken. Ertesi gün, onların 
olmadığı bir saatte ben de okumuştum kitabı baştan sona. 

Aradan yirmi yıl daha geçti. Geçen yaz, sıcak bir temmuz 
günündeydi. Yüksek bir kızılcık ağacının tepesinde kızılcık 
topluyordum. Gönüllü değildim toplamaya, konuklara sunmak 
için zorunlu edilmiştim. Kızılcığın tozu terime karışmış, 
durmadan yüzümü, boynumu kaşındırıyor, silecek zaman 
bulamıyordum aceleden. Ağırlığımı tek ayağıma vermiş, bir 
elimle dalı kavramış, ötekiyle toplamaya çalışıyordum 
durmadan. Anlayacağınız mutsuzluktan öte, öfkeli bir 
haldeydim. 



Cep telefonum çaldı bir an. “Şu zamanda arama yapılır mı? 
Kim bu münasebetsiz?”diyecektim neredeyse. Öfkeyle açtım 
telefonu, “Efendim!” dedim hışımla. Karşımda ipek gibi bir 
ses, “Ben İpek Ongun. Zalalı adlı romanınızı okuyorum şimdi. 
Öyle güzel anlatmışsınız ki, kendimi Toros başında bir yörük 
kadını gibi duyumsuyorum!” demez mi. 

O cehenneme benzettiğim kızılcığın başı, cennete döndü 
birden. Kaşındırıcı toz yok oldu, güneşin yakıcılığı gitti, 
ayaklarımın, kollarımın ağrısı dindi hemen. Onca yapıtın 
sahibi ünlü bir edebiyatçı, benim iddiasız ilk yapıtımı 
övüyordu coşkulu tümcelerle. Nasıl teşekkür ettiğimi, neler 
söylediğimi anımsamıyorum sevincimden.  

Üçüncü tanışmamdı bu, yaklaşıyordum ona. 

4. Mersin Kent Edebiyat Ödülü töreninde yüz yüze geldik 
İpek Ongun’la. Görür görmez tanıdım onu. Fotoğraflarından 
aşinaydım artık. Çevreden büyük bir ilgi olduğu için 
yakınlaşamadım ilkin. Bir aralık değerli eşi Alpaslan Beyle 
yalnız yakalayabildim. Kendimi tanıttım. Kızılcığın 
başındayken yaşadıklarımı onlara da anlattım. Sevgiyle, 
içtenlikle ve gülümseyerek dinlediler.  

Dördüncü kez tanışmıştım artık İpek Ongun’la. Hem de yüz 
yüze, hem de söyleşerek. İpek gibi bakışlarını, ipekten 
yumuşak sözlerini dinleme olanağı buldum.  

İyi ki varsınız İpek Hanım! Yoksa gençlerin kulvarına kim 
ışık tutacaktı bunca zaman!.. Yalnız gençlerin mi, benim 
gibilerin de… 

Turan Ali Çağlar 
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İpek Ongun’la  Söyleşi  

İpek Ongun ülkemizde kişisel gelişim üstüne ilk söz alan 
insanlardandır. O kendini, 1980 yılında çocuk yazını için 
yapıtlar üretmeye adayan, yıllar boyunca gençlerin dünyasına 
sevgiyle girmeyi başaran bir yazardır. Ben on altı yılı aşkın 
bir süredir öğretmenlik mesleğimde, İpek Ongun’un 
kitaplarıyla büyüyen gençlere eğitim vermekten büyük bir 
onur duydum. Bu gençler, belli bir ölçüde kendini seven, 
yaşamı sorgulayan, kişisel bütünlük için çaba harcayan 
öğrencilerdir. Gözlemlediğim kadarıyla bu gençler daha 
sonra, iç barışını bir ölçüde sağlamış, uyum yetenekleri 
gelişmiş birer yetişkin olarak toplumsal yaşamda yerlerini 
almaktadırlar. Gençler için üreten, ürettiğiyle onları yaşama 
katan değerli yazar İpek Ongun’la yaptığımız söyleşiyi 
aşağıda size sunuyoruz.  

 



Erkan Tuncay (ET) - Sayın Ongun, 1980’li yıllarda 
kaleminizi çocuklar için bilemişsiniz. O günün zor siyasal 
koşulları içinde verdiğiniz bu karar çok cesur değil mi? 
Böyle bir alanda yazı yazma isteğiniz, yönelişiniz o 
dönemin çocuklarının yalnızlığı için miydi?  
 
İpek Ongun (İO) - Benim için önce ‘birey’ gelir. Bireyler 
yetişmişse o toplum gerçek anlamda demokratik bir 
toplumdur. O nedenle her şeyden önce çocuklarımızı 
sorgulayarak düşünebilen, bir başka deyişle sorular sorabilen 
yani düşünebilen, kendi kafa yapısı içinde özgür olabilen 
bireyler olarak yetiştirmemiz gerekir, diye düşünüyorum. 

Ülkemiz toplumu gerçek demokrasi topraklarına henüz 
ulaşamamış durumda. Öte yandan bunun pek de kolay bir şey 
olmadığını hepimiz biliyoruz, yüzyıllar gerekiyor tam 
anlamıyla demokratik bir toplum olmaya. Ama en azından 
düşe kalka da olsa o yolda yürümeye çalışıyoruz. İşte 
özellikle de zor zamanlarda yılmadan bu inancı sürdürmek, 
gençlerimizin kendilerini böylesi bireyler olarak 
yetiştirmelerine yardımcı olmak gerek, diye düşünüyorum.   

ET - Sanırım o dönemin çocuklarının yaralarını, sonra 
sizin gençlik yapıtlarınızla, özellikle Bir Genç Kızın Gizli 
Defteri ile sardınız diyebilir miyiz? 
 
İO - Bir Genç Kızın Gizli Defteri’ni yazarken kullandığım 
teknik şöyleydi: İki düzeyde yazıyordum. Üstten, köpük gibi, 
eğlenceli, deli dolu... Böylece keyifle sayfaları çevire çevire 
okuyorlardı. Ama altta yatan ikinci düzeyde onları ‘içten 
güçlü’ kılacak mesajlar vardı. Dürüstlük, sorumluluk 
duygusu, vicdanlı olmak, vefa duygusu, insana ve hayata 



saygı, güvenilirlik , çalışkanlık, dakiklik gibi evrensel 
değerler  ve bunları bilmenin yeterli olmadığı, bu değerleri 
gündelik hayatta yaşayıp yaşatabilmenin önemi 
vurgulanıyordu çeşitli olaylar içinde.  

Herkes hele de gençler kendilerini beğenmek, ‘iyi insan’ 
olduklarına inanmak isterler, en büyük eleştirmenimiz 
kendimizdir. Ama bunun için önce bunu hak etmek gerek yani 
evrensel değerler doğrultusunda yaşayıp, öyle davranıp, bunu 
başardığını görmek gerek. 

Aldığım yüzlerce mektubun diyebilirim tamamında bana bu 
anlattıklarım nedeniyle teşekkür vardır ve ‘bambaşka bir insan 
oldum, hayata çok daha olumlu bakıyor, kendimi seviyorum 
artık ve bunun için size teşekkür ediyorum. En fırtınalı yılları 
yara almadan atlatabildimse, bunu size borçluyum, diye 
yazıyorlar. 

Aslında bunu başaran ben değil, onlar. Ben sadece evrensel 
değerleri, demokratik kafa yapısını anlatıyorum alttan alttan. 
Böylece sorunuza gelirsek, yaralarını sardım mı bilemem ama 
haklı bir kişilik başarısı sonunda kendilerine güvenmeye ve 
kendileriyle gurur duymaya başlamalarında katkım olduğuna 
inanıyorum. Ve bu öyle bir duygudur ki, elinizden her şeyinizi 
alabilirler ama bu duyguyu, bu özsaygıyı kimse alamaz. 
Ayrıca yalnız o günün çocukları için değil, bugünün çocukları 
için de aynı şey geçerli.  

ET - İnsan iletişimi konusunda sorunlar yaşatan bir 
toplumsal yapımız var. Buna televizyon ve bilgisayarı da 
ekleyince aile içi yaşamlarımızda çocuklarımızı, 
gençlerimizi yalnızlığa itiyoruz. Sizin kitaplarınızdaki 
içtenlikli anlatım gençlerin yaşantısında İpek Ongun 



gerçeğini yaşamalarını sağlıyor. Geriye dönüp 
baktığınızda sizin nasıl bir çocukluk, gençlik yaşantınız 
olduğunu görüyorsunuz? 
 

İO - Benim zamanımda ne televizyon vardı, ne bilgisayar. 
Çocukluğumda en büyük eğlence Ankara’da anneannemle 
sinemaya gitmek, Pazar günleri o kocaman üç düğmeli 
radyonun önünde oturup Ayşe Abla programını dinlemekti. 
Annem Türkçe-Edebiyat Öğretmeniydi, hem de Hasan Ali 
Yücel Döneminde. Bana sürekli kitap taşırdı, zaten benim için 
kitaptan daha makbul bir nesne olamazdı. Kütüphanemizde o 
dönemin tüm klasikleri vardı, Hasan Ali Yücel’in çevirilerini 
yaptırdığı İnönü Klasikleri diye de anılan kitaplar. Ve annem 
her yaz tatilinde beni alır, kütüphanenin karşısına geçer ve 
örneğin, ‘bu yaz İngiliz klasiklerini okumaya ne dersin,’ 
diyerek, her yaz tatilinde bir ülkenin klasiklerini okumamı 
sağlardı. Aynı yöntemi ben de kendi kızlarıma uygulamaya 
çalıştım. 

İlkokulu önce Ankara Bahçelievler İlkokulunda, daha sonra 
da TED Kolejinde okudum. İstanbul’a taşınınca Arnavutköy 
Amerikan Kız Koleji sınavlarını kazanıp, oradan mezun 
oldum. Lise çağlarımızda okul etkinliklerinde faaldik; 
Kütüphane Kolu, Drama Kulübü, Edebiyat Kulübü, basket, 
voleybol takımlarındaydık ders saatleri sonrasında.  Sekiz yıl 
yatılı okudum, çok sağlam dostluklar kurduk ve bu yıl liseden 
mezuniyetimizin 50. yılını kutladık aynı arkadaşlarla. Bunca 
yıl hiç kopmadık birbirimizden. O zamanlar küçük kızlardık 
el ele vermiş, şimdiyse yine el ele vermiş büyükanneleriz.  Ne 
müthiş bir şey değil mi… 



ET - Goleman adlı psikolog duygusal zekâ gelişiminin 
bebeklik dönemine kadar uzandığını dile getiriyor. Sizin 
kitaplarınız çocuk olsun, genç olsun bireylerin duygusal 
gelişimine çok büyük katkısı olduğunu gözlemekteyiz. Çok 
önceleri gençlerin vazgeçilmezi olacağınızı düşünür 
müydünüz? 
 
İO - Yazmaya başlarken değil ‘vazgeçilmez olmak’ nasıl 
karşılanacağını bile kestiremiyordum.  Ama gençlerle ilgili bir 
boşluk olduğunu görebiliyordum. İhtiyaç duydukları konular 
ele alınmıyor, hayat yolunda işlerine yarayacak bilgiler 
verilmiyor, kişilik gelişimine destek olunmuyor, değişik 
ortamlarda bilmeleri gereken davranış kalıpları onlara 
öğretilmiyordu. Gençlik hakkında akademik yazılar 
yazılıyordu, bunlar elbette değerli bilgilerdi ama… gençler 
bunları okumuyordu. Daha doğrusu okuyamıyordu, 
anlamıyorlardı. Ya da sadece kahramanı genç olan romanlar 
vardı, bunların gençlik yazını olması umuluyordu ama gerçek 
anlamda ‘gençlik yazını’nın bazı kriterleri olması gerekti, o 
romanlardaysa bu yoktu. Dolayısıyla genci tatmin etmekten 
uzaktı. 

Sanırım ben bu beklentiyi hissettim ve bu doğrultuda, 
doğrudan doğruya gence seslenerek ve onun gereksinimlerini 
göz önüne alarak yazmaya kalkıştım. Nitekim o zamanki 
yayınevim bu düşünceye şüpheyle yaklaştı, uzun zaman 
kitapların basımını bekletti, alışıldık kitaplar değildi benim 
çalışmalarım. Özellikle de 80’li yılları düşünürseniz… Benim 
o yıllardaki kitaplarım için şöyle deniyordu, ‘çocuk desen 
değil, büyük desen değil, biz bunu hangi bölüme 
yerleştirebiliriz ki… 



Aslında haklılardı bu tür örnek bizde yoktu ama yurtdışında 
pek çok örneğini görüyordum, gençler için, gençler hakkında 
öyle çok kitap vardı ki. Neden ben gençlerimiz için böylesi bir 
çalışma içine girmeyeyim, diye düşündüm ve o zamanki 
editörüm rahmetli Nilgün Himmetoğlu büyük destek verdi, 
‘Yaş 17’ adlı gençlik kitabım içinse hep saygıyla andığım 
rahmetli Prof. Mina Urgan’dan destek geldi, kitabıma çok 
güzel bir değerlendirme yazısı yazdı ve iki yıllık bir bekleme 
sonucu ilk gençlik kitabım basıldı. 

Romanlarımın içine gençlerin karşılaştıkları sorunlar 
konusunda onları aydınlatıcı bilgiler yerleştiriyordum ama bu 
bilgiler için önce ben adamakıllı ders çalışıyordum.  Hangi 
konuyu işleyeceksem bizim bilim insanlarımızın o konuda 
yazdıklarını okuyor, notlar alıyordum, bunun yanı sıra 
yurtdışından da kitaplar getirtiyor, başkaları gençlerine neler 
öğretiyor, nasıl yaklaşıyor öğrenip bir karşılaştırma yapmaya 
çalışıyordum. O nedenle de bir kitabı yazmam genellikle iki 
yılımı alır. 

Bir de doğrudan bilgi içeren kitaplarım var; yaşama kültürü, 
yaşama sevinci ve bilinci diye adlandırdığım konularda. 
Örneğin, bir Anadolu çocuğu çalışkan, pırıl pırıl kafası var ve 
diyelim İstanbul Teknik Üniversite sınavlarında başarılı oldu 
ve büyük kente gitti. Çok güzel ama sonrası bir kâbusa 
dönüşebiliyor çünkü o genç davranış kalıpları hakkında bilgili 
değil. Bunun olmaması çok doğal, burada kimseyi 
eleştiremeyiz çünkü bütün bunlar sonradan öğrenilen bilgiler. 
Öte yandan,  birilerinin de bu bilgileri öğretmesi gerek. Ve ne 
gariptir ki hem bu tür bilgilerin eksikliğinden yakınılır, hem 
de bu tür kitaplar küçümsenir.  Oysa gençlerimiz artık dünya 
vatandaşı olma yolunda. Eğitim için, iş için dünyanın her 



yanına gidecekler,  evrensel davranış kalıplarını bilmeleri 
gerek. İşte bu konuda dört kitap yazdım; doğrudan davranış 
kalıpları bilgileri de içeren bu kitapları gençlerimiz şaşılacak 
oranda okudular. İnanın, hala hayretler içindeyimdir bu 
konuda. 

Hem romanlarımı, hem de yaşama kültürü konusunda 
yazarken hep özen gösterdiğim yöntem dilin sade, anlaşılır 
olmasıdır. Beynimin gerisinden bir ses bana hep, ‘sadeleştir, 
sadeleştir, sadeleştir,’ diye seslenir adeta. 

Sanırım bütün bunların toplamı, bir başka deyişle, gençleri 
doğrudan ilgilendiren, bilgilendiren, işlerine yarayan 
konularda, yine gençlere doğrudan seslenebilmem beni 
onların severek okuduğu bir yazar konumuna oturtuyor. Ve 
itiraf etmeliyim ki, bu da beni sonsuz mutlu ediyor. 

ET - Türkiye’de ergenlerin gelişim çağlarında yaşadıkları 
sorunlar elbette kökü çocukluk çağlarına kadar uzanan 
sorunlardan oluşmaktadır. Sizin çocukluğu, gençliği bir 
bütünlük içinde, süreç olarak kitaplarınızda işlemeniz bu 
temel gerçekten mi besleniyor? 
 
İO -Çok haklısınız. Çocuk eğitimi konusunda da büyük bir 
eksikliktir toplum olarak yaşadığımız.  Hep şöyle 
düşünmüşümdür; bir bina inşa etmek  için yıllarla 
üniversitede okuyup mühendis olunur, iyi bir tamirci 
olabilmek için yine ya yıllarca çırak olarak çalışılır ya da bir 
sanat okulu bitirilir ve ancak ondan sonra bir makine teslim 
edilir o kişinin eline. 

Öte yandan, bir insan yetiştirme konusunda eli yüzü düzgün 
bir eğitim programı yok! 



Düşünün, bir bebek doğuyor, onu kucağımıza veriyorlar ve 
bize, ‘al bu bebeği ve iyi bir insan yetiştir,’ diyorlar. Nasıl?  
Hangi bilgilerle? Neye dayanarak? 

Böylece bizler el yordamıyla çocuk yetiştiriyoruz ve doğal 
olarak da pek çok hata yapıyoruz çünkü ne pedagojiden 
anlıyoruz, ne psikolojiden. Ama bugün artık sevindirici 

gelişmeler görebiliyoruz. Bu konuda anne babaları aydınlatan 
araştırmalar yapılıyor, kitaplar yazılıyor. Bazı sivil toplum 
örgütleri anne babalar için eğitici kurslar açıyor. Tabii ki 
yeterli değil ama bir başlangıç var, giderek bu bilinç yaygın 
bir biçimde yerleşirse daha bilinçli ana babalar olacak ve 
kuşaklar daha olması gerektiği gibi yetiştirilecek, diye 
umuyorum. 

Ama bu arada bu yanlışlardan etkilenmiş çocuk ve gençler 
var, işte bu kitapların bir amacı da şu aşamada ne yapılabilir, 
çocuğa ve gence nasıl destek olunabilir, aileye, öğretmenlere 
nasıl yardımcı olunabilir. Bunu da yine öğretmenlere de 
danışarak, onlarla el ele vererek onlardan bilgiler edinerek 
yazdım. Öyle fedakâr, öyle idealist, öylesine kendini 
çocuklarına yani öğrencilerine adamış öğretmenler var ki… 
Onlarla birlikte çalışmalar yapmış olmak benim için her 
zaman gurur verici olmuştur. 

ET - Gence hizmet etmeyi yazarlığınızın çıkış noktası 
olarak aldınız. Kitaplarınızı okuyanlar, bu çok değerli 
çıkış noktanızın gençlere hep olumlu bir bakış açısıyla 
yaklaşmaya dayandığını açık seçik görebilir. Peki, sizce 
bugünün gençlerinin kendilerini gerçekleştirmelerinin 
önündeki engeller nelerdir? 
 



İO - Burada da haklısınız, her zaman olumlu bir bakış açısını 
benimsedim.  Bu nedenle pek çok zaman Pollyanna olmakla 
eleştirilmişimdir ama ben yine de hayata olumlu bakmanın 
gücüne inanırım. Gençlere söylediğim , ‘kötümser oldunuz 
mu davayı kaybettiğinizi baştan kabullendiniz demektir, oysa 
olumlu olursanız yüzde elli şansınız var, demektir’ Doğru 
veya yanlış, benim inancım bu yolda. Sorunlar yaşarken bile o 
durumun komik yanlarını yakalayıp gülebilirsek, taşıdığımız 
yük daha bir hafif olacaktır. Buna bir örnek vermek gerekirse, 
zor zamanlarda fışkıran mizah dergilerine bir göz atmak 
yeterli. 

Gençlerin önündeki en büyük engel bence onları 
yüreklendirmemek, yapabilirsin, başarabilirsin, dememek, 
tam tersine heveslerini kırmak, ufuklar açmamak. 

Bir de ilgisizlik. Ailede, okulda, toplumda genç düşünülmeli, 
desteklenmeli, örneğin iş adamları öğrencilerin çalışabileceği 
birkaç saatlik fırsatlar yaratmalı sırf imkanları kısıtlı olanların 
çalışarak harçlıklarını çıkarmalarına yardımcı olmak adına… 
Okullardaki rehberlik dersleri daha etkin hale getirilmeli, pek 
çok sorunla boğuşan genç var. 

Aileler çocuklarını DİNLEMELİ. Hepimiz çocuklarımız için 
canımızı veririz, hiç şüphe yok ama yeterince ve de gerçekten 
onlara kulak veriyor muyuz yoksa gündelik hayhuy içinde 
haftalar kayıp gidiyor mu… 

ET - Şu anda kişisel gelişim kitapları ilgiyle okunuyor. 
Sizce kişisel gelişim kitaplarının bunca okunması, 
insanların gelişim dönemleri sorunlarını aşmak 
istemelerinin bir işareti olarak görülebilir mi? 
 



İO - Çocuklara ve gençlere hep şöyle denir. ‘Bırak şimdi 
bunları, büyüyünce yaparsın.’ Pek çok istek ve konu hep 
‘büyüdüğünde’ ye ertelenir ve böylece o yaşlar için gerekli 
pek çok konu ve eylem ıskalanır. 

Oysa bebekliğini ve çocukluğunda bol ve sağlıklı sevgi alıp 
kendini güvencede hisseden bir çocuk sevecen ve özgüven 
sahibi olacaktır. Ve onun gençlik dönemine geçişi daha rahat 
olacaktır. Gençliğini de gerektiği gibi yaşayabilen ve anlayışlı 
bir ortamda yetişen gençse,  erişkinliğinde pek çok açıdan 
düzgün bir birey olarak ortaya çıkacaktır. 

Özetle, çocukluk artı gençlik eşittir erişkinlik. 

Durum böyle olmayınca, doğru biçimde yaşanmamış 
çocukluk ve gençliğin bedeli erişkinlikte çeşitli sorunlar 
olarak ortaya çıkıyor. Ve insanlar bu açığı kapatmak ya da 
sadece bu konuda bilgilenmek ya da çocuğu için en 
doğrusunu yapabilmek adına kişisel gelişim kitaplarına 
yöneliyor.  

ET - Yazar olarak zor mu yazarsınız? Sizde yazı yazma 
isteği nasıl doğar? Yazarken sessiz ortamları mı tercih 
edersiniz? 
 
İO - Konu oturup karakterler zihnimde tam anlamıyla 
canlanana kadar zor, çok zor yazarım. Zaten az önce de 
belirttiğim gibi bir kitabı aşağı yukarı iki yılda yazıyorum. İlk 
yıl kafamın içinde oluşması ve araştırmalar, okumalar 
sürüyor. Tam anlamıyla oluşunca yazmaya başlıyorum ve 
sonra düzeltmeler, düzeltmeler… 



Odamda, bazen müzik eşliğinde, bazen sessizlikte yazmayı 
yeğlerim. 

Yazma isteğini,  bazen bir cümle, bazen bir fikir ya da bir kişi 
ateşleyebiliyor. İşte bu yazılmalı, diye düşünüyorum ve süreç 
başlıyor. 

ET - Gençlik döneminin en önemli işlevi kimlik bulma, “ 
ben kimim?” sorusuna yanıt aramadır. Ancak bunu 
başarmak için gencin kendine soru sorması gerekir. Sizin 
kitaplarınızda hep soru sordurtan bir yan var. Soru 
sormak, felsefe yapmak sizin için ne ifade eder? 
 
İO - Soru sormalarını çok önemsiyorum çünkü soru soruyorsa 
düşünüyor, demektir.  Kul olma geleneğinden gelen bir 
toplum olduğumuz için ve yüzyıllar boyu insanımız sadece ve 
sadece iyi bir kul olmanın faziletlerine inandığı için alışık 
olmadığımız bir konu bu. Böylece bir düşünce tembelliği 
oluşmuş, hiçbir şeyi sorgulamayan bir toplum olarak yaşayıp 
gitmişiz. Oysa sorular soruluyorsa gözlerimiz açık yaşıyoruz, 
kendi hayatımızı başkalarının değil kendi doğrularımızla 
yaşıyoruz, demektir. Ve gençleri bu gerçeğe ne kadar erken 
uyandırırsak onlar da kendinin insanı olarak yaşayacaklardır 
bir tek kez yaşanabilen bu hayatı.  

ET - Kitaplarınızın sevgi kültürünü yaygınlaştırdığına 
inanıyorum. Ki insan ilk önce kendine sevgi duymalı. 
Yaşama ve insana sevgi duyan bir kültürün önünde şu 
anda hangi engeller bulunuyor sizce? 
 
İO - -Korku. Korku sevgisizlik yaratıyor.  Babadan korku, 
öğretmenden korku,  devletten korku… Burada bir yerde 



okuyup sakladığım yazıdan söz edeceğim aklımda kaldığı 
kadar. 

Sevgisiz zekâ bizi küstah yapar. 
Sevgisiz kudret zorba, 
Sevgisiz yasa tutsak, 
Sevgisiz siyaset bencil, 
Sevgisiz inanç bağnaz,  
Sevgisiz diploması ikiyüzlü, 
Sevgisiz uysallık hizmetkâr yapar, 
Şeklinde uzayıp giden bir liste. 
 
ET - Okullarımızda öğrencilere her alandan bilgi 
veriyoruz. Ama kanımca yaşamayı nasıl sevecekleri 
konusunda herhangi bir bilgi vermiyoruz. Onları bu 
konuda epeyce yalnız bırakıyoruz. Sizin kitaplarınızda 
yaşamın anlamını bulmak epeyce önemli bir sorunsal 
olarak ele alınıyor. Bir genç için yaşamın anlamını bulmak 
bir düş müdür? 
 

İO - -Bu bir düş değildir ama yaşamının anlamlı olması için 
çaba göstermesi gerek. Önce bunu hak etmeli,  ancak ondan 
sonra kendisiyle gurur duyabilecektir. Bir başka deyişle 
sorgulayarak düşünmesini öğrenecek,  herkese uyma 
kolaycılığına kaçmadan kendi kafasıyla düşünmek için çaba 
sarf edecek. Evrensel değerler konusunda kafa yoracak ve bu 
değerleri söylemekle yetinmeyip hayata geçirecek, yani yalan 
söylemeyecek, kıskançlık duygularına yenilip başkalarının 
başarıları küçümseme çabası içine girmeyecek, verdiği sözü 
yerine getirecek, sözünün eri kişi olacak, bir sorumluluk 
aldığında onun ciddiyetinin farkında olacak gibi pek çok 



konuda dürüst davranacak. Yardımsever olacak ve ancak bu 
ve benzeri başka değerleri hayata geçirdiğini gördüğünde 
kendisiyle gurur duyacak, kendini sevecek ve böylece anlamı 
olan bir hayata kavuşacak. Kendine ve başkalarına yararlı 
olacağından hayatının bir değeri, bir anlamı olacak. ‘İyi’ bir 
insan, ‘değerli’ bir birey olacak, en azından böyle olabilmek 
için çaba gösteriyor olacak ki bu bile kişinin kendisiyle gurur 
duyması için yeterli.  

ET - Son olarak size, ‘ Barış kültürünün, iç dünyamızla 
barışla da bir ilgisi var mıdır?’  sorusunu sormak 
istiyorum? Teşekkür ederim. 
      
İO - -Kendisiyle barışık, kendisiyle gurur duyabilen, kendisini 
bu olumlu anlamda seven insandan zarar geleceğine 
inanmıyorum. Zaten böylesi kişiler çeşitli komplekslerden 
uzak olduklarından her şeyden önce alçakgönüllü, sevecen, 
güler yüzlü, şakacı oluyorlar genelde. 

Kendi içinde barışık olan kişi elbette ki barış kültürüne 
katkıda bulunmak isteyecektir. Dünya liderlerine 
baktığımızda ülkelerini anlamsız savaşlara sürükleyenlerin 
büyük çoğunluğunun kendi iç dünyalarındaki karmaşayı 
görürüz. Ve işte bu nedenle burada Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ sloganıyla bir kez 
daha yüceldiğini görüyoruz. 

Ben de size bu anlamlı, derinlemesine düşündürücü sorular 
için çok teşekkür ederim, umarım yanıtlayabilmişimdir. 

Erkan Tuncay 



 

Küçük Kadınlar Büyüyünce...(*)  

Küçük kızların resimli Ayşegül serisiyle başlayan okuma 
serüvenleri Küçük Kadınlar, Heidi, Pollyanna gibi romanlarla 
sürer. Ve işte küçük kadınlar büyüdüklerinde bambaşka 
serüvenlere adım atarlar; daha farklı kitaplar okumaya, 
okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşmaya başlarlar. İyice 
büyüdüklerinde o kitapları kendi kızlarına armağan edenler 
bile olur... Bu sayımızda genç kızların en sevdiği yazar İpek 
Ongun ile kadın sorunlarını yıllardır kendi sorunu haline 
getirmiş olan gazeteci Seda Kaya Güler, kendi yazarlık 
deneyimlerinden, kadının gençlik romanlarıyla başlayıp 
meslek yaşamıyla ve annelikle süren hayat çizgisinden, 
Türkiye'de kadının konumundan söz ettiler.  

Seda Kaya Güler ( SKG ): Bütün kitapları hatırı sayılır 
derecede çok satan bir yazarsınız. Fakat bana öyle geliyor 



ki, medya bu duruma gerektiği kadar ilgi göstermedi 
bugüne dek. Benim yaptıklarım dışında sizinle yapılmış 
pek az söyleşi hatırlıyorum. Bundan dolayı kırgın mısınız?  
 
İpek Ongun ( İO ) - : Kırgın değilim de hayret ediyorum. 
Okurlarıma baktığınızda bir üçgen söz konusu: öğrenciler, 
öğretmenler ve aileler. Aslında birbirlerine zıt gruplar bunlar. 
İşin doğası gereği, kızının okuduğunu anne onaylamaz, 
öğrencinin sevdiğini öğretmen beğenmez... Hâlbuki benim 
kitapları m söz konusu olduğunda hepsi bir noktada 
buluşabiliyor. İmza günlerime anneler kızlarıyla birlikte 
geliyor. Anneler çocuklarının ne okuduğunu merak ediyor 
tabii, okudukları zaman da kendilerini kızlarının rehberini 
okuyormuş gibi hissediyorlar, hoşlarına gidiyor. Bir sorunu 
benim karakterlerim üzerinden tartışmaları da kırgınlıkları 
önlüyor. Bir de uzun ömürlü kitaplar benimkiler. Yaş On 
Yedi'nin hala basılıyor olması beni mutlu ediyor. Sanırım 
doğru bir noktadan yola Çıkarak yazdım o kitapları. Çıkış 
noktam, "gençlere hizmet." Oysa "olması gerekenler" 
türünden şablonlar var sanırım insanların kafasında. Yanlış 
şeyler bunlar. Bir de güleryüzlü kitaplar yazınca 
cezalandırılıyorsunuz. Gülmeyi seviyorum, hem bence hayatta 
bazı şeylere dayanabilmek için gülmek gerek. Özellikle 
gençlerin omuzlarına dünyanın yükünü bindirmenin bir 
anlamı yok. Ama medyanın neden benim kitaplarıma ilgisiz 
kaldığını tam olarak çözebilmiş değilim.  
 
SKG - İşin içinde olmama rağmen ben de bilmiyorum. 
Üstelik ben sizden farklı olarak kırgınım da. Yirmi beş 
yıldır bu işin içindeyim, yaptığım şeylere güveniyorum ve 
değerlendirilmediklerinde kınlıyorum. Siz gençlere hizmet 



diyorsunuz. Bu önemli tabii, bu hizmetin öneminin 
kavranması gerek. Ama medya aynı zamanda yayıncılık 
açısından da bu kitapları önemsemeliydi. Aşk, Seks ve 
Kadınlara Dair'de mesela kadın dergilerinin, gazetelerin, 
eklerin içinde yer alabilecek o kadar önemli konular var 
ki!  
 
İO - Gazetecilik yaptığınız dönemlerde siz bu tür çalışmalara 
destek olmuştunuz.  
 
SKG: İşin içinde olmama rağmen ben de bilmiyorum. 
Üstelik ben sizden farklı olarak kırgınım da. Yirmi beş 
yıldır bu işin içindeyim, yaptığım şeylere güveniyorum ve 
değerlendirilmediklerinde kınlıyorum. Siz gençlere hizmet 
diyorsunuz. Bu önemli tabii, bu hizmetin öneminin 
kavranması gerek. Ama medya aynı zamanda yayıncılık 
açısından da bu kitapları önemsemeliydi. Aşk, Seks ve 
Kadınlara Dair'de mesela kadın dergilerinin, gazetelerin, 
eklerin içinde yer alabilecek o kadar önemli konular var 
ki!  
 
İO - Gazetecilik yaptığınız dönemlerde siz bu tür çalışmalara 
destek olmuştunuz.  
 
SKG - Evet, kadın dayanışması önemliydi benim için. 
Değer bulduğum, beğendiğim işleri de ayrım yapmadan 
kullanırdım. Biliyorsunuz, sizin kitaplarınızdan da sık sık 
söz ederdik.  
 
İO - İlk aradığınızda çok sevinmiştim. Nasıl ve niçin 
yazdığınızı anlatabilmek önemli. Kolay görünüyor gençlik 



kitabı yazmak. Bir genç kız ve genç erkek kahraman yaratınca 
iş bitti sanılıyor. Öyle değil oysa.  
 
SKG - O zaman niçinini sormak gerek size. Nasıl yazmaya 
başladınız? İlk kitabınız da gençlere yönelikti, neden bu 
alanı seçtiniz?  
 
İO - Çocukluğumdan beri kağıt-kalemi severdim, kitap kurdu 
denilir ya, öyle çocuklardandım. Gençler için yazmaya karar 
verdiğimde o çağlardaki kendimi düşündüm. Çocuk 
kitaplarının ardından doğrudan yetişkin kitaplarına geçmek 
zorundaydık biz, çünkü arada başka seçenek yoktu. Oysa 
insanın karakterinin şekillendiği çağlardır bunlar, önemlidir. 
Yurtdışına çıktığım zaman ilk gittiğim yer kütüphaneler olur; 
o ülkelerde bizdekinin aksine gençleri ne kadar 
önemsediklerini biliyordum. Kafamda bunlar vardı işte ve 
böylece Yaş On Yedi'yi yazdım. Ama aslında bu kitabı bir  
yayınevine kabul ettirmem de zor oldu. Birisi "Hadi basalım" 
dediğinde, hiçbir duyuru ya da reklam yapılmamasına rağmen 
gençler kitabı buldular. Yazmaya devam ettim. Bir “Genç 
Kızın Gizli Defteri” ve “Bir Pırıltıdır Yaşamak” böyle çıktı 
ortaya.  
 
SKG -  İlginç bir kitap “Bir Pınltıdır Yaşamak”. Gençlere 
yönelik adab-ı muaşeret kitabı.  
 
İO - Kitaplarımı okuyarak büyümüş bir kadından çok güzel 
bir mektup almıştım. Bir diplomatla evlenmiş, kocasının 
müdürü yemeğe geleceği için çok heyecanlanmış. O güne 
kadar hep çok daha teklifsiz sofralarda yemek yemişler. 
Dışişlerinden amirin yemeğe gelmesi çok önemli elbette. 



Sicile işlenebilir, kocası gelecekte sefir olacak çünkü; bu genç 
hanım da sefire olacak. Bir yerde Türkiye Cumhuriyeti'ni 
temsil edecekler. Nasıl bir sofra hazırlayacağını bilememiş 
kadıncağız ve aklına “Bir Pırıltıdır Yaşamak” gelmiş. Bu 
kitapta bazı sofra çeşitleri vardı. Onu açıp bir menü seçmiş. 
Yemeğin çok başarılı geçtiğini yazıp teşekkür ediyor. O 
kitabın devamında yine hayatla ilgili, ama daha soyut konuları 
ele aldığım Bu Hayat Sizin'i ve anne-baba ve genç ilişkilerini 
konu alan “Lütfen Beni Anla”yı yazdım. Bu üç kitap 
gençlerin kişisel gelişimleri üzerineydi. Öncelikli amacım, 
kitap okumayı sevmeyen on iki-on üç yaşındaki çocuklara 
okumayı sevdirmekti. Beni en çok sevindiren şey de 
gençlerden aldığım mektuplardı; "Okumayı sevmiyordum 
ama sizin kitabınızı bir gecede bitirdim," diyenler vardı. 
Güzel olan şey şu: Benim bir kitabımı sevdiklerinde öteki 
kitaplarımı da alıp okuyor, sonra da başka yazarlara 
yöneliyorlar. Genç bir insanın önüne doğrudan klasik bir eser 
koyup sonra gençler okumuyor demek, toplama çıkarma 
öğretmeden cebir problemi çözdürmeye benzer. Okumak, 
geleceğin kadınları açısından çok önemli. Anneleri, babaları, 
kocaları yönlendirmesin onları. Kendi hedeflerinin peşinden 
gitsinler.  
 
SKG -  Bence sizin kitaplarınız çocukluktan gençliğe geçiş 
döneminde önemli. Ayşe Kulin gibi yazarlar da kitap 
bilmeyen kadınlara okumayı sevdiriyor. Böyle diyebilir 
miyiz?  
 
İO - Söylediğiniz şey doğru. Çünkü insanlar okudukça okuyor 
ve bir yazarı çok sevdiklerinde sonra rahatlıkla diğer yazarlara 
geçebiliyorlar. Yazarken hedeflerimden biri buydu. Ötekini de 



şöyle açıklayabilirim: Bizler anne olarak çocuklarımıza hep 
kurallar öğretiyoruz. Okulda da bilgi veriliyor. Ama bu 
ikisinin arasında hayat var ve hayatı öğretebilecek kimse yok. 
Kadın-erkek ilişkileri, karar verme mekanizması... Karar 
vermeyi öğrenmek çok önemli bir şey. Bu yüzden benim her 
kitabımın özünde "Sorgulayarak düşünen bir kafaya sahip 
olun" tavsiyesi vardır. Hep söylediğim şey şudur: "Sorular 
sorun." Gençler, örneğin meslek seçerken, "Niye bu mesleği 
istiyorum, yeteneğim mi var, yoksa bugünlerde popüler diye 
mi istiyorum, gerçekten mi seviyorum, annem istedi diye mi 
seçiyorum, babam ısrar ediyor diye mi seçiyorum" gibi 
sorular sordukları takdirde kendilerini tanıyorlar. Kendilerini 
tanıyınca da iş seçimleri, eş seçimleri, hayatta attıkları adımlar 
daha sağlam ve isabetli oluyor. Uyumlu olmak çok kolay ama 
düşünmek zor. Bu yüzden soru soran insan düşünen insandır, 
düşünen insan da gerçek anlamda özgür olandır. Eğer özgür 
insan olmak istiyorsanız, kendi ayaklarınızın üzerinde durup 
kendi kurallarınızı koymak istiyorsanız, soru sorun. Bu 
yüzden her kitabımda birbirlerine ve kendilerine soru soran 
karakterler var.  
 
SKG - Okulda öğretilmeyecek şeylerin anlatıldığı kitaplar 
diyebilir miyiz?  
 
İO - Evet, ama bunların okulda öğretilmesi benim hayalim. 
Onun için bir kitabımda Doğanay Hoca karakterini yarattım. 
Doğanay Hoca Sokrates gibi. Derse devam etmek, not tutmak 
gibi zorunluluklar yok onun derslerinde. Gençlerle bir kafede 
ya da okul bahçesinde sohbet ediyor. Ortaya atılan soruları 
tartışıyorlar birlikte. Bazı konuları konuşmak o kadar gerekli 
ki; ansiklopedilerde yer almayan konuları ... Bir de hayatta 



evrensel değerler vardır. Bugün moda olan şey geçip gider; 
kalıcı olansa dürüstlüktür, dostluktur, aile bağlarıdır, vicdan 
sahibi olmaktır. Sorunları ele alırken o konuda ders çalışır 
gibi kitap okuyorum. Ne eğitimciyim, ne de psikolog. Ama 
sorumluluk hissediyorum. Bulabildiğim tüm kitapları 
okuyorum, yurtdışından kitap istiyorum; sonra da sırtımı bu 
bilgilere dayayarak yazıyorum. Mesela annesini kaybetmiş bir 
kızı anlatıyordum. Nasıl yaklaşmalı, hangi sözler doğru, 
hangileri yanlış, hepsini araştırdım. Ben de bütün bunları 
biliyor değildim, okudum, çalıştım, öğrendim ...  
 
SKG - Kitaplarınızda mesajlar tatlı tatlı veriliyor. Mesela 
hatalar yaptırıyorsunuz karakterlerinize ... Okurlarla 
birlikte onlar da hayatı öğreniyor, ya da tam tersi. Peki 
okuyucularınız açısından sorarsam, insanlar 
kitaplarınızdan etkilenerek değişebiliyorlar mı?  
 
İO - Değişmeleri gerekmiyor. Kitaplar insanın önünde yeni 
ufuklar açıyor; daha önce bilmediğiniz, aklınıza bile 
gelmemiş bir konuyu düşünmeye başlıyorsunuz. Sonunda 
nasıl davrandığınız ayrı konu, ama ne yaparsanız yapın o 
konuda düşünmüş oluyorsunuz. Aslında siz de benim gençler 
için yaptığım şeyi yetişkin kadınlar için yapıyorsunuz.  

SKG - Ben de bunun farkında olduğum için son 
zamanlarda fazlasıyla tedirgin ve uyumsuzum. Daha hızlı 
hareket etmek gerektiğini düşünüyorum, çünkü yirmi beş 
yıldır gazetecilik yapıyorum ve yirmi yıl önce yazdığımız 
konu şimdi de geçerliliğini sürdürüyor. Bugün Kadınca 
dergilerini açıp baktığımda geriye döndüğümüzü de 
görüyorum bazı açılardan. Zina meselesini biz çok 



yazmıştık ve çok büyük çabalar sonucu yasadan 
çıkarılmıştı. Devlet yine yatak odalarına karışmaya 
başladı. Kadın, üzerine kuma getirildiği halde buna karşı 
gelemiyorken kalkıp kocasını şikayet mi edecek sevgilisi 
var diye? Evlilikler böyle mi kurtarılacak? ……….Zina 
denen şeyin cezalandırılmasını sadece kocasından intikam 
almak isteyen kadınlar ister. Hem ayrıca zaten güçsüz 
kadın, şikayette bulunmanın ne olduğunu bile bilmiyor ki 
... Şikayet diye bir şey olursa bunu yine erkekler yapar, 
erkekler kazanır. Olan kadına olur yani. Sonra, Türkiye 
büyük şehirlerden ibaret değil. Anadolu'da kadınlar 
gazete dergi okumuyor. Ancak televizyonla ulaşılabllir 
onlara. Televizyonlardaki kadın programları da belli 
zaten. Yeni yeni başlandı kaliteli diziler yapılmaya, ama 
daha rayına oturmadı. Kadınlara onlar aracılığıyla da 
ulaşamayacağımıza göre ne yapabiliriz? Ayaklarına 
gitmek, gençlere yönelmek, kadınlarla konuşmak 
gerekiyor. Erzurum'a gitmiştim geçenlerde; orada liseli 
gençleri e sohbet ettim. Hayatı boyunca sinemaya 
gitmemiş genç kızlar var, on yedi-on sekiz yaşlarında. 
Medyada sürekli sinema sayfaları filan görüyorum ama 
Anadolu'daki insanları hiç ilgilendirmez ki bu. Kopuğuz 
insanlardan. Peki ne yapmalı oradaki kadınlar için? 
Konferanslar düzenlemeli, okullara gidip sohbet edilmeli, 
meslek grupları anlatılmalı.  

İO - Biz de hep gençlikten umutluyuz. Aileler eğitimsiz, 
okumamışlar ama yeni nesil, anne ve babalarından daha iyi 
olacaktır, diye düşünüyoruz. Ne verdin ki ne olsun ... Eğitim 
sistemi çok yanlış. Baştan sona değişmeli.  
 
SKG - Bu ancak uzun vadede mümkün. Bunun dışında bir 



şeyler olmalı. Mesela Mardin'e gittiğimizde gençlerle 
sohbet ediyorduk. Oranın insanları ukalalık yapmaz, ne 
sorarsanız ezilerek cevap verir. "Gazete okuyor 
musunuz," dedim, "maalesef okuyamıyoruz," dediler. On 
beş dakika sonra kaymakamla konuştum, kaymakam 
"Gazete gelmiyor ki, nasıl okusun çocuklar," dedi. Sadece 
kaymakama, o da ertesi gün kuryeyle geliyormuş. 
Oradaki insanların gazete okuma şansı yok. Üniversitelere 
hazırlanırken gazete eklerinden bile faydalanamıyorlar. 
Böyle bir fırsat eşitsizliği içinde o çocuklar sınava giriyor 
ve biz o çocuklardan başarılı olmalarını bekliyoruz. 
İdarecilerin çabalarıyla bazı çocuklara ders 
aldırılıyormuş. Ders alan çocukların hepsi de mutlaka bir 
yeri kazanmış. Çok zeki, başarılı, verileni hemen alabilen 
çocuklar bunlar. Bir çoban üniversite sınavında birinci 
olmuştu. Yirmi yıl önce fırsat eşitliği vardı bu ülkede. 
Zengin çocuğu da, vali çocuğu da, doktor, kapıcı çocuğu 
da aynı okula giderdi ve aynı eğitimi alırdı. Bizler öyle bir 
eğitimden geldik. Hepimizin üniversiteye girme şansı 
eşitti. Ama şimdi zengin çocukları veya biraz eğitilmiş, 
entelektüel ailelerin çocukları özel okullarda eğitim 
alırken, memur çocukları veya alt gelir düzeyindekiler son 
derece kötü eğitim alıyorlar. Bu beni çok üzüyor, 
umudumu kırıyor.  
 
İO - Haklısınız, köklü çözümler lazım. O da uzun vadede 
olacak bir şey.  
 
SKG - Ben hep şunu savunurum: Kadına yatırım 
yapılmadıkça hiçbir şey kazanılmaz. Kadını kalkınmayan 
ülke kalkınamaz. Eğitme görevi hem kadına veriliyor, 



hem de kadın eğitilmiyor. Bu inanılmaz bir çelişki. Özetle 
demek istediğim, kadınların sorunları yirmi yıl 
öncekinden çok da farklı değil. Yirmi yıl önceki gibi 
bugün de kadın, annelik ve eşlik görevlerinden dolayı iş 
hayatında kendini engelliyor. İstatistiklere baktığımızda 
Türkiye’de kadınların yüzde sekseninin çalışmadığını 
görüyoruz. Bu grubun bir kısmı böyle olmasını tercih 
eden kadınlardan oluşuyor. Ama büyük bir kısmı da 
eşlerinin baskısı yüzünden evde oturan kadınlar. 
Çalışmak isteyen kadınların önünde çok büyük engeller 
var, ayrıca her durumda hem evde hem işte çalışmak 
zorundalar.  
 
İO - Çalışan kadınlar çift mesai yapıyorlar bence.  
 
SKG - Bundan şikayet ettiği zaman gerekçe hazır: "O 
zaman otur evinde, çocukların la ilgilen." Kadınlar da 
bunu kabul etmiyor, hem işi hem de evi ihmal etmeden 
yaşamaya çalışıyorlar. Zaten en ufak bir ihmalde 
suçlanacaklar; "süperkadın" diyoruz biz de onlara. Biz de 
zamanında bu oyuna gelip destekliyorduk bu "süper 
kadın" lafını. Olur mu hiç öyle bir tanımlama? Biz 
ayırıyor muyuz hiçbir İşadamını "hem baba, hem 
işadamı" diye? Sormuyoruz bile babalıkla patronluk nasıl 
yürüyor diye. Ama kadınları "süperkadın" olmaya 
zorluyoruz. O kadınların halini düşünün bir, toplantıya 
girip rapor sunacaklar ama bir yandan da "çocuk 
okuldan geldi mi, hasta mı, evde bir sorun var mı" diye 
düşünüyorlar.  
 
İO - İşte suçluluk duygusu...  



 
SKG - Süperkadın dediğin zaman normal bir kadının 
yapamayacağı bir şeyi ima etmiş oluyorsun. Deniyor ki 
aslında: Senin öncelikli işin annelik ve ev kadınIığı; daha 
sonra çalışırsın, aslolan işin değil, çalışmak erkeğin işi. 
Yeni nesil kadınlar hem kariyer yaparım, hem çocuk 
diyerek yollarına devam ediyorlar. Ama bu durumda da 
gereğinden çok yıpranıyor ve bu yüzden iş hayatında belli 
bir noktaya geldiklerinde ilerlemeyi boş verip yeter artık 
diyorlar, "Ben artık kendimle ilgileneyim." Zaten mesaj 
her yerde hazır bekliyor: "Dönün evinize." Kadın da 
dönüyor hemen "Yeter artık, çok çalıştım," diyerek. Ben 
hep şunu savunuyorum: Kadınlar böyle, bunu kabul 
edelim; doğum yaparlar, çocuk bakarlar, bunları da 
isteyerek, severek yaparlar... Ama onlarda içgüdüsel 
olarak var olan bu istekler çalışıp yükselmelerini 
engellememeli. Yani kadının yükünü azaltmak zorunda 
toplum. Bunun örneklerini gördüğümde de hoşuma 
gidiyor doğrusu. Örneğin Danone'nin genel müdürü 
kadın, ama müdür olarak atandığında yedi aylık 
hamileymiş, yani iki ay sonra doğum yapacak ve belki 
birkaç ay annelik iznini kullanacağı bir dönemde müdür 
seçilmiş. Yani o kadının aklına ve gücüne inanmışlar, 
doğrusu da bu işte. Bu olay, bir ilerlemenin göstergesi 
bence. Ama yine de iş dünyasında kadınların görevi çok 
zor. Tamamen erkeklere ait bir dünya o dünya. Erkekler 
yönetiyor her şeyi. Sizi zaten istemiyorlar orada. Kapıları 
zorladığınızda da "Benim şartlarımda gelirsen gel," 
diyorlar. Şartlar ne? "Akıllı olacaksın. Verdiğim işi 
hemen yapacaksın. Pratik ve zeki olacaksın. Güzel 
olacaksın, içimi açacaksın." Yöneticilerin söylediği şöyle 



çevrilebilir: "Güzel, bakımlı, hoş, şık olacaksın her 
zaman, benim dediklerimi yapıp beni  
kendine rakip olarak görmeyeceksin. Benim üstünlüğümü 
kabul edersen, senin elinden tutarım, en yükseklere 
çıkarırım." Sistemin bu kurallarına rağmen mücadele 
eden kadınlar var; ancak kazanmamız kolay değil, sistemi 
değiştirmeden başarılı olmamız güç. Ben şimdi size 
sormak istiyorum: Sizin kaçak kahramanlarınız artık 
büyüdüler, çalışmaya başladılar, siz nasıl bakıyorsunuz bu 
meselelere?  
 
İO -  Aslında son kitapta iş sorunlarından ziyade evlilik ön 
planda. Benim kahramanlarım artık evlilikten ne 
beklediklerini sormaya başladılar kendilerine. Ama haklısınız, 
iş hayatının içindeler. Hem çalışıp hem okuyanlar var, 
çalışmayanlar var, üniversite sınavında başarı gösterememiş 
olanlar var, kendi işini kurma hayali olanlar var ... Evlilikte 
yanlış bir karar alınmışsa kişi geri dönme yürekliliğini de 
göstermeli mesajı taşıyor kitap. Evlilikle ilgili ailelerin 
çıkardığı sorunlar, küçük problemler, kaprisler de işleniyor. 
Bunlara kulak asmamaları öğütleniyor gençlere. Bu kaprisler 
çocukları mutsuz ediyor çünkü. Mesela düğün bir yarışa 
dönüşürse mutsuzluk kaynağı oluyor.  
 
SKG - Bu yarışın nedeni de ailelerin kendi 
yapamadıklarını çocuklarının hayatında görmek 
istemeleri, değil mi ?  
 
İO – Kesinlikle öyle. Babası küçük bir memur olduğu için 
hayatını hesap kitap yaparak geçiren bir karakterim var. 
Annesinin en büyük hayali, evladının rahat bir hayatı olması. 



Ama kızını o kadar düşünüyor ve en küçük pürüzü bile öyle 
büyük sorun haline getiriyor ki, sonunda da çift İtalya'ya gidip 
kendi kendilerine, düğünsüz, yanlarında sevdikleri olmadan 
ama özgürce evleniyor. Serra'nın da çocukluk aşkıyla 
evleneceğini sanıyordu herkes, ama belli bir yaşa gelince 
hayata bakış açısı değişti Serra'nın, artık erkekleri çok hoş 
çocuk diye değerlendirmek yerine ayağı yere basıyor mu, 
sorumluluk alabilir mi diye değerlendirmeye başladı.  
 
SKG – “Bir Genç Kızın Gizli Defteri”'ni bitirdiniz, bence 
artık Bir Genç Kadının Gizli Defteri başlayacak...  
 
İO - Evet, böyle mektuplar geliyor. Ama ben o hikâyeyi 
sürdürmeyeceğim artık sanırım. Artık bir dizi yapmaya-
cağım.  
 
SKG - Biliyor musunuz, aslında ben de istiyorum 
gençlerle ilgili yazmayı.  
 
İO - Ama sanırım şu an süren diziyi tamamladığınızda 
olacak bu. Aşk, seks, iş hayatı, şimdi sırada ne var?  
 
SKG - Hamilelik, doğum, annelik ... Kadının hamile 
kaldığı andan itibaren yaşadıkları, kürtaj , olağan 
değişiklikler ve elbette doğum. Doğum aslında hiç 
konuşulmayan bir şey. Kadın doğurur, evet, ama nasıl 
doğurur? O süreç nasıl geçer? Hastanelerde yalnızdır 
mesela kadın. Özel hastanelerde değil ama devlet 
hastanelerinde kimseyi yanına almazlar. İlk doğumudur, 
ister ki yanında annesi olsun, kocası olsun. Türkiye'de 
kadınların hastane koridorlarında tek başına sancı 



çekmesi çok doğal karşılanır. Bunlardan söz etmek 
istiyorum.  
 
İO - Ben şimdi ikinci kitabınızı okuyorum. Bitirdiğimde de 
kızıma vereceğim okuması için. O da çalışan bir genç kadın 
ve bunu okumaya ihtiyacı olacak, eminim. Hayatın 
gerçeklerini anlatıyorsunuz, her alandan çalışan kadınlar, 
yaşadıkları her türlü sorunla karşımıza çıkıyorlar.  
 
SKG - Ben yalnız değilim hissi veriyor sanırım bu 
okuyucuya, bu sadece benim başıma gelmiyor demek ki 
diyorlar. Günümüzde herkes aşk üzerine yazıp çiziliyor 
ama cinselliğin yeteri kadar tartışılmadığını görüyorum 
ben, o hep bir kapalı kutuda saklanıyor. Bu tabuları 
aşmak istedim. Kadınların da aslında erkekler gibi cinsel 
dürtülere sahip olduğunu ama bastırmaya çalıştıklarını, 
bastıramadıklarında da suçluluk duyduklarını anlatmaya 
çalıştım. Kadınlar aslında tüm hemcinslerinin bu tür 
duygulara sahip olduğunu okuyunca rahatlıyorlar. 
Erkekler de kadınların hiç de sandıkları gibi 
olmadıklarını görsünler istedim. Bana gelip" Kadınları 
biz hiç böyle beklemiyorduk," diyorlar. Ne bekliyordunuz 
ki? Onlar da sizin gibi işte...  
 
…………… 
 
(*) PİCUS Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Ekim 2004 sayısından 
alınmıştır.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anne, Arkadaş, Bir De  Yazar  (*) 

 
İpek Ongun, nüfus cüzdanında yazan değil, hissettiği yaşı 
yaşayan, üstelik de tecrübelerini kaleme alanlardan. 
Türkiye’nin neredeyse tek gençlik kitabı yazarı... Bizler ve 
aileler hakkında bakın neler anlatıyor... 
  
 
İpek Ongun'la saat 14.00'te buluşmak üzere sözleşmiştik. 
Ancak biraz trafik, biraz aksilik biraz da Tarabya'nın dik 
yokuşları, kazılmış sokakları derken, saat 15.00 civarında 
evine ancak varabildik. İçeri girer girmez neden geç 
kaldığımıza dair açıklamalar yapmaya başlamıştık ki, 
kendisinin hiç de kızgın olmadığını, sadece bizi merak 
ettiğini anladık. Konuşurken gözlerinin içi gülüyor, her 
şeye olumlu bakmaya çalışıyordu. Aynen kitaplarındaki 
gibi... O, çok mutlu. Bizlerden büyük iki kızı var, ama 



kendini hala bir genç kız gibi hissediyor. Çünkü o, 
yaşamayı çok seviyor. Onunla hayatı ve kitapları üzerine 
konuştuk...  
 
Hey Girl Dergisi (HG) - Gençlik günlerinizden biraz 
bahseder misiniz?  
 
İpek Ongun (İO) - Bizim zamanımız çok daha değişikti. 
O zaman Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ndeydim. Orası 
kız okuluydu ve yatılı olarak okurduk. Her şey kısıtlıydı. 
İlk yıllar zorluk çektim, yatılı hayatı pek sevmedim. 
Annemi çok özlerdim. Bol bol ağlardım. Ortaokulun 
sonunda arkadaşlarımı buldum ve ondan sonrası çok 
keyifli olmaya başladı. Liseden sonra üniversiteye devam 
etmek istedim, ama babam izin vermedi. "Orada bir 
delikanlıya tutulursa n'olur" diye düşünüyordu. O zaman 
üniversiteli bir gence tutulmak en felaket eydi. Doktor, 
mühendis gibi belli başlı bir şey olacak illa ki... Çok 
üzülmüştüm, çünkü hayallerimde edebiyat okumak vardı.  
 
HG - İsteğinizi kabul ettirmek için bir çabanız olmadı 
mı?  
 
İO - Hayır, baba kararını verince iş biterdi. Bütün 
yapabileceğimiz odamıza gidip ağlamaktı. Öyle çatışmalar 
falan olmazdı.  
 
HG -  Kitap yazmaya nasıl başladınız?  
 
İO - Üniversite eğitimi olmayınca birkaç yıl çalıştım, sonra 
da evlendim. Eşim üniversitede görevliydi. Evlendik. ve 
Amerika'ya gittik. Büyük kızımız orada doğdu. Ama sonra 



anlaşmazlıklar oldu, istifasını verdi ve Mersin'e yerleştik. 
Kızlarımız büyüdükçe bana daha çok boş vakit kaldı. İşte, 
o boş vakitte önce çeviriyle başladım. Sonra kitaplar geldi. 
İlk üç kitabım olan "Mektup Arkadaşları", "Kamp 
Arkadaşları" ve "Afacanlar Çetesi'" çocuk kitaplarıydı.  
 
HG - Peki neden gençliğe, özellikle de genç kızlara 
yöneldiniz?   
 
İO - Ülkemizde gençlik için yazılmış kitaplar yok Yani bir 
yazar birçok kitap yazmış, araya bir de gençlik kitabı 
sıkıştırmış. Şöyle algılanıyor; kız oğlanı sevdi, bu bir 
gençlik kitabı oldu. Hiç ilgisi yok oysa. Gençliğin insan 
hayatının en kritik dönemi olduğunu düşünüyorum. Bir 
yanılgı içindeyiz, her şeyi erişkinliğe erteliyoruz; 
büyüyünce şunu yapar, bunu yapar diyoruz. Halbuki tam 
tersine işlemeli. Çocuk çocukluğunu yaşayacak ki, 
kendinden memnun olarak gençliğe adımını atsın. Ondan 
sonraki dönem iyice kritik. Hem kişiliğini bulacak, hem 
hayatını ilgilendiren adımlar atacak. İşte, bu dönemde 
gence muazzam bir destek vermek lazım. Örneğin 
işadamları yaz tatillerinde programlarında esnek davranıp 
part time gençleri çalıştırmalı, onlara öncelik vermeliler. 
Eğer gençlerimizin bizden iyi olmasını istiyorsak, önce 
onlara hizmet vermeliyiz. Bunun üzerine ben de "Yaş 
17"yi yazdım. O zaman yayınevi bu kitabı nereye 
koyacağını bilemedi. Bu nedenle iki üç sene bekledikten 
sonra basıldı bu kitap. Annesini kaybetmiş bir kızın 
babasıyla yaşadıklarını konu alıyordu. Başka bir tane yazın 
dediler. Onun üzerine "Bir Genç Kızın Gizli Defteri" geldi. 
Toplumda çok boşanma var. Kadınlar ekonomik 
özgürlüklerini kazandıktan sonra yürürse yürüyor, 



yürümezse bitiyor. Ve çocuklar sınıf ta anne babasının 
ayrıldığını saklıyor, bu durumdan utanıyorlar. Bunun 
üzerine bu kitapta boşanmayı işledim. Onu da çok sevdiler. 
Onun devamını beklerken yeni bir şey çıktı. Pırıl pırıl 
kafalı delikanlılar var, genç kızlar var. Üniversiteyi 
kazanıyor, kalkıyor İstanbul'a geliyor; sudan çıkmış bir 
balık! Şehir hayatı hakkında en ufak bir bilgisi yok İçine 
kapanmaya başlıyor; şaşkın, mutsuz oluyor. Onun için 
dedim ki, Anadolu'dan büyük şehire gelmiş gençler için 
çağdaş yaşamı öğreten bir kitap yazmalı. Böylece "Bir 
Pırıltıdır Yaşamak" çıktı. 
 
HG - Kullandığınız dili seçerken nelere dikkat 
ediyorsunuz? Gençler kendilerine öğüt verilmesinden 
pek hoşlanmazlar genelde ...  
 
İO - O tarafa geçip yazıyorum. Sanki gençliğime 
dönüyorum. Biraz kendimle, biraz onlarla alay ederek 
yazıyorum. Çok teşekkür geliyor, o beni çok etkiliyor. 
Birisi şöyle bir şey demişti: "Bize böyle yap demiyorsunuz, 
yolları gösterip seçimi bize bırakıyorsunuz". Bu doğru, 
ama ben bunun farkında değildim. O genç daha güzel tahlil 
etmiş. Nasihati hiçbirimiz sevmeyiz. Benim kendi 
kızlarıma uyguladığım bir taktik vardır; "Sen bilirsin ama... 
" demek. "Ben karışmam, karar senin, ama böyle yaparsan 
şöyle, şöyle yaparsan böyle olur" deyip sorumluluğu onun 
omuzlarına yüklemekle bence en güzel netice alınıyor. 
Gençlere "sorumluluk dendiğinde yüzde 90 doğru karar 
alıyorlar.  
 
HG - Kızlarınızla ilişkiniz nasıl?  
 



İO - Genelde kızlarımla aramızda ciddi sorunlar olmadı. 
Gerçi o yıllarda bilinçli de değildim bu konularda, ama el 
yordamıyla doğruyu bulmuş gibi hissediyorum. Temelde 
onları kırmamaya dikkat ettim hep. Gururlarını kırmamak 
çok önemliydi benim için. Başkalarının yanında laf etmek 
gibi... Baş başa konuşurken de onları kırmamaya gayret 
ettim, çünkü böylece izler, yaralar kalmamış oluyor. 
Onlara sorarsanız, "Annemin önünden geçmeye gelmez" 
diyorlar. Çünkü hep bir iş söylermişim. "Şunu yaptınız 
mı", "Bilmem kimi aradınız mı" filan gibi, onlara sıkıcı 
gelen şeyler...  
 
HG - Sizce 2000'li yıllarda gençlerin en büyük sorunları 
neler?  
 
İO - Ailelerle çok büyük sorunlar yaşıyorlar. En büyük 
sorun aile ve toplumla çatışma. Gençlik kendini bulmak 
istiyor. Artık genç, itaatkâr, her deneni sorgulamadan 
yapan bir insan olmak istemiyor. Demek ki düşünmeye, 
sorgulamaya başlıyor. Ama anne baba bunu bazen yanlış 
anlıyor, saygısızlık olarak alıyor yapılanı. İşte, buralarda 
değişmemiz, sorgulamanın güzel bir şey olduğunu, 
sorgulayarak düşünmenin çok çok önemli olduğunu, bunu 
yapanlarla iftihar etmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz ve 
gençler de bıkmadan usanmadan bize anlatmalılar. Ama 
güzel bir üslupla... Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin 
önemli derler ya...  
 
HG - Siz, ailesiyle problemleri olan gençlere neler 
öneriyorsunuz?  
 
İO - Benim önerim, sabırla anne ve babanıza durumu 



anlatmaya çalışmanız, üslubunuza da dikkat etmeniz. 
Çünkü sinirli şekilde konuştuğunuz vakit, haklı bile olsanız 
davayı kaybedersiniz. Saygılı bir dille düşündüğünüz şeyi 
söyleyin. Aileye anlatmak, onlara arkadaşlarınızı 
tanıştırmak lazım ki, içleri rahat etsin. Anne o babaya da, 
olabildiğince esnek davranıp bu konularda okumak kalıyor. 
Biraz psikoloji, biraz bilimsel kitaplar okuyup gençler 
nelerle boğuşuyor, neler yaşıyor anlamaya çalışmaları 
gerek Sorunlar, çok ince insan ilişkileriyle çözülebilir diye 
düşünüyorum. Bazen, "Anlatamıyorum, annem hemen 
susturuyor" diyorlar. O zaman mektup yazın diyorum ben 
de.  
 
HG - Kitaplarınız hep pozitif düşünce üzerine. 
Yazdığınız önerileri kendiniz ne kadar uygulaya-
biliyorsunuz?  
 
İO -  Karamsarlığı yaşamamış olsanız olumluluğun 
farkında bile olamazsınız. Sıkıntıyı çektiğiniz için 
biliyorsunuz. Bana, bir imza günümde genç bir kız, "Sizin 
kitaplarınızda hep öğütler, listeler var. Ben bunları 
okudum, ama sonra unuttum, Ne işe yaradı şimdi bu 
yazılanlar" diye sordu. Güzel bir soruydu. Ona, "Sen yine 
de dergilerde, kitaplarda, gazetelerde, internette gördüğün 
bu tip yazıları okumaktan vazgeçme. Çünkü onları okuya 
okuya beyninde bir tortu oluşuyor. Zaten gerçek bilgi de o 
tortudur. Okuduklarımız, ezberlediklerimiz uçar gider. 
Kalan tek bir şey vardır. İşte, gerçek bilgi de odur" dedim.  
 
…………… 
(*) : Hey Girl  Dergisi  Ekim 2001 sayısından alınmıştır. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mersin—Özel Türkmen Lisesi’nin 5. Kültür ve Sanat 
Haftası Onur Konuğu İpek Ongun, Söyleşisinde Gençliğin 
Sorunları  Ve Mesleği İle İlgili Soruları Yanıtladı. (*) 

Mart ayı olmasına rağmen oldukça sıcak ve güneşli olan böyle 
bir günde, bizim yaşlarımızdaki gençlerin çok sevdikleri bir 
yazarla, İpek Ongun'la tanışmak üzere Şenay öğretmenimle 
birlikte yola çıkıyoruz. Geç kalma korkusu içimizde, 
yüzümüzde telaş ve heyecan dalgaları, yolumuzun sonuna 
geliyoruz.  

Neyse ki geç kalmadık. Apartman temiz ve düzenli. Yavaş 
yavaş yükselen asansör içindeki ayna o anda yaşadıklarımızın 
bizden başka tek şahidi.  

Tam 10.30. Zili çaldık. Yaşama sevinci dolu iki göz, güler bir 
yüz karşılıyor bizi. Uzun bir zaman botlarımı çözmekle 



uğraşıyorum. İpek Ongun'la tanışmanın heyecanıyla da elim 
ayağıma dolaşıyor. Evin içinde hoş bir parfüm kokusu var. 
Salona yaklaştıkça koku bütün havayı kaplıyor, heyecan da 
telaş gibi o anda yok oluyor.  

Kendimizi tanıttıktan sonra bir süre havadan sudan 
konuşuyoruz. Bu arada da Şenay öğretmen için neskafe, 
benim için papatya çayı, susamlı kuru pastalarımız geliyor. İlk 
yudumlarımızı alırken hayatını ve yazarlığa nasıl başladığını 
öğrenmek istiyoruz. İçten bir ses tonuyla anlatmaya başlıyor.  

Ankara doğumlu. Robert Lisesi'nden mezun olduktan sonra 
gezme amacıyla Amerika'ya gidiyor. Time ve Life 
dergilerinde çalışmalar yaparken akşamları da tiyatro 
eleştirmenliği kurslarına katılıyor. Bir yıl sonunda İstanbul'a 
dönüp boş vakitlerinde yapacak hobiler, buluyor hep. 
Ailesinin üniversiteye göndermemesi onda doldurulması 
gerektiğine inandığı bir boşluk yaratıyor. Bunu doldurmak 
için de hep kendisini geliştirerek kurslara katılıyor. Fransızca, 
daktilo, fotoğrafçılık kursları onun aklına ilk gelenler oluyor.  

Çok sade ve rahat giyimi, canlı konuşmasıyla odayı 
dolduruyor. Her tarafta kitaplar, antika eşyalar var. Hayatını 
anlatırken o günleri yeniden yaşıyor gibi. Biraz anlattıktan 
sonra ara veriyoruz. İçeceklerimizi yudumluyor, ardından 
konuya geri dönüyoruz.  

Amerika'ya ikinci gidişi eşiyle birlikte. Eşi California 
Üniversitesinde görevli, kendisi yine boş durmuyor. Mektupla 
iç dekorasyon eğitimine devam edip diplomasını alıyor. Bu 
arada ilk kızı doğuyor. 



Bize bunları anlattığı sırada telefon çalıyor. Kendisi telefonla 
konuşurken biz de ellerimizi dinlendiriyor, pastalarımızı 
yiyoruz. Evi dört gözle inceliyorum. İç dekorasyon eğitimi 
aldığını öğrenmeden önce de çok düzenli olması dikkatimi 
çekmişti. Her şey ince bir zevki gösteriyordu. Evde bir piyano 
olması beni gerçekten sevindiriyor, çünkü birçoğumuzun 
evinde müzik aleti namına sadece blok flüt var. Telefon 
konuşması bittikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.  

İki yıllık Amerika yolculuğundan sonra Ankara'ya geliyorlar. 
Buraya gelmelerinin sebebi Biyokimyacı olan eşinin 
Hacettepe Üniversitesi'nde görevli olması. İki yıl da 
Ankara’da kalıyorlar. Daha sonra Mersin'e geliyorlar. Bu 
arada ikinci kızı dünyaya geliyor. Bir süre kızlarının 
eğitimiyle, okul-aile birlikleriyle meşgul oluyor. Kızları 
büyüdükçe de aslında lise yıllarında “Doğan Kardeş”  için 
başladığı çevirilere devam etmeye karar veriyor. Yabancı dil 
bilmenin avantajını yaşıyor, değişik dergi ve gazetelere 
çeviriler yapmaya başlıyor. Her kış bir eser çevirisi yapıyor. 
Bu arada; "Bir ara Shakspeare 'in çocuklar için trajedi ve 
komedilerini masal dilinde çevirdim. Satmaz diye kabul 
etmediler" diyerek gönül koyduğunu söylüyor. 

Daha sonraki çevirilerden bazılarını Altın Kitaplar yayınevine 
veriyor. Çok beğenilince kendisine kitap yazmasını teklif 
ediyorlar. O zamana kadar hiç kitap yazmayı düşünmeyen 
İpek Ongun eşinin desteğiyle o kış bir roman yazıyor. 
"Mektup Arkadaşları" onun ilk romanı. Mersin Barbaros 
İlkokulu"nda geçen olayları (kızlarının okulu) yazdığı ilk 
çocuk romanı. Bu kitabı yayınevi çok beğeniyor, devamını 
istiyor. "Kamp Arkadaşları" da böylece doğuyor. Bu roman da 
Silifke'de bir kampta geçen gerçek olayları anlatıyor.  



Yazar, kitapların iki evreden meydana geldiğini söylüyor. Üst 
düzeyde macera, eğlence, alt düzeyde çocuklara 
hissettirmeden verilmeye çalışılan bir mesaj gizli. Dostluk, 
arkadaşlık, sevgi, boş zamanları iyi şeylerle değerlendirme, 
bunları anlatmaya özen gösteriyor. Daha sonra Afacanlar 
Çetesi'ni yazıyor.  

" Bu romanda kızının okulu Tarsus Amerikan Lisesi ve 
Galatarasaray Lisesi'ndeki (kendi okulu) hava hakim. 
Kahramanlar gerçek, kızlarının arkadaşları. "Bu kitapta 
vermek istediğim mesaj "kitap sevgisi". Okullarına bir 
kütüphane kazandırmak isteyen öğrencilerin çabalarını 
yansıtmaya çalıştım" diyor ipek Ongun.  

Üç çocuk romanı yazdıktan sonra yenilik arayışına giriyor. 
"Kızlarım büyüdükçe fark ettim ki gençlik yazını diye bir şey 
yok, yurt dışında kat kat ayırmışlar. Çocuk, gençlik" diye.  

Gençlik gibi hayatın en önemli döneminin atlanmasının çok 
yanlış olduğunu düşünerek Lise son sınıflarında okuyan 
öğrencileri ve sorunlarını anlatan "Yaş 17" yi yazıyor.  

En büyük özelliği her zaman tanıdığı kişileri yazması. Asla 
bilmediği, yaşamadığı şeyleri yazmıyor. Sadece biraz abartma 
ve süslemeler yaptığını söylüyor. Kitaplarını yazmadan önce 
nasıl bir çalışma yaptığını soruyoruz. Kitaplarını yazarken 
özellikle de psikolojik konuları ele alırken önceden çok büyük 
hazırlıklar yaptığını, o konuyla ilgili kitaplar okuyup, 
psikologlarla görüştüğünü öğreniyoruz.  

Yazar Yaş 17' yi bastırmakla biraz zorlanıyor. Onun bir 
gençlik yazını olması tereddüde düşürüyor. Bu roman 
özellikle gençler tarafından çok tutulunca "Bir Genç Kızın 



Gizli Defteri"ni yazıyor. "Hayatta her türlü zorluklarla 
karşılaşılabilir.· Önemli olan yeni yaşamlara uyum 
sağlayabilmektir" mesajını veriyor bu kitabındaİki gençlik 
romanından sonra yeni arayışlar başlıyor. Batıda örnekleri çok 
olan yaşama kültürü, sevinç bilinci verecek şeyler yazmak 
istiyor. Alışılmadık kavramlar, gençlere değişik şeyler 
kazandırmak amacıyla "Bir Pırıltıdır Yaşamak - Hayatı 
Iskalamayın" meydana çıkıyor.  

Bir anahtar tıngırtısı, açılan kapı ( gerçekten tam vaktinde, 
ellerim yazmaktan sızlıyor). Bölünen konuşmamız bir 
sürprize dönüşüyor. Konuşmamızda adı çok geçen fakat 
kendisini göremediğimiz eş'le tanışıyoruz. Tanışma, hal hatır 
derken yeni bir kitap olup olmadığını soruyoruz. Son yazdığı 
"Bu Hayat Sizin" den sonra gençler" hep bize yazıyorsunuz, 
biraz da anne babalara yazın, mesaj verin" dediler. "Ben de 
gençlere çağrı yaptım. Bana yazın, sorunlarınızı isteklerini 
anlatın " dedim. En son kitap "Anne ve Babama Sevgilerle - 
Lütfen Beni Anla". Tamamen gençlerin mektuplarından 
oluşuyor.  

"İnsanlar, bir işe girmeden önce konuyla ilgili eğitim 
görüyorlar. Anne-baba olmadan önce her hangi bir eğitim 
almayız. Kulaktan dolma bilgilerle çocuk yetiştiriyoruz. Bu 
kitabın konusu da bir insan yetiştirdiğimizin farkına varılması. 
Anne-babalara uyarılar" diyor yazarımız.  

"Dış ülkelerde ve Türkiye'de yazarlara verilen değer farklı 
mı? diye soruyorum.  

"Orada da burada da çok saygınlığı olan bir şey. Değer 
veriliyor. Dış ülkelerdeki yazarların geliri çok daha fazla. 
İstediğini yazabilmek özgürlüğü var. Bizim yazarlarımızdan 



çok az bir kısmını saymazsak yazarların geliri rahat yaşamayı 
sağlayacak düzeyde değil" diye cevaplandırıyor İpek Ongun.  

Kitaplarının çok okunmasının sebebini üslubunun 
beğenilmesi, rahat okunan bir yazar olmasına bağlıyor. Ele 
alınmamış konuları yazması da diğer bir sebebi,  

Mersin'i çok sevdiğini söyleyen İpek Ongun "25 yıldır 
Mersin'deyiz. İklimi, insanları çok iyi, rahat çalışıyorum. Bir 
de şu çarpık kentleşme olmasa" diye duygularını dile 
getiriyor.  

Romanlarından, hayat hikâyesinden sonra güncel konular da 
bitiyor. İşte bu esnada okuyuculardan gelen birçok mektup 
güzüme çarpıyor. Eee ne diyelim o kadar mektubu 
cevaplamak için Allah İpek Ongun'a kolaylık versin!  

Teşekkürler İpek Ongun. Yeni kitabınızı dört gözle 
bekliyoruz.  

Zehra  Tamay   

…………… 

(*) Mersin-Özel Türkmen Lisesi Bülteni -1995.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Serra İle Bitmeyen Dostluk  (*) 

İpek Ongun “Bir Genç Kızın Gizli Defteri”yle Biz Genç 
Kızlara Hiç Yanımızdan Ayrılmayacak Bir Arkadaş Verdi   

İlk kez günlük tutmaya başladığımda kaç yaşındaydım 
hatırlamıyorum, ilk okuduğum ya da bana ilk hediye 
edilen kitabı da. Ama bana okuma alışkanlığı kazandıran, 
300 küsur sayfasını bir günde nefes almadan okuduğum 
“Bir Genç Kızın Gizli Defteri” serisiyle ilk ne zaman ve 
nasıl tanıştığım dün gibi aklımda. 6. sınıftaydım ve beş 
kızdan oluşan bir arkadaş grubum vardı. Neredeyse her 
şeyi birlikte yapardık. Şu an kulağa berbat geliyor ama 
alışverişi bile birlikte yapar, hep aym şeyleri giyerdik 
(Şimdi biriyle pişti olacağım diye ödüm kopuyor). 
Gruptan Tuğçe bir gün okula “Bir Genç Kızın Gizli 
Defteri” serisinin 3'üncüsünü, yani “Kendi Ayakları  
Üstünde”'yi getirdi.  



Tuğçe kitabı o kadar ballandıra ballandıra anlattı ki, 
hemen okumak için resmen delirdim. Ama tabii ki bizim 
kızlar benden önce davranıp sıraya girmişlerdi bile; 
bekleyecektim! Neyse ki, çok fazla sürmedi. Kitabı alan 
iki gün içinde geri getiriyordu. Tabii bu hız, bendeki 
meraka tavan yaptırıyordu. Daha 1. ve 2. kitabı okumadan 
3'üncüsü için bu ne heves değil mi ama?  

Özgür bulurdum onu, kıskanırdım da ……  

Bu aralar hem internette hem arkadaş ortamlarında dönen 
"90'larda çocuk olmak" geyiği (evet tam 
manasıyla"geyik") vardır ve mutlaka laf dönüp dolaşıp 
“Bir Genç Kızın Gizli Defteri'ne, Serra'ya gelir. Biz kızlar 
"Nasıl deli gibi okurduk...” diye başlarız, erkekler de fazla 
"kız işi" bulduklarından dalga geçerler. (Laf aramızda 
müptelası olan çok erkek tanıyorum, o da ayrı mevzu.) 
Kızlardan bazıları Serra'yı kendilerine benzetirler. "Aynı 
benim gibi ...”  der ve bu yüzden okurlar. Ailesini, 
arkadaşlarını, davranışlarını, kararlarını yakın bulurlar 
kendilerine. "Sanki beni anlatıyor" cümlesini çok duydum 
çevremden. Bende ise durum tam tersi.  

Ben hiçbir zaman Serra'yı kendime benzetmedim. Ne o 
bana benziyordu, ne ailesi aileme, ne arkadaşları 
arkadaşlarıma, ne de olaylara verdiği tepkiler benimkilere 
benziyordu. Çok farklıydık onunla. Benim çevremde hiç 
annesi babası ayrı olan arkadaşım yoktu mesela. Benim 
için yeni bir durumdu. İlk kez boşanmış bir anne babanın 
çocuğuyla tanışıyordum. Benim kardeşlerim vardı, 
arkadaşlarımın da öyle. Paylaşmak üzerine kuruluydu 
hayatımız. Biz ailemizden bir şey istediğimizde bu istek 



kardeşlerimiz de düşünülerek yapılır ya da yapılmazdı. 
Serra tek çocuktu. Kuzeni Sırma vardı yalnızca ama aynı 
şey değildi tabii.  

Sonra şehir değiştirmek zorunda kalmaları, yeni okul, yeni 
ev, yeni arkadaşlar. .. Onun yerine benim karnıma ağrılar 
girerdi. Benimki fazla yerleşik düzendi ona göre. Ama 
özenirdim de bir yandan Serra'ya. Özgür bulurdum onu. 
Kıskanırdım da ... En çok onun bir dost, bir sırdaş gibi 
benimsediği kiraz ağacını kıskanırdım. Şimdi nerde bir 
kiraz ağacı görsem aklıma Serra gelir. Yazının başında 
dedim ya "bana okuma alışkanlığı kazandıran kitap" diye, 
bunun dışında, bence bundan da önemli başka bir şey daha 
kazandırdı bana bu seri; ben Serra'yla birlikte farklı 
hayatlarla tanıştım. Bana benzemeyen benim yaşlarımda 
bir kızdı Serra ve ben onun yaşamının her anına tanıklık 
ettim. Kabullenmeyi, saygı duymayı öğrendim. Ben yolun 
çok başındaydım, birçok şeyi yaşamamıştım, Serra bütün 
saflığı ve samimiyetiyle benim bir adım önümden giderek 
bana ışık tuttu. Serra aşık oldu, flört etti, üzüldü, sevindi, 
kırıldı, bazen boş verdi her şeye. Benim gibi değil ama 
dedim ya onunla birlikte başka türlüsünü öğrendim 
yaşamanın. İpek Ongun yarattığı karakterle biz genç 
kızlara hiç yarımızdan ayrılmayacak bir arkadaş verdi. 
Hatta öyle bir arkadaş ki, olur da ilerde bir genç kız annesi 
olursak gönül rahatlığıyla kendi kızımızla 
tanıştırabileceğiz.  

Yaprak Rüya Bulut   

…………… 

(*) Rengarenk Kırmızı Dergisi 2011 sayısından alınmıştır. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Serra’nın Gizli Defteri:  

“İşte Hayat”  

Gençlik edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan İpek 
Ongun, “İşte Hayat” ismini verdiği yeni romanı ile gençlerle 
bir kez daha buluşuyor. “Bir Genç Kızın Gizli Defteri” 
serisinin son kitabı olan “İşte Hayat”, kahramanı Serra’nın 
üniversiteden mezun olması ile sona eriyor. Serra şimdi 
kocaman bir genç kız. Sizler de bir gün Serra gibi olacaksınız. 
Serra, okulunu başarılı bir öğrenci olarak bitirmek için çok 
uğraştı; kahramanımızın başından geçenleri merak 
ediyorsanız “İşte Hayat” sizleri bekliyor. 

 

Şebnem Atılgan (ŞA) - “İşte Hayat”, “Bir Genç Kızın Gizli 
Defteri” ile başlayan serinin son kitabı. Galiba Serra ‘gizli 
defteri’ne yazmayı bırakıyor artık… Ne dersiniz?  



İpek Ongun (İO) -  Her güzel şey bir gün sona erer, diye bir 
söz vardır. Serra’nın yaşadıklarını gençler ilgiyle izledi ama 
artık son bulması gerekiyordu.  

ŞA - Kitaplarınızda gençlere ciddi anlamda yol gösteren 
bir yazarsınız. Nereden ve nasıl besleniyor, konularınızı 
nasıl oluşturuyorsunuz? 

İ.O - Tüm kitaplarım ve yazılarım gözleme dayanıyor. 
Onların sorunları ne, nelere üzülürler, neler onları 
sevindiriyor. Neleri bilmek isterler, eksikleri hangi 
konularda… İşte sürekli bu sorularla baktığınızda, gençlerin 
işine yarayacak sözleri bulabiliyorsunuz.  

Yaşama sanatı konusunda pek bir şey bilmiyorlar, doğal 
olarak. Ama öğrenmek istiyorlar! Hem de şiddetle…  

İşte bunu yakalayınca, sözünü ettiğiniz kişisel gelişim 
kitaplarını yazdım. Ve öyle oluyor ki, insan onlarla gurur 
duyuyor. Düşünün ki, bunlar pembe roman değil, hepsi eğitici 
kitaplar ve gençler bunları yıllar boyu alay ettiler.  

ŞA - Serra beşinci romanla birlikte büyüyüp, kocaman bir 
genç kız oldu. Hatta mutlu bir evliliğin başlangıcında… 
Bize biraz Serra’dan söz eder misiniz? Bu arada son 
kitapla beraber Serra’dan ayrılıyorsunuz. Bir yazar için 
kahramanından ayrılmak zor olsa gerek…  

İ.O - Dikkatle bakarsak, Serra etrafımızda görebileceğimiz 
pek çok kızlardan biri. Günümüz genç kızı… Duyarlı, 
duygulu, sorunlar yaşamasına karşın neşeli olmayı 
başarabilen, iç dünyası zengin bir insan. Bu son kitap, ondan 



ayrılmak demek ve gerçekten içimde ince bir hüzün var. 
Kızını uzaklara gönderiyor gibi, onu evlendiriyor gibi… 

 

ŞA - “İşte Hayat”ın kurgusu, dizinin diğer kitaplarında 
olduğu gibi ‘günlük’ şeklinde… Serra’nın günlüğü onun 
can yoldaşı gibi. Sanırım bu da romanın mesajlarından 
biri: ‘Günlük tutmak iyi bir alışkanlıktır…’ 

İ.O - Günlük tutmayı kendi kızlarıma da önermiştim. Günlük, 
kişini kendi kendine tedavi uygulaması gibi bir şey. Olayları 
yazdıkça, kafamızda büyüttüklerimizin o kadar da korkunç 
olmadığını görüyoruz. Daha sağlıklı düşünebiliyor, insanları, 
davranışları, olayları daha derinlemesine anlayabiliyoruz. Ve 
bir de sanki hayatı bir kez daha yaşıyoruz, yaşadıklarımızı 
anlatırken.  

ŞA - Romanda Serra ile birlikte ailesini ve arkadaşlarını 
da tanırız. Serra’nın ailesi ile olan ilişkisi de tanık oluruz. 
Ayrı bir ailenin çocuğudur Serra. Böylece roman konusu 
ile sadece genç arkadaşımıza değil, ailelere de birtakım 
sözler söylüyor.  

İO - Azımsanmayacak sayıda annenin de Serra dizisini görüp 
çok mutlu oluyorum. Çünkü bu, roman ayrıcalığıyla kendi 
evladının iç dünyasına bir göz atma oluyor. O dünyada olup 
bitenleri görmekse, duyarlı bir anne baba için yeterli mesaj 
diye düşünüyorum.  

ŞA - Serra hayatın gerçekleri ile yavaş yavaş tanışmaya 
başlarken duygusal dünyası da gelişir; roman, gençlerin 
duygusal ilişkilerine etkili bir ışık tutuyor. Ne dersiniz? 



İO - Duygusal yaşam gençlerin hayatındaki en önemli 
konulardan biri. Normal olanı da bu zaten. Bu tür duygusal 
ilişkiler gence özgüven kazandırır, kendini ve insanları daha 
iyi tanımasını sağlar. Hoşgörülü olup hayata daha başka bir 
açıdan da bakabilmeyi öğretir. 

ŞA - Romanda diyorsunuz ki: “Hayatla ilgili bilgiler 
tersinden öğreniliyor. Okulda önce çalışıp, sınanıp sonra 
öğreniyor insan. Hayattaysa önce sınanıp sonra bundan 
bir şeyler öğreniyor.” Bugünün gençlerini nasıl 
görüyorsunuz? 

İO - Bugünün gençlerini en azından çok daha bilinçli 
buluyorum. Bizlerin onlara hiç de güzel bir miras 
bırakmadığımız ortada. Ülkenin ekonomik durumundan tutun, 
eğitim sistemine kadar uzanan bir yanlışlıklar zinciri, bir 
savurganlık ve mirasyedilik ortamı içindeler. Çağdaş 
ülkelerde, bundan elli yıl sonra doğacak çocukların geleceği 
düşünülür ve ona göre önlemler alınırken, bizim gençlerinize 
reva gördüğümüz değerler ortada. Oysa onlar da çok daha iyi 
şeylere layıklar. Ama bütün bu olumsuzluklara karşın, 
gençlerimiz yine de güçlüler. Bu koşullarda savaşarak 
yaşamaya çalışıyorlar. Yaşlarının üstünde de bir olgunlukları 
var. O nedenle, ben gençliğimizi beğeniyor, bu olumsuz 
koşullarda yaratabildikleri başarılar nedeniyle onlarla 
gerçekten gurur duyuyorum.  

Şebnem Atılgan       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hayat Büyük Büyük  Mutluluklardan  Oluşmaz  (*) 

İpek Ongun, ülkemizde gençler, özelliklede genç kızlar 
arasında en çok okunan yazarlardan bir tanesi. Özellikle 
gençlik döneminin sorunlarını kitaplarında ele alarak işleyen 
İpek Ongun, yazmaya ilk olarak çocuk kitapları ile başlıyor. 
Sonrasında kişisel gelişim kitapları yazan İpek Ongun, son 
olarak Ağustos ayında "Şu Çılgın Tempoda Duyarlı 
Davranışlar" isimli kitabını yayımladı. Kendisine bu sevginin 
kaynağını sorduğumuzda bize; " samimiyet" olduğunu 
söyleyen İpek Ongun ile yaptığımız söyleşiyi Eylül sayımızın 
Kültür-Sanat sayfalarında yayımlıyoruz.  

Ve Dergisi (VD) - Bir Genç Kızın Gizli Defteri'ne gelirsek 
tam olarak neyi konu ediniyorsunuz bu dizide ve bu 
konuları neye göre seçiyorsunuz?  



İpek Ongun (İO) - Bir Genç Kızın Gizli Defteri, 6 ciltlik bir 
roman serisi ve kahramanı Serra isimli bir genç kız. Aşağı 
yukarı Serra’nın 15 yaşından 26 yaşına; evlendiği sürece 
kadarki yaşadığı olayları kapsıyor. Genelde her kitapta bir 
sorun ele alınıyor ve o sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin 
cevaplar verilmeye çalışılıyor. Bu da gençlerin bana 
yazdıkları mektuplardan çıkarttığım şeylerle oluyor. 
Mektuplarında pek çok şeyden yakınıyorlar. Genel olarak ben 
onların içinden ağırlıklı olanları seçiyorum ve her kitapta 
birini işliyorum.  

VD- Özellikle yarattığınız Serra karakterinin etrafında 
konuyu oluşturuyorsunuz? Serra nasıl bir toplumsal 
yapının içinden geliyor? 

İO- Ben hep orta sınıfı işliyorum. Zaten benim tanıdığım 
insanlar hep orta sınıfa mensuplar. Memur çocukları, 
öğretmen çocukları, asker çocukları yani öyle çok çok zengin 
kesimi tanımadığım için yazmam mümkün değil. Çok zor 
durumda olanları, varoşlarda yaşayanları da iç dünyalarını 
iyice bilmediğim için yazamam. Ben tanıdığım, bildiğim 
kişileri yazabiliyorum ve dediğim gibi benim yarattığım 
karakterler genelde sessiz çoğunluğu oluşturuyor. Gazetelere 
haber olmayan, manşet olmayan sessiz sedasız duran ama bir 
yerde bu toplumu ayakta tutan insanlar Serra böyle bir 
kesimin genci. Ne muhteşem bir güzelliği var, ne muhteşem 
zenginlikte ne de çok zeki. Ayrıca çarpıcı marjinal ya da uçuk 
bir tip de değil; normal, düzgün, duyarlı, aklı başında bir genç 
kız.  

VD - Roman kahramanlarınıza baktığım zaman; 
kahramanlarınızın kendilerini toplumsal olarak pek 



konumlandıramayan, kararsızlıkları olan ve arayış 
içerisindeki kişiler olduğunu görüyorum. Bu karakterler 
üzerinden yaşanan belli ilişkiler ağı kitaplarınızın 
içeriğinde yer alıyor. Bu insanlar ve ilişkiler benim gerçek 
hayatta da gözlemlediğim türden insanlar.  

İO - Bu biraz da dönem meselesi. 60’lı  70'li yıllarda her şey 
biraz daha belirgindi. O dönemde, bu çağlarda alınan kararlar, 
hayatlarına bugünkü kadar etki yapmıyordu. Dolayısıyla 
kafaları daha karışık. Bir de ben o kafa karışıklığını bilhassa 
vurguladım ki düşünmeye karşı yol alınsın, sorulara doğru yol 
alınsın. Çünkü herkes ne yaptığını bilirse bilmeyenlere bir şey 
gösteremeyiz.  

VD - Bugün Türkiye’de özellikle genç kızlar tarafından en 
çok okunan yazarlardan birisiniz. Bunu neye 
bağlıyorsunuz?  

İO - Doğru, özellikle kızların %95’i benim okurlarım arasında 
bulunuyor. Arada bir de erkek okurum çıkıyor. O zaman çok 
seviniyorum. Özellikle imza günlerinde kitaplarımı 
imzalatmaya geldiklerinde onlar nereye oturtacağımı 
bilemiyorum. Benim okurlarım beni kendilerine çok yakın 
hissediyorlar, müthiş bir sevgi duyuyorlar. Ben de ara sıra 
düşünüyorum, nereden geliyor bu sevgi? diye. Bir parça 
benim de iki kızım olduğu için belki; konuşurken dikkat 
etmeme rağmen biraz anne gibi mi konuşuyorum acaba? Ama 
kızmayan bir anne, daha anlayışlı olan bir anne. Bir yerde ben 
senin yanındayım karşında değilim. Yapabileceklerin şunlar, 
şu yaştayım, gözlemleyerek bu yaşa gelmişim; dolayısıyla 
şunları yaparsan şu olur, bunları yaparsan bu olur, ama karar 
senin. Söylüyorum ve mesuliyeti onlara bırakıyorum. Sanırım 



bu tavır ve hava bir de samimiyetimi hissediyorlar. Yani 
benimkisi böyle yapay bir sevgi değil. Hakikaten içimden 
geldiği için yazıyorum. Dolayısıyla gence farklı bir sevgim 
var. Bu yaşlarda önlerine bir takım sorunlar çıkıyor. Bu 
sorunları nasıl aşacaklar, ne yapacaklar? O yüzden onlara 
sempatiyle bakıyorum ve yardımcı olmak istiyorum. Zaten 
kitaplarımı yazarken ki birinci amacım gence hizmet sunmak. 
Yani gençler kitabımı eğlenerek okusun, ama kitabı kapattığı 
zaman bir cümleyle de olsa hayatta işine yarayacak bir şeyler 
bulsun istiyorum. Bunu büyük bir samimiyetle istiyorum. 
Gençler de bunu çok güzel hissediyorlar, bunu ayırt 
edebiliyorlar.  

VD - Kitaplarınızda gençlere ya da genç kızlara gerçekte 
nasıl bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz ve onlar da sizin 
bu vermeye çalıştığınız mesajı alıyorlar mı?  

İO - Her kitabımın kendine özgü bir mesajı var. Ama bu 
mesajı verirken gençlerin kafasına vurarak, parmak 
sallayarak, çok ciddi bir yüz ifadesiyle vermeye çalışmak 
yerine gülerek, eğlendirerek vermeye çalışıyorum. Özellikle 
kitaplarımda gençlere sorgulamaları gerektiğini ve düşünen 
bir kafaya sahip olmaları gerektiğini söylüyorum; "Önce soru 
sormayı bilin, çünkü soru sormayı bilirseniz düşünmeyi de 
öğreneceksiniz" diyorum. O zaman da gerçek anlamda bir 
insan olacaksınız. Çünkü hayatınızın kararları sizin elinizde 
olacak. Bunun için de herkesin öncellikle kendini iyi tanıması, 
sorular sorması lazım. Gençlik dönemi hayatın en zor 
dönemidir. Bu dönemde alınan kararların sonuçlarını yaşar 
insan, bu dönemde alınan kararlar insanın geleceğini 
şekillendiren kararlardır.  



VD - Romanlarınızda Mualla Öğretmen diye bir 
karakteriniz de var. Bu anlamda siz nasıl bir öğretmen ve 
nasıl bir eğitim sorusuna, kitaplarınızda nasıl bir yanıt 
verdiniz?  

İO - Ben bir ara Sultanahmet Meslek Ticaret Lisesi'ne 
gitmiştim. Oradaki ortamdan ve öğretmenlerden çok 
etkilindim. Çok zor koşullarda eğitim veriliyordu, öğrenciler 
de zor koşullarla okuyorlardı. Fakat orada gayet idealist bir 
öğretmen gurubu vardı. Ben onların yaptıklarına hayran 
kaldım. Çocukları her hafta alıp baleye, tiyatroya 
götürüyorlar, onları sanatla tanıştırıyorlardı. Ayrıca okul 
içerisinde de çok güzel etkinlikler gerçekleştiriyorlardı. Ders 
işleme yöntemleri de çok ilginçti. Öyle bu kitabı oku, özetle 
değil. Öğrencilerden kitabı okumalarını sonra oradan bir 
bölümü piyes şeklinde sahnelemelerini istiyorlardı. Çocuklar 
da işte kitabı okuyup sonra da küçük bir sahne kuruyorlardı ve 
kendi yaptıkları piyesi oynuyorlardı. Bu beni çok etkiledi. 
Onun üzerine Mualla öğretmen karakteri doğdu. Ben okul 
deyince daha ziyade sıra dışı şeylere yer veriyorum. Ayrıca 
her şeyi herkesten beklememek gerektiği üzerine de vurgu 
yapıyorum. Okulumuzu güzelleştirmemiz gerekiyorsa kalkıp 
bunu kendimiz yapalım veya organize edelim. İşte öğrenciler 
diyelim ki hep Robert Kolej'e özenirler, bahçesi şu kadar 
güzel falan filan. Hâlbuki öğrenciler bir araya gelerek güzel 
bir plan proje yaparak bunu okul müdürlerine götürebilirler. 
Örneğin kitapta öğrenciler konser düzenleyerek, çeşitli 
kermeslerle para topluyorlar ve o paralarla okul bahçelerine 
ağaç dikiyorlar, okullarını boyuyorlar. Yani problem senin 
problemin. O zaman o probleme çözüm üretmek de senin 
olmalı. Böyle ellerini devşirip, herkesin sana, onu yapmasını 



beklememelisin. Çünkü okul bütçeleri malum. O zaman ne 
olacak? Gençler yaratıcı olacak ve bir şeyler yapacaklar.  

VD - Sizin kişisel gelişim ile ilgili kitaplarınızda var. 
Aslında romanlarınız da kişisel gelişim kitaplarınızın bir 
devamı niteliğinde. Belli bir guruba ve yaşa yönelik bir 
birini tamamlayan kitaplar ve romanlar. Bu anlamda bir 
şeyler ortaya koyarken hangi kaynaklardan 
yararlanıyorsunuz?  

İO - Kişisel gelişim için üç kitap yazdım: "Bir Pırıltıdır 
Yaşamak, Bu Hayat Sizin ve Lütfen Beni Anlayın" adlarında. 
Öncelikle bu kitapları ve romanları yazarken yaklaşık 6  aylık 
adam akıllı bir çalışma sürecim oluyor. Bu konularla ilgili 
hemen hemen bütün kaynakları tarıyorum, yayımlanan 
kitapları okuyorum. Çünkü ben eğitmen değilim, psikolog 
veya pedagog da değilim ama bunları bilmek gerekiyor. 
Dolayısıyla ders çalışır gibi 6 ay boyunca sürekli okuyorum. 
Gerekli bilgileri aldıktan sonra sırtımı oraya dayayarak 
yazıyorum. Kişisel gelişim kitaplarım içinde aynı şey söz  
konusu. Çünkü orada da davranış kalıpları var, hayata bakış 
var ve bütün bunlar üzerine araştırma yapmış değerli 
insanların bilgileri var. Zaten onu da kitabın sonunda 
söylüyorum. Yani başka kitaplardan okuyarak, o 
okuduklarımı sade bir dille aktarmaya çalışıyorum. 

VD- Bir de “Bu Hayat Sizin” kitabınızda bir bölüm benim 
dikkatimi çekmişti. 15 – 16 yaşlarında genç bir kı, mutlu 
olmak için bulduğu şeyleri, bir mektupla size iletmiş. Sizce 
bu yaşlarda bulunan bir genç kız mutlu olmak için neden 
küçük gerekçeler bulmak durumunda kalıyor?  



İO -  Ama şimdi o kadar sorunlar var ki! Kimisi evinde 
yaşıyor bu sorunları ve bunlar dışarıya yansıtmıyor.  Öyle 
şeyler yaşanıyor ki; bazılarının çok sert, çok anlayışsız, kırıcı 
babaları oluyor. Hani kızlarına bir tek güzel laf söylemeyen 
babalar var, Veyahut kızına sürekli iş yaptırıp, bir teşekkür 
ederim eline sağlık demeyen anneler var, Bunlardan dolayı 
kırılıyorlar bir defa, Zaten o yaşlar çok hassas yaşlar. Yani püf 
deseniz kırılacak yaşlar. Ondan sonra okula gidiyorlar, 
Okulda karşısına anlayışlı bir öğretmen düşerse ne ala! Ama 
katı bir disiplin orada da yakalarına yapışıyor. Bir taraftan 
ezberci eğitim onları canından bezdiriyor, Aslında tek 
istedikleri kendilerini birazcık da olsa anlayacak biri, 
Hatalarını direkt olarak yüzlerine vurmayacak, ama onlara 
doğruyu farklı bir şekilde gösterecek birileri, Bir taraftan, 
"arkadaşım yok, çok yalnızım" diyorlar. O yaşlarda arkadaş 
çevresi çok önemli oluyor, Bir kişi de olsa insan paylaşır, 
anlatır, Bazen, " Herkesin erkek arkadaşı var, benim yok, Ben 
güzel değil miyim? diyorlar, Halbuki hiç alakası yok, ama o 
kendini öyle görüyor, Bunlar, onların üzerinde o kadar ağır bir 
yük oluşturuyor ki, bir süre sonra bunu kaldıramamaya 
başlıyorlar. O noktada ben onlara diyorum ki; " Bunları siz 
kendiniz bu kadar büyütüyorsunuz aslında, Hayat büyük 
büyük mutluluklardan oluşmaz, küçük küçük mutluluklardan 
oluşur, Onları görebilirseniz en azından yara almadan 
ilerlersiniz. Sen babanı değiştiremeyeceksin ki! Anneni de 
değiştiremeyeceksin. O zaman sen kendi geleceğine kilitlen, 
dersini çalış bu arada da yıkılmamak için küçük şeylerden 
zevk almaya bak. Hayattaki güzel şeylerin farkına varmak 
lazım. Sonuçta insan ancak küçük şeylerin farkına vararak 
hayatı mutlu kılabilir.”  



VD - Siz ilk olarak çocuk edebiyatı ile başladınız ama 
daha sonra gençlik edebiyatına yöneldiniz. Kişisel olarak 
baktığım zaman çocuklara yönelik iyi denebilecek yapıt 
sayısı çok az. Yani onlar belli bir seviyede yazılan 
kitaplara mahkumlar. Neden böyle bir yönelme içerisinde 
oldunuz ve yeniden çocuk edebiyatına yönelmeniz söz 
konusu olabilir mi? 

İO - Üç tane çocuk kitabım var benim 5. ve 4. sınıflara 
yönelik olarak; “Mektup Arkadaşları ve Afacanlar Çetesi” 
Türkiye’de aslında çocuk edebiyatı, çocuk kitapları var. Ama 
gençlere yönelik hiç kitap yok. Karakteri gençse o gençlik 
kitabı deniyor, hiç alakası yok! Perihan Mağden’in çok güzel 
bir kitabı var; “İki Genç Kız” diye. Şimdi buna biz gençlik 
kitabı diyemeyiz. Bunu genç de okur yetişkin de. Hepimiz 
okuyoruz, nefis bir kitap. Ama gençlik kitabı dediğiniz zaman 
tırnak içerisinde, hem gence hitapetmeli hem de bir şeyler 
verebilmeli. Yani hem düşündürmeli hem heyecanlandırmalı 
hem de bilgilendirmeli. Şimdi gençler için yazıyorlar ama o 
kadar akademik oluyor ki bu; genç farkında olmuyor. 
Okumuyor çocuk, sıkılıyor. Çünkü o bilimsel bir kitap. 
Gençlik kitabının bir şeyler vermek gibi bir amacı var. Bizler 
hep erişkinliğe odaklanıyoruz. Hâlbuki en önemli dönem 
çocukluk dönemidir. Ondan sonra da gençlik dönemi gelir. 
Erişkinlik; bu iki dönemde yaşananların ortaya çıkardığı bir 
sonuçtur. Çocukluğunu sevgi ve güven ortamında yaşayan, 
gençlik yıllarını ise problemsiz atlatan bir insan ancak normal 
bir erişkin olarak topluma katılabilir. O yüzden bu önemlerde 
gençlerin her biçimde desteklenmesi gerekiyor. Bunun 
eksikliğini gördüğüm için gençlere yönelik olarak yazıyorum. 



VD - Mersinde yaşıyorsunuz, Çukurova Bölgesi'nde. Biz 
Çukurova'yı en çok Yaşar Kemal'den öğrendik. Sizin için 
Çukurova nasıl bir yer?  

İO - Ben Ankara'da doğdum, Ankara Koleji'ni bitirdim. Sonra 
uzun yıllar İstanbul'da yaşadım, Arnavutköy Kız Koleji 
Edebiyat Bölümü mezunuyum. Sonra evlilik. Eşimin Mersinli 
olması dolayısıyla da uzun yıllardır orada yaşıyorum. Artık 
onlarla iç içeyiz ve bölge insanını yakından tanıyorum.  

VD - Çukurova da değişti sanırım. O eski öykülerde 
anlatılan Çukurovalılar, o yaşam tarzı yok galiba...  

İO - Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Çukurova’da da bir 
değişim tabi ki yaşanmıştır. Yalnız bu bölgenin kendine özgü 
bir özelliği var. O da kültüre, yeniliklere açık olması. Bir de 
şunu unutmamak lazım ki, bu bölge öteden beri uygar bir 
toplum olagelmiştir.   

VD -  Teşekkür ederiz.  

…………… 

(*) Ve Dergisi  Eylül  2005 sayısından alınmıştır.  
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İpek Ongun’la Bir Söyleşiden Kalan İzler  
 

Üniversite öğrencilik yıllarımda hocam Sayın Prof. Dr. Nuran 
Özyer’in Edebiyat derslerinde Çocuk ve Gençlik Edebiyatıyla 
tanıştım. Bu tanışma, benim Gençlik Edebiyatı alanına ilgi 
duymamın da başlangıcı oldu.  Sonra da araştırmaya 
koyuldum… Bu yazıda araştırma aşamasında İpek Ongun’la 
yaptığım söyleşiden izler bulacaksınız. 

1989 yılında Ankara sokaklarındaki tüm kitapçılarda; 
gençlerin sorunlarını, yaşadıkları duygusal karmaşıklığı, aşk 
acısını dile getiren hangi eserler yazıldığını araştırmaya 
koyulmuştum. Her kitapçıdan hüzünle çıkıyordum. Elbette o 
dönem birkaç roman, rafta diğer Türk romanlar arasında 
sıkışıp kalmıştı. Ancak benim düşlediğim, Almanya’daki gibi 
gençlere ayrılan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı başlıklı özel bir 
bölümdü.  



1997 yılında Yüksek Lisans yapmaya karar verdiğimde ise 
konum belliydi: Gençlik Edebiyatı. O zamanlar bu alanda 
yapılan bilimsel çalışmaların az olması, benim bu konudaki 
kararımı destekledi. Bu kez tekrar gençlik edebiyatı üzerine 
araştırmaya başladığımda yazarımız İpek Ongun’un eserlerine 
rastladım. Yazdığı eserleri okudukça, Ongun’un ilk gençlik 
romanı olan “Yaş On Yedi” (1992) adlı eserini inceleme 
kararı aldım. 11.01.1997 tarihinde İpek Ongun ile yaptığım 
söyleşide, iki kız annesi olmasının etkisiyle, bu alanda ne 
kadar az eser olduğunun farkına varıp, yazmaya başladığını 
öğrendim.  

“Yaş On Yedi”, 1987 yılında annesini kaybeden bir lise son 
sınıf öğrencisinin hüznünü, ölümün ailede yarattığı karmaşa 
nedeniyle yaşadığı gelecek korkusunu işliyordu. Bu eser, 
Ongun’un çocuklarının çocukluk döneminden çıktıkları 
dönemde, ne okumaları gerektiği üzerine düşünürken, ortaya 
çıkardığı bir eserdir. Fakat bu eseri yayınevi yöneticileri iki 
yıl boyunca yayınlamamışlardır. Bunun nedeni ise Yayınevi 
yöneticilerinin “Kitabınız ne çocuk, ne de yetişkinlere uyuyor, 
o nedenle hangi diziye koyacağımızı bilemiyoruz.” biçiminde 
düşünmeleridir. Ancak roman basıldıktan sonra, gençler 
tarafından gelen sayısız teşekkür mektupları ve telefonlar –ki 
bunlar günümüzde de devam ediyor- Ongun’un o yıllarda bu 
alanın önemine inanıp, küçümsenmesine rağmen pes etmeyip 
gerekli mücadeleyi vermesinin ne kadar doğru olduğunu 
göstermiştir. 

“Yaş On Yedi”,  gerçekten sade, herkesin kolay 
anlayabileceği bir dille yazılmıştır. Okurken herkesin 
kendinde bir şeyler bulabileceği, dersler çıkarabileceği bir 
eserdir. Edebi olduğu kadar da eğitici bir rolü vardır. 
Ongun’un bu kitabı, kullanmış olduğu teknik, dil ve seçmiş 



olduğu öykü bakımından herkesin zevk alıp kendinde bir 
şeyler bulabileceği bir kitaptır.  

Ongun’un “Yaş On Yedi”deki başarısı, onda ikinci bir gençlik 
kitabı yazma isteği uyandırmıştır. Böylece, annesiyle babası 
boşanma sürecinde olan bir genç kızın tuttuğu günlük olan 
“Bir Genç Kızın Gizli Defteri’ni” yazmıştır. Bu iki kitapta, 
gençleri derinden sarsan ölüm ve boşanma temalarını 
işlemiştir Ongun. Vermek istediği mesaj ise Ongun’un 
ifadesiyle “Sorunlar altında ezilmemeli, yoluna devam 
etmelisin. Bu, senin hayatındır. Acınla yaşamayı kabullenip, 
geleceğe odaklanmalısın.” biçimindedir. 

 Bu romanlardan sonra; gençlerin gereksinmelerini 
karşılayacak bir kişisel gelişim kitabı olan “Bir Pırıltıdır 
Yaşamak - Hayatı Iskalamayın” adlı eserini yazmıştır. Bunu, 
yaşama sevinci ve bilinciyle ilgili olan “Anneme Babama 
Sevgilerimle-Lütfen Beni Anla” adlı eseri izlemiştir. Bu 
sayede kişisel gelişim ile ilgili olan üçlü tamamlanmıştır.  

Bu üçlüden sonra “Bir Genç Kızın Gizli Defteri” serisi 
başlamıştır. Yedi ciltlik bu serinin her kitabında ayrı bir konu 
işlenmiştir. Bu bağlamda, her kitabın kendine özgü bir adı 
vardır; fakat bu serinin bir özelliği var ki, o da kahramanların 
değişmemesi ve bu yüzden de bir kitap gibi okunduğudur. 
“Arkadaşlar Arasında”, “Kendi Ayakları Üstünde”, “Adım 
Adım Hayata”, “İşte Hayat”, “Şimdi Düğün Zamanı” ve 
serinin yedinci kitabı “Hayat Devam Ediyor”, bu seriyi 
oluşturan kitaplardır. 

Bir Genç Kızın Gizli Defteri Dizisinin son kitabı olan “Ya 
Sen Olmasaydın”, yaz tatili için Almanya’dan Türkiye’ye 
gelen bir genç kızın Türkiye’de yaşadıklarını, burada yeni 
arkadaşlar edinmesini, sırlarını paylaşmasını ve en önemlisi; 



Mustafa Kemal Atatürk’ün ülke insanı için neler yapmış, 
onlara neler kazandırmış olduğunu öğrenmesini konu eder. 

Ongun’un romanları, hep bir gerçeklik temeli üzerine 
kurulmuştur. Her gencin karşılaşabileceği sorunlar; onun 
kendini özleştirebileceği, ancak verilen yol haritasını, yani 
anne-baba baskısı olmadan, kendi belirleyeceği bir kurgu 
içerisinde verilmektedir. Burada hedef, gençliğin kitabı ve 
okumayı severek hayatı anlamlı biçimde yaşamasına yardımcı 
olmak ve daha çok sorgulayarak eleştirel bir bakış açısı 
kazanmasına yardımcı olmaktır. Ongun bu durumu 
“eğlendirerek eğitmek’’ olarak nitelendirmiş ve hedefini şu 
şekilde dile getirmiştir:”Gençlerin kitaplarımı sayfaları çevire 
çevire, hiç sıkılmadan, bir solukta okuyabilmeleri ve kitabı 
kapattıklarında da hayatla ilgili, işlerine yarayacak bir bilgi, 
bir izlenim edinmiş olmalarıdır benim hedefim”  

 Bugün tekrar kitapçıları dolaştığımda, yıllar önceki 
düşlerimin gerçekleşmesi aynı Ongun’un genç okurları gibi, 
beni de mutlu ediyor. Artık bizim ülkemizde de “Gençlik 
Edebiyatı” ödülleri veriliyor, İpek Ongun’un aldığı ödüler ve 
bazı eserlerinin örneğin “Yaş On Yedi” gibi, özellikle 
Almancaya “Im Alter von Siebzehn” (2008) çevrilmiş olması, 
Ongun’un verdiği bu mücadele ve böylelikle diğer yazarların 
bu alana yönelmesinde verdiği katkı için kendisine teşekkür 
ediyorum.  

Dr. Yelda Şahin  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serra İle Arkadaşlığımız 

Ortaokul yıllarımdayım. Hiç unutmuyorum, Serra diye bir 
kızla tanışmıştım. Çabuk kaynaşmıştık. O zamanlar zor günler 
geçiriyordu Serra, annesiyle babası boşanmış, ergenliğin 
zorluklarıyla da aynı zamanda tanışmıştı. Nasıl bu kadar 
çabuk kaynaştığımızı düşünüyorum da, benim annemle babam 
birlikteydi ama bizi birbirimize bağlayan çok daha büyük bir 
ortak noktamız vardı, günlüklerimiz. O da tıpkı benim gibi 
küçük yaştan beri günlük tutuyordu. O da benim gibi 
mutsuzluklarını, heyecanlarını, ilk kalp çarpıntılarını hep o 
kağıtlara döküyordu. Yakın arkadaşları, çay partileri, ev, 
okul… Yazacak, anlatacak ne çok şeyimiz oluyordu.  

Sadece ben mi? Bir çok arkadaşım da benimle aynı 
zamanlarda tanışmıştı Serra’yla ve en az benim kadar çok 
sevdiler onu… 



Evet, çoğunuzun anladığı üzere bahsettiğim, Bir Genç Kızın 
Gizli Defteri serisinin kahramanı Serra. Şimdi 26 yaşında bir 
öğretmen olarak o günlerimi anımsıyorum da, Serra’nın bizi 
anlaması normaldi. O da bizim yaşımızdaydı, belki kimimizle 
aynı, kimimizle farklı şehirlerdeydi, üç aşağı beş yukarı ama 
hep aynı şeyleri yaşıyordu. İyi de İpek Ongun nasıl başarmıştı 
bunu? Nasıl anlamıştı canımızın nereden yanacağını, nasıl bir 
umut tohumu ekmeyi başarmıştı hepimizin içine güzel günler 
göreceğimize dair? 

Şimdilerde gazete haberlerini ya da yalnızca çevremi 
gözledikçe bu umut tohumu filizlenmek bir yana, karanlığa, 
her defasında daha derine gömülüp duruyor. Gençlerin 
‘vampir hikayeleri’ var artık, birilerini öldürdükçe puan 
topladıkları oyunları… Ve tabi bir de, birbirlerini gerçekten 
öldürdükçe gazetenin üçüncü sayfasına düşen haberleri.  

Bizim doya sıra oyun oynadığımız bahçeler onlara yasak 
artık. Artık bir bahçeleri yok demek daha doğru olur, onların 
alışveriş merkezleri var. Okul çayları da yok, ya tehlikeli 
olduğunu düşünüyor artık veliler, ya da gençler yeterince 
‘cool’ bulmuyor bizim özene bezene hazırlandığımız okul 
çaylarını.  

Neyse ki Serra’nın yaşadığı –bizim de yaşadığımız- kilo 
problemini şimdiki gençler yaşamıyor. Onların fazla kilosu 
yok, eğer dikkatli bakmazsanız görünüş olarak birbirlerinden 
farkları da, ne yazık ki… 

Kim bilir, belki de haksızlık ediyorumdur. Belki de 
gördüğüm, bütün değil de yanlış bir parçasıdır bütünün ki 
dilerim öyledir. Birileri hala okul sıralarının altında Bir Genç 
Kızın Gizli Defteri serisinden birini tutuyordur, ilk fırsatta 



okumak için. Birilerinin yüreğine hala umut tohumları 
ekiyordur İpek Ongun, güzel düşleri, güzel cümleleriyle… 

Bilge  Özdemir  
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Sözcüklerin Ruhu  

Eğer sözcükler salt göstergelerden ibaret olsaydı, bu yazının 
başlığı yalnızca dokuz harften oluşan iki sözcüğü karşılardı. 

Yazın, sözcüklere ruh üflemektir ve bu sürecin elçisidir 
yaratıcılığın kutsal ruhu olan düşünceden sayfalarda göç eden 
kalem. Bu ruh, bir prensesle dilenci arasındaki aşkı 
alevlenebilir. Yalnızca bu ruhla kralı oynayan bir soytarı; tüm 
unvanları üzerinde toplayabilir cesur savaşçıların kanlarıyla 
sulanmış toprak üstünde. Var olanı başkalaştıran, olmayanı 
var eden, sözleri yaşamsal kılan hep bu ruhun ateşidir. 

İpek Ongun… 

Yazınımızın ışığı altında gençliğin gölgesi bile var 
olamıyorken; onun eserleri, yaşam destek ünitesi gibi 



yetişmiştir. Birkaç kuşağın yaşam serüvenini onun eserlerinin 
satır aralarında izlerken kendi öykülerimizden de izler buluruz 
bazen. 

Kimi çevrelerce çağdaş bir masal gibi değerlendirilse de o, 
eserlerinde olması gerektiğine inandığı uygar toplumun 
gerekliliklerini öyküleyerek sunmayı başarmıştır. Gençlere 
daha iyi yaşayabildikleri bir dünya kurgulamak; aslında 
karartma uygulanmış yaşamlarda, normalleşerek 
farklılaşmaya bir pencere açmaktır. Genç bir yazar adayı 
olarak onun başarısında kendi hayallerimi var edebiliyorum. 

Yazının ruhuna adanmış, sözcüklere varlık katmış bir yaşam 
ve bir insanı anlamanın, toplumu anlamanın yolunu açacağını 
gösteren satırlar… 

Kurguların gerçekliğine adanmış yaşamlar birleşir mi 
dersiniz, Serra’da ya da diğer kahramanların gizli 
defterlerinde? Var mıdır her yazarın bir gizi omuzlayan öz 
tarih atlasları; tozlu bir köşede? 

Bu gibi soruları bir kenara bırakıp romanımı elime alıyor ve 
onun yarattığı dünyanın içinde kendimi bulmaya 
koyuluyorum. Bu anda ne gelecek kaygısı, ne odanın 
köşesindeki ahşap elbisesinin içindeki televizyonda akmakta 
olan film, ne de sarı çerçevesinden bana sırıtan çocukluk 
resmim… Bu anda ben ona dönüşüyorum. 

Sarı bir sayfada ruhunu arayan titrek bir sözcük oluyorum. 

Ayben Furat  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

İpek  Ongun  Üzerine  Birkaç Söz  

İpek Ongun’u ilk kez Bir Pırıltıdır Yaşamak kitabıyla tanıdım. 
O zaman henüz 10 yaşındaydım. Çok iyi hatırlıyorum; sanki 
elime bana gizlice gönderilmiş güzel haberlerle dolu bir 
mektup geçmişçesine okumuştum o satırları. Bana özelmiş 
gibi! Her bir satırına bir sürpriz eklemişti İpek Ongun. O 
sürprizlerle karşılaştıkça başım dönüyordu. Ve o, yaşamın 
kendisi bir sürpriz diyerek göz kırpıyordu bize satır 
aralarından. 

Daha sonraları, yaşamımda sevdiğim insanlar için 
hazırladığım hediyelere, sürprizlere bakıyorum. Bir çocuğun 
hayal gücüyle birleşen o satırlar güzel şeyler yaratmıştı. Ve 
güzel izler bırakmıştı bende. Her yıl hazırladığım yeni yıl 
kartlarında bir parça da onun hayal gücünü görüyorum ve 
işbirlikçi bir gülümseme yayılıyor yüzüme! 



 Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi… Bitmesinden 
korktuğumuz için ağır ağır okumaya çalıştığımız ama bir 
taraftan ne olacağını merakla beklediğimiz kitaplar. Farklı 
yaşamlar sürdürdüğümüz arkadaşlarla onun kitaplarında 
ortaklaşa bir dünya kuruyorduk. Herkesin bir parça kendini 
görebileceği karakterler taşıyan, bize yaşamın ne olursa olsun 
her defasında yenilenebilen bir şey olduğunu mavi bir 
zeminde aktaran Ongun, Serra aracılığıyla kullandığı o sade 
ve içten dille tıpkı benim gibi belki de binlerce genci de 
günlük tutmaya teşvik etmiştir. 

Çağdaş Dönem Türk Yazınında önemli bir yeri olduğunu 
düşündüğüm İpek Ongun, hiç kuşkusuz ki gençler ve 
çocuklarla kurduğu güçlü iletişimi sayesinde, bizden sonraki 
nesiller için de umut verici ve yol gösterici ‘genç yazarlardan’ 
olmaya devam edecektir.  

Meltem Bozkurt  

3 Ocak 2012-Mersin 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Erkek Bir Genç Kızın Gizli Defterini Niçin Okur ?  

Bir erkek, Bir Genç Kızın Gizli Defteri’ni niçin okur? Hele de 
o defterin başında “Bu anı defteri bana aittir. Benim iznim 
olmadan defterimi karıştıran ve okuyan, dünyanın en 
terbiyesiz insanıdır.” yazıyorsa. Serra’dan onun defterini 
okumak için izin almadım, doğru. Ancak defterini okuyarak 
onunla dertleşmiş sayıyorum kendimi. Sadece ben onun 
sırlarına ortak olmadım ki, o da beni dinledi bazen. İnsan 
dertleşirken de izin almaz ya… 

Serra’yla tanışmadığımı, bir gece boyunca onunla sohbet 
etmediğimi kim kanıtlayabilir şimdi. Ya ben… O gece 
Serra’nın Cosby babasının sesini duyduğumu düşünüp 
gülümsediğimi gizleyebilir miyim? Hatta Serra üzüldüğünde 
ben de üzülmüştüm de, bunu fark ettiğimde de kendimi 
kendimden gizlemeye çalışmıştım; fakat başaramamıştım. İşte 



Bir Genç Kızın Gizli Defteri’nin en önemli işlevi de bu oldu 
benim için: Hem başkasını hem de beni, bana açtı.  

İpek Ongun, Bir Genç Kızın Gizli Defteri’nde ilk gençlik 
çağındaki Serra’yı, Serra’nın ailesini ve arkadaşlarını 
anlatıyor. Kitabı okurken Serra’nın yaşıtıysanız kitapta 
kendinizi bulmanız olası. Sanki sizin ailenizle olan 
ilişkilerinizi, arkadaşlarınızın size karşı tutumunu, 
isteklerinizi, umutlarınızı, üzüntülerinizi İpek ongun teker 
teker gözlemlemiş ve bir elekten geçirmiş de o kitaba işlemiş 
gibi. Kitabı okuduğunuzda, artık ilk gençlik çağınızdan 
çıktıysanız, hem unuttuğunuz kendinizi anımsıyor hem de 
anlamaya çalışmadığınız gençleri daha dikkatli dinlemeye 
başlıyorsunuz. Benim de isteklerim, beklentilerim vardı, 
diyerek gençlere hak veriyorsunuz. Bir gencin penceresinden 
bu yoğun ve karmaşık dünyayı seyrediyor, bazen de 
seyretmekten çıkıp olayın kahramanı oluyorsunuz.  

Düşler de var Bir Genç Kızın Gizli Defteri’nde, düş 
kırıklıkları da. Serra’nın yapmak istedikleri, yaptıklarını 
bastırsa da bazen, hüzünlü bir kız değil. Çoğu zaman kararlı 
ve umutlu görünüyor. Geleceği kendi elleriyle 
biçimlendirebileceğinin farkında… Aynı zamanda edebiyata 
da ilgi duyuyor. Başından geçen olayları aksatmadan gizli 
defterine yazıyor ve o gizli defterini sadece okuyucularıyla 
paylaşıyor.   

Başta sorduğum soruyu bir kez daha yineleyeyim: Bir erkek, 
Bir Genç Kızın Gizli Defteri’ni niçin okur? Kızların dünyası 
kızları ilgilendirir, erkeklerinki de erkeklerinkini. Öyle mi 
acaba? Okumayı çok seven, meraklı veya yeni şeyler öğrenme 
çabasındaki bir erkek, bu kitabı okuyabilir. Bunlarla birlikte 



özellikle başkasını tanımak, başkasının da kendine ait bir 
dünyasının olduğunun fark etmek ve kendini başkasının 
penceresinden görmek isteyen erkekler de okuyabilir ve 
okuyorlar. 

 Bu kızları hiç anlamıyorum, diyen arkadaşlarınız varsa, Bir 
Genç Kızın Gizli Defteri’ni tavsiye edebilirsiniz. O kişi, 
böylelikle kendini de anlamaya başlayacaktır. Çünkü bu kitap, 
bir genç kızın saklı yönlerini tanıttığı gibi, benim de 
bilincinde olmadığım yönlerime ışık tuttu. Bir kişi, bir kitapta 
bu kadarını bulmuşsa, daha başka ne isteyebilir ki sizce? 

Yunus Emre ÇEKİCİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LİSE ÖĞRENCİSİ OKURLARDAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

İpek Ongun  

İpek Ongun’u okudum. Gözümde en iyi yazarlar arasındaydı. 
Halen de gençlik edebiyatı denince ilk akla gelen yazarlardan 
olmuştur. Dönemimizde gençleri anlayan, onlara göre yazan 
bir yazar da yoktu.  

Kitap okumak, bize kitapların aynısını uygulamak değil, 
onları değerlendirip kendi hayatımıza uygun olup olmadığına 
bakarak, sorgulayarak değerlendirme yetisi kazandırır. Bir 
yazarı veya bir kitabı şöyledir, bu böyledir diye kestirip 
atılamaz bence. Okuduysan ve kendine bir şey katmıyorsa, 
hitap etmiyorsa artık bu başka ama belli bir takım 
etiketlemeler yaparsak kitap okumanın faydasını bence 
görmemiş oluruz. Ben İpek Ongun’un kitabını tesadüfen 
okudum, ama iyi ki okumuşum, hayatımda bana o kadar 
görünmezleri gösterdi ki!. Fazla söze gerek yok. İpek 



Hanımın esprisi var, üslubu güzel, dil kurallarına uyuyor ve 
çoğu yazarımızın beceremediği şeyi, yani bizleri bizim 
gözümüzle anlatıyor. 

İpek Ongun’u iyi ki okumuşum ve bana kazandırdığı güzel 
özellikler için de ona minnettarım ve halâ bugün bile yeni 
kitabı çıksa alacağım bir yazardır. 

Büşranur Kuşaksız  

Mersin - Salim Yılmaz Anadolu Lisesi  10-B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerçek Bir Yazar  

Ben kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Yaşıtlarıma 
göre hem de çok… Bana göre kitap okumak su içmek, yemek 
yemek kadar hayati bir ihtiyaç. Ben bunun bilincine 
6.sınıftayken vardım. Bir tanıdığımız aracılığıyla tanıştığım 
İpek Ongun bana kitap okumayı daha çok sevdirdi. İpek 
Ongun’un ‘Mektup Arkadaşları’ adlı kitabını okudum ve kitap 
okumaktan hiç bu kadar zevk almamıştım.  

Aslında kitap okunmaz, yaşanır bence. Okuduğun kitabın 
kahramanlarının yerine kendini koymak, kitabı yaşamaktır. 
Ben İpek Ongun’un Mektup Arkadaşları adlı kitabını 



okumadım, yaşadım. Kitabın her bir yaprağı kendi iç 
dünyama açılan birer pencere gibiydi. Ben İpek Ongun’la kim 
olduğumu öğrendim. İpek Ongun kalemiyle beni yaşadığım 
gerçeklerden daha gerçek, daha samimi ve daha sıcak bir 
dünyaya taşıdı. Hayatın göründüğünden çok daha farklı 
olduğunu, bu bildiğimiz ve yaşadığımız dünyada çok farklı 
maceraların da var olduğunu kanıtlayan gerçek bir yazar. 

Ben bu kitabın yazarını tanımayı ve kitaplarıyla bize 
kendimizi tanıtan bu önemli kişiliğe kendimi tanıtmayı çok 
isterim. İpek Ongun bizi bize tanıtan bir yazar. Bence o hep 
kitap yazmalı ve biz de onun kitaplarında kendimizi bulmaya 
devam etmeliyiz. 

Dilek Göğebakan   

Mersin - Salim Yılmaz Anadolu Lisesi  10-A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitaplar ve Ben  

Kitap okumayı çok severim. Bu yüzden de farklı konularda 
kitaplar okumak, farklı yazarları tanımak isterim. İpek 
Ongun’un kitaplarını da bu sayede okudum. Bir arkadaşımın 
tavsiyesi üzerine İpek Ongun’un kitaplarını aldım. Ve iyi ki 
de almışım diyorum. Benim görüşüm şu ki; eğer bir kitap, 
okuyucuya hitap ediyorsa, okuyanın görüşlerine uygunsa her 
zaman sürükleyicidir. Ve İpek Ongun’un kitapları bana hitap 
eden kitaplardandır. İpek Ongun kitaplarını okurken kendimi 
kaybediyorum diyebilirim. Kendimi yazarın anlattığı 
kahramanlardan biri olarak görüyorum. Sanki kitapta 
anlatılanları kendim yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Ve bu 
da bana keyif veriyor. 

İpek Ongun’un kitapları bana çok sürükleyici geliyor. Adeta 
bir başladığım zaman kitap bitene kadar bırakamıyorum 



elimden. Yazarın işlediği konu o kadar güzel ki, sonunu 
merak ettiğim için hiç bırakamıyorum kitabı. 

“Bir Genç Kızın Gizli Defteri” adlı serisinde genç kesime 
hitap ediş tarzı çok hoş bence. Bir gencin kendine olan 
güvenini öne çıkarıyor kitap. İnsanın güvenini kazanmasını 
sağlıyor. Bir de kitaplarında aşk konusunu o kadar güzel 
işliyor ki, insan okurken kendinden geçiyor. Mutlu oluyor. 
İpek Ongun her konuyu çok güzel ve seviyeli bir şekilde 
işliyor. 

Bu güne kadar birçok kitap okudum. Hepsi de birbirinden 
güzel kitaplardı fakat İpek Ongun’un kitapları en beğendiğim 
ve en sürükleyici kitaplardı diyebilirim. Ve herkese İpek  
Ongun’un kitaplarını okumalarını tavsiye ediyorum. 

Esra Kalay  

Mersin –Salim Yılmaz Anadolu Lisesi 10-A    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

İpek Ongun  

İpek Ongun, kitaplarında da görüldüğü gibi gençleri çok 
seven ve onları iyi anlayan yazarlarımızdandır. Bu yönünden 
dolayı gençlerin ilgilerini çekecek türde kitapları vardır. 
Kitapların da kullandığı dil açık ve yalın olduğu için akıcı bir 
anlatım vardır. Yazdığı romanların dışarı yansıması gibi bir 
özellik dikkatimi çekiyor. Bu da günlük hayattan veya günlük 
hayata örnek olabilecek romanlar olduğunu gösteriyor.  

Yazarımızın kitaplarını okuduğum zaman yaşama kültürü ve 
kişisel gelişim gibi konularda bilgili olup o bilgisini 
okuyucuya yansıttığını fark ettim. Okuyana çok konularda 
bilgili olup o bilgisini okuyucuya yansıttığını fark ettim. 
Okuyana çok şey kazandırır. Gördüğüm kadarıyla gençlere 
yönelik romanları fazladır. Genç insanların bakış açısını 



yansıtır. Romanlarında karamsar olmamayı amaçlar. Severek 
okuduğum yazarlar arasındadır.  

Milena Zehhuroğlu   

Mersin – Salim Yılmaz Anadolu Lisesi 10-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

İpek Ongun   

Yürüdüğümüz bu hayat yolunda uyarı tablolarını gösterip 
duvara çarpmamızı önleyen bir abla, bir teyze yakınlığındaki 
bir yazar. Herhangi bir kitabını alıp okuduğumuzda sesini her 
zaman yanımızda hissedebileceğimiz İpek Ongun… 

Kitaplarında genç kızların hayatlarını konu edinerek sadece 
kızlara değil, kızların hayatında bulunan dostluklara, çevreye 
en önemlisi aileye kılavuz yardımındadır.  

Birçok yazarın kitaplarını okuyoruz, hatta hoşumuza da 
gidiyor ama belli bir zamandan sonra o kitaplar bir kitap 
rafında unutulup gidiyor. İpek Ongun kitapları ise o raflara 
konsa da unutulup gitmek yerine, yazılan kitap hayatımızdan 
çıkacak cinsten değil… 



“Adım Adım Hayata” adlı kitaptaki bir söz ne zaman başım 
sıkışsa aklıma gelen bir şiir: 

 Altı dürüst adamım var bana hizmet eden 

 Tüm bildiklerimi onlardan öğrendim ben 

 Adları “Ne” ve “Neden” ve “Ne zaman” 

 Ve “Nasıl” ve “Nerede” ve “Kim”dir onların… 

İpek Ongun’a sevgilerle… 

Okan  Yanardağ  

Mersin – Dumlupınar Lisesi  
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Sevgili İpek Ongun,  
 
Ben 19 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Ne yazık ki 
sizinle ve kitaplarınızla tanışmam geç oldu. Geçen yıl,   
kardeşim ve kuzenim kitaplarınızı birbirlerinden ödünç alarak 
okurken sihrinize ben de kapıldım.  
Serra'nın ve arkadaşlarının hikâyesiyle çıktım yola, ardından 
"hayatı anlama kılavuzu" olarak adlandırdığım, her evin 
kitaplığında bulunması gereken diğer kitaplarınızı okudum. 
Okudukça size hayran oldum.  
Sayenizde sahip olduğum pırıltıların farkına vardım. 
Elimdekilerle mutlu olmayı ama onlarla yetinmeyip daha iyisi 
için çalışmayı, asla vazgeçmemeyi, tüm insanlara ve doğaya 
kucak açmayı, empati kurmayı öğrendim. En önemlisi, 
"zamanın hiç kimse için beklemeyeceğini" bu nedenle 
"bugünün en büyük armağan" olduğunu anladım. Tüm bunlar 
için size minnettarım.  



Okurlarınızdan gelen mektuplara gösterdiğiniz ilgiyi 
biliyorum. O yüzden size kendi el yazımla bu teşekkür 
mektubunu yazmak isterdim, fakat mektup adresinizi 
bulamadım. Umarım mailimi okursunuz... Sizden gelecek 
maili alana kadar gözüm posta kutusunda olacak. Kucak 
dolusu sevgilerle...  

Ayça 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merhaba İpek Hanım...  

"Gecenin bu vaktinde kim bu densiz!" diyeceksiniz haklısınız. 
Fakat gerçekten çok geçerli bir sebebim var.  Sizin Mayıs 
ayında çıkardığınız kitabınıza son verdiğiniz dostluk bugün 
bundan sadece beş dakika önce bitti benim için. Serra’dan 
bahsediyorum.  Ama siz bunu zaten anlamışsınızdır. Bende 
hala ağlayarak sıcağı sıcağına bu satırları yazmak istedim. 
Serra ile tanıştığımda henüz altıncı sınıfa yeni geçmiş, 
çevresi, arkadaşları, okulu tamamen değişen bir çocuktum. 
Defalarca okudum Serra'nın  

öyküsünü. Hayal değildi benim için. Anne babası boşanırken 
onunla beraber ağladım ben. Değişimi beni de değiştirdi. 
Onunla beraber arkadaşlar edindim. Onunla beraber zorluklar 
çektim ve en önemlisi onunla beraber güldüm. Büyük bir 
zevkle her defasında dahil oldum Serra'nın öyküsünü. Ya da o 



benim hayatıma dahil oldu. Emin değilim Belki de beni bu 
kadar etkilemesi bundandır. Seneler geçti aradan... Her canım 
sıkıldığında, üzgün olduğumda kitaplığıma uzandı ellerim. 
Yazılıların stresini, sorumlulukları, bedenlerimizle birlikte 
büyümeye devam eden sorunları Serra ile beraber aştım ben.  

Şimdi lise son sınıf öğrencisi bir genç kızım. Arkadaşlarımın 
kızım sen artık büyümedin mi! Sınava girmeyecek misin? gibi 
yakınmalarına(!) boyun eğmeyerek bugün 'Taşlar Yerine 
Otururken" i aldım. Aslında kitaptan haberim vardı. 
Çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyordum. Ve sonunda 
kitabınızı gördüm. Hemen aldım elime.  Amacım kitabı alıp 
bir an önce okumaya başlamak ve kendimi kaybedip Serra 
olmaktı. Sonra arka kapak yazısını gördüm. Bir gün biteceğini 
biliyordum. Ama nedense konduramıyordum bir türlü. Bitsin 
istemiyordum. Ve bu sondan kaçmak için kitabı almadım. En 
sonunda dayanamadım ve bir aylık bir gecikmeyle de olsa 
bugün aldım. İstemeye istemeye, biraz yavaş okuyup 
uzatmaya çalışarak, hüngür hüngür ağlayarak bitirdim... Çok 
zor oldu Serra’dan ayrılmak. Biliyorum tam bir ayrılık değil 
bu. Her zaman olduğu gibi bu zorlu sınav sürecinde de Serra 
yanımda olacak. Onun sorunlarını beraber aştığımız, hayat 
yolunda beraber yürüdüğümüz gibi o da bana destek olacak. 
Üniversitenin taşlı ve zorlu yollarında beraber yürüyeceğiz. 
Ve Serra'nın otuzlu yaşların başlarında bitirdiği hikâyesi 
benimle (bizimle) devam edecek.  

Ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Karakterleriniz 
hayatın içinden, bu kadar canlı olduğu için... Onları gerçek 
hayatta yaşatmayı başardığınız için... Her birimizin içindeki 
kahramanları bulup çıkardığınız için... Ve en önemlisi bize 



sizin gibi değerli, gençleri anlayan, onlarla yaşayan bir 
yazarın eserleriyle büyüme şansı verdiğiniz için...  

Dediğim gibi ne yazık ki artık Serra ile dostluğumuz bitiyor. 
Bundan sonra Serra'nın yaşamını izleyip kendimizden izler 
bulamayacağız. Ama dostluğumuz anılarla sürecek. En zor 
zamanlarımızda Serra yanımızda olacak...  

Kaleminizin hiç durmaması, eserlerinizle verdiğiniz 
aydınlığın hiç sönmemesi dileğiyle... Umarım Serra’ların 
hikayeleri devam eder.  

Gamze  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İpek Ongun ve Ben.  
      
Bu mesajın size ulaşıp ulaşmadığını bilmiyorum. Bu benim 
blogumda yazdığım bir yazı, paylaşmak istedim. 
 
Bir Genç Kızın Gizli Defteri'ni okuduğumdaki anı defteri 
merakımı asla unutmam ben. Serra 'nın yazma merakı benim 
edebiyata olan merakımı da arttırmıştı aslında. Her ne kadar 
yabancı yazarları tercih etsem de kitap okurken, İpek Ongun 
kadar hayatı gençliğin ağzından iyi anlatan başka bir yazar 
okumadım. Tamam, belki Sophie Kinsella kadar 
güldüremeyecek kitapları var ama Serra Noyan her zaman 
benim için büyümüş de küçülmüş biri olarak kalacak gibi. 
Belki de bütün arkadaşlarım HP ile büyüdü, ama ben 
gerçekten de Serra ile büyüdüm. Sadece ilk kitabını 
okumuştum başta. Bir solukta. Gerçekten karşımdaki kitabın 
samimiyeti ile büyülendiğim zamanı hala hatırlarım. Okul 
arkadaşlarıma önermiştim hemen, ilk yorumum elbette şuydu; 



"Bayılacaksın!" İlk kitabı okuduğumda Serra Lise 1'deydi. 
Sonra tabi ben başka kitaplara geçtim, her ne kadar bu seriye 
devam etmem gerektiğini bilsem de. Birkaç ay sonra ise 
arkadaşımın kitaplığını karıştırırken o yazarı gördüm, İpek 
Ongun. Kitabın adının bir önemi olduğunu düşündüğümü 
söyleyemem, yazarın o olduğunu bildiğimden kitabın güzel 
olacağından yüzde yüz emindim tabi. Yaş 17'ydi o kitap. Hala 
yanımdaki kitaplıkta durur ve ben ilk okuyuşumdan sonra 3 
kez daha okumuşumdur da. Kitabı ilk açtığımdaki hayal 
kırıklığım başkaydı, bu kitapta Serra Noyan yoktu. Başta 
okumaktan vazgeçecektim ama sonra ortaya bir Bahar Çıktı. 
Bu kitabın kahramanı ile Serra fazlasıyla benzeşiyordu, ama 
daha ilk sayfalardan anlayabilirdiniz ki Bahar daha acılıydı 
çünkü annesini kaybetmiş ve hayata tutunma çabasına 
girmişti. Tabi Serra'nın da vardı sorunları, annesi-babası 
boşandığındaki isyanlarını çok kez okumuştum. Yaş 17'de 
bitti tabi, onda da bir mutlu son teması işlenmişti. Genelde 
tüm arkadaşlarımda "Kitap mutlu sonra biter mi ya?" tepkisi 
vardı ama ben içten içe her zaman bunu sevmişimdir çünkü 
kitabın mutlu sonu benim de mutlu sonum olur genelde.  
 
Ondan sonra Bu Hayat Sizin’i okuduğumu hatırlarım, küçük 
şeylerden mutlu olmak adına İpek Ongun 'un iyi insan iyi 
Hayat teması kitabı okuduğunuz anda yüzünüzdeki 
tebessümle eşdeğerdir.  
 
İnternetteki tepkilere bakmıştım bir ara, Serra'yı ya da Bahar'ı 
gerçekçi bulmadıklarını yazmışlardı genelde. Serra Noyan 
yazdığınızda sanal sözlüklerin çoğunda da var bu. Ama 
okuduğum o kadar kitap arasında hep acılı bir karakter 
olduğundan, okudukça insanın da acı çekesi geliyor. Ben bu 
kitabı okuduğumda mutlu oluyorsam, realistik olmasına gerek 



duymam zaten.  
 
Ayrıca genç kızlıkta sadece umutsuzluğun, ayrılıkların ya da 
isyanların bulunmadığını anlatır bence İpek Ongun. Olmamız 
gereken kişiyi anımsatır, bunu realistik bulmamak bize 
kaldıysa bulmaya da biliriz, ama sırf gerçekçi olmadığı için 
Serra sadece aptal bir rol modeli değildir benim için. Kendi 
içimdeki ve hepimizin içindeki Serra'yı dışa vurmak 
gerektiğini bilmeyen sanal blog yazarlarına hayranlığımı bir 
kez daha belirtmek isterim, onlar her zaman acının ve 
umutsuzluğunun kraliçesi olan karakterlerin başrol olduğunu 
kitapları okumaya devam etsinler…  

Göksu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

İpek Abla,  
 
Söyleyecek çok şeyim var ancak hangi birinden 
başlayacağımı bilememenin kararsızlığı içerisindeyim şu an. 
Bu yazımı aslında bir mektup olarak göndermek isterdim, 
gerçi mailim bile eline ulaşır mı bilmiyorum. Sadece 
okuyacağını umuyorum tüm kalbimle.  
 
4. sınıftan beri günlük tutuyorum bende, şu an 10. Sınıftayım. 
Neredeyse 17 olacağım. Küçük yaşımda nereden aklıma geldi 
yazmak, bilmiyorum. Ancak iyi ki gelmiş. Çünkü şu halimle 
Serra'yı daha iyi kavradığımı düşünüyorum.  
Serra... Benim beş yılda on beş yaş büyüyen düşünceli, 
mükemmel arkadaşım. Her şeyinin ilkine tanık olduğum güzel 
insan.  
 
İtiraf ediyorum İpek Abla, Serra'ya layık olamadım şu son iki 
yılda. Olduğum kişi, olmak istediğim kişi ve yaptığım 



davranışlar arasında o kadar büyük bir fark var ki. Çizgiden 
saptım. Ama ne olur yanlış anlama, çok kötü ya da geri 
dönülemez hatalar yapmadım. Sana bu en içten halimle 
yazıyorum. Sadece Serra'ya layık olamadım. Senin, gözlerin 
parlarken, aferin benim güzel kızıma diyebileceğin şekilde 
olamadım. Çok uzak değilim belki öyle olmaya ancak nasıl bu 
hale gelmeme izin verebildim diyerek kendimi bir türlü 
affedemiyorum.  
 
Bu son kitabın, Taşlar Yerine Otururken, beni derinden 
etkiledi. Kendime gelmemi sağladı desem yeridir. Bir an 
durdum ve "Ne yapıyorum ben?" dedim. Senin kitabını tekrar, 
tekrar okumak bana geleceğim hakkında çabalamak için şevk 
verdi.  
 
Moralinin bozulmasını ya da karamsarlığa kapılmanı istemem 
ben İstanbul' da iyi bir Anadolu lisesinde okuyorum ve 
notlarım çok iyiden düşük belki ama ortadan yüksek. 
Bulunduğum çevrede olan biten çoğu şeyin farkındayım, 
içinde olduğum ergenlik döneminde hissedeceğim normal 
olan, olmayan her şeyi biliyorum. İçinden geçtiğim evreleri 
yapmam ve yapmamam gerekenleri... Her şeyin farkındayım 
İpek Abla.  
 
Ve bu senin sayende oluyor. Eğer ben bugün sadece; nasıl 
erkeklerin ilgisini çekerim, şu markanın şu kıyafetini nasıl 
alırım, şu ortama nasıl girerim vs. şeklinde düşünen bir genç 
kız değilsem bu sizin, senin başarındır İpek Ablacığım. Bana 
yol gösterdin. Ve hala gösteriyorsun. Kendimi kaybolmuş 
hissettiğimde, içimde bir boşluk oluştuğunda hep senin 
kitaplarından güç aldım. İşte dedim işte ben böyle bir genç 
olmalıyım.  



Çevresinde yaşananların bilincinde olan, duyarlı, çalışkan, 
azimli, hayatı 'farkında olarak', 'iyi ki'lerle yaşayan bir genç. 
Benim için karanlık tünelin sonundaki ışık değil, yanımda 
mum yakan ve tünelden kurtulacağımızı söyleyen arkadaşım 
oldun sen. 
Bir arkadaşım bana senin kitaplarını okumadığını 
söylediğinde bu bana mümkün normal gelmiyor. Allah Allah 
diyorum, nasıl okumaz, hiç mi kitap okumuyor? Hemen 
şiddetle tavsiye ediyorum. Bu diyorum büyük eksiklik, çok 
büyük.  
Bazen günlüklerime Serra gibi yazdığımı fark ediyorum. Bu 
beni mutlu ediyor. Hele son kitabı okurken İpek Abla, Taşlar 
Yerine Otururken'i okurken bir an karakterleri gerçek sandım. 
Sanki Pera Palas Otele gidip günlerce beklersem belki 'kızlar' 
orada tekrar buluşacak ve bende onları görebilecekmişim gibi 
geldi. Ve şuna eminim ki eğer oraya gidersem 'Serra daha 
önce buradaydı.' Şeklinde hissedeceğim.  
Üstelik kitabın Mayısta çıktı. Tam doğum günümde... Sanki 
hediyeymiş gibi hissettim, öyle mutlu oldum ki.  
Bu benim sana teşekkür mektubum olacaktı ancak biraz itiraf 
ve günah çıkartma gibi oldu sanırım, özür dilerim İpek Abla.  
Eğer bu gerçekten sana ulaşırsa, lütfen teşekkürlerimi kabul et 
İpek Ablacım. Bana üzgün olduğum zamanlarda güç verdiğin, 
kaybolmuş anlarımda yolumu bulmamı sağladığın için 
teşekkürler. Yalnızlığımda, kendimi yalnız ama mutlu 
hissetmemi sağlayan bu muhteşem kitap serisini yazdığın için 
teşekkür ederim. Benimle Serra'yı tanıştırdığın için 
teşekkürler.  
Bana Serra'yı verdiğin için teşekkürler.  
Bunu istemeye hakkım yok, biliyorum. Ama ne olur bitirme 
kitaplarını. Ne olur son deme. Orada gördüğüm her 'son' 
kelimesi içimi burkuyor. Sen hep yaz, hep yaz. Çünkü sen 



yazdıkça, benim gibi hisseden milyonlarca gencin yüreği 
ısınıyor, küt küt çarpıyor. Bizi mutlu et, bu yürekleri ısıt, 
sevgiyle ve bir bütünün parçası olmanın verdiği o doyurucu 
hisle sarıp sarmala bizi.  
Kullandıkça, kelimenin kalitesi düşüyormuş gibi geliyor 
bazen bana, sevmek fiili mesela. Ne kadar çok kullanılıyor. 
Bu yüzden fazla kullanmayacağım İpek Abla. Biz seni çok 
seviyoruz.  
Ben seni çok seviyorum. Lütfen o mumun bitmesine izin 
verme.  

Kardelen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sevgili İpek Ongun Merhaba! 
 
Şu an saat sabahın 2 bucuğu ve ben almış laptopu kucağıma 
size yazıyorum. 16 yaşında, Almanya’da yaşayan bir genç 
kızım.  Dün akşam elime geçen “Bir Genç Kızın Gizli 
Defteri” serisinin son kitabını az önce bitirdim…   
Ve gözyaşlarımı yine tutamadım. Serra’nın deyişiyle “… o 
aptal gözlerim yanmaya başlamaz mı…”  
Öncelikle sana teşekkür etmek istiyorum. Hayatıma 
kattıkların için. Hayata başka bir pencereden bakmama 
yardımcı olduğun için, hayatın güzelliklerini" pırıltılarını" 
görmemi sağladığın için.  
5 yıl önce Türkiye’ye tatile gittiğimde tesadüfen girdiğim 
kitapçıdan Serra' nın ilk günlüğü elimde öylece eve gittim. O 
benim ilk Türk kitabımdı. Anneme minnettarım ki, ben 
okumayı daha yeni yeni öğrenirken bana kitaplar aldı ve ben 
tam bir kitap kurdu oldum. Senin kitabin dolabımdaki 
yaklaşık 130 Alman arasında tek Türk kitabi olduğu için biraz 



endişeliydim. Acaba okuyabilecek miydim? Anlayabilecek 
miydim? Okumaya başladım. Serra' yı tanıdım, onunla 
güldüm, onunla ağladım. Ve Türkçemi geliştirdim.  
Bugün buradaki gençlerle aramızdaki farkın büyük bir nedeni 
sensin.  
Ben hem Türkçeyi daha iyi anlayan, daha iyi konuşabilen, 
hem de "hayati ıskalamayan, modern ve seçkin bir genç" olma 
yolunda ilerliyorum. Günlük tutuyor, kendime sorular 
soruyorum. Şık bir restorana gideceğimizi öğrendiğimde, 
senin kitabındaki yemek kurallarına, sofra düzenine 
bakıyorum. Aylar öncesinde keşke buradaki tarih derslerinde 
de azıcık olsa Atatürk’le ilgili konuşabilsek diye 
düşünüyorum ve kısa bir zaman sonra "Aysun’u" tanıyorum 
ve "Özgür Abi" bana Atatürk’ü anlatıyor. "Şimdi Düğün 
Zamanı"nı bitirdiğimde nasılda ağlamıştım, artık Serra’yı hiç 
bir zaman okuyamayacağım diye. Ama simdi gerçekten bitti.  
Ve ben sana, yıllardır bana destek olan, hiç yalnız 
bırakmayan, kitaplarıyla bu "engin bir deniz gibi uzanan 
hayatin" daha çok başındayken elimden tutan kadına teşekkür 
etmek istiyorum.  
Serra'yı. Dilek'in patavatsızlığını, Melis'in anaçlığını, Sıla'nın 
sakinliğini, Oktayı, Özgürü, Selini herkesi, ama herkesi çok 
özleyeceğim ama eminim ve bu kesin kararım ben şimdi 
onlardan ayrılsam bile ilerde benim kızım bu kitapları 
okuyacak ve onları tanıyacak.  
Seni çok seviyorum ablacım, gerçekten çok!  
Kitapların bana, atacağım her adımda yardımcı olacak bunu 
biliyorum.  
Rabbim meleklerini hiç yanından ayırmasın, mutluluklar 
seninle olsun. Almanya’dan sevgiler, kocaman öpücükler...  
 

Tülay 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgili İpek Hanım  
 
Beylikdüzü - TUYAP kitap fuarında size hasret yığınla 
hayranınız arasına karışmış olan beni hatırlamanız zor. Şöyle 
bir ipucu verebilirim. Öğrenciler ve çocukları için soru soran 
velilerle dolu konuşmanızı yaptığınız salonda, sizi kendisi için 
dinlemeye gelen tek kişi bendim. Salondan tam ayrılırken 
ayaküstü tanışma fırsatını bulduk. İşte simdi o kısa süreye 
sığdıramadıklarımı anlatmaya çalışacağım.  
İsmim Lakme  ..yaşımda bir … uzmanıyım (bu yaşta başka 
okurlarınız var mı?)  
Evet, itiraf ediyorum. Oğlum kitabınızı okumayarak bir 
kenara atınca onun kitap sevgisizliğine çok üzülmüştüm. 
Herkesin aynı alışkanlıklara sahip olamayacağı, kitap 
sevgisinin de kısmen sonradan, çokça içten gelen bir 
alışkanlık olduğunun bilincinde olarak bir kenara atılan kitabı 



ben elime aldım. Niyetim şöyle bir göz gezdirmekti. Sabah 
ezanının sesiyle beraber uzaklardan gelen bir horozun ötüşünü 
duyduğumda, kitap bitmişti. O gün ilk işim o ana kadar 
yayınlanan tüm kitaplarınızı almak oldu. İlk düşüncem ki (o 
günden bu yana aylar, hatta yıllar geçmesine rağmen) hala 
geçerliliğini koruyor, kitaplarınızın salt gençlik kitabı olarak 
lanse edilmesiyle size ne kadar büyük haksızlık yapıldığıdır. 
Tamamıyla reklam şişirmeleri sayesinde "ünlü ve meşhur" 
tanıtılan bazı yazarlarının romanların aksine sizin "Serra" 
serisinden biz erişkinlerin de öğreneceği o kadar çok şey var 
ki ...  
Bir tesadüf sonucu o ilk kitabı elime almasaydım, ben de o 
"şanssız" erişkin çoğunluğa dahil olacaktım.  
Serinizde kendimle ilgili çok benzerlikler buldum. Boşanmış 
bir anne babanın çocuğuyum ben. Ne yazık ki Serra kadar 
olgun bir anne babaya sahip olamadım ve yaşadığım 
İstanbul'da, ergenliğimin en zor dönemleri onların kişisel 
hesaplaşma ve çatışmaları içinde bir ping pong topu olarak 
geçti. Bundan dolayı erken yaşlardan itibaren kendi 
ayaklarımın üstünde sağlam basmayı öğrenmek zorunda 
kaldım. Üniversite sınavlarında ……fakültesini kazanmam 
kurtarıcım oldu. Serra'nın üniversite öğrenciliğinde tarif 
ettiğiniz Ankara'yı dolu dolu, benzer şekilde yaşadım ben - en 
güzel anılarım o yıllara ait. Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan 
geçmez bir ilçesinde 2.5 yıllık zorunlu hizmetimi 
tamamladıktan sonra tekrar ……'ye dönerek ihtisasımı 
tamamladım ve son durak yine İstanbul. Uzmanlığımı 
yaparken evlendim ve oğlum doğdu. İlginçtir eşimi seçerken 
(sizin kitabınızı okumaya daha yıllar vardı) içgüdüsel olarak 
sizin tüm önerilerinizi uygulamışım (Özetle, evlilik temelini 
"Hoş çocuk" tezi üzerine oturtmamışım!) 17 yıldır süren 
harika, hala sevgi ve saygı dolu bir evliğe sahip olmanın sırrı 



bu mu acaba?  .  
Son kitabınızda cesurca, ki bunu bir devrim olarak 
görüyorum, "sorunlu, bencil, çocuklarının hayatını zindana 
çeviren" annelerden de bahsederek, ezbere tüm annelerin iyi, 
kutsal, cennetlik oldukları safsatasını bertaraf ettiniz. 
İnsanların hepsi aynı ölçüde iyi mi ki annelerin hepsi melek 
olsun? Tahmin ettiğiniz gibi benim annem bu son sınıfa dahil. 
Ömrümce tüm yaşadıklarımdan sonra, anneme bir insan 
olarak tüm görevlerimi yerine getirmeye çalışıyorum ancak 
sevgi bunların içine dahil değil. Oğluma da yaşadıklarımdan 
ders alarak annemin hatalarını tekrarlamamaya çalışıyorum, 
siz göstermemiş miydiniz okuldaki derslerin aksine, hayatla 
ilgili derslerinin tersten öğrenildiğini? Yine bu son kitapta 
turizm'den de fazlaca bahsettiniz. Seyahati çok sevdiğim için 
ve turizmin içinde çok sevdiğim bir arkadaşım (Defne'yi 
tanıyor) olunca, o konuları okumak ta ayrı bir zevk verdi.  
 
İstinasız tüm kitaplarınızda muhteşem akıcı üslubunuz 
sayesinde ilk sayfadan itibaren satırların arasından olayların 
içine girip kendim yaşıyorum her şeyi. Ve öğreneceğim o 
kadar çok şey olduğunu fark ediyorum ki... Hatta her yeni 
romanı beklerken yaptığım tekrarlarda bile yeni şeyler 
öğrenebiliyorum. Sayenizde, tutum ve davranışlarımda 
bilinçli olarak değişiklikler yaparak daha olumlu hareket 
ediyorum, karşılığı da gelmekte gecikmiyor zaten.  
Teşekkürler tekrar, İpek Hanım.  
Gerek yayınlanan röportajlarınızda, gerek izleme fırsatını 
bulduğum TUYAP'taki konuşmanızda hep Uzman 
olmadığınızı vurguladınız. Allah'tan değilsiniz. 
Profesyonelliğin sığ kısır döngüsü içine girmeden, 
amatörlüğün özgür kanatları üzerinde, vermek istediklerinizi o 
kadar güzel aktarıyorsunuz ki. Lütfen, hangimiz, ders vermek 



için yıllarca eğitim alarak yetişen hocalarımızın (bazı 
istisnalar dışında) sınav ve ceza korkusuyla öğrettikleri 
dersleri hatırladığımızı söyler misiniz? Peki ya (özellikle 
benim için geçerli bu) zevkle okudukları kitaplardan 
öğrendiklerimiz? Mümkün mü onları unutmak?  
Evet, tüm bu anlattıklarımdan tek bir sonuç çıkıyor. DEVAM.  

Lakme  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sevgili İpek Ongun... 
  
Merhabalar  nasılsınız?  
 
Ben Merve. Bilmiyorum bu mail adresini hala kullanıyor 
musunuz ama uzun zamandır sizinle iletişim kurmak için bir 
fırsat ararken bulduğum bu fırsatı değerlendirmek istedim.  
Kitaplarınızın çoğunu ve Bir Genç Kızın Gizli Defteri 
serisinin tüm kitaplarını tekrar tekrar okudum. Biliyorum bu 
tarz mailler size çok fazla geliyordur ama ben sadece size 
teşekkür etmek istiyorum.  .  
Serra'yı ilk okumaya başladığım dönemden bu güne kadar 
onun yaşadıklarıyla benim yaşadıklarım o kadar aynıydı ki... 
İlk kitabı okuduğum dönemlerde annem ve babam 
boşanmışlardı. Serra sayesinde bunları yaşayanın sadece ben 



olmadığımı ve bununla nasıl başa çıkacağımı öğrendim ve 
hatta Serra'yla benzerliğimiz o kadar fazlaydı ki aynı 
dönemlerde üniversiteye girdik ve son kitabı okurken bir ay 
sonra gerçekleşecek düğünüm için hazırlıklar yapıyordum:)  
 
İşte bu yüzden ergenlik döneminin başlarından 22 yaşında 
olduğum bugüne kadar hep yanımda oldu Serra ve bundan 
sonra da olacak. Hatta ileride bir kızım olursa onun da bu 
kitapları okuması için elimden geleni yapacağım.  
Biliyorum milyonlarca okurunuz sizden serinin devam 
kitabını istiyor, siz ne kadar bu son deseniz de yüreğimiz ve 
aklımız bunu kabullenmek istemiyor ve ben yeni evli bir genç 
bayan olarak; evliliğin güzel ve zor anlarım yaşarken 
Serra'nın evliliğinde de bu olaylarla karşılaştığında neler 
yaptığını ve hangi yolu izlediğini bilmek istiyorum. Belki de 
bu mail size hiç ulaşmayacak ve çok büyük bir ihtimalle yeni 
bir Serra kitabı olmayacak ama yine de içimden geçenleri 
sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu benim için çok 
önemliydi.  
Sizi ne kadar sevdiğimi ve daha önemlisi ne kadar saygı 
duyduğumu da eklemek istiyorum...  
Her şey için; bu güzel kitaplar için, bu duyarlılık için, bu 
sevgi doluluk içi ve her şeyden önemlisi ilk gençlik gibi çok 
zor bir yolculukta benim ve daha bir sürü genç kızın yoluna 
ışık tuttuğunuz için çok teşekkürler... 
 

Merve  
Not: sanırım bunu söylemeden edemeyeceğim.  
LAY LA Y LOMMM:) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merhaba İpek Ongun, 
  
Ben Balıkesirden Mine. 15 yaşındayım ve kitaplarınıza 
bayılıyorum. İlk olarak ben kitap okumayı hiç sevmeyen 
biriydim. Ve çok duygusal ... sbs stresi vardı üzerimde her 
şeye sinirlenip ağlıyordum. Annem beni Dursunbey Devlet 
Hastanesinin Psikoloji bölümüne götürdü orada bi abla vardı 
ve benimle uzun uzun konuştuktan sonra bana Mine kitap 
okumasını seviyor musun diye sordu benim cevabım HAYIR 
olmuştu. O abla bana" sbs’ye gireceksin ve paragrafları hızlı 
ve anlayarak okuman için kitap okuman şart, sana seveceğin 
ve kendini içinde bulacağın bi kitap tavsiye edeceğim dedi ve 
bir kâğıda İpek Ongun bir genç kızın gizli defteri yazıp verdi. 
Ben istemeyerekte olsa kağıdı aldım anneme gösterdim 
Balıkesir’e geldiğimizde kitapçıya girdik ve annem kitabı 
bana aldırdı bana okumam için verdi bende zorla okumaya 



başladım. Ama birden kitabın içinde buldum kendimi ve 
kitabı 1 günde bitirdim serinin diğer kitaplarını almak için 
sabırsızlanıyordum. Tüm seriyi okudum. Diğer kitaplarınızı 
da okumaya başladım kitaplarınız o kadar akıcı ki beni atık 
kitap okumaya itti. Geçen gün kitapçıya girip kitaplara 
bakıyordum ki ne göreyim bir genç kızın gizli defteri 10 
çıkmış kitabı görünce çığlık attım etraftaki herkes bana bakıp 
deli diye düşünmüşlerdir. Hemen kitabı alıp eve geldim ve 
hemen okumaya başladım... Ve yine başarılı bi kitap 
çıkartmışsınız sizi tebrik ediyorum... Kitaplarınızı ve sizi çok 
seviyorum...  
Sizden bir şey rica etmek istiyorum: ben size serinin son 
kitabını adresinize göndersem bana imzalayıp geri postalar 
mısınız lütfen bunu çok istiyorum... sizi çok seviyorum. 
 

Mine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Merhaba, 

Hayatımda benim için önemli yeri olan kitaplarımın arasında 
da baş köşede yerini almış olan kitapların kurucusu... Her 
genç için daha doğrusu tıpkı "Bir Pırıltıdır Yaşamak" adlı 
kitabınızda tanımladığınız "kalabalık içinde hemen fark 
edilen, ayrıcalıklı ve dinamik" genç için bir yol gösterici 
olmuş eser ve ilkelerinizle hayatımda o kadar farklı bir yeriniz 
var ki... Her bir günü daha "yaşanmış" kılmak ve çözümlerin 
birer parçası olabilmenin en büyük örneğisiniz belki de biz 
gençler için...  

Adım Etkin ve 15 yaşındayım. İsminizi ilk duyduğumda 
ilkokul 5. sınıfa gidiyordum.  
Daha o zamanlardan çok okuyan biriydim ama gerek 
yaşımdan, gerek okuduğum kitaplardan ötürü hayatım 
boyunca bir kılavuz olarak benimseyeceğim, hayat felsefemi 



bulacağım o kitabı bulamamıştım. Taa ki her zamanki 
hoşluklarından birini yapan ağabeyimin okuldan dönüşünde 
elinde bir hediye paketiyle çıkıp gelmesine kadar... Belki de 
bu yüzden hediye kavramıyla kitap kavramı bende oldukça iç 
içe geçmiştir. Çünkü hediye kitap almaktan hoşlandığım 
kadar vermekten de çok hoşlanmama rağmen bir çok insan 
için bunun pek anlamı yok... Ama diyebilirim ki eğer 
aldığınız şey sizi iyi anlamda değiştiriyorsa ve bu bir kitapsa 
bunun yaratıcısı hem kütüphanenizdeki başköşeyi hem de bir 
dolu övgü mektuplarını hak ediyordur :) Ayrıca biz zaten sizin 
yönlendirmeniz sayesinde "Kitap Kulübü" olarak kitap alıp 
vermeyi tercih ediyoruz :) Paketi açtığım zaman ise hemen 
teşekkürlerimi sunup odama gidip okumaya başlamamı 
sağlayan iki önemli etken vardı. Birincisi almış olduğum ilk 
İpek Ongun kitabında yani "Bir Genç Kızın Gizli Defteri"nde 
var olan kapak resmi, ikincisi ise isminden gelen garip 
çekicilik... Gerçekten hiç çıkmaz o günler aklımdan... Annem 
daha yeni bir gece lambası almıştı bana ve çok seviyordum 
onu... Kitabımı okumaya başladığımda ise lambanın hafif loş 
ışığı altında ve arka planda hafif bir müzikle zamanın nasıl 
geçtiğini anlamamıştım. Sonrasını aldığınız hayran 
mektuplarından, yaptığınız imza günlerinden de çok iyi 
biliyor olmalısınız. Ben büyüyordum kitaplarınızın her birini 
okuyarak... Ve tanıştığım birçok insanın bana yaşımdan çok 
daha olgun olduğumu söylemelerindeki asıl neden bu 
sanırım... Sorgulayarak yaşamayı insan ilişkilerimi doğru 
seviyede tutarak uygulamayı gerçek anlamda Serra'dan 
öğrendim ben... İki sene önce annem ve babam ayrıldığında 
da daima benim için bir teselli kaynağı oldu, ilk aşk 
sancılarımı yaşadığımda da, girdiğim yeni arkadaş 
ortamlarında da ve prensiplerimden ödün vermemem 
gerektiğini her bir tecrübeyle sabit ettiğimde de...  



Her bir kitabınızı artık kaç kere okuduğumu bilemiyorum ama 
hala farklı farklı tatlar vermeye devam ediyor. Ve gerçekten 
bu eserlerin yaratıcısı olarak içiniz rahat olsun İpek 
Ablacığım... Çünkü yeni arkadaş ortamının sıkıntısını 
çekerken, aile içinde çeşitli gerginlikler yaşanırken, aşık 
olurken, beraberinde çok mutlu olurken ya da çok acı 
çekerken, hayatı adım adım yaşayarak öğrenirken yanımızda 
olduğun gibi büyük adımlarımızda da yanımızda olacaksın. 
Üniversite hayatı, iş hayatı, evlilik, hayatı dengede devam 
ettirebilme çabalarımızda... Tıpkı Serra bunları yaşarken biz 
de onun yanında olduğumuz gibi...  
 
Bütün kitaplarınızda olduğu gibi serinin 9. kitabını da 
ağabeyimin alıp kucağıma bırakacağı o günü ben sabırsızlıkla 
bekliyorum. Sizin kitabı yazarken ki heyecanınızla bizim 
okurkenki heyecanımız o kadar paralel ki okurken sizden bir 
parça buluyorum içimde. Varlığınız ve emekleriniz için ne 
kadar teşekkür etsek azdır...Sevgiler.  19.12.2009 
 

Etkin   

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 yıllık okurunuzdan ilk merhaba ...  
 
Ben Ankara'dan Pınar.  Bir Genç Kızın Gizli Defteri'yle 
tanıştığımda dokuz yaşındaydım. Şimdi yirmi dört 
yaşındayım. Ortaokul, lise ve üniversite yıllarında annemin 
eve heyecanla gelip "yenisi çıkmış!" diye bana kitaplarınızı 
uzatması hep mutlulukla hatırladığım anlardır. Bugün 
annemle yine bir kitapçıda gezerken - tam da kasaya 
giderken- İpek Ongun ismini bir kitap üzerinde görünce çığlık 
atıp "Anne Bir Genç Kızın Gizli Defteri'nin yeni si çıkmış" 
derkenki heyecanımı anlatamam! Saat 10'u çeyrek geçiyor ve 
ben yine arada kıkırdayarak, arada gözlerim dolarak bir 
solukta okudum kitabınızı. Bu son olacak demişsiniz, belki de 
onun bilinciyle okuduğumdan, Serra'nın tüm yaşadıkları, 
benim onunla eş zamanlı olarak yaşadıklarım geçti gözümün 



önünden. Nasıl keyif aldım, anlatamam! Ne kadar çok 
seviyorum Serra'yı, aralarda ne kadar özlüyorum. Aslında 
itiraf edeyim, bazılarını on beş belki yirmi kere öylesine bir 
sayfasından açıp okumuşluğum vardır. Kitapların üzerinde 
hep bir yemek lekesi, aralarda kurabiye kırıntıları. Aralara 
kattığınız hikayeleri hep bir yerlere not etmiş, anlatmışımdır.  
Kısacası İpek Hanım, benim ilk gençliğime, gençlik yıllarıma 
damgasını vurmuştur Serra. Bugün yaşamımda ne kadar 
önemli bir yeri olduğunu bir kez daha anladım. Size bizleri 
Serra'yla tanıştırdığınız, yaşamın zorluklarının üstesinden 
gelmeyi, gelemiyorsak kabullenmeyi ve mutlu olduğumuz 
anları dibine kadar yaşayabilmeyi öğrettiğiniz için size çok 
teşekkür ederim. Dilerim yine sizin de Serra özleminiz daha 
önceleri de olduğu gibi ağır basar ve yine de devam eder bu 
kitaplar. Ama eğer sonsa bile, ben sizin amacınıza ulaştığınızı, 
bir çok genci son derece olumlu yönde etkilediğinizi 
düşünüyorum. Büyüdükçe kitabın konusunun yanı sıra sizin 
gözlem yeteneğinize ve aradaki yaş farkına rağmen 20, 25, 30 
yaşında ve 2000'li yıllarda yaşayan bir kadının bakış 
açısından, onun kullanacağı kelimelerle olayları 
anlatabilmenize de hayran kalıyorum. Bu son demişsiniz, 
belki de olmaz. Şahsen ben yaşamımda Serra'dan izler 
bulmaya daha uzun yıllar devam edeceğim...  
Sonsuz teşekkürlerim ve sevgilerimle... İyi ki varsınız.  
 

Pınar 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Geriye baktığımızda, gençlik yıllarımızı daha farklı 
yaşayabilirdik diye yazıklandığımız çok olmuştur. Ne denli 
boş şeylere üzülüp, gurur meselesi yapar, dahası neleri 
görmezden gelirdik... Oysa tek bir kere yaşanıyor... Bunun 
tekrarı yok. Üstelik yaşam kısıtlı… Bu belirli zamanı, en iyi 
şekilde değerlendirmek gerekmekte... Bunları vurgulamak 
istedim en çok. Ellili yaşlarımda elde ettiğim deneyimi, 
birikimimi on beş, on altı yaşındaki gençlerin önlerine 
koyarsam, onlarla paylaşırsam yaşamaya çok daha erken, 
üstelik ertelemeden başlamalarına yardımcı olabilecektim en 
azından... Sorgulamayı, zayıf ve güçlü yanlarını daha kolay 
öğreneceklerdi.. 

İpek Ongun  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

İPEK ONGUN’UN YAŞAM ÖYKÜSÜ 

1942 yılında Ankara’da doğdu.  İlkokulu Ankara TED Kolejinde 

bitirdikten sonra İstanbul’da Arnavutköy Amerikan Kız Koleji 

Edebiyat Bölümünden mezun oldu. 

Yazı yaşamına lise yıllarında Vedat Nedim Tör yönetimindeki 

‘Doğan Kardeş’ Dergisine İngilizce’den çeviriler yaparak başladı. 

Daha sonra çeşitli yayınevleri ve gazeteler için çeviriler yapmayı 

sürdürdü. 

1980 yılında ilk çocuk romanı ‘Mektup Arkadaşları’ yayımlandı. 

‘Yaş On Yedi’ gençlik için yazdığı ilk romandı. Bundan sonra 



kalemini hep gençler için romanlar ve yine gençler için kişisel 

gelişim ve yaşama kültürü alanındaki çalışmalarında kullandı.  

Ongun’un çıkış noktası, gence hizmet… Önce kitabı ve okumayı 

sevdirmek sonra da gençlik döneminin karmaşık sorunlarını, yine 

gençlerle el ele vererek aşmaya çalışmak. 

İki genç kadın ve üç kız torun sahibi Ongun yazı yaşamını çok 

sevdiği Mersin’de sevgili eşiyle sürdürmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İPEK ONGUN KİTAPLARI 

1.Mektup Arkadaşları     1980  
2.Kamp arkadaşları    1982  
3.Ya On Yedi  1987  
4.Afacan1ar Çetesi 1988  
5.Bir Genç Kızın Gizli Defteri 1990  
6.Bir Pırıltıdır Yaşamak 1991  
7.Bu Hayat Sizin 1993  
8.Lütfen Beni Anla 1995  
9.Arkadaşlar Arasında 1997  
10.Kendi Ayakları Üstünde 1998  
11.Yarım Elma Gönül Alma 1999  
12.Adım Adım Hayata 2000  
13.Sabah Pırıltıları 2001  
14.İşte Hayat 2003  
15.Şimdi Düğün Zamanı 2004  
16.Duyarlı davranışlar 2005  
17.Hayat Devam Ediyor 2007  
18.Günler Akıp Giderken 2009  
19.Ya Sen Olmasaydın 2010  
20.Taşlar Yerine Otururken 2011  
21-22-23 Maya'nın Günlüğü  2009 
 
 
 
 
 
 
 



ÇEVİRİLER 
 
 
Yuvasız Çocuk   1979  
Mutluluğun Yolları   1984  
Yürekten Kopup gelen Ses  1989  

Ayrıca 2006 yılında "Bir Genç Kızın Gizli Defteri" kitabının 
sesli baskısı yapıldı.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Frankfurt Kitap Fuarı 
 

 
Mersin, eski adı Türkmen Koleji, şimdiki adıyla 
Bahçeşehir’de adımın verildiği dersliğin önünde 



 
 

Soroptomistlerce verilen başarı ödülü anısı. 
 

 
 

Mersin Akdeniz Rotary Kulübünde Meslek Hizmet Ödülü 
alırken. 



 

 
 

Mersin Başarım Dershanesi’ndeki adımın verildiği  
kütüphane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖDÜLLER 
1991 Yılında TÜYAP Kitap Fuarında "Altın Kitap" ödülünü 
aldı.  

1998 Yılında Oriflame Firmasınca düzenlenen iki yüz elli bin 
kişilik bir halk Jürisince "Yılın En Başarılı Kadın Yazarı" 
seçildi.  

1995-96 Yılında Toros Rotary Kulübü,  

2003-2004 Yılında Akdeniz Rotary Kulübü,  

2006 Yılında Tarabya Rotary kulübü tarafından gençler için 
yaptığı çalışmalar nedeniyle kendisine "Meslek Hizmeti" 
ödülleri verildi.  

2007 Yılında 6. Mersin Uluslar arası Müzik Festivalinde 
"Onur Ödülü".  

2009 Yılında, 8 Mart Kadınlar gününde İçel Soroptimist 
Kulübü tarafından  "Başarılı Kadın" ödülü.  

2011 Yılında Türk Kütüphaneciler Derneğinin 2010 yılı 
içinde 81 ilde yaptığı araştırma sonucunda "Kitapları 
Kütüphanelerde En Çok  Okunan Yazar" ilan edildi.  

2012 Yılında Çukurova Ödülü.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİTAPLARININ FOTOĞRAFLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

İpek Ongun yazabilmek için dünyayı tanımaya devam 
ediyor. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÇUKUROVA SANAT GİRİŞİMİ YAYINLARI 
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