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evgili Melodi bize kısaca kendinden
bahsedebilir misin?

İlkokulu ve ortaokulu Adana’da
okuduktan sonra 13 yaşımdan beri ai-
lemden uzakta yaşıyorum. Liseyi
İzmir Amerikan Koleji’nde yatılı olarak
okudum. Lisenin son iki yılında Ulus-

lararası Bakalorya (IB) eğitimine dahil oldum.
Okul rehberlik servisi ilk başta tereddüt etti-
ğim için bana “standart seviye matematik”
programını tavsiye etti, ama ben “yüksek se-
viye matematik” programını tercih ettim ve
matematik dersinin bitirme projesi olarak mü-
zikle matematik ilişkisini inceledim. Küçük
yaşlarımdan itibaren müzikle iç içe bir gelişi-
mim olduğundan ve lise yıllarımda piyano ça-
lışım geliştiği, besteler yapmaya başladığım
için matematikle müziğin ilişkisini ele almam
bana çok faydalı oldu. Matematik vurgusunu
özellikle paylaşıyorum, çünkü üniversite eğiti-
mim müzikle ve sosyal bilimlerle devam etme-
sine karşın matematik ve istatistik hep ilgimi
çekti ve kendimi bu konularda hep geliştirdim.
Çocukları, gençleri sözelci veya sayısalcı diye
etiketlemek ve gelişimlerini tek kanalda sür-
dürmeleri için yönlendirmek yanlış geliyor
bana.

IB programını özellikle yurt dışında üniver-
site eğitimini tercih edecek gençler için tav-
siye ederim. IB programı araştırmaya yaptığı
vurguyla güzel bir üniversiteye hazırlık prog-
ramı aynı zamanda. Ayrıca beni Amerika’daki
inter-disipliner eğitim hayatına da hazırladı.
Liseyi bitirirken 2014 yılında istisnai bir eğitim
yaklaşımı olan Bennington College’dan tam
burslu kabul aldım. Amerika’nın en özgür-
lükçü eyaleti olarak bilinen Vermont’ta yer
alan Bennington College’da klasik dar alanlar
yok ve her yıl sonunda bir komiteye eğitim
planınızı onaylatıyorsunuz ve belli bir disiplin

içinde dilediğiniz dersleri seçebiliyorsunuz.
Dolayısıyla 2014-2018 yılları arasında Ben-
nington’da sosyal bilimler, müzik, ve toplumsal
proje üzerine multi-disipliner bir eğitim aldım.
Sosyal bilimler altında sosyal psikoloji, siyaset
bilimi, sosyoloji, antropolojinin yanı sıra barış
ve çatışmaların çözümü alanlarından dersler
aldım. Müzikte ise piyano, beste ve kompozis-
yon üzerine dersler aldım. Üniversite hayatım
boyunca Davis Projects for Peace adlı bir vak-
fın her yıl farklı üniversitelerden yüz öğrenciye
barış projesi gerçekleştirmek üzere verdiği
fonu iki kez alma başarısı gösterdim ve bu
vakfın ve benim üniversitemin tarihinde bu
fonu iki kez kullanan ilk ve tek kişi oldum. Sı-
nırları Aşan Armoniler adını verdiğim ilk barış
projemi öğrenciliğimin ikinci yılında gerçekleş-
tirdim ve Ermenistan’da Erivan’da ve Türki-

İÇİMİZDEN BİRİ

S

ROTARY GLOBAL SCHOLARSHIP BURSU KAZANAN MELOD> VAR DÖNGEL:

“KAFAMA KOYDUĞUM ŞEYLERİ
YAPMAK İÇİN GAYRET

GÖSTERDİM VE PES ETMEDİM”

“Çocukları,
gençleri

sözelci veya
sayısalcı diye

etiketlemek ve
geli<imlerini
tek kanalda

sürdürmeleri
için

yönlendirmek
yanlı< geliyor

bana.”



ROTARY DERGİSİMAYIS 2022 19

ye’de İstanbul’da konserler de verdiğimiz bu pro-
jede iki kültür gençleri arasında köprü kurulmasını
sağlamaya çalıştım. Sınırlar Ötesi Şarkılar adını
verdiğim ikinci barış projemi ise öğrenciliğimin
son yılında Kıbrıs’ta gerçekleştirdim. Kıbrıslı Türk-
lerin ve Kıbrıslı Rumların geçmişten anılarını, hi-
kâyelerini topladım ve bunların her biri için
besteler yaparak toplam 10 şarkı oluşturdum. Biri
tampon bölgede olmak üzere üç konserde bu şar-
kıları Kıbrıslı Türklerle ve Kıbrıslı Rumlarla pay-
laştım. Projelerin detaylarını 2019 yılında “Songs
Across Boundaries” adlı TEDx konuşmamda an-
lattım.

Lisans eğitimimden sonra Rotary’nin verdiği
destekle London School of Economics’de (LSE)
İnsan Hakları üzerine master eğitimimi sürdür-
düm. Sonrasında Cenevre’de BirleşmişMilletler
’de İnsan Hakları birimi altında 6 aylık staj yaptım.
Şu anda ise Viyana’da European Union Agency
for Fundamental Rights adlı kurumda 10 aylığına
“traineeship” statüsünde çalışıyorum. Ağustos so-
nunda Amerika’da Syracuse üniversitesinde Sos-
yal Bilimler üzerine doktorama başlayacağım.
- Rotary hayatına nasıl girdi?

Rotary organizasyonu hep duymuştum ama
Rotary’nin hayatıma dahil oluş süreci İngiltere’de
iki iyi okulda - LSE ve UCL’de-, İnsan Hakları
programında master’a kabul edilişim ile başladı.
İngiltere’de maalesef master seviyesinde öğrenci-
lere burs imkânı sunmuyorlar. Bu güzel haberleri
ailemle paylaştığımda hep birlikte nasıl master
eğitimim için burs bulabiliriz diye düşünmeye baş-
ladık. Bu süreçte karşımıza Rotary’nin yüksek li-
sans barış bursu çıktı ve ben de başvurmaya
karar verdim.
- Evet, biz seni, dört yıl önce, 2018-2019 Ro-
tarydöneminde, London School of Economics
(LSE) üniversitesinde “İnsan Hakları” master
programı için Rotary Global
Scholarship bursu sürecinde
tanıdık. Bize bu süreci, senin
açından ve gelecekte bu bursu
almaya aday olacak genç arka-
daşların için anlatır mısın?

Rotary'den burs alabileceğimi
keşfettikten sonra Adana’daki Çu-
kurova Rotary Kulübüyle iletişime
geçtik ve onlar bana çok güzel bi-
çimde ne yapacağımı anlattılar.
Onların benden istedikleri belge-
leri gönderdim ve formları doldur-
dum. Çukurova Rotary Kulübü

bursumu Rotary Vakfının Küresel Bağış
programı ile fonlamak için 2430. Bölge,
Adana'daki diğer Kulüpler ve yakın şehir-
lerdeki diğer kulüpler ile temasa geçti ve
burs miktarının tamamlanması için büyük
bir destek sağladı. Gerçekleştirmiş oldu-
ğum barış projelerinin benim için talep
edilen Küresel Bağış programının Rotary
Vakfı tarafından genel merkezin bursu
onaylamasını kolaylaştırdığını düşünüyo-
rum. Bu burs sayesinde master eğitimimi
tamamladım ve destek olan herkese çok
teşekkür ediyorum.
- Seni bu master programına götüren
sürecin bir hikayesi var bildiğimiz ka-
darıyla; bize biraz bu süreçten bahse-
dip, bu master programının nasıl
hedefin haline geldiğini anlatır mısın?

Lisansa başladığımdan beri aklımda
doktora yapmak vardı, çünkü hem araş-
tırma yapmayı seviyorum hem de üniver-
site ortamında olmayı. Fakat, üniversitenin son
sınıfında öğretmenlerimden birisi bana Ameri-
ka’da doktoraya kabul edilmenin çok zor oldu-
ğunu ve araştırma üzerine deneyimlerimi
artırmam gerektiğini söyledi. Bunun üzerine, mas-
ter yapmanın doktora sürecine katkıda bulunaca-
ğını ve bilgi ve deneyimlerimi geliştireceğimi
düşündüm. Lisans süresi boyunca yaptığım barış
projeleri ve aldığım dersler sayesinde İnsan Hak-
ları alanına çok ilgi duymaya başladım ve master
eğitimimi de bu alanda yapmak istedim. Master
programına ve derslerine baktığımda lisans bo-
yunca devam ettirdiğim multidisipliner eğitimi
master eğitimim boyunca da istediğimi fark ettim
ve ona göre de bu tür programlara başvurdum.
- Biraz da bu master sürecinde neler yaşadın?
Paylaşabilir misin?

Master sürecim güzel ve
yoğun geçti. İnsan Hakları prog-
ramı multidisipliner yapıda olduğu
için sosyoloji, uluslararası hukuk,
felsefe, ve siyaset bilimleri alanın-
dan dersler aldım. Bu süreç içeri-
sinde aynı zamanda Londra’yı
öğrenmeye çalıştım ve Rotary’nin
etkinliklerine katıldım. Londra’daki
altı farklı Rotary kulübünde barış
projelerim, eğitimim ve deneyimle-
rim hakkında sunumlar yaptım.

Bu sunumların birinde olağan-
üstü bir şey yaşadım: Kıbrıs’ta
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derlediğim hikâyelerden biri savaş sonrası
Rum tarafında kalan bir ailenin bir Kıbrıslı
Rum’un patates kamyonunun arkasında Türk
tarafına geçişiyle ilgiliydi. Anne ve iki küçük
çocuk patates sandıklarının arasına saklana-
rak Türk tarafındaki babaya ulaşmak üzere
gerilimli bir yolculuk yapmışlardı. Bu hikâyeyi
Patates Kamyonunda başlığıyla şarkı yaptım
ve o Rotary sunumunda bu şarkıyı da paylaş-
tım. İyi ki paylaşmışım! O Rotary kulübünün
başkanlığını da yürüten Kıbrıslı Enver Kannur
o patates kamyonunun arkasında o gerilimli
yolculuğu yapan iki çocuktan birisiymiş! Çok
çok duygusal bir andı hepimiz için.

Londra’daki master yılımda aynı zamanda
University of Bath’da TEDx konuşması yap-
tım. Bu da çok özel bir deneyimdi benim için.
Günün son konuşmacısı yapmışlardı beni ve
çok ilgiliydiler. Lisans yıllarımda gerçekleştir-
diğim barış projelerini, Kıbrıs projesine daha
ağırlık vererek anlattım bu konuşmada.

Master tezimin başlığı ise şöyleydi: “Bri-
tanya’daki Ruh Sağlığı Yasasının İncelen-
mesi: Ruh Sağlığı Hizmetleri Kavramının
Yeniden Oluşturulması Yoluyla İnsan Hakları
İhlallerinin Nasıl Önüne Geçebiliriz.” İlk araş-
tırmalarım beni doğru bir hipoteze taşımıştı.
Birkaç kez ruh sağlığı yasası revize edilme-
sine karşın insan hakları ihlallerinin daha
azalacağına artmış olduğunu ilk araştırmala-
rımda tespit etmiştim. Tezim, bu tespitimi
doğruladı. Özellikle göçmenler ve alt sınıftaki-
ler, ruh sağlığı revize edildikten sonra daha
fazla mağduriyet yaşıyorlardı. Yasanın revize
edilmesi değil, daha köklü değişimin gerçek-
leştirmesi gerektiği sonucuna ulaştım.
- Programı başarıyla tamamladığını biliyo-

ruz, bundan sonraki hedeflerinden bahse-
debilir misin?

Bundan sonraki hedeflerim arasında eylül
ayında başlayacağım sosyal bilimler alanın-
daki doktorayı başarılı bir biçimde bitirmek var.
Doktoramın sonrasında ne yapacağımı tam
bilmesem de akademide kalmayı isteyebilirim
çünkü hem araştırma yapmayı seviyorum hem
de öğretmeyi. Ama uluslararası organizasyon-
larda da çalışma fikri güzel. Önüme nasıl bir
imkan çıkarsa ona göre hareket etmek isterim.
Bunun yanı sıra müziğe daha fazla zaman
ayırmak istiyorum. Küçüklüğümden beri çeşitli
besteler yaptım ve bundan sonra da beste ala-
nında daha fazla şey yapmak ve müzik ala-
nında kendimi daha fazla geliştirmek
istiyorum. Bestelerimi dinleyen çoğu insan
bestelerimin film müziği gibi duyulduğunu söy-
lüyorlar. Günün birinde ben de film için beste
yapmak çok isterim, bu aslında en büyük ha-
yallerimden biri.
- Seni örnek alacak bir çok genç arkadaşı-
mız var? Onlar için önerilerin var mı?

Kaç yıldır aklımda Amerika’da doktora yap-
mak vardı fakat birçok farklı sebepten dolayı
bunu gerçekleştirememiştim. Fakat, bu süreç
içerisinde öyle güzel ve farklı organizasyon-
larda staj ve iş imkânı buldum ki, iyi ki doktora
bu seneye kadar olmamış dedim. Yoksa şu an
yaşadığım deneyimlerin hiçbirini yaşayamaya-
caktım. Bu süreç içerisinde motivasyonumu,
istikrarımı ve kararlılığımı hiç kaybetmedim.
Bir şey olmayınca hemen başka ne yapabilirim
diye düşünüp araştırmaya başladım ve başvu-
rularımı ona göre yaptım. Kısacası kafama
koyduğum şeyleri yapmak için gayret göster-
dim ve pes etmedim. Benim genç arkadaşla-
rıma söyleyebileceğim en önemli tavsiye
herhalde hiçbir zaman pes etmeden, motivas-
yonlarını kaybetmeden yapacaklarına odak-
lanmaları, kararlılıkla araştırmaya devam
etmeleri. Ancak böyle hedeflerin gerçekleşe-
ceğine inanıyorum.
- Rotary ailesi olarak seni gururla izliyoruz
ve başarılarının devamını diliyoruz, bizlere
başkaca söylemek istediklerin var mı?

Şu ana kadarki eğitim sürecinde Rotary’nin
bana verdiği destek için çok teşekkür ederim.
Rotary bursu olmadan Londra’da master yap-
mam mümkün değildi ve Londra’da İnsan
Hakları üzerine yaptığım master bana birçok
kapı açtı ve ileride de açacağına eminim.
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