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GÜLÇİN ALPÖGE



GÜLÇİN ALPÖGE
Gülçin Alpöge İstanbul’da doğdu. Amerikan Kız Koleji'ni 
bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’nden pedagoji 
sertifikası aldı. New York Üniversitesi’nde Özel Eğitim 
alanında yüksek lisans yaptı. İki yıl George Washington 
Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Merkezi’nde çalıştı. 
Amerikan Kız Koleji’nde, psikoloji ve sosyal psikoloji 
dersi verdi. Doktorasını, İstanbul Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü'nde psikolinguistik alanında tamamladı. On yılı 
aşkın süre boyunca anaokulu öğretmenliği ve idareciliği 
yaptı. İki anaokulunun kuruluşunu gerçekleştirdi. 2002 
yılında profesör unvanını aldığı Boğaziçi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde çalışırken, 
fakültedeki çocuk yuvasının sorumluluğunu üstlendi. 
Eğitim programları hazırladı, akademik makaleler ve 
kitaplar yazdı. Farklı kültürlerden ve ülkelerden masalları, 



hikâyeleri çocuklar için yeniden anlatan, çocukları farklı 
kavramlarla tanıştıran öyküler kaleme alan Alpöge’nin 
otuz çocuk kitabı bulunmaktadır. Öyküleri Doğan Kardeş, 
Kırmızıfare, Milliyet Çocuk, Bando, Serena e Jogel gibi 
dergilerde yayımlandı. Bazı öyküleri yabancı dillere 
çevrildi. Kendi öykülerini okuduğu CD’si bulunan yazar, 
1974’te yayımlanan Şıpşıp ile Tıptıp isimli dosyasına Arkın 
Yayınları tarafından verilen birincilik ödülünü eşi Atila 
Alpöge'yle paylaştı. 23 Nisan 2012’de, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği bir organizasyonda, çocuklar 
tarafından “En Çocuk Dostu Akademisyen” seçilen Gülçin 
Alpöge, Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli oldu.
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İdil

Saklambaç oynuyorlardı. 
Saklambaç için harika bir yerdi. Kalın perdeler, üst 

üste yığılmış iskemleler, büyük büyük müzik aletleri... 
Saklanmak kolaydı da, saklananı bulmak çok zordu. 

Ama İdil mutluydu. Derslerden, egzersizlerden bu-
nalmıştı. Oyun için hiç zamanı kalmıyordu. Onun için 
de, konsere çağırdığı arkadaşıyla oynamak hoşuna gidi-
yordu. Sahne arkasındaydılar ve konsere zaman vardı 
nasıl olsa. 

Tam saklanacak bir yer bulmak için koşuyordu ki, 
karşısında ünlü piyanist Wilhelm Kempff’i gördü. He-
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men durdu. Piyanist, “Artık sakinleş biraz, küçükha-
nım! Unutma, birazdan bir konser vereceğiz,” dedi. 

Evet, bu dünyaca tanınmış piyanistle birlikte bir pi-
yano konseri vereceklerdi. Nasıl unuturdu bunu. Ama 
beklerken sıkılacağına, eğlenmişti işte. Ne de olsa, hâlâ 
oyun oynamaktan zevk aldığı bir yaştaydı. On bir yaşın-
da. 

Arkadaşını izleyicilerin oturduğu salona yolladı. Ken-
disi de bekleme odasına gitti. Biliyordu ki, piyanonun 
başına geçince her şey güzel olacak. 

İdil piyano çalmayı çok seviyordu. Başladı mı, hiç 
durmadan çalabilirdi. O, Kempff gibi çok tanınmış bir 
müzisyenle de çalabileceğini biliyordu. Konser çocuklar 
için hazırlanmış değildi. Dinleyiciler seçkin kişilerden, 

Wilhelm Kempff’le Paris’teki konsere hazırlanırken, 1953.
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yetişkinlerden, hatta müzisyenlerden oluşuyordu.
İdil ve Kempff birlikte, iki bin dört yüz kişinin önün-

de, Mozart’ın İki Piyano İçin Konçerto’sunu çalarak çok 
güzel bir konser verdiler. Salon alkıştan inledi.

Wilhelm Kempff ve Joseph Keilberth’le, Paris’teki konserden sonra, 1953.
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Çocukluğu

Peki, İdil ne zaman piyano çalmaya başlamıştı? Yeteneği 
ne zaman keşfedilmişti? 

Annesine göre, İdil daha üç-dört aylıkken, huysuzlan-
dığı zaman onu sakinleştirmenin yolu ona ya piyano çal-
mak ya da radyodan müzik dinletmekti. Müzik kesilince 
gene ağlamaya başlardı. O günlerde İdil’i oyalamak için 
onunla fış fış kayıkçı oynarlardı. Çok keyiflenirdi İdil. 
Ama oyun durunca, bu kez o kendi da da daaa'larıyla, 
dört aylık çocuktan beklenmeyecek biçimde, oyunu aynı 
tempoda sürdürürdü.

Küçücükken bile müzik dinlemeye bayılıyordu İdil. 
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İki yaşındayken orkestra eserlerini büyük bir sabırla 
dinler, sonra da piyanoda tek parmakla melodiyi çıka-
rırdı. Dört yaşına geldiği zaman, iki elini de kullanarak 
çalmayı becerebiliyordu. Oysa bir elle bir tuşa basarken, 
aynı anda ötekiyle başka bir tuşa basmayı öğrenmek za-
man ve emek ister. 

Ayakları hâlâ pedallara ulaşamasa da, pedalla elde 
edilen sesi yalnızca tuşları kullanarak verebiliyordu 
İdil. Bu da herkesi çok şaşırtıyordu!

İdil dört yaşında.
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O sıralar küçük İdil’in hocalığını yapan Mithat Fen-
men, ona nota öğretmeye çalışıyordu. İdil ise “telefon 
tellerine konmuş kırlangıçları” andıran bu işaretleri 
okumanın ne işe yaradığını anlamakta zorluk çekiyor-
du. Beş yaşına geldiğinde nota okumayı öğrenmişti ama 
notalardan okumak yerine dinleyerek çalmayı yeğliyor-
du. Anlaşılan, ona böylesi daha kolay geliyordu. Dinle-

İdil, hocası Mithat Fenmen’le.
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diğini bir kerede çalıvermek varken, tek tek notaları 
okumaya ne gerek vardı? 

Kulağı o kadar keskindi ki, biri birkaç notaya birlikte 
basıp sesleri sorsa, notaların hepsini yanılmadan, tek 
tek söyleyebiliyordu. İdil, otomobil kornasından bardak 
şıkırtısına kadar her şeyin sesini nota olarak ifade ede-
biliyordu. 

Bir gün, hocası Mithat Fenmen, İdil’i sınamak istedi. 
Onun bildiği bir eserin bir bölümünü yanlış çaldı. İdil 
hemen, “Bu plak yanlış çalıyor,” dedi ve piyanoya oturup 
doğrusunu çaldı. Ya öğretmenine yanlış çaldığını söyle-
mek istemediği için ya da eserleri radyo ve plaktan dinle-
yerek öğrendiği için ‘plak’ kelimesini kullanmıştı. Evet, 
piyanoda çaldığı parçaları hep dinleyerek öğrenmişti 
İdil. Bir kez dinlediği bir müziği hiç hata yapmadan, 
aynen çalabilme yeteneği vardı. İşte, o günlerde Bach’ın 
bir eserini, radyodan dinledikten sonra hata yapmadan 
piyanoda çalarak, annesini ve babasını çok şaşırtmıştı. 
Kuşku yok ki, başından beri onun kulağı çok keskindi!

İdil, dinlediklerini piyanoda deneyerek ezberlemez-
di. Yetişkinlerin bile birkaç kez deneyerek, çalışarak öğ-
rendiği eserleri piyanoya oturup tek seferde çalıverirdi. 
Anlaşılan, her şeyi kafasının içinde oluşturuyordu. Bir 
ara İstanbul’a gezmeye gitmişler. Orada, onu dinlemek 
isteyenlere bildiklerini çalmış. Sonra da Ankara’da, öğ-
retmeninden yeni dinlediği bir parçayı ilk kez seslen-
dirmiş. “Sen bunu ne zaman öğrendin?” diye soranlara 
ise, “Trende gelirken,” yanıtını vermiş. Demek ki parçayı 
trende, kafasının içinde oluşturmuştu. 
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Buna hiç şaşmamak gerek, çünkü yetişkin İdil bugün 
de ses çıkarmayan piyanoda çalışabiliyor. “Müziği kafa-
mın içinde duyuyorum,” diyor. İdil’in hafızası çok ama 
çok güçlü. Öğrendiği bir eseri uzun bir zaman sonra da, 
hatasız çalabiliyor.

İdil dört yaşında.
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Oyun konusunda başka çocuklardan farkı yokmuş 
İdil’in. Koşmayı, oynamayı çok severmiş. Dört yaşların-
da bahçede oynarken, yolda, evin hemen yakınında boş 
bir puset bulmuş. Hemen binmiş ve yokuş aşağı kaymaya 
başlamış. Çok hoşlanmış bundan. Giderek hızlanan pu-
setin içinde keyifle uçuyormuş sanki. Neyse ki yoldan ge-
çen biri puseti durdurmuş. Yoksa bir kaza çıkabilirmiş. 

Bunun gibi başka yaramazlıkları da olmuş İdil’in. İlk 
kez anahtarla kapı kilitlemeyi öğrendiği zaman, dayıla-
rının ve yengelerinin oturduğu odanın kapısını bir güzel 
kilitlemiş ve anahtarı da bahçeye atmış. Dâhi de olsa, 

Ressam Adnan 
Varınca’nın on 
yaşındaki İdil Biret 
portresi.
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muzip bir çocukmuş işte. Neyse ki, Adnan Amca1 gelmiş 
de bahçede anahtarı arayıp bulmuş. Böylece olay tatlıya 
bağlanmış.

İdil hayvanları, özellikle de kedileri çocukluğundan 
beri çok sevdiğini söylüyor. O dört yaşlarındayken, ka-
sabın çok güzel bir kedisi varmış. İdil kediye bayılırmış. 
Bembeyaz bir Ankara kedisi. İdil seviyor diye kasap ke-
diyi ona vermiş. Çok sevinmiş İdil. Bir gün, İdil onunla 
oynamak, konuşmak istemiş. Oysa kedi tembel tembel 
salonda yatıyormuş. Yanına gidip kedi gibi miyavlamış. 
Kediden bir tepki gelmeyince, tüylerine doğru üflemeye 
başlamış. Nefesi daralana kadar üflemiş. Neden öyle 
üflediğini soranlara da, “Baksanıza, sıcaktan bunalmış 
zavallı,” demiş. Başka bir gün, bebeğine giydirdiği gibi 
kediye de elbise giydirmek istemiş. Annesi, “O senin 
bebeğin değil, onunla öyle oynayamazsın,” deyip, kediyi 
kurtarmış. İdil kediyle oynamayı, ona bakmayı öğren-
miş, ama kedi onda alerji yapınca, kasaba geri vermek 
zorunda kalmışlar. İdil çok üzüldüğünü anımsıyor. “Bir-
den bir arkadaşını kaybetmek gibi bir şey,” diyor. Bunlar, 
onun çok küçüklük anıları. 

İdil dört yaşındayken, Ankara Konservatuvarı’nın salo-
nunda, Mithat Fenmen ile Orhan Borar bir konser vere-
cekler. Bu konsere İdiller de davetli. İzleyiciler arasında 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de bulunuyor. İdil’in piyano 

1 Adnan Varınca, tanınmış bir ressam.
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çalabildiğini duymuş. Ondan bir şeyler çalmasını istiyor. 
İdil’in yanıtı, “Konseyden sonya çalayım,” oluyor. (Çünkü 
o daha dört yaşında ve “r” harfini söyleyemiyor.) Konser 
bitince, İdil’i sahneye çıkarıyorlar. Ancak piyanoya elleri 
yetişemiyor. İskemlenin üstüne nota kitapları koyarak 
oturtuyorlar. İdil üç parça çalıyor. Evinde oyuncakla-

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yle birlikte, 1946.








