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BA!KAN'IN MESAJI

Sevg!l! Galatasaraylılar,

Sultan! derg!m!z!n P!lav sayısı !le s!zle-
re ula"maktan son derece mutluyum. 

Her sayıda üstüne koyarak, daha zen-
g!n !çer!k sunmayı hedefled!#!m!z, ko-
lekt!f b!r çalı"ma ürünü olan derg!m!z 
!le !lg!l! s!zlerden aldı#ımız olumlu yo-
rumlar ne kadar do#ru b!r !" yaptı#ımızı 
b!zlere hatırlatıyor ve güç ver!yor. Derg!-
m!ze katkıda bulunan tüm büyükler!me, 
karde"ler!me ve arkada"larıma buradan 
te"ekkürler!m! sunuyorum. 

Bu sayımızda mektep kor!dorlarında ba"layan "!!r serü-
venler!n!, kültür sanat alanlarında öncü olan Galatasaray-
lıların okul yıllarına uzanan yolculuklarını, !lk etk!le"!m-
ler!n! ve farklılıklarına h!zmet eden çe"!tl!l!k olgusunu ve 
her b!r!m!z !ç!n unutulmaz anılar barındıran Beyo#lu’nu 
okurken, b!z! “Galatasaraylı” yapan de#erler!n !zler!n! tek-
rar tekrar anımsayaca#ınıza !nanıyorum. Eller!yle yen!den 
"ek!llend!rd!kler! yen! hayatlarıyla atölye hayatını tadan 
Galatasaraylılar, suyun üstünde ve altında tutkularını ya-
"atanlar, !lg! alanlarında der!nle"mey! öncel!klend!ren 
Galatasaraylıların h!kâyeler! s!zler! de etk!leyecek, hatta 
harekete geç!recek. 

B!rço#unuzun yakından tak!p ett!#! Cem!yet faal!yetle-
r!m!zle !lg!l! b!lg!ler!, Cam!amızın güncel konularını da 
derg!m!zde bulacaksınız. 

Pandem! etk!ler!n! ger!de bırakmaya hazırlandı#ımız 
bugünlerde, b!r yanda yakınımızda devam eden sava", d!-
#er tarafta dünyada ve özell!kle ülkem!zde yo#un olarak 
h!ssett!#!m!z ekonom!k zorluklar her b!r!m!z!n kaygı e"!-
#!n! maalesef artırıyor. Bu dönemlerde b!rl!k ve bütünlük 
!ç!nde olmak, dayanı"ma ruhunu canlı tutmak her zaman-
k!nden daha gerekl! hâle gel!yor. 1934 yılından ber! her 
sene haz!ran ayının !lk pazarı yapılan geleneksel P!lav’ımı-
zı bu sene 12 Haz!ran 2022 günü gerçekle"t!r!yoruz. P!lav 
demek mektep demek, sarılmak, hasret g!dermek, anılara 
bo#ulmak demek. $k! sened!r Mektep’ten uzakta kutlamak 
zorunda kaldı#ımız “Galatasaray A!le Yeme#!”m!z!, bu 
sene, Mektep’te büyük b!r co"ku ve katılımla kutlayaca#ız. 

O yüzden bu sene sloganımız kısa fakat b!zler !ç!n çok 
anlam !fade ed!yor: 

Çoooook Özled!k!..  
Gerçekten de çok özled!k, b!rl!k-

te olmayı, kucakla"mayı, dertle"mey!, 
payla"mayı, gülü"mey!, dayanı"mayı, 
mekteb!m!zde olmayı ve çok daha faz-
lasını…

Bu sene P!lav Günü’müzü daha özel 
kılmak, geçen yılların acısını b!r nebze 
de olsa çıkartmak adına dolu dolu b!r 
program hazırlamaya gayret gösterd!k. 
Esk! yıllarda oldu#u üzere Taks!m’de 
Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak bu 
özel güne ba"layaca#ız. Tevf!k F!k-

ret Salonu’nda gerçekle"ecek tören programında bu 
sene !lk!n! verece#!m!z ve Dernek D!van Kurulumuz 
tarafından !hdas ed!len “Galatasaray’a Üstün H!zmet 
Ödülü”nün takd!m! yapılacak. 

Bu sene 104 devres!n!n 50. ve 129 devres!n!n de 25. yılla-
rı. 104 dönem! a#abeyler!m!z!n 50. Yıl plaket törenler! her 
zaman oldu#u g!b! ö#leden önce Tevf!k F!kret Salonu’nda 
yapılacak ve b!tmeyen mektep anılarına bu özel gün de ek-
lenecek. 

$çer!de bunlar olurken, bu sene %ato’nun ön tarafını et-
k!nl!k alanı olarak planladık. Burada okul kulüpler!n!n ve 
P!lav Günü’müze destek olan sponsorlarımızın stantları 
yer alacak. Bu alanın sonuna kurulacak %ato Sahne’de !se 
l!sem!zde hâlen okuyan karde"ler!m!z!n ve mezun olmu" 
Mektepl!ler!n grupları !le serg!leyecekler! b!rb!r!nden e"-
s!z performansları !zleyece#!z. 

Bu sene Sultan! Turnuva’ya basketbol ve voleybolu da 
ekleyerek katılımı artırmayı hedefled!k. Mart ayında ba"-
layan ve her hafta key!fle ve heyecanla devam eden maçları 
tak!p ed!yoruz, sosyal medya kanallarımızdan s!zlere ula"-
tırmaya çalı"ıyoruz. P!lav Günü yapılacak f!nal maçlarını 
tak!ben dereceye g!ren tüm takımların ödül tören! ö#leden 
sonra 15.30’da %ato Sahne’de yapılacak ve alı"ıldı#ı üzere 
P!lav etk!nl!#! Mektep’!n bahçes!nden Beyo#lu’na akarak 
devam edecek. 

Bugüne kadar sürdürdü#ümüz Dernek yayınlarımıza bu 
sene 3 k!tap !lave ederek devam ed!yoruz. Reha B!lge a#a-
bey!n yazdı#ı “$z Bırakan Galatasaraylılar” k!tabı, $zzed-
d!n Çalı"lar a#abey!n çev!r!s!n! yaptı#ı Ernest de Salve’n!n 
1892’de kaleme aldı#ı makale “Kurdu#um Mektep” k!tap-
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çı#ı ve Emel Eng!n’!n derled!#! “Yazıyor! P!lav’ı Yazıyor…” 
k!tabını s!zlere ula"tırmaktan büyük onur duyuyor, bunla-
rı b!ze kazandıran de#erl! yazarlarımıza da "ükranlarımızı 
sunuyoruz. 

Derne#!m!zde gerçekle"t!rmeye devam ett!#!m!z, Mes-
lek Grupları, Kültür Sanat ve Okur Yazar Bulu"maları’na, 
Sınırsız Galatasaray ve Sarı Kırmızı Sa#lık Sohbetler!’ne 
gösterm!" oldu#unuz !lg!ye ve katılıma te"ekkür ed!yoruz. 
Bunları zeng!nle"t!rerek gelecek günler !ç!n hazırlıklara 
"!md!den ba"ladı#ımızı da !fade etmek !st!yorum. 

Geçt!#!m!z aylarda ola#an ve ola#anüstü genel kurulla-
rımızı gerçekle"t!rd!k. Genel Kurulumuzda mal! ve !dar! 
yönden olumlu oyları !le b!zler! gelece#e da!r yüreklend!-
ren tüm üyeler!m!ze te"ekkür etmek !st!yorum. Ola#anüs-
tü Genel Kurulumuzda !se Derne#!m!z!n Bodrum ve !ler!-
de bel!rlenecek olan b!r merkezde Kuzey Ege "ubeler!n!n 
açılması ve bu konuda gerekl! !"lemler!n yapılab!lmes! !ç!n 
talep ett!#!m!z yetk!, oy b!rl!#! !le kabul gördü. $lg!l! yer-
lerde bulunan üyeler!m!zle sa#lıklı !let!"!m kurmak, daya-
nı"ma ruhunu, b!rl!k ve beraberl!#! daha kurumsal yürüt-
mek, Derne#!m!ze tahs!s yolu !le yer kazandırmak, tems!l 
ve etk!n!n ver!ml! ve kar"ılıklı olarak sa#lanması, tek çatı 
altında kapsayıcı ve çözüm odaklı çalı"mak, Derne#!m!z!n 
amaçlarının co#raf! sınır gözetmeks!z!n gerçekle"t!r!lmes!, 
üyeler!m!z!n kıdem!n!n devam etmes! ve !lerleyen zaman 
d!l!m!nde bütüne h!zmet edeb!lme hakkının korunmasını 
hedefled!#!m!z bu g!r!"!m!n Cam!amıza hayırlı olmasını 
d!l!yorum. 

S!zlerle daha !y! !let!"!m kurmak, haberler!m!z! hızlı b!r 
"ek!lde s!zlere !leteb!lmek adına, dernek b!lg!ler!n!z! gün-
cellemen!z! ve sosyal medya hesaplarımızdan b!zler! tak!p 
etmen!z! r!ca ed!yorum. $let!"!m hâl!nde olmamız, daya-
nı"mamızı ve b!rl!#!m!z! her ko"ulda güçlü ve etk!l! kılıyor.  

B!r sonrak! sayımızda bulu"ana kadar, Derne#! tak!p 
ed!n, Cem!yet’e gel!n, !let!"!mde kalın, sa#lıkla ve ho"ça 
kalın…

Sevg! ve saygılarımla,

F"DEL BERBER (123)
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H avaların 
ısınmasıyla 
umutla 

doldu#umuz; güne"e, 
özgürlü#e, tat!le 
ve sosyalle"meye 
kavu"aca#ımız o günler 
sonunda geld!. 

Yen! b!r mevs!mle 
gelen yen! sayımızı 
her zamank!nden 
bamba"ka b!r heyecanla 
hazırladık. Çünkü 
özled!#!m!z “Geleneksel 
Galatasaray P!lavı”mızda, 
uzun zaman sonra s!z 
de#erl! üyeler!m!zle yüz 
yüze bulu"ab!lmen!n 
mutlulu#u !ç!ndey!z. Aynı 
zamanda P!lav sayımız 
olan bu yen! sayımızda 
da gerçekle"t!rd!#!m!z 
etk!nl!klere yer verd!k.

2022 yılının !lk “Sınırsız 
Galatasaray Sohbetler!” etk!nl!#!; 
24 %ubat’ta onl!ne olarak 
gerçekle"t!rd!#!m!z, Haluk Levent 
(113) moderatörlü#ünde Levent 
Erden (108) !le "Metaverse Ned!r, Ne 
De#!ld!r?" ba"lıklı söyle"! oldu.

1 Mart’ta gerçekle"en 
etk!nl!#!m!zde de Arın Alagün'ün 
(124) moderatörlü#ünde, onkoloj! 
uzmanı Dr. Tayfun Hancılar (113), 
Dernek Lokal!’m!zde konu#umuz 
oldu. Kend!s! !le sa#lıklı ya"amın 
"!freler!n! ve kanserden korunmayı 
konu"manın yanı sıra, yazar ve 
müz!syen k!ml!#! çerçeves!nde 
de key!fl! ve çok yönlü b!r sohbet 
gerçekle"t!rd!k.

10 Mart’ta YouTube kanalımız 
üzer!nden gerçekle"t!rd!#!m!z 
sohbet!m!zde !se Haluk Levent (113) 
moderatörlü#ünde, Emekl! Büyükelç! 
Hasan Servet Öktem (104) !le 
"Ukrayna Kr!z!n!n Etk!ler!" ba"lı#ını 
konu"tuk.

14 Mart’ta Yönet!m Kurulu üyem!z 
Prof. Dr. Nurper! Gaz!o#lu (109) 
ve Prof. Dr. Murat Karaman'ın 
(127) moderatörlü#ünde 
gerçekle"t!rd!#!m!z Tıp Bayramı özel 
etk!nl!#!m!zde; konu#umuz Türk 
Tab!pler B!rl!#! Merkez Delegasyon 
Üyes! Prof. Dr. Tülay Erkan (111) !le 
"Hek!mler!n Ya"adıkları Sorunlar" 
ba"lı#ıyla YouTube kanalımız 
üzer!nden s!zlerle bulu"tuk. 

29 Mart’ta Dernek Lokal!’m!zde 
gerçekle"t!rd!#!m!z Sınırsız 
Galatasaray Sohbetler!’nde !se Arın 
Alagün’ün (124) moderatörlü#ünde 
konu#umuz; $stanbul Ün!vers!tes! 
$stanbul Tıp Fakültes! Çocuk 
Cerrah!s! Anab!l!m Dalı Ba"kanı Prof. 
Dr. Erbu# Kesk!n, 30 yıldır C!ns!yet 
Gel!"!m Farklılıkları ($nterseks) 
!le do#an bebeklerle u#ra"an b!r 
hek!m olarak, c!ns!yet hakkındak! 
!zlen!mler!n! üyeler!m!ze aktardı.

5 N!san Avukatlar Günü’nde, Arın 

Alagün'ün (124) moderatörlü#ünde 
gerçekle"en Sınırsız Galatasaray 
Sohbetler!’nde, konu#umuz Avrupa 
$nsan Hakları Mahkemes! -A$HM- 
esk! ba"kan yardımcısı ve yargıcı, 
hukukçu Prof. Dr. I"ıl Ergüvenç 
Karaka" (110) !le "A$HM, Türk!ye !ç!n 
en çok hang! alanlarda !hlal kararı 
ver!yor?", "Çözümlenemeyen !fade 
özgürlü#ü sorunları…", "Türk!ye’n!n 
A$HM kararlarını uygulamada 
sorunları...", "Türk yargısı ve A$HM: 
Nasıl uyguluyor ya da uygulamıyor?" 
ana ba"lıkları çerçeves!nde 
Türk!ye'n!n A$HM s!c!l!n! 
tartı"tı#ımız key!fl! ve doyurucu b!r 
sohbet gerçekle"t!rd!k.

12 N!san’da Arın Alagün'ün (124) 
moderatörlü#ünde gerçekle"en 
bulu"mamızda; konu#umuz Betül 
Güntürkün Pas!nler (108) !le ba"kanı 
oldu#u ve bugünlere gelmes!nde 
paha b!ç!lmez emekler! olan 
Galatasaraylılar Yardımla"ma Vakfı ve 
Galatasaraylılar Yurdu'nu, felsefes!n!, 
ba"arısını ve gelecek hedefler!n! 
konu"tuk.

19 N!san’da Arın Alagün'ün (124) 
moderatörlü#ünde gerçekle"en, 18. 
yüzyıldan ba"layarak bugüne uzanan 
süreçte küreselle"me ve m!marlı#ın 
!l!"k!s!n! ve etk!le"!mler!n! 
konu"tu#umuz bulu"mamızda; 
konu#umuz ülkem!z!n önde gelen 
m!marlık tar!hç!ler!nden Prof. Dr. 
U#ur Tanyel! oldu. 

26 N!san’da Arın Alagün'ün (124) 
moderatörlü#ünde gerçekle"en 
bulu"mamızda, Kalp ve Damar 
Cerrah!s! Uzmanı Prof. Dr. Gökçen 
Orhan (118) !le Kırık Kalpler Atölyes! 
adlı özel ve key!fl! sunumu e"l!#!nde 
kalp sa#lı#ından yola çıkarak yazarlık 
yolculu#una kadar uzanan gen!" 
perspekt!fl! b!r söyle"! gerçekle"t!rd!k.

24 Mayıs’ta Arın Alagün'ün (124) 
moderatörlü#ünde gerçekle"en 
bulu"mamızda, konuklarımız Özlem 
%ekerc!o#lu (120) ve Özlem Gürtunca 
!le Permakültür ve sürdürüleb!l!rl!k 
üzer!ne sohbet ett!k.

2022 yılında da devam edecek olan 
onl!ne etk!nl!k ve duyurularımızdan 
haberdar olmak !ç!n:
Instagram: @gscem!yet  
Facebook: @GSDernek 
Tw!tter: @GSCem!yet  
L!nkedln: Galatasaraylılar Derne#!
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Her yıl Ocak ayında oldu#u g!b! 31 
Ocak Pazartes! günü de Prof. Dr. Asaf 
Sava" Akat (1962 mezunu) ve Murat 
Sa#man (124) !le "2022'de Ekonom! 
ve P!yasalarda Beklent!ler" ba"lıklı 
sohbet!m!z! gerçekle"t!rd!k. Toplantı 
önces!, Murat Sa#man !le yen! k!tabı 
"Borsada Oynanmaz" hakkında 
konu"tuk.

25 %ubat’ta onl!ne olarak 
gerçekle"en, 2022’n!n !lk sa#lık 
sohbet!nde; Yönet!m Kurulu üyem!z 
Prof. Dr. Nurper! Gaz!o#lu (109) 
ve $stanbul Ün!vers!tes! Cerrahpa"a 
Tıp Fakültes! 2.sınıf ö#renc!s! Derya 
Kahıgan'ın (152) moderatörlü#ünde, 
Prof. Dr. Rezzan Gülhan (117) 
!le "$laçlarla $lg!l! B!l!nmes! 
Gerekenler",

31 Mart’ta gerçekle"t!rd!#!m!z, 
Sarı Kırmızı Sa#lık Sohbetler! 
ser!s!n!n dokuzuncu etk!nl!#!nde !se 
Prof. Dr. Murat Karaman (127) ve 
Koç Ün!vers!tes! Tıp Fakültes! 5.sınıf 
ö#renc!s! Onur Mehmeto#lu'nun 
(149) moderatörlü#ünde, Genel 
Cerrah Prof. Dr. Dursun Bu#ra 
(105) !le " Kolon (Kalın Ba#ırsak) ve 
Rektum Kanser! Te"h!s ve Tedav!s!" 
konularını konu"tuk.

2022 yılının !lk “Okur- Yazar 
Bulu"ması”nı 4 Ocak Salı günü Arın 
Alagün (124) moderatörlü#ünde, 
yönet!m kurulu üyem!z Nurten 
Yalçın Erüs (125) !le “Leon Bahar’ı 
Takd!m!md!r” adlı k!tabı üzer!ne 
gerçekle"t!rd!k.

 1 %ubat Salı günü Arın 
Alagün'ün (124) moderatörlü#ünde 
Galatasaray Ün!vers!tes! Sosyoloj! 
Bölümü ö#ret!m üyes! Prof. Dr. 
$pek Merç!l (118) ve Ar". Gör. 
Seç!l Do#uç Erg!n !le 13.12.2021 
tar!h!nde gerçekle"en Türk!ye 
Gazetec!ler Cem!yet! 45. Sedat 
S!mav! Ödüller!'nde "Övgüye 
De#er" bulunan k!tapları; "Dört 
Duvar Kadına Ne Yapar?",

 15 %ubat Salı günü, Arın 
Alagün'ün (124) moderatörlü#ünde 
yazar N. $pek Gökdel (116) !le 
Netfl!x yapımı "Hakan: Muhafız" 
d!z!s!ne !lham olan "Karakalem" 
adlı roman üçlemes!, "Kefaret" ve 
"Tövbe" adlı romanları, 

 15 Mart’ta da y!ne Arın 
Alagün'ün (124) moderatörlü#ünde 
konu#umuz Tuna K!rem!tç! (124) 
!le son romanı "Mezun C!nayetler!",

 22 Mart’ta !se Arın Alagün'ün 
(124) moderatörlü#ünde 
konu#umuz "a!r, yazar ve ed!tör 
Pel!n Özer (123) !le "L!ya Lu" adlı 
"!!r k!tabı hakkında konu"tuk. 

KOM"TE 
ÇALI!MALARIMIZ

Mentorluk Kom!tes! tarafından 
gerçekle"t!r!len !lk söyle"!m!z; 23 
Mart’ta onl!ne olarak, Bus!ness 
Network!ng Akadem! kurucusu 
Ertu#rul Belen (129) !le “Etk!l! 
L!nked!n Kullanımı ve Yen! Normalde 
Network!ng” ba"lı#ı altında yapıldı.

Kültür, Sanat ve Organ!zasyon 
Kom!tes! tarafından düzenlenen 
2022’n!n !lk “Kültür – Sanat 
Bulu"maları” etk!nl!#! Arın Alagün 
(124) moderatörlü#ünde; Tv-S!nema 
dünyasını ve Popüler Kültür’e etk!s!n!, 
Galatasaraylı senar!stler Uygar %!r!n 
(122), Mer!ç Acem! (131) ve Adem 
Bıyık (130) !le konu"tu#umuz, 
hem meslek! hem sosyoloj!k 
açıdan yazarlı#ı ve ülkem!zdek! 
"artlarını tartı"tı#ımız, 11 Ocak’ta 
gerçekle"t!rd!#!m!z söyle"!m!z oldu.

19 Ocak’ta da Arın Alagün (124) ve 
Yako $gual'!n (120) moderatörlü#ünde; 
konu#umuz Shahzadeh N.$gual !le 
1001 Gece Masalları'ndan %ahname'ye, 
Ku"ların Mantı#ı'ndan Mesnev!'ye 
klas!k dönem!n dev eserler! eksen!nde 
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(99) !le s!nemanın s!yaset !le !l!"k!s! ve 
etk!le"!m!n! konu"tu#umuz key!fl! b!r 
sohbet gerçekle"t!rd!k.

17 Mayıs’ta Arın Alagün'ün (124) 
moderatörlü#ünde gerçekle"en 
bulu"mamızda; konu#umuz yazar, 
akadem!syen Mer!ç Renkver (112) 
!le s!nema tar!h!nde öneml! b!r yer 
tutan Fransız yen! dalga akımından 
dünyada büyük yankı uyandıran $ran 
s!nemasındak! yen! dalgaya uzanan 
key!fl! b!r s!nema sohbet! yaptık.

Kar!yer ve Sürekl! E#!t!m Kom!tes! 
tarafından !lk kez 2019 yılında 
düzenlenen “Meslek Bulu"maları”nın 
bu yıl gerçekle"t!r!len !lk etk!nl!#!; 
Hukuk Dünyasından mezunlarımızın 
b!r araya geld!#!, 3 N!san Pazar günü 
Dernek Lokal!'m!zde gerçekle"en 
kahvaltılı bulu"mamız oldu.

Mezun hukukçularımızın yo#un 
!lg! gösterd!#! bulu"mamıza; L!se 
Müdürümüz Prof. Dr. Murat 
Devel!o#lu, Yönet!m Kurulu Üyem!z 
Mehmet Vec!h! Tokuç ve de#erl! 
hocamız Prof. Dr. Hamd! Yasaman da 
konuk olarak katıldı.

29 Mayıs’ta !se Dernek Lokal!'m!zde 
m!marlık ve mühend!sl!k 
ö#renc!ler!m!z !le bu alanlarda 
çalı"an mezunlarımızı b!r araya 
get!rd!#!m!z kahvaltılı bulu"mamızı 
gerçekle"t!rd!k.

$ran edeb!yatının dünya edeb!yatına 
etk!ler!n!,

10 %ubat’ta Arın Alagün 
(124) ve Derya Fırat'ın (123) 
moderatörlü#ünde konu#umuz; 
b!reysel ve kolekt!f çalı"malarında 
b!rçok formda ürünler veren 
d!s!pl!nler arası ça#da" sanatçı Burak 
Del!er (128) !le son serg!s! "Tar!h!n 
Küçük Odası" eksen!nde ça#da" sanatı 
ve hayatı daraltan baskın ya"ama 
kültürünün kar"ısına konab!lecek 
nefes alma alanlarını,

22 %ubat’ta Arın Alagün 
(124) ve Derya Fırat'ın (123) 
moderatörlü#ünde konu#umuz; 
akadem!syen, sahne sanatları 
yönet!c!s! ve fest!val d!rektörü Doç. 
Dr. Leman Yılmaz (116) !le Türk!ye'de 
ve dünyada sahne sanatlarının dünü 
ve bugününü, kadının sahne önü ve 
arkasındak! yer!n! ve bu alandak! son 
gel!"meler!, 

8 Mart’ta gerçekle"en, Kadınlar 
Günü Özel Etk!nl!#!’nde !se Arın 
Alagün'ün (124) moderatörlü#ünde 
konu#umuz; Sev!lay Saral (116) 
!le Türk!ye'de ve dünyada t!yatro, 
kadın ve tüm b!le"enler!yle kadının 
t!yatrodak! yer!n!,

10 Mayıs’ta Arın Alagün'ün (124) 
moderatörlü#ünde, ülkem!zde 
belgesel s!nemanın en önde gelen 
!s!mler!nden, oca#ımızın 150. yıl 
etk!nl!kler!n! taçlandırmak amacıyla 
hazırlanan Galatasaray Belgesel!'n!n 
duayen yönetmen! En!s Rıza Sakızlı 

Mekteb! Sultan! Den!zc!ler! 
destekler!yle Galatasaray L!sem!zde 
kurulan, Galatasaray L!ses! Den!zc!l!k 
ve Yelken Kulübü üyes! ö#renc! 
karde"ler!m!ze, geçt!#!m!z e#!t!m 
dönem!nde; Eylül 2021’den ber! 10 hafta 
boyunca, hem prat!k hem de teor!k 
e#!t!mler ver!ld!. Karde"ler!m!zle beraber 
Heybel!ada seyr! ve e#!t!m! yapıldı.

28 %ubat’ta !k!nc! dönem!n !lk e#!t!m 
prat!#!ne 27 ö#renc! karde"!m!z, 1 
ö#retmen, 4 kaptan, 4 e#!tmen, 4 
yardımcı olarak 4 tekne !le katılım 
sa#landı.

E#!t!mler, ayda 3 hafta teor! ve 1 hafta 
den!zde prat!k olmak üzere yıl sonuna 
kadar devam edecek.

Mekteb-! Sultan! Den!zc!ler!’n!n 2022 
yılındak! !lk söyle"!s!n! “Okyanusta $lk 
Türk Takımı” konusu üzer!ne S!nan 
Sümer (126) !le 6 Ocak Per"embe günü, 
Mekteb! Sultan!l! Dalgıçlar’ın 2022 
yılındak! !lk söyle"!s!n! !se, Osman Er"en 
(111) ve Özgür Kul’un (119) katılımıyla, 
"Der!n Mav!n!n Sırları" ba"lı#ıyla 
11 Mayıs’ta Dernek Lokal!’m!zde 
gerçekle"t!rd!k.

Pandem! neden!yle geçt!#!m!z !k! 
yıl yapılamayan Geleneksel Sultan! 
Turnuva’ya bu yıl b!r !lk olarak 
futbolun yanı sıra basketbol ve
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yılı raporları okunup, 2021 yılı 
gerçekle"en hesapları !le 2022 yılı 
bütçes! oylanıp, oy b!rl!#! !le kabul 
ed!ld!. 

14 Mayıs Cumartes! günü Dernek 
Lokal!m!zde, "Derne#!m!z!n Bodrum 
ve !ler!de bel!rlenecek olan b!r 
merkezde Kuzey Ege "ubeler!n!n 
açılması ve bu konuda gerekl! 
!"lemler!n yapılab!lmes! !ç!n Yönet!m 
Kuruluna yetk! ver!lmes!” konulu 
Ola#anüstü Genel Kurulumuzu 
gerçekle"t!rd!k. Katılım gösteren, 
müzakereler! !le katkı sa#layan ve 
yönet!m kurulumuzu oy b!rl!#! !le 
yetk!lend!ren haz!runa tekrar te"ekkür 
eder!z.

Derne#!m!z!n D!van Kurulu 
tarafından özel gündemle düzenlenen, 
“$" Dünyası ve Galatasaraylı Kadınlar” 
konulu D!van Toplantısı, 2 N!san 
Cumartes! günü yapıldı.

D!van Kurulu Ba"kanımız Reha 
B!lge’n!n açılı" konu"masıyla ba"layan 
toplantıda; Dernek Ba"kanımız F!del 
Berber Dernek faal!yetler!m!zden 
bahsederken, Galatasaraylılar 
Yardımla"ma Vakfı Ba"kanı Betül 
Pas!nler de Vakfımız hakkında 
b!lg!lend!rme konu"ması yaptı.

voleybol dalları da eklend!! $lk 
maçımızı 27 Mart tar!h!nde 
gerçekle"t!rd!#!m!z turnuvalarımızın, 
f!nal maçları Geleneksel P!lav 
Günü’müzde oynanacak. 

ÖZEL GÜNLER VE 
BAYRAMLAR

Galatasaraylılar Derne#! olarak 
"enl!klerle kutladı#ımız b!r 23 
N!san Ulusal Egemenl!k ve Çocuk 
Bayramı’nı daha ger!de bıraktık.

23 N!san’ı Dernek lokal!m!zde;
Mehmet Ev!rgen (130) ve Eng!n M. 

Yavuz’un (130) sundu#u Adam Olacak 
Galatasaraylı Sahnem!z,

Funda Turhan - el!"! ve seram!k 
atölyeler!m!z,

Banu Ç!çek  - FaRe’l! Köyün 
Trompetç!s! T!yatro oyunu !le büyük 
b!r ne"e, enerj! ve sev!nçle kutladık.

M!n!k Galatasaraylıların akıl ve 
ne"e dolu haller! b!z! y!ne umut ve 
mutlulukla doldurdu.

Derne#!m!z!n Ola#an Mal! ve 
$dar! Genel Kurul’u 5 Mart tar!h!nde 
gerçekle"t!r!ld!. Genel kurulda 2021 

Handan Boyce (116), Ba"ak Karaca 
(122), M!ne Afacan Fındıklı (122) ve 
Ülkü Özcan’ın (126) da konu"macı 
oldu#u D!van Toplantımızda, yen! 
D!van üyeler!m!ze beratları törenle 
tesl!m ed!ld!.

Mekteb!m!zden bu yıl mezun 
olan 154 Devres! karde"ler!m!z!n 
mezun!yet tören!, 7 Mayıs’ta 
Mekteb!m!z!n bahçes!nde yapıldı.

13. Sınıf 'a geçm!" olan 
karde"ler!m!z!n Dernek ve Kulüp 
üyel!kler!nde !ht!yaç duydukları 
referanslara ula"ab!lmeler! !ç!n, 8 
Mayıs Pazar günü Derne#!m!z'de 
kend!ler! !le bulu"tuk.

29 N!san’da, Cam!amızı yakından 
!lg!lend!ren Galatasaray Spor Kulübü 
seç!mler! önces!nde, her !k! ba"kan 
adayımız Sayın Met!n Öztürk ve Sayın 
E"ref Hamamcıo#lu ve kurullarını, 
Derne#!m!z!n Levent’tek! lokal!nde 
a#ırladık.



  

Yeni !KODA FABIA
Oldu!u gibi. Farklı.

"KODA FABIA için ortalama
yakıt tüketimi 4,6 l/100 km olup

CO# salımı 98-112 g/km arasındadır.

www.skoda.com.tr
GÜMÜ"
$ssume Mah. Sokullu Mehmet Pa%a Cad. No: 19/A 31200 Belen/Hatay
TEL: (0326) 618 95 56

Elektrikli katlanır yan aynalar, 
çift bölgeli klima, sürü% asistanları 
ve Simply Clever özellikleri ile 
Yeni "KODA FABIA, fark yaratmaya hazır.

Daha iyi bir !kri olan?
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"nci Pastanesi’nin Öyküsü 
Profiterol ve Tarifi

O zamanlar $st!klâl Caddes! üzer!n-
deyd!. Daha !çer!ye g!rmeden kaldırımın 
üzer!ne p!r!nç harflerle yazılmı" $NC$ 
yazısı kar"ılardı mü"ter!ler!. Kapıdan 
!çer! adımınızı attı#ınızda sol taraftak! 
tezgâhın üzer!nde bulunan tabaklardak! 
d!z! d!z! prof!teroller !"tah açıcıydı. On-
ların arka raflarında kekler, portakallı 
b!sküv!ler, v!"ne l!körlü ç!kolatalar, kuru 
pastalar, meyvel! Uluda# pastası, Krem 
Karamel (Crème Caramel), Bavaruaz 
(Crème Bavaro!se), Marondeg!ze (Mar-
ron Degu!sé), Supangle (Soupe Ang-
la!se) ve Ayva Ezmes! (Membr!llo)… 
Sadece bunlar mı, devasa büyüklükte 
paskalya !ç!n hazırlanmı" yumurta ç!ko-
lataları, tav"anlar, sakız-mahlep kokulu 
çörekler… Su !se ücrets!z…

" lkokul ça#ını Taks!m, 
Tarlaba"ı c!varında ya 
da $st!klâl Caddes!’nde 

ya"ayanların dı"ında, 
Galatasaray L!ses! 
ö#renc!ler!n!n Beyo#lu 
b!nasına geçt!kler!nde 
prof!terol !le tanı"tıkları 
mekândı $nc! Pastanes!. 
Hafta sonu geld!#!nde, 
"ayet harçlıklardan para 
artmı"sa, okul çıkı"ında 
$nc!’ye g!d!l!r, prof!terolün 
muhte"em tadıyla 
N!rvana’ya ula"ılırdı.

L!monatası da muhte"em olmasına 
ra#men nedense hep prof!terol hatırla-
nır da, ne l!monatası anılır ne de onla-
rın bulu"u olan “Uluda#”.

Toplam dört masalı ufacık, dara-
cık b!r pastaneyd! $nc!. Gelen mü"te-
r! önce kasadan f!"!n! alır ve sonra da 
tezgâhtak! görevl!ye f!"! ver!p prof!te-
rolünü alarak duvar d!b!ne d!z!lm!" 
masalara yana"ır ya da bo" masa yok-
sa taburelere !l!"!rd!. Genell!kle de yer 
bulunmadı#ından prof!terol ayakta 
yen!rd!. Oturulan, uzun uzadıya key!f 
yapılan, hele hele arkada"larla oturup 
sohbet ed!lecek b!r yer h!ç de#!ld!.

1910 Arnavutluk do#umlu Lukas 
Z!gor!d!s (Z!gor!, Z!gor!s da den!r) 15 
ya"ında $stanbul'a gel!r ve babasının 
ölümünden sonra pastacı çıra#ı olur. 
Mesle#!n !ncel!kler!n! Tokatlıyan ve 
Park Otel'de ö#ren!r. 1940’ların ba-
"ında, Arnavut asıllı Lukas Z!gor!d!s, 
Rum asıllı Lefter $l!ad!s ve b!r d!#er 
arkada"ları, üç ortak, Tepeba"ı'nda 
b!r bodrum kat k!ralayıp !malathane 
olarak kullanarak çe"!tl! tatlılar yapıp 
semttek! pastanelere satmaya ba"larlar. 
Pastaneler!n kend!ler!nden aldıklarını 
mü"ter!ler!ne kat kat pahalıya sattık-
larını görünce kend!ler! de b!r pastane 
açmaya karar ver!rler. 

Ortaklardan !k!s!, Lukas Z!gor!d!s ve 
Lefter $l!ad!s’!n pastaney! açmak !ç!n 
buldukları dükkân, E#!n'den $stanbul'a 
göç eden b!r Ermen! a!les!n!n mensu-
bu, Abraham Eramyan Pa"a tarafın-

dan konut olarak ısmarlanan ve 1883’te 
m!mar Alexandre Vallaury tarafından 
!n"a ed!len, sonradan Cercle d’Or!ent 
(Büyük Kulüp) tarafından kullanılan 
ve o !s!mle anılan b!nadak! Atatürk’ün 
gömlekç!s! Tataryan’ın 124 numaralı 
dükkânıdır. 1942’dek! Varlık Verg!s!’n!n 
de etk!s! !le Mars!lya’ya göç etme kararı 
veren Tataryan’ın terz!hanes! !k!ye bö-
lünerek yer!ne Foto $skender !le Aleko 
P!lar!nos’un sah!b! oldu#u “Balkan Te-
reya#ları” adlı "arküter! açılmı"tır. O za-
manın parasıyla 45.000 TL hava parası 
vererek 12 %ubat 1944’te $nc! Pastanes!’n! 
açarlar. Dolar, o sırada 38 kuru"tur.

Eski "nci Pastanesi

Dükkânın arka tarafındak! !malat-
hanede yapılan tatlıları ve pastaları 
dükkânın cadde tarafında satı"a çıka-
rırlar.

Lukas daha çok mutfak tarafıyla, 
Lefter de dükkân !le !lg!len!yordur. $lk 
senelere ancak ayakta kalsalar da sonra 
her "ey yoluna g!rer. Varlık Verg!s!’nden 
sonra !"e ba"layan ortaklar, 6-7 Eylül 
1955’ten sonra da b!r "ek!lde ayakta 
kalmayı ba"arırlar.

1996’da b!r gazetec!ye Lukas Z!gor!-
d!s, “$lk günler çok zorluk çekt!k. An-
cak ucu ucuna kurtarıyorduk. Do#ru 
dürüst kâr ett!#!m!z yoktu yan!. Ken-
d!m b!r "ey !cat ed!p, b!r de !s!m uy-
durunca çok !y! tuttu. Anlayaca#ınız 
prof!terolün kend!s! de, adı da uydur-
maca.” dem!"t!r.

10
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Lukas Bey bunları söylese de, b!r-
çok yerl! kaynakta prof!terolün $nc! 
Pastanes!’nde Lukas Z!gor!d!s tara-
fından !cat ed!ld!#!nden bahsed!lse 
de prof!terolün 18. yüzyılda Fransa’da 
ünlend!#! b!l!n!yor. Ne var k! bu b!l-
g!, adı prof!terolle özde"le"en $nc! 
Pastanes!’n!n, Pera’ya, $stanbul’a ve 
onun sosyal ya"amına vurdu#u dam-
gayı ve 68 yıllık serüven!n! de#!"t!rmez. 
Anla"ılan büyük olasılıkla Z!gor!d!s 
“prof!terol”ü !cat etmem!", ancak çok 
güzel b!r pasta tar!f! yaratarak $stanbul 
halkını “prof!terol müptelası” yapmı"tır.

2005’te Lukas Z!gor!d!s hayata veda 
ed!nce, çocuklar El!sa ve G!lbert pas-
taneyle çok !lg!lenemed!kler!nden !"le-
r!n ba"ına 1960’ta 12 ya"ındayken $nc! 
Pastanes!’nde çırak olarak !"e ba"layan 
emektar Musa Ate" geçer. 

Açıldı#ı 1944 yılından, 2012 yılı Ara-
lık ayına kadar aynı yerde 68 yıl h!zmet 
veren $nc! Pastanes!, bu tar!hte Emek 
S!neması’nın yıkılması ve bulundu#u 
b!nanın yen!leme çalı"maları neden! 
!le mahkeme kararıyla bo"altılır.

Pastanen!n yönet!c!s! Musa Ate" 
önceler!, tekrar açılmayaca#ını söy-
lese de 14 %ubat 2013 Sevg!l!ler 
Günü’nde, $nc! Pastanes! bu defa M!s 
Sokak 18 numaradak! daha gen!" b!r 
dükkânda yen!den faal!yete geçer. 
Pastanen!n günümüzdek! sah!pler!, 
Lukas Z!gor!d!s’!n kızı El!sa ve toru-
nu Paola Loor $spanya’da ya"asalar da 

$nc! Pastanes!’n!n ayakta kalmasını !s-
t!yor ve destek oluyorlar. Ama “Ne esk! 
mü"ter!ler!m!z var ne de "ehr!n esk! 
havası. Güçlükle ayakta duruyoruz.” 
d!yorlar. $"letmec!l!#!n! de y!ne 61 yıl-
lık emektar Musa Ate" yapmaktadır.

Yeni "nci Pastanesi

$nc! Pastanes! $st!klâl Caddes!’ndek! 
asıl yer!ndeyken, önünden her geç!-
"!m!zde b!r mıknatıs g!b! b!z! kend!-
s!ne çeken "ey acaba neyd!? $nc!’n!n 
prof!terolünün kend!ne has lezzet! m! 
yoksa yıllar önces!ne yolculuk edecek 
olmanın h!ss! m!, b!lem!yorum. Yıllar 
önce $nc! Pastanes!’ne son g!tt!#!mde, 
prof!terolün üzer!ndek! ç!kolata sosu-
nun n!"asta katılmı" neredeyse sulan-
dırılmı" supanglez oldu#unu görünce, 
Vedat M!lor’un b!r TV programında 
!s!m vermeden yaptı#ı, “Bu tatlıyı !lk 
b!z yaptık d!ye böbürlenen yerler var. 
Ne münasebet… Üstel!k h!ç de güzel 
yapmıyorlar.” "ekl!ndek! ele"t!r!y! ha-
tırlamı"tım. Mekân ve !ç dekorasyon 
da aynı olmadı#ından yıllar önces!ne 
yolculuk da pek mümkün de#!l.

Çares!z, Charles Aznavour’un “La 
Bohème”!n! kend!mce de#!"t!rerek mı-
rıldanıyorum:

Quand au hasard des jours / je m'en 
va!s fa!re un tour / à mon anc!enne ad-
resse / je ne reconna!s plus / n! les murs, 
n! les rues / qu! ont vu ma jeunesse. / 
Dans son nouveau décor / Rue de Péra 

semble tr!ste / et se promener à $st!klal / 
ça ne veut plus r!en d!re du tout.

Profiterolün öyküsü

Prof!terolün gerçek köken!, b!rçok 
y!yecekte oldu#u g!b! kes!n olarak b!-
l!nm!yor. Fransız yazar Franço!s Ra-
bela!s (1494-1553) Gargantua adlı k!-
tabında prof!terollerden bahsederken, 
ba"langıçta $talya’da yapıldıklarının 
altını ç!z!yor.

H!kâye 16. yüzyılda $talyan Cat-
her!ne de Med!c!’n!n, Fransız Kra-
lı II. Henr! !le evlend!#!nde, $talyan 
"ef! Panterell!’y! kend!s!yle b!rl!kte 
Fransa’ya get!rmes! !le ba"lıyor. Saray 
böylece $talyan "ef!n, daha çok ekmek 
benzer! b!r dokuya sah!p, prof!terolü 
!le tanı"ıyor.

18. yüzyılın ortalarında, “Made-
le!ne” kek!n!n muc!d! "ef Jean Av!ce 
hamuru mükemmelle"t!r!yor, fakat 
prof!terol asıl "öhret!n! "ef Anton!n 
Carême’e (1784-1833) borçlu. “Choux” 
toplarını krema !le dolduran, ılık kara-
mel !ç!ne daldıran "ef, herkes! büyüler-
ken, prof!terollerden olu"an b!r kuley! 
karamel !le sab!tleyerek ve süsleyerek 
“Croquembouche”u !cat ed!yor. Bugü-
ne kadar ününü koruyan kule-pastalar 
hâlâ $talya ve Fransa’da dü#ün pastası 
olarak terc!h ed!l!yor.

Prof!terol !sm! de, tahm!n ed!lece#! 
g!b!, 17. yüzyıl $ng!l!zces!nde b!le rast 
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lanan “!st!fade, ödül, hed!ye” anlamın-
dak! Fransızca “prof!t” kel!mes!nden 
gel!yor. Genelde "atolarda ya da büyük 
evlerde çalı"an h!zmetl!lere ver!len ödül 
n!tel!#!nde b!r yemek olarak b!l!n!yor.

Fransız pastaneler!nde 19. yüzyıl or-
talarından !t!baren yapılan, p!"!r!ld!k-
ten sonra !ç! doldurulan “pata"u” (Pâte 
à choux) tatlı ve tuzlu küçük toplarına 
genel olarak prof!terol den!yordu. Tuz-
lular !çler!ne peyn!rl! krema, av et! ez-
mes! konularak çorba garn!türü olarak 
sunulab!l!yordu. Tatlı olan prof!terol-
ler !se ba"ta ç!kolata olmak üzere, de-
#!"!k meyve ezmeler! dolduruluyordu.

Profiterolün tarifine 
gelince…

Prof!terol, top "ekl!ndek! hamurun 
!ç!ne doldurulmu" özel krema ve üstü 
er!t!lm!" ç!kolata kaplı b!r tatlıdır.

Yapımında haf!f p!"!r!len b!r hamur 
kullanılır. Yapılı"ı !t!barıyla lokma tat-
lısına benzese de prof!terolde kullanı-
lan un m!ktarı !k! kat azdır. Prof!terol 
hamurları yan! “pata"u”lar (Pâte à cho-
ux) fırında p!"!r!l!rken, lokma tatlısı 
sıvı ya#da kızartılır.

Pasta olarak yapılan prof!teroller-
de hamurun !ç!ne genell!kle krema, 
so#uk süt, "eker ve van!lya !le yapılan 
krem"ant! doldurulurken burada $nc! 
Pastanes!’n!n tar!f!ne uygun olarak 
hazırlanan pastacı kremasının tar!f! 
ver!lm!"t!r.

Gerekli malzemeler:

Hamuru !ç!n (8 topluk):
• 250 g (1 & su barda#ı) su
• 90 g (6 çorba ka"ı#ı, ufak ufak kes!l-

m!") tereya#ı
• 1 tatlı ka"ı#ı tuz
• ' kahve ka"ı#ı h!nd!stan cev!z! ren-

des!
• 300 g (2 ' su barda#ı) un
• 5 yumurta 

Kreması !ç!n:
• ' l!tre süt
• 1 ' çay barda#ı toz "eker

• 3 yemek ka"ı#ı un
• 1 adet yumurta
• 1 paket van!lya

Ç!kolata sosu !ç!n:
• 220 g b!tter ç!kolata
• 200 g krema
Öncel!kle pastacı kreması !ç!n "eker! 
tencereye alıp üzer!ne sütü ekleyerek 
karı"tırın.
Unu ve yumurtayı da ekley!p muhalleb! 
kıvamına gelene kadar karı"tırarak p!"!-
r!n.
Van!lyayı da !lave ed!p kremayı ocaktan 
!nd!r!n.
Arada karı"tırarak oda sıcaklı#ına gel-
mes!n! bekled!#!n!z kremayı sıkma tor-
basına doldurup sertle"mes! !ç!n buz-
dolabına kaldırın.
Büyük ve kalın b!r tencerede suyu kay-
natıp, ya#, tuz ve h!nd!stan cev!z! ren-
des!n! katınız.
Ya# er!y!nce tencerey! !nd!r!p unu yed!-
rerek, hamur tenceren!n kenarlarından 
çek!lene kadar dövünüz.
Yumurtaları, teker teker, her b!r!n! !y!ce 
yed!re yed!re katınız.
(Bütün yumurtalar katıldıktan sonra 
hamur sıkı ve parlak olacaktır.)
Hamurunuz kullanılmaya hazırdır.
Önce fırınınızı orta sıcaklı#a (220 C) 
get!r!p ısıtınız.
Ya# !le 2-fırın teps!s!n! ya#layıp b!r ke-
nara bırakınız.
B!r sıkma torbasının ucuna 0,75-0,9 cm 
çapında uç takınız.
Ilık pasta hamurunu torbaya doldurup, 
p!"!rme kâ#ıdı serd!#!n!z teps!ye 2-2,5 
cm çapında yuvarlaklar hal!nde sıkınız.
(Yuvarlakların yüksekl!#! de yakla"ık 
1 cm olmalıdır. P!"erken hamurlar "!-
"ece#!nden teps!de aralarında mesafe 
bırakınız.)
Hamurların üstüne b!r fırçayla (ya da 
terc!hen b!r tüyle) yumurtadan çok ha-
f!f b!ç!mde sürünüz. Hamurları fırının 
orta katında 10 dak!ka p!"!rd!kten son-
ra, fırının sıcaklı#ını azaltıp (190 C), 
20-25 dak!ka daha, yuvarlaklar !k! kat 
kabarıp, renkler! açık kahvereng! olana 
kadar p!"!r!n!z.
Teps!y! fırından çıkarıp kesk!n b!r bı-
çakla pastaları yararak buharın çıkma-
sını bekley!n!z. Pastaları söndürülmü" 
fırına sürerek 10 dak!ka daha bekle-

t!n!z. Pastaları fırından çıkarıp tel ız-
garada tamamen so#utunuz. Pastalar 
so#uyunca, kesk!n b!r bıçakla yava"ça 
ortalarından yarıya kadar kes!n!z.
Pastacı kremasını b!r tatlı ka"ı#ı !le kü-
çük pastalara doldurup, üstler!ne haf!f-
çe bastırarak a#ızlarını kapattıktan son-
ra bu doldurulmu" küçük pastaları b!r 
serv!s taba#ına d!z!n!z.
Ç!kolata sosu !ç!n b!tter ç!kolatayı do#-
rayıp kremayla b!rl!kte sos tenceres!nde 
er!t!n.
Ocaktan alıp ılınmasını bekley!n ve ser-
v!s taba#ındak! prof!teroller!n üzer!ne 
gezd!r!n.
Üzer!n! d!led!#!n!z g!b! süsley!p serv!s 
ed!n. Af!yet olsun.

Profiterolün püf noktaları

Prof!terolün lezzetl! olması, hamu-
runun kend!ne özel kıvamının tuttu-
rulması ve bunun !ç!n de malzemeler!n 
oda sıcaklı#ında kullanılmasına ba#lı-
dır. Ya# su, un karı"ımı kısık ate"te tahta 
ka"ıkla karı"tırılır. P!"erek hazırlanan 
prof!terol hamuru, d!nlend!r!lerek ılın-
dıktan sonra yumurtaların eklenmes! 
gerek!r. Aks! halde hamur sıcakken 
eklenen yumurtalar hamurun !ç!nde 
p!"er ve prof!terol hamuru !stenen kı-
vama gelmez. Yumurtalar teker teker 
kırılarak hamura yed!r!l!r. Yumurtalar 
aynı anda kırılırsa muhtemelen prof!-
terol olmayacaktır. Bu "ek!lde teps!ye 
ver!len hamurlar p!"ene kadar fırının 
kapa#ının açılmaması gerek!r. Fırında 
ısı denges! olu"turmak enfes prof!terol 
yapmak !steyenler!n d!kkat etmes! gere-
ken b!r püf noktasıdır.

Prof!terol kreması hazırlarken de 
oda sıcaklı#ında ve taze malzemeler 
kullanılması gerek!r. Burada özell!kle 
yumurtanın taze olması kremanın ta-
dını do#rudan etk!ler. Van!lya tadının 
daha yo#un olması !ç!n van!lya çubuk-
ları da ekleneb!l!r. Hazırlanan krema-
nın b!r gece buzdolabında beklet!lmes! 
kıvamını ve tadını daha !y! almanızı 
sa#lar. Prof!terolün üzer!ne eklenen ç!-
kolata sosu b!tter ç!kolatadan yapılırsa 
çok daha enfes b!r tatlı ortaya çıkar.
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"mkansız de#il, acil!

Her hâl! hayranlıkla !zlenes! kusursuz !"ley!"e bakıyorum. 
B!nlerce yıldır aynı rotayı !zleyen ve zamanını h!ç sekt!r-
meyen göçmen ku"lar… Yumurtasından çıktı#ı sah!lden b!-
l!nmeze yolculuk eden, yet!"k!nl!#e ula"tı#ında tam da aynı 
sah!le ger! dönerek yen! yumurtalar bırakan den!z kaplum-
ba#aları...

Bafa Gölü’nden Meks!ka Körfez!’ne, tatlısulardan tuzlu su-
lara, bütün zorluklara d!renerek uzanan, jenerasyonlar boyu 
aynı döngüyü tekrarlayan Avrupa Yılan Balı#ı... 200 yıldan 
fazla ya"ayan, buzulları kırmak !ç!n devasa kafatasını kulla-
nan kutup bal!naları...

Yarım k!lo bal yapab!lmek !ç!n yakla"ık 2 m!lyon ç!çe#! z!-
yaret eden ve 88 b!n k!lometre yol kat eden arılar… Sayeler!n-
de gerçekle"en tozla"ma, b!tk!ler!n üremes!n! ve çe"!tl!l!#!n!, 
buna ba#lı olarak da gıdamızın 3’te 2’s!n! sa#lıyor.

Den!z çayırları, mercan res!fler!, mangrovlar, sulak alanlar, 
ormanlar, meralar…  Her b!r! gıda güvences!nde önem ta"ı-
yan sayısız tür !ç!n do#al ya"am ortamı ve ekos!stem h!zmet! 
sunuyor. 

Muazzam renkler!, !ç!nde barındırdı#ı ya"am çe"!tl!l!#!, 
kusursuz döngüler! !le do#a bütünüyle büyüley!c!, muc!zev!. 
$nsanlık yeryüzünde varolu"undan bu yana -300 b!n yıl önce 
Homo Sap!ens’!n ortaya çıkması, 13 b!n yıl kadar önce yerle"!k 
hayata geç!" ve tarım toplumlarının olu"masıyla- do#a sayes!n-

de var olab!ld!#! yolculu#una devam 
ed!yor ve bugün artık, 8 m!lyarlık de-
vasa b!r dünya toplumuyuz. Bu upuzun 
tar!h!n sadece kabaca 150 yılındak! et-
k!m!z !se yen! b!r jeoloj!k ça#a adını 
ver!yor: Antroposen. $nsanın !kl!m ve 
gezegen!n ekos!stemler! üzer!nde etk!s! 
!le karakter!ze olan ça#. 

Bu ça#; adıyla, sanıyla, a"ırı hava 
olaylarıyla, kr!zler!yle, kayıplarıyla; 
kaynakları mevcut "ek!lde kullanmaya 
devam edersek, ya"am b!ç!mler!m!z!n 
sürdürüleb!l!r olmayaca#ını b!ze söylü-
yor. Hâl!hazırda !kl!m ve b!yoçe"!tl!l!k 
kr!z!n!n !ç!nden geç!yor ancak bu kr!z-
ler!n gerekt!rd!#! topyekûn adımları 
atacak l!derl!#! h!çb!r düzeyde göster-
m!yoruz. Daha çok ekonom!k ve po-
l!t!k kr!zler! konu"mak e#!l!m!ndey!z, 
do#anın önem!n!n farkında olsak b!le 
çevresel sorumluluk boyutunu yer!ne 

get!rd!#!m!zde y!ne hızlı akan hayatlarımıza ger! dönüyoruz. 
Do#anın kend!n! yen!leme kapas!tes! ola#anüstü, ancak ona bu 
fırsatı vermeyecek "ek!lde yok etmeye devam ed!yoruz. 

B!r büyük beyaz köpek balı#ı !le kar"ıla"mak mı yoksa 
gelecekte h!ç büyük beyaz köpek balı#ı göremeyecek ol-
mak mı daha korkutucu? Z!ra büyük res!mde, son 50 yıl-
da yeryüzündek! omurgalı tür popülasyonları %68 azaldı. 
2020 Küresel Ya"ayan Gezegen Endeks!, !zlenen memel!, 
ku", ç!ft ya"amlı, sürüngen ve balık popülasyonlarında 
1970’ten 2016’ya ortalama %68’l!k b!r azalma görüldü#ü-
nü ortaya koydu. Popülasyon e#!l!mler!nde en sert dü"ü"-
ler trop!kal bölgelerde ya"anıyor. Amer!ka Kıtası’nın trop!-
kal alt bölgeler!ne kar"ılık gelen endekstek! %94’lük dü"ü", 
tüm bölgelerde gözlenen en çarpıcı sonuç. Bu dü"ü"ün ar-
kasında, çayırların, savanların, ormanların ve sulak alanla-

N eyran Sava"man Akyıldız 
(PhD) (126), WWF-Türk!ye’de 
(Do#al Hayatı Koruma Vakfı) 

!let!"!m grup müdürü olarak do#a dostu 
projeler!n kamuoyu !le payla"ılmasında 
l!derl!k üstlen!yor. Sürdürüleb!l!rl!k, 
do#a, poz!t!f dü"ünce "ekl! g!b! öneml! 
meseleler! topluma 
anlatmak !ç!n !" dünyası 
ve akadem!k dünya 
!le yakın temas !ç!nde 
olan Akyıldız, Mektep 
yıllarından !t!baren 
duyarlı oldu#u, zamanla 
profesyonel çalı"ma 
alanı olarak seçt!#! 
sürdürüleb!l!rl!k ve do#a 
koruma konusunda b!z! 
bekleyenler! Sultan! !ç!n 
kaleme aldı.
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rın dönü"ümü, türler üzer!ndek! a"ırı !nsan baskısı, !kl!m 
de#!"!kl!#! ve !st!lacı türler g!b! etkenler yatıyor. Ülkem!z 
de bu e#!l!mlerden nas!b!n! almı" durumda, neredeyse b!r 
kıta kadar zeng!n tür çe"!tl!l!#!ne sah!p bu özel co#rafya-
mızda toplam 400 tür tehd!t altında. $kl!m de#!"!kl!#!n!n 
"!ddet!n! ve sıklı#ını artırdı#ı yangınlarla seller! aynı anda 
ya"ıyoruz. Tatlısu b!yoçe"!tl!l!#!, den!zler!m!z veya orman-
larımızdak!nden çok daha hızlı azalıyor. Mevcut ver!lere 
göre, 1700 yılından bu yana küresel sulak alanların yak-
la"ık %90’ını kaybett!k. Ülkem!zde !se sulak alanlarımızın 
yarıdan fazlası son 50 yılda ekoloj!k !"lev!n! y!t!rd!. Her yıl 
20 m!lyon ton plast!k atık den!zlere karı"ıyor. Her 60 sa-
n!yede 33.880 adet plast!k "!"e Akden!z’e g!d!yor. %!md!ye 
kadar küresel ölçekte 344 fark-
lı tür, plast!k atıklara sıkı"mı" 
hâlde bulundu. Dünya Do#a-
yı Koruma B!rl!#!’n!n (IUCN) 
tehd!t altındak! türlere yönel!k 
hazırladı#ı Kırmızı L!ste’de yer 
alan den!z memel!ler!n!n %45’! 
hayalet a#lar olarak adlandı-
rılan kayıp veya terk ed!lm!" 
balıkçılık takımlarından etk!le-
n!yor. Küresel balık stoklarının 
%35'!, a"ırı avlanma dolayısıyla 
sürdürülemez sev!yeye ula"tı. 

Gıda endüstr!s!, !kl!m de-
#!"!kl!#!ne yol açan sera gazı 
em!syonlarının yakla"ık dörtte 
b!r!nden sorumlu. Ormansız-
la"manın %73'ü tarım alanları 
açılması sebeb!yle gerçekle"!yor. 
Gıda üret!m! üst toprak erozyo-
nunun %30’una, sera gazı em!s-
yonlarının !se en az %24’üne 
neden oluyor. Buna kar"ın her 
yıl 1.2 m!lyar ton gıda !sraf ed!-
l!yor. Bu gıdanın üret!leb!lmes! 
!ç!n 760 km( su gerek!yor. Bu 
m!ktar Amazon Nehr!’nde 5 haf-
tada akan suyun m!ktarına ve 
340.000.000 ol!mp!k yüzme ha-
vuzundak! suya e"!t. 

Geçen yaz, Antalya ve Mu#la’da, toplam 20 yılda kaybe-
d!len orman alanını 15 günde y!t!rd!k. $kl!m kr!z!ne, b!-
yoçe"!tl!l!k kayıplarına kar"ı önlem almadan, esk!s! g!b! !" 
yapmaya devam ederek hazırlıksız geç!rd!#!m!z her gün, 
aslında hâlen yakla"makta olan b!r ba"ka büyük yangını 
seyred!yoruz. Küresel ısınmaya neden olan sera gazları-
nın dünyadak! temel kayna#ı elektr!k üret!m sektörü (fos!l 
yakıtlar), ula"ım sektörü, endüstr!, tarım/yet!"t!r!c!l!k ve 
ormansızla"ma. IPCC g!b! b!l!m temell! raporlara göre, 
küresel ısınmayı 1,5°C !le sınırlamak ve yüzyıl ortasında 
net-sıfır em!syona ula"ab!lmek !ç!n önümüzdek! 1-2 yıl 
!ç!nde em!syonların mutlak azalı"a geçmes!n! sa#lamamız 

gerek!yor. Fakat rüzgâr ve güne"ten enerj! üret!m! yüksek 
büyüme trend! !zlese de pandem! sonrası kömürden enerj! 
üret!m! de 1985’ten bu yana rekor artı" gösterd!. Ukrayna-
Rusya çatı"masının jeopol!t!#! de enerj! güvenl!#! r!sk!n! 
açı#a çıkardı. Enerj!de ba#ımsızlık !ç!n, fos!l yakıt ba#ım-
lılı#ını ortadan kaldırmanın, yen!leneb!l!r enerj!lere geç!-
"!n hayat! önem!n! b!r kere daha ortaya koydu. Bu ra#men 
tekrar kömür tuza#ına dü"en ülkeler! bu yoldan döndür-
mek !ç!n tem!z elektr!#!n !st!sna! b!r çıkı" yapmasına !ht!-
yaç var. Dünyada da karbond!oks!t salınımının 1,5 derece 
hedef!yle uyumlu hâle geleb!lmes! !ç!n yen!leneb!l!r enerj! 
payının 2030’a kadar en az %40’a, 2050’ye kadar %70’e çı-
karılması gerek!yor.

Bu pat!kada !lerleyeb!lmek ve 
yıkıcı !kl!m de#!"!kl!#! etk!ler!-
n! en aza !nd!rgeyeb!lmek !ç!n 
ekonom!n!n her alanında ve tüm 
sektörlerde ac!l ve der!n em!syon 
azaltımları "art. 2030 yılına kadar 
kömürden elektr!k üret!m!n!n ka-
demel! olarak sona erd!r!lmes!, 
elektr!k üret!m!nde yen!leneb!l!r 
enerj! kaynaklarının payının en az 
%75’e çıkarılması b!z! Türk!ye ola-
rak bu yolda tutab!lecek. 

Kafalarda alı"ılagelm!" b!r soru 
b!ç!m! de büyümey! sürdüreb!l-
mek. Do#a !k!nc! planda kalıyor, 
önce ekonom!k büyüme den!yor. 
B!l!yoruz k! kökler!m!z olmadan 
ye"eremey!z. Bugün artık hem e#!-
t!m!mde hem de !" hayatımın !lk 
yıllarında çok sorguladı#ım sürekl! 
büyümen!n b!r bedel! oldu#unun 
dünya b!raz daha farkında ama atı-
lan adımlar yeterl! de#!l. 

Mekteb!n ardından Bo#az!ç! 
Ekonom!’ye büyük b!r merak ve 
!stekle, Türk!ye dereces! !le g!rd!-
#!mde, bölümümü ba"arıyla fakat 
teor!k yakla"ımlara !kna olmamı" 
"ek!lde b!t!rm!"t!m. B!r yandan da 
aklım, d!#er b!r seçene#!m olan, 

çok de#erl! Müdürümüz rahmetl! Erdo#an Tez!ç’!n l!sans 
e#!t!m!mde GSÜ’yü terc!h etmem !ç!n aklımı çelmeye çalı"-
tı#ı, uluslararası !l!"k!lerdeyd!. Ekonom!den mezun olurken 
hayaller!m çoktu, ama aralarından b!r! nett!: Uluslararası b!r 
kurulu"ta, topluma fayda sa#layarak çalı"ma !ste#!m! hatır-
lıyorum. Uzun dönem uluslararası kurulu"larda görev yap-
tım ama özel sektörde ve t!caret eksen!nde. Her ne pahasına 
olursa olsun büyüme altın anahtar olarak görülürdü, hâlâ da 
bu anlayı" devam etmekte. B!r yanım hep bu bakı" açısına 
mesafel! durdu, makro düzeyde farklı b!r dünya hayal!m!n 
ürünü olan uluslararası !l!"k!lere olan akadem!k merakımı !se 
-Tez!ç Hocamın arzusunu sonradan yer!ne get!rerek- GSÜ’de 
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yüksek l!sans ve doktora yaparak özel sektör kar!yer!mle be-
raber yürüttüm. Zaman, yolumu b!r uluslararası kurulu"a, 
WWF’ye, ülkem!zde köklü b!r geçm!"e sah!p WWF’n!n Tür-
k!ye of!s! olan Do#al Hayatı Koruma Vakfı’na çıkardı. 

Bugün hang! sahada varlık göster!rsek gösterel!m sadece "u 
5 alana ac!len e#!lmek, her yen! !" f!kr!ne bu 5 temel alanda ne 
yapab!l!r!m d!yerek bakmak, do#ayla uyumlu b!r kalkınma 
yoluna h!zmet edeb!lecek: ;
 Yen!leneb!l!r enerj!ler!n ülkem!zde payının en az %75’e 

ula"ması: Güne" sahalarının, rüzgâr sahalarının artması, 
kömürden kademel! olarak 
çıkı",

 $kl!m de#!"!kl!#!ne ve 
b!yoloj!k çe"!tl!l!k kayıplarına 
kar"ı do#al kaleler!m!z 
olan korunan alanlarımızın 
%30’a çıkarılması, orman 
sahalarımızın, do#al 
alanlarımızın kend! 
döngüler!yle korunması -buna 
yangınlara kar"ı önlemler!m!z! 
erken almak da, !mara, 
kullanıma açılmaya kar"ı 
mücadele etmek de dâh!l-,

 Onarıcı tarım !le !kl!mle 
uyumlu tarımsal döngüler!n 
kurulması,

 Tarımsal sulamada 
kaybett!#!m!z suyun modern 
sulama !le m!n!m!ze ed!lmes!,

 Her ürünün sank! do#al tarım 
ürünüymü"çes!ne özenle, 
döngüsel olarak tasarlanması, 
b!r ba"ka !fadeyle, ya"ayacak 
ürünler tasarlanması. 
Üret!mde atık ve kayıpların 
m!n!m!ze ed!lmes!. 
Topra#ın, suyun, havanın eko-

nom!k de#er!ne paha b!ç!lemez. 
Hesaplanmayan bu de#erler! b!r 
yana bırakıp b!r an !ç!n y!ne esk!, 
klas!k büyüme anlayı"ı !le bakalım. Üret!m!m!z!n do#aya et-
k!s!n! azaltmayı b!l!nçl! b!r "ek!lde gözett!#!m!z senaryoda 
büyümeden feragat etmek gerek!r m!? Yapılan ekonom!k mo-
dellemeler bunun ters!n! göster!yor. Ye"!l enerj! dönü"ümü-
nün yarataca#ı ye"!l !" potans!yel!n!, yapılan çalı"malar ortaya 
koyuyor. Türk!ye’de kömür sahaları güne" enerj! santraller! !le 
donatılırsa yıllık 7 m!lyon hanen!n elektr!k !ht!yacını kar"ıla-
yacak elektr!k üret!leb!l!yor!

B!r yandan metaverse’ü konu"uyoruz; yepyen! dünyalar 
önümüzde açılıyor. Un!corn’lar hayaller kurduruyor. Gerçek 
ba"arının !se b!r yanımızı eks!k bırakarak mümkün olamaya-
ca#ını, ardımızda enkazla dünyaya fayda sa#layamayaca#ımı-
zı !çten !çe b!l!yoruz. Tükett!#!m!z enerj!n!n kayna#ının dö-
nü"mes!, tem!z olması, kaybed!len!n yer!ne konması ve artıya 

geç!lmes!, kısaca do#a poz!t!fe dönmek !ç!n, yen! !" f!k!rler!n! 
do#a poz!t!f olacak "ek!lde tasarlamak, tek çıkı" yolu. 

Yen! b!r parad!gmaya geç!"!n sancılarını ya"ıyoruz. O 
sancıyı çekece#!z, bell!, ancak özel sektör, akadem! ve s!-
v!l toplum tecrübeme dayanarak "unu söyleyeb!l!r!m; ne 
ekonom! ne de uluslararası !l!"k!ler, gezegen!n gelece#!ne 
yatırım yapmadan düzelmeyecek. Okulumun sıralarında 
b!z!m yürüdü#ümüz yollardan yürüyen genç karde"ler!-
m!n, ülkem!n gelece#!nde söz sah!b! olmu" cam!amızın, 
bunun farkında olması ve l!derl!k görevler!nde do#a po-

z!t!fe dönmey!, sürdürüleb!-
l!rl!#! öncel!klend!rmes!, en 
büyük d!le#!m. 

Neyran 
Sava$man 
Akyıldız 
kimdir?

Bo#az!ç! Ün!vers!tes!'nde 
Ekonom! alanında l!sans, Ga-
latasaray Ün!vers!tes! Ulusla-
rarası $l!"k!ler yüksek l!sans 
ve kr!zler!n dı" pol!t!ka üze-
r!ndek! etk!ler!ne odaklanan 
tez!yle doktora dereces!ne sa-
h!pt!r. 

Özel sektörde t!car! pazarla-
ma, marka yönet!m! ve !" ge-
l!"t!rme alanlarında k!l!t roller 
üstlend!. Kadınların !" haya-
tında daha etk!n yer almaları-
nı sa#lama arzusundan hare-
ketle Yen!denB!z Derne#!'n!n 
kurulu"una Genel Koord!na-
tör olarak katkıda bulunmu"-
tur. 

Özel sektör, s!v!l toplum ve 
akadem!dek! deney!mler!n!n 

ı"ı#ında, sa#lıklı ekos!stemler!n desteklenmes! sa#lanma-
dıkça, t!car!, s!yas! ve ekonom!k arenada alınacak herhang! 
b!r kararın adalet ve refah get!rmeyece#!ne kuvvetle !nan-
maktadır. Bu dü"ünceyle, 2017 yılında, 100’den fazla ülke-
de çalı"malar yapan, dünyanın en esk! ve köklü do#a ko-
ruma kurulu"u WWF’n!n Türk!ye of!s! WWF-Türk!ye'ye 
(Do#al Hayatı Koruma Vakfı) katıldı. Üç çocuk annes! 
Neyran Sava"man Akyıldız, gezegen!m!z!n !ç!nde bulun-
du#u !kl!m kr!z! ve b!yoloj!k çe"!tl!l!k kaybının a"ılması, 
!nsanlı#ın do#ayla uyum !ç!nde ya"ayaca#ı b!r gelece#!n 
kurulması !ç!n dönü"üm yaratmak adına çalı"maya devam 
ed!yor.
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ATÖLYEDEK" MEKTEPL"LER

1

Ço#umuz yaptı#ımız !"ten zaman zaman sıkılıyor ve ba"ka ne yapsam da hayatı anlam-
landırsam d!yoruz. Belk! den!yoruz da… Hob!ler !mdadımıza yet!"!yor, b!r gün, !k! gün 
derken !st!krar denen o mertebeye ula"mak herkese nas!p olmuyor. $"!n!n yanına hob!-
s!n! koyup, atölyeye g!ren, !st!krarla çalı"ıp atölyeden eser çıkaran, adının yanına sanatçı 
unvanını koymak !ç!n heyecanla emek veren Mektepl! üç kadının kapısını çaldık… Banu 
Kovulmaz (127), Berna Kara Odaba" (125) ve Özge Kanat (120) eller!yle "ek!l verd!kler! 
yen! dünyalarını Sultan! !ç!n kaleme aldı…



Yamuk De#il Hendmeyd
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M ektep’ten sonra Bo#az!ç! 
Ün!vers!tes!’nde $"letme okudum 
ve b!r beyaz yakalı olarak plaza 

dünyasına adım attım. 20 yıla yakın b!r 
süre marka ve pazarlama yönet!m!nde 
çalı"tım. Yaptı#ım !"! çok sevd!m ama 
kurumsal hayatın ps!koloj!k olarak 
yordu#unu söyleyeb!l!r!m. Kurumsal 
hayatın f!z!ksel zorlu#u k!"!ye göre de#!"!r, 
ben!m zaman zaman çok çalı"maktan 
yana b!r sıkıntım olmadı ama !lkokuldan 
ber! farklı hob!ler! olan ve bu hob!ler! 
çok c!dd!ye alan b!r!s! olarak bunların 
heps!n! uzun b!r dönem askıya almak 
ben! hep üzdü, yeters!z h!ssett!rd!. Son 
10 sened!r y!ne marka ve pazarlama 
alanında danı"manlık yapıyorum. Bu da 
bana projeler arasındak! rahat zamanları 
de#erlend!rme ve yo#un zamanları da 
yönetme fırsatı ver!yor. 

Kız okulunda olsak da Galatasaray’da er!l b!r kültürde bü-
yüdü#ümüzü kabul etmek lazım. 40’lı ya"larımda !" hayatın-
da c!ns!yet e"!tl!#! konularında çalı"an STK’larda akt!f görev 
aldım. Bu çalı"malar bana sadece !" hayatı de#!l, hayatın her 
alanında yen! b!r perspekt!f verd!. Ashland Inst!tute tarafın-
dan gel!"t!r!len Com!ng Into Your Own – Öze Dönü" prog-
ramının Türk!ye fakülte l!derler!nden b!r!s!y!m. Kadınlar !ç!n 
y!ne kadınlar tarafından gel!"t!r!lm!", 20 yılı a"kın süred!r 
dünyada uygulanan b!r program. 11 yıldır Türk!ye’de yapı-
lıyor. Kend! !ç kaynaklarından beslenerek kend! !sted!kler! 
hayatı yaratab!lmeler! !ç!n kadınlara farkındalık kazandıran 
ve güçlend!ren bu programda kadınların e"l!kç!s! olmak anla-
tamayaca#ım kadar büyük b!r mutluluk ver!yor bana.

Öteden ber! müz!k hep hayatımda oldu, l!sedeyken klas!k 
g!tar çalardım. Uzun süre bırakınca tekrar çalmak ben! duy-
gusal olarak zorladı, ben de 40 ya"ımda p!yanoya ba"ladım. 
Ders alıyorum, haftada en az 4-5 gün 1 saate yakın çalı"ma 
fırsatı yaratıyorum. Ö#renc! konserler!nde çalıyorum. Buna 
çocuklardan çok anneler! "a"ırıyor. Hob!n!n b!r bo" zaman 
akt!v!tes! de#!l, tam ters!ne öncel!kle planlanması gereken b!r 
u#ra" olması gerekt!#!n! dü"ünüyorum. K!"!n!n zamanını al-
malı, yormalı, hatta zorlamalıdır k! b!r gel!"!m ortaya çıksın.

Dönem dönem yazmak, foto#raf çekmek, res!m yapmak 
g!b! farklı hob!lerle de !lg!lend!m. B!r ara 3 boyutlu b!r "ey-
ler yapma !ht!yacı h!ssett!m ama ne oldu#unu b!lm!yordum. 
Çok da kafa yormuyordum. Tesadüfen sınıf arkada"ım Sebla, 
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Instagram’da seram!k kursuna ba"ladı#ını yazınca altına laf 
olsun d!ye “Ben de !st!yorum.” d!ye yazdım. $k! gün sonra 
Sebla kursu bırakmaya karar ver!nce yer!n! bana tekl!f ett!. 
Atölyeden !k! saat!n sonunda çıkarken seram!k yapmaya â"ık 
olmu"tum b!le... Daha ortada ürün b!le yok! Sadece çamur-
la yamuk yumuk b!r "eyler yapmı"ım. O atölyede ba"ka bo" 
zaman olmadı#ı !ç!n b!r hafta daha bekleyemed!m ve ertes! 
sabah ba"ka b!r seram!k atölyes!ne daha yazıldım. B!r yıl bo-
yunca !k! atölyede b!rden çalı"tım. Bu arada en büyük des-
tekç!m Mektepl! Kızlar oldu desem yer!d!r. “Bakın, ne yamuk 
"eyler yaptım ben” ded!m, “Hand made kızım o” ded!ler. Yap-
tıklarımı para ver!p satın b!le aldılar! Baktım ürünler elden 
çıkıyor, en azından foto#rafları kalsın bende d!ye e#lences!-
ne “yamukdeg!lhendmeyd” d!ye b!r Instagram sayfası açtım. 
Tak!pç! geld!kçe "a"ırıyorum, be#en! gel!nce ne yapaca#ımı 
b!lem!yorum, hele s!par!" gel!nce “Yok artık!” d!yorum... 

Pandem! ba"ladı#ında evdek! odalardan b!r!s!n! atölye 
yaptım. B!r de bana çok yakın b!r atölye buldum, yaptıkça 
fırını k!ralıyordum. B!r sürü yamuk yumuk "eyler yaptım. 
Instagram’dan da satıldı. Tab!! k! alanların ço#u e"!m dostum 
ve tab!! k! kermeste Mektepl! Kızlar.

B!r sonrak! a"amaya geçt!m ve tornaya ba"ladım. Artık yap-
tıklarım o kadar da yamuk de#!l. Atölyem! bu yaz Gökova’da 

kuraca#ım. “Yamukdeg!lhendmeyd” yer!ne daha c!dd! b!r 
marka !le gelecek yazdan !t!baren satı"a ba"larım. %u anda 
markamı da çalı"ıyorum.

Atölyem evde oldu#u !ç!n evde oldu#um tüm zamanlarda 
seram!k çalı"ab!l!yorum. Telev!zyon seyreden b!r!s! de#!l!m, 
bu nedenle ak"amları temel akt!v!tem seram!k yapmak. Sabah 
uyanınca da !lk !"!m ak"am yaptıklarımı kontrol etmek. Ker-
meste ya da Instagram üzer!nden satı" yapsam da hob!m !"e 
henüz dönü"med! ama atölyey! kuruyorum, markamı hazır-
lıyorum. Dönü"türmey! hedefl!yorum. P!nterest, Instagram 
b!rb!r!n!n benzer! b!rçok ürünle dolu. Hep!m!z bunlardan 
bakıp yapıyoruz. Ben de ba"ta böyle ba"ladım. Ama herkes!n 
el! farklı. Herkes!n sevd!#! ya da daha !y! yaptı#ı b!r form var 
k! ben!mk! kâse. Farklı büyüklük ve formlarda kâseler yap-
mayı çok sev!yorum. Çok da kullanı"lı b!r "ey kâse… Seram!k 
fırının “melekler!” var. Üzer!ne sürdü#ümüz sırda gerçekten 
b!r sır var. Fırını açtı#ında sürpr!zle kar"ıla"ab!l!yorsun. Be-
n!m yava" yava" kend! ürünler!m ortaya çıkmaya ba"ladı. 
Bunların üzer!ne g!d!yorum. Deneyerek gel!"t!r!yorum. Ve 
elbette b!r hayal!m var; Gökova’da atölyemde key!fle üret!m 
yapmak ve markamı, ürünler!m! satı"a sunmak !st!yorum. 
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Camın Büyülü Dünyası

A lev!n ba"ında bazen saatlerce 
kalıyorum, zamanın nasıl 
geçt!#!n! h!ç anlamıyorum. 

Rengârenk Murano camlarıyla dolu 
atölyemde, tamamen k!"!ye özel 
tasarım ve proje bazlı çalı"malar 
gerçekle"t!r!yorum.”

Atlet!zm ve folklor !le dolu dolu geçen b!rb!r!nden 
de#erl! mektep yıllarımdan sonra $stanbul Ün!vers!tes! 
Fransız D!l! ve Edeb!yatı Bölümü’nü kazandım, okurken 
rehberl!k yaptım, sonrasında da tur!zm sektöründe ça-
lı"maya devam ett!m. B!r süre sonra g!r!"!mc!l!k ruhuy-
la kend! "!rket!m! kurarak kurumsal f!rmalara seyahat 
danı"manlı#ı h!zmet! verd!m. 2003 yılında evlend!m, 
2006 yılında kızım Der!n Den!z dünyaya geld!. 2008 yı-
lında !se b!r arkada"ımla 0-6 ya" çocuk gel!"!m merkez! 
açtım. Bu macera da !k! yıl sürdü. 2010 yılında akt!f !" 
hayatına ara verme kararı aldım ve bu kararla b!rl!kte 
cam serüven!m de ba"lamı" oldu. %!rketler!m! kapatma 
kararı aldıktan sonra kend!m! me"gul edecek b!r arayı" 
!çer!s!nde oldu#um b!r dönemde b!r arkada"ım, tadımlık 
cam füzyon e#!t!m! !ç!n kursa davet ett!. Bu ba"langıcın 
hayatıma bunca güzell!#! katacak b!r !lk adım oldu#unu 
k!m b!leb!l!rd! k!? Ben de b!lm!yordum… Aslında cama 
!lg!m çocuklu#umdan ber! hep vardı ama demek k! her 
"ey b!raz zamanını bekl!yordu. B!r Duba! seyahat!nde 
devasa b!r cam üfleme eser! görüp büyülend!#!m! hatır-
lıyorum. 1200 derece açık alevle cam üfleme tekn!#!n! 
kullanmama kadar gelen süreç k!m b!l!r belk! de o gün 
ba"lamı"tı, ben!m haber!m yoktu… 

Tekrar 2010’a dönecek olursak, o !lk kursun ardın-
dan de#erl! cam sanatçısı Pel!n $nal’ın düzenled!#! 
atölye çalı"malarına katıldım. $k! yıl boyunca füzyon, 
v!tray, moza!k tekn!kler!yle !lg!l! dersler aldıktan son-
ra artık kend!m! tamamıyla camın büyülü dünyasına 
kaptırmı"tım. Açık alevde cam "ek!llend!rme tekn!#!n! 
ö#renmek üzere $SMEK Türk $slam Sanatları $ht!sas 
Okulu’nda cam sanatçısı Ömer Meral’den 3 sene bo-
yunca cam üfleme e#!t!m! aldım. B!r yandan da sanat-
sal cam moza!k e#!t!mler!ne devam ett!m. Cam sana-
tında uygulaması daha zor olan cam üfleme tekn!#! !le 
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ba"layıp daha sonra Murano cam boncuk çalı"maları 
üzer!nde yo#unla"maya karar verd!m. $talya’nın Mura-
no Adası’ndan !thal ed!len rengârenk cam çubukları !le 
e"s!z (un!que) takılar tasarlamaya ba"ladım. Cam üfle-
me e#!t!mler!ne ba"lar ba"lamaz atölyem! kurdum ve 
L’artel!er Glass Art Des!gn by Berna Odaba" markasını 
!lerleyen süreçte hayata geç!rd!m. 2021 yılında !se cam 
tasarımlarımı farklı "ek!llerde sunab!lmek !ç!n Sabancı 
Olgunla"ma Enst!tüsü’nün Beylerbey!’ndek! atölyele-
r!nde Ed!p Mansur Sakal’dan kuyumculuk e#!t!mler! 
de almaya ba"ladım. Amacım cam !le gümü"ü, alevle 
"ek!l alan bu !k! ayrı malzemey! uyumlu b!r "ek!lde çok 
özel tasarımlara dönü"türmek. 

Cam, günlük hayatımın büyük b!r bölümünü me"gul 
ed!yor. Pandem! neden!yle atölyey! ev!me ta"ıdım. Böy-
lece aslında çok daha fazla çalı"maya ba"ladım. Saat kı-
sıtlaması olmadan aklıma gelen herhang! b!r tasarımı 
yapab!lmek, zamana ba#lı kalmadan yaratım yapab!l-
mek bana çok !y! geld!. Alev!n ba"ında bazen saatlerce 
kalıyorum, zamanın nasıl geçt!#!n! h!ç anlamıyorum. 
Rengârenk Murano camlarıyla dolu atölyemde, tamamen 
k!"!ye özel tasarım ve proje bazlı çalı"malar gerçekle"t!-
r!yorum. B!r grup ya da "!rket !ç!n de özel tasarımlar ya-
pab!l!yorum. Kar"ı tarafı anal!z ed!p beklent!s!n!, ya"am 

tarzını anlayıp ona göre eserler!m! d!zayn ed!yorum. 
Çalı"malarımla, Türk!ye’de ça#da" cam sanatının tanı-
tılması ve !cra ed!lmes!n! sa#layacak organ!zasyonlarda 
yer almayı ve bu ba#lamda kend! eserler!m! de dünya ça-
pında tanıtmayı hedefl!yorum. Bunca hedef! koyab!lme 
cesaret!mde elbette Mektep’te geç!rd!#!m yılların, ö#ren-
c!yken tecrübe ett!#!m!z ders dı"ı me"gul!yetler!n çok 
payı oldu#unu dü"ünüyorum. Öz güven! tam, farkındalı-
#ı yüksek, çok yönlü olmamızı kes!nl!kle Mektep’e borç-
luyuz. Yen! yolculu#umda da bu kazanımların bana e"l!k 
ett!#!n! söylemem gerek. 

Hob! olarak ba"layan cam maceramda, L’artel!er Glass 
Art Des!gn By Berna Odaba" markası !le !lk koleks!yo-
numu tamamladım. Yen! koleks!yonumun çalı"maları 
da hızla devam ed!yor. Ser! üret!m söz konusu olmadı#ı 
!ç!n onl!ne kanalda nasıl serg!leyece#!m !le !lg!l! çalı"-
malarım devam ed!yor. $lk koleks!yonum Aurora ser!s!-
n! Çe"me Dalyan’da Sa’rezya Luxury Bout!que Hotel’de 
serg!lemek üzere !lk adımı attım. Mektepl!lere özel %20 
!nd!r!m uyguluyoruz, yolunuz dü"erse mutlaka z!yaret 
etmen!z! !ster!m. Instagram’dan da lartel!er_ olarak ta-
k!p edeb!l!rs!n!z. 
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Bir Tür Zaman Bükücülük

O yuncak seç!mler! öneml! den!r, 
b!r yılba"ı ne hed!ye !sted!#!m! 
sorduklarında tam!r set!n! 

seçm!", çok heyecanlanmı"tım. Takıya, 
dokunulab!l!r b!r !" yapmanın üzer!mdek! 
sa#altıcı etk!s!n! kavrar kavramaz 
sarıldım…”

Ben Banu Kovulmaz, nam-ı d!#er 127'n!n ked!göz ka-
lec!s!. Mektepte top pe"!nde ko"an, ço#unlukla â"ık (â"ık 
ded!ysem herkese, her "eye), çatılarda "!!r okuyan, y!ne de 
fenc! b!r ergend!m. Bugün de ara sıra "!!r!ms! konu"uyor, 
b!s!klete b!n!yor, med!tasyon yapıyor, hâlâ en çok b!l!me 
!nanıyorum.

Sonradan kültür ata"es! olan sevg!l! Mons!eur Jacky 
Dallay'n!n b!r val!z!n !ç!ne, yanına, üstüne ç!zd!rd!#! ked! 
res!mler!me verd!#! olumlu tepk!, Nev!n Göker Uluta"'ın 
b!r resm!m! yemekhane duvarına astırması, horoz dövü-
"ü konusunda 6A'dak! arkada"lara b!lmem kaç tane horoz 
ç!zmem g!b! gel!"meler, görsel sanatlara olan !lg!m! artı-
rıyordu. Esk! dostlar dem!"ken, !lk a"klar, !lk heyecanlar 
g!b! ergenl!#!n dönüm noktalarını ya"arken b!rl!kte oldu-
#u canlarını ya"amın en büyük trajed!ler!nde ve kutlama-
larında y!ne yanında !st!yor ve buluyor !nsan.

Sultan!'den mezun olduktan sonra ba"ka b!r mektepte, 
Sanay!-! Nef!se'de aldım solu#u.  M!mar S!nan'da Graf!k 
Tasarım okurken d!s!pl!n!n sorunlarına tasarım d!l!yle 
mantıklı ve !"levsel yanıtlar vermek, kaynakları ver!ml! 
kullanmak, t!pograf!, reklam g!b! konularda donanım ka-
zandım. Bülent Erkmen kâ#ıdın beyazını kullanmamızı 
ö#ütlerd!, bugün ramata g!decek parçalardan amorf küpe-
ler kesmey! sev!yorum.

Çocuklu#umda hazır g!y!m önces! dönem!n kad!m b!l-
g!ler!yle donanmı" Çerkez anneannem! !zleyerek örgüye 
ba"ladım. Oyuncak seç!mler! öneml! den!r, b!r yılba"ı ne 
hed!ye !sted!#!m! sorduklarında tam!r set!n! seçm!", çok 
heyecanlanmı"tım. Takıya, dokunulab!l!r b!r !" yapmanın 
üzer!mdek! sa#altıcı etk!s!n! kavrar kavramaz sarıldım. 
Kızım bebekl!kten çıktıktan sonra el !"ler!yle ba#lantım, 

“Oyuncak seç!mler! öneml! den!r, b!r
yılba"ı ne hed!ye !sted!#!m!

sorduklarında tam!r set!n! seçm!", çok
heyecanlanmı"tım. Takıya, dokunulab!l!r b!r
!" yapmanın üzer!mdek! sa#altıcı etk!s!n!
kavrar kavramaz sarıldım…”

Ben Banu Kovulmaz, nam-ı d!#er 127'n!n ked!göz kalec!s!.
Mektepte top pe"!nde ko"an, ço#unlukla â"ık (â"ık ded!ysem
herkese, her "eye), çatılarda "!!r okuyan, y!ne de fenc! b!r
ergend!m. Bugün de ara sıra "!!r!ms! konu"uyor, b!s!klete
b!n!yor, med!tasyon yapıyor, hâlâ en çok b!l!me !nanıyorum.

Sonradan kültür ata"es! olan sevg!l! Mons!eur Jacky
Dallay'n!n b!r val!z!n !ç!ne, yanına, üstüne ç!zd!rd!#! ked!
res!mler!me verd!#! olumlu tepk!, Nev!n Göker Uluta"'ın b!r
resm!m! yemekhane duvarına astırması, horoz dövü"ü
konusunda 6A'dak! arkada"lara b!lmem kaç tane horoz
ç!zmem g!b! gel!"meler, görsel sanatlara olan !lg!m!
artırıyordu. Esk! dostlar dem!"ken, !lk a"klar, !lk heyecanlar
g!b! ergenl!#!n dönüm noktalarını ya"arken b!rl!kte oldu#u
canlarını ya"amın en büyük trajed!ler!nde ve kutlamalarında
y!ne yanında !st!yor ve buluyor !nsan.

Sultan!'den mezun olduktan sonra ba"ka b!r mektepte,
Sanay!-! Nef!se'de aldım solu#u.$ M!mar S!nan'da Graf!k
Tasarım okurken$d!s!pl!n!n sorunlarına tasarım d!l!yle
mantıklı ve !"levsel yanıtlar vermek, kaynakları ver!ml!
kullanmak, t!pograf!, reklam g!b! konularda donanım
kazandım. Bülent Erkmen kâ#ıdın beyazını kullanmamızı
ö#ütlerd!, bugün ramata g!decek parçalardan amorf küpeler
kesmey! sev!yorum.

B

Bir Tür Zaman Bükücülük

AD

                           25



26

mahallem!zde kurulan kadın eme#! ürünler!n serg!lend!#! 
stantları gezerken tazelend!. Moda’dayım, semt!m!z mer-
kez! ve çok kültürlü; esk! yerl!s! har!c!nde yabancı köken-
l!ler, oyuncu, müz!syen ve çe"!tl! meslek gruplarından özel 
!nsanlarla tanı"ma !mkânı sunuyor. GSL'dek! g!b! farklılık-
lara ra#men b!r arada olab!lmen!n zeng!nle"t!ren etk!s!n! 
ya"atıyor. 

Her gün b!rkaç saat eller!m! kullanarak çalı"ıyorum. 
Atölye ortamım on sek!z ya"ındak! ked!m!z Bufon'la pay-
la"tı#ım salonumuz. A!leme, ya"am alanımıza çok fazla ya-
yılab!len malzemelerle alakalı gösterd!kler! sabırdan ötürü 
te"ekkürler. $lg!m! !"e dönü"türmek !ster!m; bu g!tg!de 
cümleye dönü"en, alıcının da tet!kled!#! b!r !let!"!m yolcu-
lu#unun ba"ı. Çalı"maları serg!lerken pek çok meraklıyla 
yüz yüze gel!yorum. Bazen yer!nde b!r soru gel!yor, yanıtı 
z!hn!mde olgunla"arak !"e dönü"üyor. Bazen b!r! çek!me 
kapılıp be#en!s!n! sunuyor, tak!be geçeb!l!yor ve kullanıcı 
olarak destek vereb!l!yor. $ç!mden dökülenler!n evrende 
kar"ılık bulması büyük b!r mutluluk.  

B!r yandan tekn!k ve pazarlama becer!ler!m! gel!"t!r!yor, 
d!#er yandan destekç!lerle ba#ımı güçlend!rmeye çalı"ıyo-

rum. Ürünler!m ve etk!nl!k duyurularım !ç!n Instagram'da 
N.B. banukovulmaz_atel!er; ayrıca bkz. 111 Gürsel Akay 
Ab!'n!n caddedek! b!s!klet dükkânı, Feneryolu'ndak! Pot-
laç Kadın Kooperat!f!.

Hollandalı Fel!eke van der Leest'!n !"ler!ndek! espr! an-
layı"ını çok be#en!yorum, !nternet s!tes! görülmeye de#er.

Baskı altında çalı"ab!lmek, çe"!tl! ko"ullar neden!yle 
yaratıma d!renç göster!lmed!#!nde faydalı. Olumsuzu 
tümüyle dı"lamak gerekm!yor; tökezlemek, sorgulamak 
ve !ht!yaçları bel!rlemek !ç!n gerekl!. Sevd!#!n ve gü-
vend!#!n esk!, yen! dostlarla ve destekç!lerle pasla"arak 
sürdürmek d!yalo#u, olumluyla dengelemek de de#erl!. 
Çevre ve kaynakları akıllıca kullanarak esk!den koparıp, 
"!md!de yo#urup, gelece#e bırakmak maddey!; b!r tür 
zaman bükücülük. En kıymetl!n!z!, vakt!n!z! ayırdı#ınız 
!ç!n te"ekkürler.
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Galatasaray Liseli deniz ve yelken tutkunlarının, 
birbirleriyle her zaman ileti!imde olması amacıyla 
kurdu"umuz "Mekteb-i Sultani Denizcileri" 
Whatsapp ileti!im grubuna, denizcilikle ilgilenen 
tüm Galatasaray Liselileri davet ediyoruz. 
Gruba katılmak isteyenlerin, 
berk.kutengin@bnktextile.com adresine 
ad, soyad ve devresini belirten bir e-posta 
göndermeleri yeterli olacaktır. 
Sevgi ve saygılarımızla...

Mekteb-i Sultani 
Denizcileri Trofesi’ne 
davetlisiniz 



$ran Devr!m!’nden az b!r süre önce, henüz ün!vers!te son 
sınıf talebes!yken babam, kend!s! g!b! meraklı sınıf arkada"ı 
C!hang!r Amca’yla bu uçsuz bucaksız kente gelm!", yakla"ık 
b!r buçuk asır evvel Anadolu’ya, daha sah!h! $stanbul’a göç 
eden $ranlıların !z!n! sürdü#ünü söylem!"t!. E o zamanlar 
acem! tahk!katıyla Acem !zler!ne rastlayamamı", ger! dönmü" 
Tahran’a. Ara"tırmaları b!r sonuç vermem!" tab!! ve böylel!kle 
prof!terolü, kanlıca yo#urdunu, sokak s!m!d!n!, rakıyı tadıp 
dönüverm!"ler memlekete. “Bak, sen!n adına semt varmı" bu-
rada C!hang!r.” d!yerek senelerce “Bu nad!de zatın hürmet!ne 
$stanbul’da semt b!le var!” d!ye lat!feler yapmı" babam, ortak 
dost çevreler!nde. 

Babamın albümünde görmü"tüm, Pera Palas’ın lob!s!n-
de, Tünel’!n g!r!"!nde, Galata’nın d!b!nde, Ol!v!a Geç!d!’nde, 
Galatasaray’ın önünde, dar gömlekler!, uzun favor!ler! ve bol 
paça pantolonlarıyla çek!lm!" b!rkaç polaro!d foto#rafı. B!r 
gün gel!p ya"ayaca#ımı, sokaklarını avcumun !ç! g!b! ezber-
leyece#!m!, bu "ehr!n vapurlarına, martı sesler!ne tutulaca#ı-
mı aklımın ucundan geç!rmeden, parmak kadar b!r çocu#un 
edasıyla bakardım o foto#raflara… 

“B!l!yoruz, en çok Yelde#!rmen! denen semtte b!r de bura-
da ya"amı"lar. Kaynaklar öyle göster!yor C!hang!r. Ama nasıl, 
nereden ula"aca#ız yahu? B!z!m orada, Lalezar’dak! "u %eh-
zadeler kafes! var ya, !"te oranın kurucusu Beyo#lu’nda b!r 
lokanta !"letmem!" m!yd! yüzyılın ba"ında? Par!s’ten do#ruca 
buraya gelm!" !lk. Nasıl emare bulamıyoruz, hayret ed!yo-
rum. Yanlı" yerden m! ba"ladık ders!n?” dem!" b!z!m peder. 
C!hang!r Amca da “Bo" ver be Çakır, bulamadık !"te! G!d!nce 
etraflıca b!r daha ara"tırır seneye gel!r!z.” d!ye avutmu" b!rkaç 
lakırdıyla takıntılı dostunu. Ama gel gör k! b!r daha geleme-
m!"ler. Ötek! yıl derken, Devr!m gel!p çatmı", memleket der-
d!ne dü"mü"ler. Velak!n peder!n aklı kalmı" her da!m o Acem 
esnafta. Seneler sonra, o da sadece b!r kez geleb!ld! B!zans’a. 

E o vak!tte de yüre#!n!n, z!hn!n hengâmes!nde es!rd! zah!r. 
Kad!m Acemler!n !z!n! süremed!. Zaten gençl!k heves! de 
kalmamı"tı artık…

Babamın b!t!remed!#! !"! vaz!fe ed!nmem!"t!m fakat aklı-
mın b!r kö"es!nde “Bulab!l!r m!y!m acep?” sual! de fır dönü-
yordu aslında. Acem emareler!nden çok, ben do#madan bu 
kent!n kalb!nde çekt!kler! foto#raflar alakadar etm!"t! ben!. 
El!mde peder beyler!n polaro!dler!, hang!s! nerede çek!lm!" 
d!ye d!ye !lerl!yordum Beyo#lu’nda. Hummalı b!r gayretten 
sonra, !k!s! har!ç hemen tümünün tam olarak nerelerde çe-
k!ld!#!n! bulmayı ba"armı"tım. O !k!s!nden b!r!n!n de yer! 
a"!kârdı: Galata Kules!’n!n d!b!. Günün sonunda oraya g!de-
cekt!m. Öyle planlamı"tım kend!mce. 

K!m! ma#azalar de#!"m!", k!m! b!nalar el!mdek!lere ben-
zem!yordu. Ancak güç bela neren!n neres! oldu#unu ke"fed!-
yordum muazzam b!r hazla. Tek b!r foto#raf kalmı"tı, yer!n! 
bulamayan, arkasında “Gül kokan baharlara” yazan. Babamın 
her !k! el! !le zafer !"aret! yaparak durdu#u yer neres!yd!, he-
nüz b!lm!yordum…

O gün ba"ka b!r heyecanım vardı. Sadece kelamını, kale-
m!n! b!ld!#!m, üslubuna vuruldu#um b!r! !le kar"ıla"acaktım. 
Seneler evvel yazılmı", ben!m de sahafta bulup !k! kuru"a al-
dı#ım, son sayfasında so#uk terler döktü#üm !ncec!k b!r k!ta-
bın müell!f! !le tanı"acaktım. O günü asla unutmayacaktım…

Randevumuzdan epey erken gelm!"t!m Pera’ya. Nasıl geç-
t!#!n! anlamadı#ım b!rkaç saat!n ardından az önce u#radı#ım 
Ol!v!a Geç!d!’ne döndüm yen!den. O güne kadar gördü#üm 
en kısa sokaklardan b!r!yd!. Sokak de#!l elbet, o nedenle adı 
geç!tt! zah!r. C!hang!r Amca’yla babamın aynı karede yer 
aldı#ı tek foto#raftı, Rejans’ın kapısında çek!len. O foto#-
rafta babamın omuzlarına kadar uzanan kumral, C!hang!r 
Amca’nın da daha ün!vers!teye ba"ladı#ı yıl neredeyse kül-
l!yen beyazlayan saçları b!r yerlerden vuran ak"am ı"ı#ıyla 
sapsarı çıkmı"tı. Foto#rafı k!m!n çekt!#!n! b!lm!yordum fakat 
!k! dostun attı#ı kahkahanın ses! duyuluyordu adeta. $çten ve 
belk! de kaygısızca…

Uzunca baktım !k!s!ne. Gözler!m dolmu"tu fakat damlalar 
dü"mes!n d!ye gayret göster!yordum. Kend!m! bırakırsam, 
toparlayamayaca#ımdan ürküyordum. C!hang!r Amca dâr-ı 
fân!den g!del! çok olmu"tu. Dava, yol ve sınıf arkada"ı Çakır 
da dört duvar arasındaydı yıllardır…

Çakır, Cihangir ve Di#eri

O gün !lk kez oraya g!decekt!m. 
$lk kez Pera’yı, kalb!nden geçen 
tramvayı, !lg!nç !s!ml! sokaklarını 

görecekt!m. Manda Batmaz’a, Atlas’a, 
Galatasaray’a, St. Antuan K!l!ses!’ne 
u#rayacaktım. Ben o gün !lk defa 
Beyo#lu’yla tanı"acaktım.
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memleket artık nefes aldı#ım, l!sanını anad!l!m g!b! ko-
nu"tu#um, sev!nc!yle sev!nd!#!m, kederler!yle kahroldu-
#um toprak olalı çok olmu"tu. $zm!r’den sonra ya"amaya 
karar verd!#!m $stanbul’un kalb!n! ke"fed!yordum "!md!, 
el!mdek! s!l!k hatıralarla…

Kahvem! b!t!r!p kalktım. Bulu"ma saat!ne de#!n b!r 
a"a#ı b!r yukarı adımlamak !st!yordum. Çantamı sırtı-
ma, peder bey! el!me alıp yürümeye ba"ladım $st!klal’de. 
Geld!#! yıl k!m b!l!r nasıldı buralar. Neler modaydı, 
hang! renkler, hang! "arkılar!? B!nalar daha genç, daha 
alımlıydı zah!r, k!m b!l!r! S!m!d! be#enm!" m!yd!? Kı-
zılkayalar var mıydı o zaman da? Ç!çek Pasajı yoktu 
mesela. B!r yerlerde okumu"tum, babam ve C!hang!r 
Amca’nın geld!kler! yıl çökmü" b!na. Fakat $nc! Pasta-
nes! varmı". Zamanını hatırlamıyorum ama sohbetler!-
m!zden b!r!nde, “B!z!m kaymaklı ekme#e benzeyen fa-
kat ç!kolata sosu !le yenen b!r tatlı. Pâte à choux. Fena 
de#!l.” dem!"t!. Her adımda “Ben!m de baktı#ım nerele-
re bakmı"tı çakır peder acaba? Nerede durmu", nelerden 
etk!lenm!"t!?” d!ye akıver!yordu gar!p ama sıcak sualler 
beyn!mden gönlüme. Payla"amadıklarımızı pay etmeye 
gelm!" g!b!yd!m bu semte. B!rl!kte yürüyemed!#!m!z 
yolları, y!yemed!#!m!z dondurmaları, g!remed!#!m!z 
pasajları, !çemed!#!m!z kahveler! bölü"meye gelm!"t!m, 
onun “Geley!m, beraber g!der!z $stanbul’a, Beyo#lu’na. 
Sabret babacı#ım.” ded!#! günden ve bahse konu sabır-
dan seneler geçt!kten sonra.

Ya#mur serp!"t!rmeye ba"ladı. Sa#ıma soluma bakıp, 
solumdak! pasaja g!rd!m. F!lm af!"ler! d!kkat!m! çekt! !lk. 
Hem esk! hem yen! f!lmler vardı yan yana, altlı üstlü asıl-
mı" af!"lerde. Ba"ımı kaldırıp, g!rerken d!kkat etmed!#!m 
pasajın tavanına baktım b!r süre. Ya#murdan sı#ındı#ım 
yer!n Atlas Pasajı oldu#unu neden sonra fark ed!p !ved! 
pasajın dı"ına çıktım. Ya#mura ra#men çekeb!ld!#!m ka-
dar foto#raf çekt!m kapısında. Islanmadan durab!lece#!m 
b!r kıyı seç!p önümden akıp g!den Pera’ca ko"u"turmaları 
!zlemeye ba"ladım, yaktı#ım s!garanın ıslak dumanında. 
Geçen tramvayın arkasından tutarak e#lenen çocuklara 
baktım, tramvay gözden kaybolana dek.

“…paldır küldür dürüldü
romant!zm!n defter!
d!nam!t! !cat ett!
alfred nobel
ona nobel ver!lmed!…”
Sahnede !zleme "ansım olmamı"tı… 

Orada ne kadar durdu#umu anımsamıyorum. Saate 
baktı#ımda artık zamanın geld!#!n! anlamı"tım. Sa#ana-
#a dönmeye karar veren ya#murun altından ı"ık hızıyla 
kar"ıya geçt!m. 

El!mle burnumu, gözümü hızlıca s!l!p foto#rafın ar-
kasına “bu da tamam” anlamına gelen ye"!l t!k!n! atarak 
Manda Batmaz’da kahve !çmeye oturdum. Ya fazla yürü-
dü#üm !ç!n yorgunluktan yahut "öhret!ne "ayan olmasın-
dan mı b!lm!yorum, !çt!#!m orta kahve !laç g!b! gelm!"t!. 

Oturdu#um yerden $st!klal Caddes!’n! görüyordum. 
$nce uzun b!r tabloya sıkı"tırılmı" koca hayat, dar b!r gö-
rü" alanından h!kâyeler!yle akıp g!den !nsanlar görüyor-
dum. Çan korna ses!nde hep hüzün oldu#una !nandı#ım 
tramvay geçt! sonra, aheste aheste. Kula#a çalınan u#ul-
tular, kolları po"etlerle dolu ecneb! gezg!nler, el!ndek!ler! 
satmak üm!d! !le çı#ıran seyyar satıcılar ve $ran’da yeme-
ye alı"madı#ım kestanen!n mest eden kokusu… Sank! es-
k!lerde kalmalıymı" bu cadde, Pera. Uzun kabarık etekl!, 
gen!", abartılı "apkalı, eld!venl! kadınlara, üzer!nde frak-
ları, bastonlarıyla yürüyen adamlara a!tm!" g!b!. Kula#a 
Macar Dansları çalınmalıymı" ak"amüstler!nde. Sank! 
modern zamana adapte olurken acı çekm!"t! Beyo#lu…

B!r kahve daha s!par!" ed!p foto#raflara bakmaya ko-
yuldum y!ne. Galatasaray L!ses!’n!n kapısında çek!lm!" 
karen!n arkasına yazmı" babam. Zor seçeb!ld!#!m notta, 
“Tahran’dak! muad!l! Jeanne d’Arc de#!l Elburz L!ses!’d!r.” 
d!yordu. Ortaokulu Sadık H!dayet’!n de okudu#u, devr!m-
den dört yıl önce adı Râz! olarak de#!"t!r!len Tahran St. 
Lou!s Fransız okulunda, l!sey! de Elburz Erkek L!ses!’nde 
okuyan peder, neden St. Lou!s’den de#!l de Fransız kız 
okulu Jeanne d’Arc’tan söz etm!"t!! Aklımda ev!r!p çev!r-
d!m az b!raz sözler! ve bıraktım el!mdek! ben do#madan 
önce b!r!km!" anıları, y!ne Beyo#lu’nun hengâmes!n! sey-
re koyuldum. $stanbul’un tam yüre#!ndeyd!m ve kısa b!r 
vak!t sonra yüre#!mde apayrı yere sah!p b!r! !le tanı"acak 
olmanın heyecanı azalmak b!r yana, büyüyordu.  

Bu kente !lk geld!#!m günü hatırladım. Havaalanından 
çıkmadan ba#lantılı uçu"la do#ruca $zm!r’e g!tt!#!m!z 
gün. Küçüktüm, doksanların ba"ıydı ve zorunlu göçümü-
zün !lk dura#ıydı bu "eh!r. 

“Marmara Den!z!’n!n üstünden martı g!b! süzülüp 
gur¬bet!n ortasına dü"tü#ümüz gün, gr! ve ya#murlu b!r 
kasım ortasıydı. Uça#ın penceres!nden b!r "ehre bakıyor-
dum. Yabancı, güzel ve uzak… 

Esk!den g!tt!#!m!z, a!lece gez!p b!r alay hatırayla ev!m!-
ze döndü#ümüz seyahatler!n h!çb!r!ne ben¬zemeyecekt! 
bu defak!! Bu hak!kat!n s!lles!yle bo#azımdak! dü#üm çö-
züldü... Ba"ımı cama !y!ce dayayıp a#lamaya ba"¬ladım; 
!nleyerek ve neredeyse sess!z…”

B!n yıl geçm!" g!b!yd! o günün üzer!nden. Ben!m ona, 
onun bana yabancı oldu#u zamanlar b!n yıl önceyd!. Bu 
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Neren!n düzüyse enterese etmez b!z!, terst!r o. Mesela s!z 
k!tabı da tersten okuyorsunuz. De#!l m!? Bugüne kadar 
kaç k!"! sordu s!ze bu soruyu?’ d!yerek, ben! kahkahaya 
bo#du. Ve fakat derhal “Oysa herkes!n tersl!#! düzlü#ü 
do#du#u co#rafyayla ölçülür. Nef!s b!r l!sanınız var b!r 
kere. %ahane "a!rler!n!z, e"s!z b!r edeb!yatınız var, hay-
ranım.” d!ye devam ett!. El!ndek! Hafız-ı %!raz! k!tabını 
uzattı. Ecneb!ceye tercüme ed!lm!" esk!ce b!r k!tap. Sa-
haftan alınmı" bell! k!. Sormadım ama tuhaf b!r gurur 
ve sev!nç sardı !ç!m!. “Ne zamandır açmamı"ım kapa#ı-
nı. Belk! on yıl. S!z gel!yorsunuz d!ye dün ak"am yen!-
den b!r göz atayım ded!m. Nef!s. Sadık’ın da Füru#’un da 
Behreng!’n!n de kalem!ne hürmet!m!z var bu arada. S!z!n 
toprak ed!p do#urganı. B!r dönem b!t!yor hemen ba"ka 
b!r dönem ve ba"ka adamlar çıkıyor. Hele F!rdevsî, !n-
san de#!l…” gayet poz!t!ft! “!nsan de#!l” tanımlaması. Ve 
bunu anlayab!lecek kadar Türkçe ö#renm!"t!m ben.    

“B!raz aks!d!r. Çok konu"mazsa üstüne alma. Normal! 
öyle.” d!ye ben! önceden uyaran dostumu yalancı çıka-
racak kadar aralıksız ve sam!m!yetle konu"uyordu. “B!ze 
kö"edek! çaycıdan !k! kahve söylesen!ze çocuklar!” d!ye 
ba#ırıverd! b!r anda. Hanımefend! ko"arak, “A, b!z yapa-
lım, var kahvem!z.” d!ye kar"ılık ver!nce, “Yapma yav! Ne 
d!yorsun? N!ye get!rm!yorsunuz o zaman?” ded!. 

Sohbet!m!z g!derek koyula"tı. Kral!çe Fevz!ye’den 
$ran halısına, Süreyya’nın güzell!#!nden B!n B!r Gece 
Masaları’na, Reza Han Pehlev!’den Devr!m ar!fes!ne ve 
$ran Devr!m!’n!n destekç!ler! S!mone de Beauvo!r, Jean 
Paul Sartre !le M!chel Foucault’ya pek çok mevzu döküp 
saçtık. Doyulmaz sohbet!m!z! eserler!ne get!rd!m b!r "e-
k!lde. %a"ırmı"tı. O güne kadar yazdı#ı ç!zd!#! hemen her 
"eyden haberdardım. Onuru ok"anmı"tı, bell!. “Hang! ara 
belled!n!z bu d!l! de bunca "ey! okudunuz s!z?” d!ye ker-
hen sordu. “Sadece s!z! anlayab!lmek !ç!n b!le ö#ren!l!r 
bu l!san.” ded!m b!lm!" b!lm!"…

Sabahtan ber! el!mde tuttu#um, babamın polaro!d foto#-
raflarını arasına koydu#um k!tabı uzattım ona, foto#rafları 
arasından çıkararak. B!raz uzun baktı k!taba. Gözünü ayır-
madan, “Bazı f!lmler, k!taplar vardır ‘be#end!n m!?’ d!ye 
sorulmaz !zleyene, okuyana. Be#en!lmez z!ra. Kahrolunur. 
Sormayayım ben de. Be#en!lecek b!r gün de#!ld! o gün…” 
Aldı k!tabı el!mden. Açmadı. Sadece kapa#ına baktı:

“Nereden buldunuz?” 
“Akmar’dan.”

B!rkaç dak!kalık sükûttan sonra gıcırdayan kapı açıl-
dı, tek el!yle !k! kahve ta"ıyan b!r bey gülümseyerek b!ze 
yakla"tı. “B!zden m!, çaycıdan mı?” Güldü kahveler! b!ze 
veren adam, b!r "ey söylemeden çıktı.

“b!s!klet !cat oldu
mertl!k bozuldu
komandolar türed!
wagner'!n l!r!zm!
n!h!l!zm'den beklenmed!k net!ce
tufa'ya geld! n!tçe…”

Der!n b!r nefes alıp, saçıma, üstüme ba"ıma b!r çek!dü-
zen verd!kten sonra randevu mahall!ne do#ru adım adım 
!lerled!m, tavs!f ed!lemez b!r ahvalle. Pasaja g!rd!m. Az 
b!raz yürüdüm, bulu"manın gerçekle"ece#! mekânın ka-
pısına geld!m. Karel! camlı b!r kapı, açtım.

“f!z!#! altüst ett!
radyoakt!v!te
radyolardan duyduk b!z
potemk!n gümbürtüsünü
b!z esk!den bugünü
gayet pembe ummu"tuk
aldatıldık mı yoksa
yoksa
yoksa
beraber m! aldandık, soru !"aret!…”

V!deokasetler!n! bulup seyretm!"t!m, Türkçeye hâk!m 
oldu#uma kanaat get!rd!#!mde. 

Gayet zar!f b!r hanımefend! kar"ıladı ben!. Adımı sordu, 
söyled!m. Ben! nef!s b!r fuayeye oradan da "ahane b!r salona 
götürdü. “S!z "öyle bekley!n, ben de haber ver!p gelece#!m 
hemen.” ded!. %öyle buyur ed!ld!#!m yere varana de#!n etrafı 
seyrederek yürüdüm. Muazzam… Bordo ve kad!m zaman-
ların reng!, kokusu ben! büyülem!"t! b!le… Hanımefend!n!n 
!"aret ett!#! yere geç!p oturdum. Avuçlarımın !ç! terlem!", 
nefes!m hızlanmı"tı. Bana çok uzun gelen kısa b!r süre son-
ra, “Ho" geld!n!z. Tahran’dan Beyo#lu’na d!rekt uçu" var mı 
yav?” ses! !le derhal aya#a kalktım. Az evvel salona g!rd!-
#!mde b!rkaç ı"ık açan hanımefend! “Açın yahu. %uradak! 
ı"ıkları da açın!” d!rekt!f!yle nef!s salonu Çıra#an’a çev!rd!. 
Kend! etrafımda !k! tur döndüm, salonu süzerek. Yava" ya-
va" yakla"tı, el!n! uzattı ve !nanılmaz b!r zarafetle önce adını 
sonra soyadını söyleyerek takd!m ett! kend!. Gayr! !ht!yar! 
“B!l!yorum.” ded!m. Y!ne büyük b!r letafetle “Olsun.” ded!. 
Tanıyordum elbette, uzaktan ama çok !y! tanıyordum. Ben 
de $ran’da adet olunan sırasıyla, önce soy !sm!m!, kısa b!r 
esten sonra da !sm!m! söyled!m. 

“E "!md! hang!s! ad, hang!s! soyadı bunların?”
Heyecanıma mukayyet olup bu kez Türk adetler!ne 

göre tekrarladım.

“Ha! S!zde ters. Yan! s!z!n oradan bakınca gayet düz ta-
b!!. B!z, b!ze uymayan her "eye ters der!z bu memlekette. 
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yer!n! bulmu"tu z!hn!mde, el!mde. $ved! oraya g!des!m 
vardı ancak Galata’yı da görme arzusundaydım…

“kızımızın aya#ı yerden kes!l!r
ku" olur kanat açar ba"ı gö#e ula"ır
uçtu uçtu mor manto uçtu
galata kules! !çre ko"u"malar vardır
mor mantolu b!r kadın el!nde b!r res!m
kend!n! kuleden attı
mor manto para"üt
tek kanat 35 çarpı 25
!n!"e geçer af!tap ya"am ç!zelges!nde
a#ır a#ır dü"üyordur
b!raz sonra ölecekt!r…”

An! b!r kararla sa#a, Taks!m Meydanı’na do#ru dön-
düm. Galata dursundu, aceles! yoktu. Nasılsa gelecekt!m 
y!ne. Ve fakat !lk!n "u foto#rafın arkasına atamadı#ım ye-
"!l !"aret! atmam gerek!yordu. Normalce yürümeye ba"-
ladı#ım $st!klal yolunu süratle b!t!rmeye çalı"ıyordum. 
Fransa Konsoloslu#u’na vardı#ımda nefes nefese kalmı"-
tım. Meydana yürüdüm. Kar"ıya bakarak durdum b!raz. 
El!mdek! k!taba, arasındak! son foto#rafa baktım. Evet! 
Orası, burasıydı. Nasıl da anlamamı"tım. 

Arkamdan yakla"an tramvayın ses!yle !rk!ld!m. $ç!m-
den mırıldandı#ım "arkı sözler!n!n ortasından geçt!. 
“$ç!nden Tramvay Geçen %arkı” oldu, “Erguvan, n!ç!n 
kalb!m!z!n matem! !le gel!r bahar, her da!m?”

Foto#rafı sa# el!mde tutarak tam kar"ısında durdum, arka-
sındak! manzaraya baktım. Evet, tam da burası. 78 baharında 
babamın her !k! el!yle zafer !"aret! yaptı#ı o kö"e, bu kö"eyd!. 
Dört katlı b!na ya"lanmı" ancak hâlâ ayaktaydı. Altındak! o 
me"hur eczanen!n yer!nde ba"ka b!r ma#aza vardı artık. En 
hüzünlü foto#rafın öyküsü en sona saklanmı"tı...

“… - K!m bu arabanın sah!b!? Sesler! arasında bombalar 
patlamaya ba"ladı. Kur"unların ardı arkası gelm!yordu. 
Mün!r A#b! kızını ceket!n!n altına almı" yüzükoyun yatı-
yordu Atatürk anıtının d!b!nde. Kaçamamı"lardı. Mün!r 
A#b!’n!n kızı ko"amazdı. Ercüment eve tabancasını alma-
ya se#!rt!yordu k! Pamuk Eczanes!’n!n önüne yı#ıldı…”

“… Kazancı Yoku"u’nun mayıs k!ralarını ödeyemeden 
ölen !nsancıklarının cenaze masraflarını kom!syoncu 
Nurett!n kar"ıladı.”

Alıntılar: 
Ferhan %ensoy, $ç!nden Tramvay Geçen %arkı, Af!tap’ın 
Kocası $stanbul, Kazancı Yoku"u
Hu"eng Ebtehaj, Erguvan (%!!r. Çev!ren: Shahzadeh N. 
$gual)
Shahzadeh N. $gual, Tahran’ın Kırmızı S!renler!

Hâlâ el!nde tuttu#u k!taba baktı b!r daha, k!tabın kapa-
#ını göstererek:

    “Burası neres! b!l!yor musunuz?” d!ye sordu.
    “Ö#renmeye geld!m.”
    “Ö#rend!n!z m!?”
    “Henüz de#!l.”
    Sabırla anlattı, pür d!kkat d!nled!m… 

Kahveler!m!z b!tel!, b!z konu"urken gelen çayları da 
!çel! epey olmu"tu. Anlattıklarına b!r mola vererek bana 
sorular sormaya ba"ladı. Sordu, anlattım. Kâh "a"ırdı kâh 
güldü ama merakla d!nled!. Zamanını daha fazla almak 
!stem!yordum lak!n kalkıp g!des!m de yoktu. El mecbur 
müsaade !sted!m, ayaklandım. Kapıya kadar bana e"l!k 
etme nezaket!nde bulunan zât-ı muhterem!n d!kkat!n! 
çekt! el!mde tuttu#um b!r avuç foto#raf.

    “Ned!r onlar?”
    “Foto#raf. 1978’de çek!lm!" heps!.”
    “A, bakayım.”

    Verd!m. O foto#raflara uzun uzun bakarken, ben de 
onun m!m!kler!n! !ncel!yordum.

    “K!m bu adamlar?”

$"aret parma#ımla, “%u babam. Bu da arkada"ı C!hang!r 
Amca. Devr!mden önce gelm!"ler buraya. Tahk!kat amaç-
lı.” d!ye göster!verd!m.

    “Nerey!, n!ye tahk!k etm!"ler?”
    “Acem !zler!n!. Esk!den bu "ehre gelm!", ya"ayan 

$ranlı esnafı.”

Her foto#rafa, arkasındak! Farsça notlara b!rkaç defa 
baktı. $lg!s!n! çekm!"t! g!derayak. 

“%!md! b!z!mk!lere göstersen bu yazıları ‘âm!n’ der. %u 
alfabeyle gördü#ümüz her "ey âm!nl!k çünkü. Okuyamaz, 
dua zanneder cühela. Ben de okuyamam ama âm!nl!k 
âdet!m de yok çok "ükür. Mükerrer defa baktı el!ndek!le-
re. Arkası ye"!lle !"aretlenmem!" tek foto#rafı sa# el!nde 
tutup d!#erler!n! bana verd!.

    “Bunda !"aret yok. Bulamadınız mı?”
    “Evet, foto#raf t!trem!" b!raz. Neres! oldu#u bell! de-

#!l. Bulamadım.”
    Az evvel k!bar b!r notla adıma !mzaladı#ı k!tabı ger! 

!sted!, verd!m.
    O tek foto#rafı !ncec!k k!tabın son sayfasıyla kapa#ı-

nın arasına koydu. 
    “Artık neres! oldu#u b!l!yorsunuz…”

Afallamı"tım. Çıt çıkmadı benden, ho"çakalla"tık ve 
kapıya çıktım. B!r sa#a b!r sola bakarak oldu#um yerde 
durdum b!raz. Az evvel kocaman b!r pazılın son parçası 
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erg! gezmek, ben!m “mutluluk veren
"eyler” l!stemde den!z tat!l!nden sonra
!k!nc! sırada gel!r. Adeta kutsal b!r z!-

yaret, b!r ke"!#!r ben!m !ç!n. Sanatçının mah-
rem!ne g!rmen!n yarattı$ı haf!f huzursuz h!s
b!r tara#a, yaralarını yabancılara açab!lme ce-
saret!ne hayranlık d!$er tara#a, b!r mabed!
adımlar g!b! büyük b!r zevkle gez!yorum
ço$u serg!y!. L!ste yapma meraklısı b!r! olarak
s!zler !ç!n bu yaz %stanbul’da görmen!z gere-
ken serg!ler!n l!stes!n! yaptım. Umarım s!z de
ben!m kadar severs!n!z.

1
Sakıp Sabancı Müzes" 
Dav"d Hockney, 
“Baharın Gel"#", Normand"ya, 2020”
11 Mayıs - 29 Temmuz 2022

Sakıp Sabancı Müzes!, bu yüzyılın en etk!l! sanatçılarından
Dav!d Hockney’n!n Baharın Gel!"!, Normand!ya, 2020 serg!s!ne
11 Mayıs - 29 Temmuz 2022 tar!hler! arasında ev sah!pl!$! ya-
pacak. Daha önce Londra’dak! Royal Academy’de ve Brük-
sel’dek! Bozar’da sanatseverlerle bulu"an serg!n!n özell!$!
sanatçının !Pad üzer!nde tasarladı$ı yakın dönem !"ler!nden
olu"ması. Kar!yer! boyunca yen! teknoloj!ler! ve sanat yapmanın
farklı yöntemler!n! ara"tıran Hockney, 2000’lerden !t!baren !P-
hone ve !Pad !le ç!z!m yapıyor. Söz konusu teknoloj!k arayı"ının
doruk noktası olan bu serg!, sanatçının baharın gel!"!n! müjde-
leyen !Pad res!mler!n!n 116 tanes!n! !çer!yor. Bunların tamamı

2020'de, Cov!d-19 salgınının !lk dönem! sırasında, Norman-
d!ya’dak! ev!nde üret!lm!". 

Sabancı Müzes!’n!n ser!n salonlarında sanatçının Türk!-
ye’dek! !lk k!"!sel serg!s!n! gezmek em!n!m ho"unuza g!decek.

2
Pera Müzes" 
Karma Serg", “Ve !"md" $y" Haberler”
13 N!san - 7 A$ustos 2022

K!tle !let!"!m araçları ve sanat arasındak! !l!"k!y! oda$ına
alan&Ve '!md! %y! Haberler&serg!s!, Annette ve Peter Nobel Ko-
leks!yonu’ndan kapsamlı b!r seçk!y! b!r araya get!r!yor. 

Chr!stoph Doswald’ın küratörlü$ünde gerçekle"en serg!, yal-
nızca modern sanat tar!h!n!n hatlarını !zlemekle kalmıyor son
150 yılın, b!l!m, kültür ve s!yasettek! en can alıcı meseleler!n!
ele alan b!r çalı"ma alanı n!tel!$! de ta"ıyor. Res!m, foto$raf,

S

SULTAN  DERG  • HAZ RAN 2022

Bu Yaz Mutlaka Görülmesi Gereken 
10 Sergi

David Hockney “Bahar n Geli i, Normandiya, 2020” Sergisi - Sak p Sabanc  Müzesi 

sebnem alkin:Layout 1  5/31/22  11:38 PM  Page 2



                           3535

!EBNEM ALP ALKIN (123)

erg! gezmek, ben!m “mutluluk veren
"eyler” l!stemde den!z tat!l!nden sonra
!k!nc! sırada gel!r. Adeta kutsal b!r z!-

yaret, b!r ke"!#!r ben!m !ç!n. Sanatçının mah-
rem!ne g!rmen!n yarattı$ı haf!f huzursuz h!s
b!r tara#a, yaralarını yabancılara açab!lme ce-
saret!ne hayranlık d!$er tara#a, b!r mabed!
adımlar g!b! büyük b!r zevkle gez!yorum
ço$u serg!y!. L!ste yapma meraklısı b!r! olarak
s!zler !ç!n bu yaz %stanbul’da görmen!z gere-
ken serg!ler!n l!stes!n! yaptım. Umarım s!z de
ben!m kadar severs!n!z.

1
Sakıp Sabancı Müzes" 
Dav"d Hockney, 
“Baharın Gel"#", Normand"ya, 2020”
11 Mayıs - 29 Temmuz 2022

Sakıp Sabancı Müzes!, bu yüzyılın en etk!l! sanatçılarından
Dav!d Hockney’n!n Baharın Gel!"!, Normand!ya, 2020 serg!s!ne
11 Mayıs - 29 Temmuz 2022 tar!hler! arasında ev sah!pl!$! ya-
pacak. Daha önce Londra’dak! Royal Academy’de ve Brük-
sel’dek! Bozar’da sanatseverlerle bulu"an serg!n!n özell!$!
sanatçının !Pad üzer!nde tasarladı$ı yakın dönem !"ler!nden
olu"ması. Kar!yer! boyunca yen! teknoloj!ler! ve sanat yapmanın
farklı yöntemler!n! ara"tıran Hockney, 2000’lerden !t!baren !P-
hone ve !Pad !le ç!z!m yapıyor. Söz konusu teknoloj!k arayı"ının
doruk noktası olan bu serg!, sanatçının baharın gel!"!n! müjde-
leyen !Pad res!mler!n!n 116 tanes!n! !çer!yor. Bunların tamamı

2020'de, Cov!d-19 salgınının !lk dönem! sırasında, Norman-
d!ya’dak! ev!nde üret!lm!". 

Sabancı Müzes!’n!n ser!n salonlarında sanatçının Türk!-
ye’dek! !lk k!"!sel serg!s!n! gezmek em!n!m ho"unuza g!decek.

2
Pera Müzes" 
Karma Serg", “Ve !"md" $y" Haberler”
13 N!san - 7 A$ustos 2022

K!tle !let!"!m araçları ve sanat arasındak! !l!"k!y! oda$ına
alan&Ve '!md! %y! Haberler&serg!s!, Annette ve Peter Nobel Ko-
leks!yonu’ndan kapsamlı b!r seçk!y! b!r araya get!r!yor. 

Chr!stoph Doswald’ın küratörlü$ünde gerçekle"en serg!, yal-
nızca modern sanat tar!h!n!n hatlarını !zlemekle kalmıyor son
150 yılın, b!l!m, kültür ve s!yasettek! en can alıcı meseleler!n!
ele alan b!r çalı"ma alanı n!tel!$! de ta"ıyor. Res!m, foto$raf,

S

SULTAN  DERG  • HAZ RAN 2022

Bu Yaz Mutlaka Görülmesi Gereken 
10 Sergi

David Hockney “Bahar n Geli i, Normandiya, 2020” Sergisi - Sak p Sabanc  Müzesi 

sebnem alkin:Layout 1  5/31/22  11:38 PM  Page 2



36

Bu Yaz Mutlaka Görülmesi Gereken 10 Sergi

kolaj, desen, yerle!t"rme, v"deo g"b" farklı "fade araçlarıyla 164
sanatçının#300’e yakın#eser"n"n yer aldı$ı serg", modern ve gün-
cel sanatın en öneml" dönemler"n" "zlemeye olanak sa$lıyor.

Dü!ünsel b"r ba!langıç noktası olarak gazeteden yola çıkan
Ve#%"md" &y" Haberler, met"n ve#haber#"l"!k"s"ne, foto$rafın bu-
lunmasının toplumu nasıl !ek"llend"rd"$"ne ve total"ter s"stem-
ler"n k"tle "let"!"m araçları üzer"ndek" güçlü etk"s"ne
odaklanıyor. Ayrıca ücrets"z çevr"m"ç" serg" turuna katılmanızı
da tavs"ye eder"m. 

3
Galer! Z!lberman 
Grup Serg!s!, “Uçuruma Yerle"mek”
7 Mayıs - 1 Temmuz 2022 

Küratörlü$ünü Naz Kocadere’n"n üstlend"$"#Uçuruma Yer-
le!mek #ba!lıklı grup serg"s".#Isaac Chong Wa", Sandra del P"lar,
Memed Erdener, Erkan Özgen, Ya!am %a!mazer, Ner"man
Polat, Ceng"z Tek"n ve#&sma"l Yılmaz’ın yapıtlarını b"r araya ge-
t"r"yor. 7 Mayıs’ta açılan serg" 1 Temmuz’a kadar Z"lberman &s-
tanbul’un Mısır Apartmanı’ndak" ana serg" mekânında
"zleneb"l"r.

Serg" tems"l, k"ml"k, keder, adalet, dayanı!ma, "syan ve ps"-

koloj"k "k"lem kavramları etrafında der"nle!"r. Carl Gustav Jung
(1875-1961), "nsan ruhu üzer"ne yapılan okumalarla serg"n"n
çerçeves"n" zeng"nle!t"ren dü!ünürlerdend"r. Jung’un ortaya
koydu$u b"r kavram olan “gölge”, k"!"n"n reddetmey" ve bastır-
mayı seçt"$" k"!"l"$"n b"l"nmeyen yönler"n" tanımlar. Gölge ar-
ket"p", k"!"n"n b"l"nçaltındak" gölgel" kısımların gün yüzüne
çıkarılmasına ve "çsel b"r huzur arayı!ında travmaları kabul-
lenme sürec"ne tekabül eder. &çsel yolculu$u tet"kleyen; daya-
nı!ma, "syan ve adalet kavramlarını sorgulatan güçlü yapıtların
oldu$u serg", Mektep’e yakın olması neden"yle b"z Galatasaray-
lılarda der"nlerdek" duyguları yüzeye çıkarmada fazla etk"l" ola-
b"l"r uyarıyorum…

4
Arter
B!ll Fontana, “#o’nun Yen! Ses!”
10 Mart - 4 Aralık 2022 

2022 baharında Mel"h Ferel" küratörlü$ünde, kurumun B"ll
Fontana’ya özel s"par"! ederek Arter Koleks"yonu’na kattı$ı
&o’nun Yen" Ses" adlı b"r ses/v"deo yerle!t"rmes"n"n dünya prö-
m"yer" gerçekle!t"rd". &stanbul'a kulak veren de$erl" sanatçı B"ll
Fontana'nın ses ve v"deodan olu!an çalı!ması &o'nun Yen" Ses"
Arter’de serg"len"yor. &stanbul Bo$azı, %eref"ye Sarnıcı ve Yere-
batan Sarnıcı’ndan alınarak, ses ve v"deo kayıtlarından olu!an
eser, çevre b"l"nc"n" merkeze alması açısından da oldukça d"kkat
çek"c". &o’nun Yen" Ses", &stanbul Bo$azı’na da "sm"n" veren
&o’nun m"toloj"k h"kâyes"ne atı'a adlandırılmı!.

Arter’"n alt kat Karbon salonunda, sanatçı sek"z adet duvar
büyüklü$ündek" ekrandan &stanbul Bo$azı’nın der"nl"kler"nden
alınan ses", Yerebatan (Baz"l"ka) ve %eref"ye ((eodos"us) sar-
nıçlarının sularının sesler"yle çok kanallı ve çok ekranlı bulu!-
turuyor ve "zley"c"y" zaman ve mekân "ç"nde kaybed"yor.#

Ses" ve görüntüyü heykels" b"r mecra olarak kullanan Fon-
tana, bu serg"s"yle "zley"c"ye büyülü b"r atmosfer yaratmı!. 

5
Yapı Kred! Kültür Sanat
Karma Serg!, “Memento #stanbul: 
Hr!sto$ A!le Ar"!v!”
31 Mart - 7 A$ustos 2022

Hr"sto) A"les"’n"n oldu$u kadar, b"r !ehr"n de tar"h"ne mer-
cek tutan Memento &stanbul: Hr"sto) A"le Ar!"v", Yapı Kred"
Kültür Sanat’ın Galatasaray’dak" b"nasının 2. ve 3. katlarında
serg"len"yor. 

B"r"kt"rd"$"m"z ve kıymet verd"$"m"z objeler, zevk ve "lg" alan-
larımızı, tar"h"m"z" ve var olu!umuzu bel"rlerken; a"le m"rası-
mızın ve h"kâyeler"m"z"n anlatılmasına da aracılık ederler.
Madd" ve manev" olarak b"zler "ç"n de$erl" olan bu hatıralar,
aynı zamanda “burada” oldu$umuzun da kanıtlarıdır.

Serg"n"n "lk katında ar!"v malzemeler" e!l"$"nde Hr"sto) A"-
les"’n"n h"kâyes" ve dostları olan sanatçıların eserler" yer alıyor.
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EBNEM ALP ALKIN (123)

!k"nc" katta "se Peter Hr"sto# ’un !stanbul’dan "lham
alarak ürett"$" "%ler sanatseverlerle bulu%uyor.

Serg" süres"nce Yapı Kred" Kültür Sanat’ın Gala-
tasaray’dak" merkez"nde ve sosyal medya platform-
larında konu%malar, söyle%"ler, atölyeler, d"nlet"ler,
performanslar "le %eh"r turlarını da kapsayan etk"n-
l"kler düzenlen"yor.

6
Galer! Bosfor
Ilgın Seymen, 
“"#s!z Nesneler • Canlılı$ın "zler!” 
13 Mayıs - 18 Haz"ran 2022

Galer" Bosfor, !stanbul’un en genç galer"s". Serg"
programı ve vaatler" ben" çok heyecanlandırıyor.
Kurucusu sevg"l" Gök%en Bu$ra, t"car" de$"l ente-
lektüel b"r zem"n üzer"nde "%leyecek b"r payla%ım
alanı olaca$ını vaat etm"%t" ve "lk "k" serg"s"yle de
heyecanımın bo%una olmadı$ını gördüm.

Bu ay göreb"lece$"n"z güncel serg" "se hayranı ol-
du$um sanatçı dostum sevg"l" Ilgın Seymen’e a"t. 13
Mayıs - 18 Haz"ran arasında "zleneb"lecek !%s"z
Nesneler • Canlılı$ın !zler" Ilgın Seymen’"n be%"nc"
k"%"sel serg"s".

Ilgın Seymen’"n orman, toprak, den"z ve gökyü-
zünün b"rb"rler"ne dokundu$u ve "ç "çe geçt"$" b"r
kurgu "le hazırladı$ı serg"s"nde, çevre ve özne ara-
sındak" sınırların bel"rs"zl"$" üzer"ne e$"lerek "zle-
y"c"y" en yakından en uza$a de$"%en görü%
mesafeler" arasında b"r seyre çıkarıyor

Sanatçı, !%s"z Nesneler • Canlılı$ın !zler" serg"-
s"nde, kültürel olarak yer etm"% özne-nesne, orga-
n"k-sentet"k ayrımlarını yen"den sorguluyor ve
"%levs"zle%t"r"len, de$ers"zle%t"r"len nesneler", caz"p
ve yen"den bakılab"l"r hâle dönü%türüyor. Örne$"n,
b"nayı olu%turan beton yapıdan kopup terk ed"lm"%
ve "%levs"zle%t"r"lm"% moloz parçalarına b"r “rean"-
mat"on” hamles" olarak renkl" ve pırıltılı b"r müda-
hale yapıyor.

G"tm"%ken serg"n"n oldu$u Juma B"nası’nda bu-
lunan d"$er galer"ler" de gezmey" unutmayın. 

7
Müze Gazhane ("MOGA) 
“B!rl!kte” Serg!s!
3 N"san – 3 Temmuz 2022 

Müze Gazhane, 130 yıllık Hasanpa%a Gazha-
nes"’n"n detaylı ve çok yönlü b"r restorayon proje-
s"yle hayata geç"r"lm"% har"ka b"r kültür
–sanat-ya%am alanı. Bu alanda bulunan Galer"
Gazhane’de s"zler" har"ka b"r serg" bekl"yor. 
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Türk!ye'n!n !lk baskı müzes! olan "stanbul Graf!k Sanatlar
Müzes!'n!n ("MOGA), "stanbul Büyük#eh!r Beled!yes!ne ("BB)
ba$ı#ladı$ı baskı sanatı eserler!nden hazırlanan B!rl!kte serg!s!-
n!n küratörlü$ünü Marcus Graf üstlenm!#.  

Farklı ku#ak, st!l ve tekn!klerden 85 sanatçının 92 eser!n! b!r
araya get!ren serg!, Türk!ye’de hem graf!k, sanat tar!h! hem de
genel sanat tar!h!yle !lg!l! b!r yansıtma sunuyor. Özell!kle "k!nc!
Dünya Sava#ı’ndan sonra Türk!ye’dek! sanat tar!h!n!n gel!#!m!
bu serg!de görüleb!l!r. Bu ba$lamda graf!k çalı#maları, soyut ça-
lı#maları, öykü üzer!ne kurulmu# olan k!#!sel öyküler!, toplum-
sal öyküler! bulab!l!rs!n!z.

Türk!ye’dek! modern ve ça$da# baskı sanatına ı#ık tutan ser-
g!y!, 3 Temmuz’a kadar z!yaret ed!leb!l!rs!n!z. 

8
Martch Art Project 
Karma Serg!,"“Dévoyé”
10 Mayıs – 14 Haz!ran 2022

Murat Önen, Sonja Yakovleva, Metehan Törer ve Serra
Duran’ın katılımlarıyla gerçekle#ecek “dévoyé” ba#lı$ını ta#ıyan
grup serg!ye ev sah!pl!$!n!%Martch Art Project%yapıyor.

Fransızcada “ba#tan çıkarma” anlamına gelen “dévoyé” günü-
müzde s!yasalla#an !nsan beden!n!n araçsallı$ı, haz ve hazzın
temel !lkeler!n! sorgular. 

Çok sevd!$!m sanatçı arkada#ım Can Akgümü#’ün serg! !ç!n
yazdı$ı yazısı da ayrıca çok etk!ley!c!. 

“Beden!m!z öyle b!r sermayed!r k!, tek b!r hareketle !# gücüne
enerj! veren beden !le günümüzde arzunun ve b!l!nç dı#ının,
ruhsal enerj! !le !tk!n!n tapına$ı olarak hayal ett!$!m!z beden!
yaratab!l!r. Pasol!n!'n!n Sodom'un 120 Günü adlı eser!nde her
tür ters!n!rl!k (3) acımasız b!r mantık uyarınca ortadan kaldı-
rılır. Orada her #ey, ger! dönü#ü olmayan b!r b!ç!mde er!l ve ölü-
dür. "#kencede b!le cellatlarla kurbanların suç ortaklı$ı ve !ç
!çel!$! yok olmu#tur. Her #ey cansız b!r !#kenceden, duygusuzca
!#lenm!# b!r suçtan, so$uk b!r entr!kadan !barett!r. Haz, yata-
$ından çıkarılan b!r maden, bedenlerdek! mak!ne s!stem!n!n
teknoloj!k b!r ürünü, zevklere da!r b!r loj!st!kt!r. Pornograf!k
!mgeyle kar#ıla#ılan !lk an #ok ed!c!d!r, etk!s! tıpkı b!r déjà vu
anının vuruculu$una ve sersemlet!c!l!$!ne benzer. Nad!r bulu-
nan bu (sözde) maden güçlü ı#ıklar altında çok yakından kay-
ded!lm!#t!r. Öyle k! o artık beden!n kend!s! de$!ld!r, a#ırı
detaylandırılmı# ve net, naho# b!r peyzaja dönü#mü#tür.”

Serg! 14 Haz!ran’a kadar Asmalı Mesc!t’te bulunan Martch
Art Project’te görüleb!l!r.

9
P! Artworks
Y!ne Boya (Pa!nt, Once More)
7 Mayıs – 30 Haz!ran 2022

P! Artworks, Londra’da ba#lattı$ı galer!-ün!vers!te !# b!rl!$!n!
"stanbul’a ta#ıdı. Projen!n !lk konukları M!mar S!nan Güzel Sa-
natlar Ün!vers!tes! 2020-2021 mezunu 10 genç sanatçı oldu. Ga-
ler! 7 Mayıs !t!barıyla Can Aytek!n ve Yasem!n Nur tarafından
düzenlenen%Y!ne Boya (Pa!nt, Once More)%serg!s!ne ev sah!pl!$!
yapıyor.

30 Haz!ran’a kadar devam edecek serg!de Furkan Akhan, El!f
Akta#, Müge Bakır, Merve Gözde B!ngül, Dan!ela Bud!#teanu,
Damla Ç!l, Emel Ezal, Tansu Köse, Ay#e &ener ve Naz Tansel’!n
eserler! !zley!c! kar#ısına çıkıyor.

Henüz sanat p!yasasına g!rmem!# ve ço$u zaman kafalarında
gelecekle !lg!l! b!l!nmezl!kler!n oldu$u genç arkada#larımın ser-
g!ler! ben! hep çok heyecanlandırıyor. Ayrıca !#!m gere$! de
genç sanatçıları tak!p etmem gerek!yor. O yüzden ben!m de bu
ha'a gez! rotamda Polat P!yalepa#a’da yer alan Y!ne Boya serg!s!
var. Beraber gezmek !stersen!z ma!l atın… :-)

10
Borusan Contemporary (Per!l! Kö#k) 
Axel Hütte,  “Chronostas!s”
30 N!san – 28 A$ustos 2022 

Alman sanatçı%Axel Hütte’n!n 2017 ve 2018 yıllarında gerçek-
le#t!rd!$! Türk!ye z!yaret!nde ant!k kentlerde çekt!$! foto$ra(arı
b!r araya get!ren "Chronostas!s" ba#lıklı serg!, Borusan Contem-
porary'de z!yaret ed!leb!l!r.

Serg!dek! eserler Axel Hütte’n!n foto$raf anlayı#ının çe#!tl!
unsurlarını b!rb!r!ne ba$layarak b!r d!yalog kurmayı amaçlıyor.
Sanatçı, serg!de yer alan foto$ra(arında esk! Anadolu uygarlık-
larındak! kültürel ya#ama da!r yen! !puçları ver!rken; serg! !zle-
y!c!y! Efes, M!let, Perge, Sagalassos, H!erapol!s ve Afrod!s!as g!b!
ant!k yerle#!mler!n çalkantılı ve maceralarla dolu tar!h!n! yen!
b!r bakı#la “ke#fetmeye” davet ed!yor.

Sanatçı, zamanı art!st!k b!r ö$e olarak prat!$!ne dâh!l ett!$!
!#ler!nde, peyzajı stat!k b!r fon olarak görüp foto$ra(adı$ı ant!k
yerle#!mler! ölümsüzle#t!rerek zaman algısını dönü#türüyor.
Serg!y! sadece ha'a sonları 10.00-19.00 saatler! arasında Per!l!
Kö#k’te z!yaret etmek mümkün.

!ebnem Alp Alkın 
artn!vo.com kurucusu

sebnemalk!n@artn!vo.com
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“Galatasaray’a olan borç 
ödemekle bitmez!”

                           41

A ralık 2021’den bugüne hemen 
her salı ak"amı, Cem!yet 
lokal!m!zde farklı b!r 

hareketl!l!k ya"anıyor. Her hafta kültür, 
sanat, tıp ve hukuk alanında eser veren 
b!r Galatasaraylıyı büyük b!r özenle 
a#ırlayan, eserler!n! ve kend!ler!n! 
daha yakından tanımamızı sa#layan 
!s!m !se p!yan!st, p!yano pedagogu ve 
Galatasaraylılar Derne#! Kültür Sanat 
Kom!tes! Ba"kanı Prof. Arın Alagün’den 
(124) ba"kası de#!l… 26 haftadır büyük 
b!r özver! ve d!s!pl!nle b!z! Galatasaray’ın 
kültür elç!ler!yle bulu"turan Arın 
Alagün !le “Kültürün Be"!#! Galatasaray” 
sözünün hakkını veren konu ve 
konuklarıyla dolu dolu geçen b!r sezonu 
konu"tuk…

— Arın Alagün’ü tanıyab!l!r m!y!z? Mek-
teptek! Arın k!md!r? Nasıl b!r ö"renc!yd!n!z?

— Elbette, öncel!kle Sultan! derg! olarak göster-
d!#!n!z !lg! ve teveccühten dolayı !çtenl!kle te"ekkür eder!m. Son 
dönemde özell!kle yen! b!r anlayı" ve tasarım !le Cem!yet!m!z!n 
yayın organı olarak hayatımızda yer alan Sultan! derg!y! büyük 
b!r !lg! ve be#en! !le tak!p ed!yoruz. Bu ves!le !le tüm eme#! ge-
çenler! kutlamak ve te"ekkür etmek !ster!m. Mekteptek! Arın 
esas !t!bar!yle çok muted!l ve sıradan b!r ö#renc!yd!. Zaman za-
man geçm!"! anarken ve hatta Cem!yet’te sohbet ederken hayıf-
landı#ım da b!r konudur bu aslında. Bazen ke"ke b!raz haylazlık 
yapsaymı"ım; o yılların, o ya"ların tadını ke"ke b!raz daha fazla 
hatta haylazca çıkarsaymı"ım ded!#!m oluyor. Z!ra bulab!ld!#!m 
tüm vak!tlerde o zamanlar %ato’da yer alan müz!k odasında p!-
yano çalı"ıyordum. Tab!! b!r de "unu eklemem lazım, yed!nc! ve 
sek!z!nc! sınıflarda rehberl!k ders!m!ze de müz!k hocamız g!r-
d!#! !ç!n onun dersler!nde sınıf arkada"larım klas!k müz!#e son 

derece a#ır b!r "ek!lde maruz kalıyorlardı, hocamız neredeyse 
her ders “Arın b!ze p!yano çalsın!” ded!#! !ç!n… Bundan dola-
yı da bu soruyu dönem arkada"larıma da yöneltmek lazım de-
r!m. Umarım onlar da ben!m kadar hayırla yâd ed!yorlardır o 
günler!. Bunların dı"ında yeterl! düzeyde çalı"an, daha do#rusu 
çalı"kanlıktan z!yade ders! derste ö#ren!p kalan zamanı müz!#e 
ayırmaya çalı"an b!r ö#renc!yd!m.  

— Müz!"e !lg!n!z nasıl gel!#t!? P!yanoyla ne zaman ta-
nı#tınız?

— Müz!#e !lg!m çok küçük ya"larda ortaya çıkmı". A!leden 
gelen genet!k b!r m!ras sanırım. Sadece çek!rdek a!le de#!l, gen!" 
a!lede çok büyük b!r kabulü vardı kal!tel! müz!#!n. Kal!tel! müz!k 
d!yorum, tür olarak sınırlandırmak !stemed!m, z!ra klas!k batı 
müz!#!nden caza, klas!k Türk müz!#!nden o yıllar haf!f müz!k 
olarak adlandırılan türün kal!tel! örnekler!ne kadar müz!k a!le 
!ç!nde hep hayatımızdaydı. Çek!rdek a!leye gelecek olursak ba-
bam çok !y! müz!k kula#ına sah!p b!r caz d!nley!c!s! ve koleks!-
yoncusu, annem !se konservatuarda keman bölümünü b!t!rm!" 
mamaf!h kar!yer olarak hek!ml!#! terc!h etm!" b!r müz!syend!. 
Dolayısıyla müz!kle do#dum ve hatta müz!#e do#dum dersek 
yanlı" olmaz. Daha anne karnında d!nley!c! olarak ba"layan b!r 
a"k müz!k ben!m !ç!n. Sonrasında annem p!yano çalarken hep 
kuca#ında oturmu" b!r bebek, bu da zanneder!m p!yano !le !lk 
tanı"mama ves!le. Üç buçuk ya"ına kadar böyle devam eden flört, 
sonra annemle !lk p!yano dersler! ve sonrasında !lk ö#retmen!m 
"ekl!nde evr!lerek tutkulu ve büyük b!r a"ka dönü"tü. $lkokul ve 
Galatasaray yıllarına paralel !lerleyen b!r konservatuar sürec! 
derken konser p!yan!st! olarak "ek!llenen b!r kar!yer olu"tu. Sü-
reç ne kadar me"akkatl! olursa olsun o kadar do#al "ek!lde !lerle-
d! k! sam!m! söyleyey!m ben b!le fark etmed!m geçen yılları. Bu-
rada çok özel b!r noktayı da özell!kle vurgulamak !st!yorum. B!r 
klas!k müz!k !cracısına ne etk!s! olab!l!r d!yenler olmu"tur ama 
Galatasaray, kar!yer!mde çok öneml! !k! noktada hayatımın tam 
ortasında olmu"tur. B!r!nc!s! b!rey k!ml!#! ve etk!n b!r özgüven 
!le karakter!m!n olu"masındak! rolü. D!#er! !se kütüphaneler!yle, 
tak!p ed!len sürel! ve sürekl! yayınları !le kültürel olarak zeng!n 
ortamı, ben!m !ç!n adeta cennet! vaat eden !k! ayrı kuyruklu p!-
yanoya sah!p salonları ve pek tab!! bunları payla"tı#ım pek çok 
sevg!l! Galatasaraylı arkada"ım, büyükler!m ve küçükler!m… 
Gerçek anlamda Batı’ya açılan b!r pencere, anal!t!k, rasyonel ve 
entelektüel dü"üncey! hücreler!me kadar !"leyen b!r e#!t!m ve 
kültür oca#ı… Dü"ünün k! b!r p!yan!st olarak prova yapmak 
!ç!n, te"b!hte hata olmaz, adeta kend!me a!t özel b!r konser sa-
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lonum vardı. K! hala ve hala Tevf!k F!kret Salonu’nda sahnede 
oldu#umda farklı b!r heyecan ve sorumluluk h!sseder!m. Her 
zaman bana kattıklarını dü"ünerek ve da!m b!r m!nnetle.

— Akadem!k kar!yer!n!z ve p!yano pedagoglu"u un-
vanı… Her #ey nasıl gel!#t!? P!yano pedagoglu"unu s!z m! 
seçt!n!z, neden?

— Henüz l!sede ö#renc! !ken bazı arkada"larım benden p!-
yano ö#renmek !sterlerd!. Önceler! nasıl olur derken sonra çok 
key!fl! çalı"malara !mza attık. Henüz ben ö#renc!yken ö#retmek, 
daha do#rusu b!ld!#!n! aktarma d!yel!m, baktım k! bana da bü-
yük b!r haz ver!yor. Dahası gördüm k! çalı"tıkça b!rl!kte ço#a-
lıyoruz. Bunun sonucunda konser p!yan!st! kar!yer!me e"l!kç! 
olarak b!r ö#ret!c! kar!yer! de !lerled!. Tamamıyla bana ver!lene 
da!r b!r aktarıma ves!le olab!lmek !ç!n, zaman zaman az ya da 
çok oranda !k! yolu kes!"t!rmeye gayret ett!m. Bunu da erken 
ya"larda öngörerek e#!t!m!m! P!yano Pedagoj!s! Master! !le taç-
landırmak !sted!m. Y!ne Galatasaray’ın !ç!me dü"ürdü#ü b!r ate" 
ve ö#retme keyf!. Bu aktarım prat!#!nde ben! en çok heyecanlan-
dıran ö#ret!rken veya aktarırken ö#renme hal! ve sürec!. Tama-
mıyla e"s!z b!r deney!m. 

— Mezun olduktan sonra da okulla !l!#k!n!z hep de-
vam ett!. Mesela Sultan! Quartet Projes! var, ondan bahse-
der m!s!n!z?

— Evet bu çok do#ru. Mezun olduktan sonra aramızda kı-
talar ve okyanuslar oldu#u zamanlarda b!le okulla !l!"k!m hep 
devam ett!. De#!"!k "ek!llerde, bazen manev! ama ço#unlukla f!-
z!ksel olarak bu !l!"k! hep devam ett!. Sa#lıklı oldu#um ve ömrüm 
yett!#! sürece de hep devam edecek. Yer! gelm!"ken hep!m!z!n 
b!ld!#! b!r "!arı vurgulamak !ster!m: Galatasaray’a olan borç öde-
mekle b!tmez! Yukarıda bahsett!#!m ves!leler !le hayatıma kattık-
larını en azından !fade etmeye çalı"tı#ım Galatasaray’a olan bor-
cum ben ya"adıkça ben!mle devam edecek. Bu m!nvalde d!ler!m 
14. sınıfa geçt!#!mde tem!z b!r karne !le d!plomayı hak eder!m. 
Bu ruh hal!nde fırsat buldukça okulumuzu z!yaret etmeye gay-
ret eder, katkı sunab!lece#!m alanlarda el!mden geld!#!nce destek 
olmaya çalı"ırdım. 2013 yılında müdürümüzün !ste#! üzer!nde 
müz!k kolundak! karde"ler!m!zle ne yapab!l!r!z derken gördüm 
k! klas!k müz!k !cra eden c!dd! b!r nüfus olu"mu". Son derece !y! 
sev!yede p!yano çalan karde"ler!m!z var. Ne yapab!l!r!z derken 
elbette tek yol Galatasaraylılık ruhuna uygun olarak b!rl!kte üret-
mek ded!k ve yola Oda Müz!#! yapmak üzere çıktık. Ço#unluk 
p!yan!st oldu#u !ç!n loj!st!k olarak en kolay seçenekle ba"ladık. 
Zah!r, tek p!yano ve !k! k!"! !le P!ano Duet denen formatta b!rl!kte 
müz!k üretmek mümkün ve hatta çok zeng!n ve caz!p de b!r re-
pertuarı var. Ver!ml! geçen b!r dört ay sonunda b!r sonrak! sene 
profesyonel sahnelere tal!p olacak b!r grubu aramızdan çıkarmak 
üzere sözle"erek dönem! kapattık. Yaz sonu öncek! deney!mler!n 
gücüyle yen!den bulu"tu#umuzda artık çok c!dd! b!r yol planı ha-
zırdı. Ve buna zamanlarını ve enerj!ler!n! feda etmeye hazır pırıl 
pırıl karde"ler!m!z... Bu ruh hal! !ç!nde do#du Sultan! P!ano Qu-
artet. Aramızdak! devre farkı ne olursa olsun hep!m!z!n müz!#!n 
ve sahnen!n olu"turdu#u kader b!rl!#!nde e"!t hak ve "artlarda 
karde"çe !lerled!#! b!r proje oldu. $dd!alı b!r repertuar !le -ve hatta 

bazı öneml! eserler!n Türk!ye’de !lk !craları da dâh!l olmak üzere- 
ses get!ren konserlere !mza attık ve ulusal basında da teveccüh !le 
kar"ılandık. Tüm ya"amım boyunca manev! ve duygusal olarak 
en çok tatm!n oldu#um projelerden b!r!yd!. $ç!nde Galatasaray 
vardı, !ç!nde müz!k vardı, en öneml!s! !ç!nde !ler!de bu bayra#ı 
devralarak daha genç karde"ler!m!ze örnek olacak, yol açacak pı-
rıl pırıl karde"ler!m!z vardı…

— Gelel!m Galatasaraylılar Derne"!’nde epeyce b!r sü-
red!r hareketlenen söyle#! traf!"!ne… Hemen hemen her Salı 
düzenlenen kültür sanat söyle#!ler! ve üstlend!"!n modera-
törlük görev!… Böyles!ne b!r !st!krar bekl!yor muydunuz? 
Konuk bulur muyuz, !zley!c! gel!r m! g!b! b!r kaygı var mıydı? 

— Galatasaray’da görev tevd! ed!l!r. F!del Ba"kan ve yönet!-
m! !le hayata geç!r!len, b!ld!#!m kadarıyla altyapısı ve m!mar!s! 
Ecem Tezel karde"!m!z tarafından tasarlanan Kom!teler s!ste-
m!n! !lg! ve heyecanla !zl!yordum. Cem!yet yönet!m!ne get!rd!#! 
d!nam!zm! büyük hayranlıkla görüyordum k! maalesef dünya-
nın ba"ına menfur b!r bela g!b! çöken COVID-19 pandem!s!nde 
ba#larımızı nasıl kuvvetlend!rd!#!n! düzenlenen onlarca de#!"!k 
onl!ne etk!nl!#e katılımcı olarak b!zzat deney!mleme "ansı bul-
dum. Zanneder!m fazla memnun!yet bel!rtm!" olmalıyım k! bu 
yen! s!stemdek! kom!telerden b!r!ne, Kültür Sanat ve Organ!zas-
yon kom!tes!ne ba"kan olma görev!n! tevd! ett! de#erl! yönet!m 
kurulumuz ve ba"kanımız. Sam!m!yetle !t!raf edey!m pandem! 
ko"ullarını dü"ündükçe son derece end!"el! olarak hatta korka-
rak ba"ladım. Öncel!kle pandem! önces! ba"lamı" ve pandem! !le 
onl!ne olarak devam eden aylık Sınırsız Galatasaray Sohbetler!’n! 
canlandırıp, pandem!n!n hayatımıza get!rd!#! sosyal mesafe bas-
kısını en azından Cem!yet!m!z’de f!z!k! sosyal mesafe kurallarına 
uyarak b!r araya gelerek a"aca#ımıza !nanarak taze b!r mot!vas-
yon olu"turmak gayret!ne g!rd!m. Rad!kal ve cesur b!r adım ata-
rak her hafta yen! b!r konu ve konuk etrafında Cem!yet’te bulu"-
ma tekl!f!nde bulundum. Hem de#erl! yönet!m hem de de#erl! 
Galatasaraylılar hemf!k!r olmu" olacaklar k! b!r sezon boyunca 
-toplamda 26 hafta sanırım- her salı ak"amı Cem!yet’te Sınırsız 
Galatasaraylılar Sohbetler!’nde b!r araya geld!k. Pandem! yüzün-
den ba"langıçta daha çek!ngen sayıda olsak da hep tatm!nkâr sa-
yıda b!r toplulu#a h!tap etme "ansımız oldu. B!r nedenle art n!yet 
olmaksızın lokal!m!ze uzak kalmı" Galatasaraylıların da müda-
v!m olarak Cem!yet’te aramızda olmaları bence bu donem!n en 
kıymetl! kazanımı oldu.  Söz konusu Galatasaray olunca “Konuk 
bulur muyuz?” kaygımızın olması mümkün olamaz. Gerek n!-
tel!k gerekse n!cel!k olarak çok zeng!n b!r kaynaktır Galatasaray. 
Ve her b!r! davet etmek !ç!n aradı#ımızda son derece sa#lam ve 
güçlü b!r tonda “Présent/Présente” ded!ler. Her b!r! b!rb!r!nden 
d!#er!nden kıymetl! çok de#erl! konu"macılarımız, Galatasaraylı 
büyü#ümüz ve karde"!m!z, b!zler! b!r sezon boyunca hem ken-
d! alanları ba#lamlarında b!lg!lend!rd!ler hem de b!r arada Ce-
m!yet!m!z lokal!nde key!fle tartı"ıp ruhumuzu beslemeye ves!le 
oldular. Her bulu"ma sırasında ve sonrasında gerek konu"macı-
larımızın gerekse !zley!c!ler!m!z!n gözler!ndek! o heyecanlı pı-
rıltıyı, yen!den Cem!yet’te b!rl!kte olmanın mutlu#unu görmek 
öncel!kle ben!m !ç!n ve aynı "ek!lde sevg!l! ba"kanım ve yönet!m 
kurulu !ç!n büyük b!r mot!vasyon te"k!l ett!. 



— Son b!rkaç yıllık gözlemler!n!z! alab!l!r m!y!z? Hem 
kültür sanat üret!c!s! hem de tüket!c!s! olarak Galatasaray 
L!sel!ler nasıl b!r prof!l serg!l!yor?  

— Galatasaray’dan ve Galatasaraylı’dan beklenen prof!l her 
dönemde Batı’ya Açılan Pencere "!arının hakkını fazlasıyla ver-
m!"t!r, vermekted!r ve verecekt!r. Sadece "unu ekleyeb!l!r!m, Ga-
latasaraylı kültür-sanat üret!c!s! !le tüket!c!s!n! her zaman aynı 
yo#unlukta b!r araya get!remem!"!z. $t!raf etmel!y!m k! kültür 
sanat cam!asından tanıdı#ım bazı öneml! de#erler!m!z!n Gala-
tasaraylı olduklarını ben dah! b!lmed!#!m! gördü#üm ve yüzle"-
t!#!m durumlar ya"adım. Buradan yola çıkarak Sınırsız Galata-
saray Sohbetler!nde ve Kültür Sanat Bulu"malarında ta"ıdı#ım 
temel kaygı olab!ld!#!nce gen!" b!r yelpazede ve mecrada bel!rl! 
özgül a#ırlıkları olan, üreten Galatasaraylıları olab!ld!#!nce "effaf 
b!r "ek!lde cam!anın sahnes!ne çıkarmak, ürett!kler!n! ve tel!fle-
r!n! sunmalarına, cam!a !le payla"malarına ves!le olmaktı. Çok 
mutluyum k! yönet!m !le tam b!r f!k!r b!rl!#!nde ve büyük des-
tekler! !le bu süreç gerçekle"t! ve bel!rl! b!r eksene oturdu. B!r 
d!#er mutluluk da kıymetl! cam!amızdan gördü#ümüz teveccüh 
ve !st!krarlı katılım. Önümüzdek! sezon da çok de#erl! Galata-
saraylı konuklarımızla ve hatta bazı sürpr!zler !le cam!amızın 
huzurunda olmak arzusundayız. Em!n!m bu bulu"malar b!zler-
den sonra gelecekler tarafından da sah!plen!lecek, !"b!rl!#!m!z ve 
güçb!rl!#!m!z artarak gelecek ku"aklara aktarılacaktır.

— Söyle#!lere nasıl hazırlıyorsunuz? Çok profesyonel ve 
der!nl!"! olan b!r sahne görüyoruz. Bu d!s!pl!n! nasıl sa"la-
dınız?

— Öncel!kle teveccühünüz ve !lt!fatınız !ç!n te"ekkür ede-
r!m. Evet konu ve konuklar b!rb!r!nden çok farklı d!s!pl!n ve mec-
ralarda, pe" pe"e geleb!l!yor. B!r p!yan!st nasıl olur da bu kadar 
de#!"!k konuda hâk!m!yet kurab!l!yor sorusunu epey duydum bu 
süreçte. Bu konuda Galatasaray leh!ne tevazu gösteremeyece#!m. 
Mektep tedr!s!nde kazandı#ımız anal!t!k ve sorgulayıcı dü"ünce 
yapısı ve merak ve bunun üzer!ne !n"a ed!lm!" b!r ya"am zaten 
çok yönlü b!r b!rey olmaktan ba"ka seçenek bırakmıyor. Farklı 
d!s!pl!nlerde akadem!syen olan ve çok konu"an b!r a!lede yet!"-
m!" olmak da elbette buna sa#lam b!r zem!n olu"turuyor. F!kr! 
hür, v!cdanı hür ve !rfanı hür b!rer Galatasaraylı olmak hep!m!z!n 
nöronlarına !"lenm!" adeta. De#erl! konu"macılar ve !zley!c!ler de 
aynı hamurdan olunca b!r yandan sorumluluk artıyor ama b!r o 
kadar da !" kolayla"ıyor. %öyle arz edey!m, konuları ve konukları 
tesadüf! seçmemeye; temat!k b!r eksen olu"turmaya gayret ed!-
yorum. Bugün konu"tu#umuz b!r konuya ba#lı gelecek ay farklı 
görünen b!r konuk aslında tamamlayıcı olab!l!yor. Bu elbette b!r 
ön hazırlık gerekt!r!yor. Konu ve konu#a da!r b!r ön çalı"ma, be-
n!m !ç!n çok zevkl! b!r okuma sürec! !le ba"lıyor. Sürec!n bu kısmı 
bana da yen! ufuklar açan hatta bazen bakı" açımı de#!"t!ren b!r 
a"ama oluyor. Bulu"ma yakla"tıkça önces!nde konuk !le akı" üze-
r!nde tartı"ıyoruz. $zley!c!n!n ne kadar sıkı oldu#u b!l!nc!nde en 
tatm!n ed!c! akı"ı sunmaya gayret ed!yoruz. Bunu da “üsttenc!” 
b!r d!l !le d!dakt!zm !ç!nde de#!l, olab!ld!#!nce sıcak b!r d!l !le a!le 
ortamı tonuyla sahnede payla"ıyoruz.  Yalnız burada b!r "ey! !t!-
raf etmem lazım… Sürec!n en zor kısmı Okur Yazar bulu"maları, 
z!ra toplantı gününe kadar k!tabı okmu" ve özümsem!" olmak ge-

rek!yor. Zaman/performans rasyosunda zor olsa da çok key!fl! ve 
kend! !ç!mde meydan okuyucu oluyor. B!r örnek vermek gerek!r-
se çok de#erl! devre arkada"ım ve karde"!m Tuna K!rem!tç!’n!n 
Mezun C!nayetler! k!tabını konu"aca#ımız toplantının hazırlı#ı-
na de#!ney!m. Eser pol!s!ye oldu#u !ç!n detaylı b!r karakter çö-
zümlemes! gerek!yordu sunab!lmek ve soru sorab!lmek !ç!n. Bu-
nun !ç!n b!r! hızlı olmak üzere 3 okuma yapmam gerekt!. Tab!r-! 
ca!z !se detaylı b!r tomograf! çekt!m. Gel gelel!m k!tap pol!s!ye ol-
du#u ve hal!yle sonunu kazayla olsa açık etmekten de kaçınmak 
gerekt!#! !ç!n soruları hazırlarken epey zorlandım. Pek tab!! çok 
e#lencel! ve key!fl! b!r sunum oldu gece sonunda. 
Özetlemek gerek!rse, sanat e#!t!m! almı", sanatla !"t!gal b!r! ola-
rak aslında zaten ya"amımda var olan d!s!pl!n bu alanda da sah-
neye yansıyor.  Ne mutlu k! de#erl! konuklarım ve !zley!c!ler!m!z 
de aynı d!s!pl!n!n b!rer parçaları. 

— Bu bulu#maların farklı çıktıları olacak mı? Öneml! 
b!r ar#!v olu#tu, olu#uyor. Bunları daha kalıcı kılacak her-
hang! b!r yol var mı aklınızda?

— Kes!nl!kle s!ze katılıyorum. Çok öneml! b!r ar"!v olu-
"uyor. Her etk!nl!k !ç!n önceden hazırlanan ve Cem!yet!m!z!n 
yayınladı#ı etk!nl!k duyuruları b!le ba"lı ba"ına b!r ar"!v olacak 
mertebeye ula"tı. De#erl! ba"kanımızın da deste#! !le b!r sonrak! 
adımda bu bulu"malardan yola çıkarak konuklarımızla yen!den 
b!r araya gel!p podcast kayıtları olu"turmak !ç!n dü#meye bastık. 
Mevcut Galatasaray ar"!v!ne kalıcı ve de#erl! b!r katkı olarak ta-
r!he geçece#!ne !nanıyorum. Son zamanlarda çok fazla aldı#ımız 
haklı b!r talep, neden bu sohbetler!n YouTube ve benzer! mecra-
lar üzer!nden kayda alınıp yayınlanmadı#ı yönünde. Konu"ma-
cılarımızın kend!ler!n! konforlu, özgür ve güvenl! h!ssett!kler!, 
ver!ml! ve "effaf, konuların her yönüyle konu"ulab!ld!#! oturum-
lar olab!lmes! ve Cem!yet!n alı"tı#ımız konu"ma özgürlü#ü orta-
mından sonuna kadar faydalanab!lmek !ç!n bu seçene#! "!md!l!k 
devreye almadık. Ancak planladı#ımız Podcast ser!s! !le tüm 
bu b!r!k!m ve etk!nl!kler!n öncel!kle $stanbul dı"ında ya"ayan 
veya b!r sebeple !lg!l! ak"amda aramızda bulunamayan üyeler!-
m!ze ula"ması mümkün olacak. Elbette kalıcı olması da ba"ka 
b!r avantaj. Yaz tat!l! süres!nce münhasıran kayıtlara ba"layıp, 
öneml! b!r kısmını tamamlamak arzusundayız. Bunu da "!md!-
den de#erl! okurlarımızla payla"mak keyf! ben!m olsun. 
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— Bugüne kadar pek çok konuk a"ırladınız. Sezonu 
özetley!n desek neler anlatırsınız?

— B!r sezonu kısaca özetleyeb!l!rsem, !lk bulu"mamız 
ben!m !ç!n en zoruydu z!ra !lkt!. Fakat u#urlu geld!#!ne !na-
nıyorum. 153. dönem mezunu (en genç mezun devrem!zd! 
tar!h !t!bar!yle) Al! Y!#!t Pekyener karde"!m!z t!yatro üzer!ne 
ün!vers!te e#!t!m! almakta. Rol aldı#ı ve uluslararası ödüle ve 
seçk!ye de#er görülmü" kısa f!lm! ve ek!pçe sohbet!yle b!z!m-
leyd!. Henüz yolun ba"ındayken kazandı#ı ba"arı hep!m!z! gu-
rurlandırdı. Tak!p eden hafta Prof. Dr. Ça#layan Kovanlıkaya 
(118) ve Doç.Dr.Derya Fırat (123) !le k!tapları üzer!ne sohbet 
ett!k. Türk!ye’de alanındak! en öneml! akadem!k çalı"malar-
dan b!r! olan Bomont! adlı k!tapları !le kentsel dönü"ümün 
sosyoloj!s! üzer!ne adeta kapsamlı b!r ders aldık. Sosyoloj!-
den tar!h ve tıbbı harmanlayan b!r geceye atladık, uluslara-
rası alanda pandem! tar!h! üzer!ne çalı"an b!r!ler! varsa el-
bette b!r! de Galatasaraylıdır 
ded!k ve Rutgers Un!vers!ty 
de Pandem! Tar!h! alanın-
da ö#ret!m üyes! olan Doç. 
Dr. Nükhet Varlık (123) !le 
Enfeks!yon Hastalıkları uz-
manı Doç. Dr. El!f Hakko 
(124) !le sıradı"ı b!r COVID 
anal!z! yaptık. Çok sıradı"ı 
ve vurucuydu. Sonrak! haf-
ta k!"!sel olarak ben!m !ç!n 
de çok dokunaklı b!r konu 
olan Varlık Verg!s!’n! de#er-
l! yönet!m kurulu üyem!z 
Nurten Yalçın Erüs (125) !le 
müell!f! olu#u har!ka k!tabı 
“Leon Bahar’ı Takd!m!m-
d!r” çerçeves!nde konu"tuk. 
Nurten’!n müstesna kalem! 
b!r yana ara"tırmacılı#ının 
mutfa#ına konuk olmak hep!m!z! der!nden etk!led!. B!r son-
rak! çalı"masını sabırsızlıkla bekl!yoruz. Sonrak! hafta aslın-
da hep!m!z!n b!ld!#! telev!zyon ve s!nema yapımlarının ar-
kasında olduklarını b!lmed!#!m!z Galatasaraylı karde"ler!m!z 
Uygar %!r!n (122), Mer!ç Acem! (131) ve Adem Bıyık (130) !le 
telev!zyon ve s!nema dünyasının popüler kültüre olan etk!le-
r!n! konu"tuk. Kurtlar Vad!s! g!b! kend! kültünü yaratmı" b!r 
yapımın yaratıcısının Galatasaraylı oldu#unu ö#renmek "a-
"ırtmadı ama b!lmemek hep!m!z! "a"ırttı. Telev!zyon dünya-
sından Pers m!toloj!s!ne 120 devres!nden Yako $gual ab!m!z!n 
sunumunda kıymetl! e"! yazar Shahzadeh N. $gual !le ı"ınlan-
dık. Pers "!!r! ve Shakespeare’e uzanan etk!ler!n! d!nled!k. Bü-
yüley!c!yd!. Ba"ka b!r !nsan! konuyla !lerled!k sonrak! hafta. 
Prof. Dr. $pek Merç!l’!n (118) sunumuyla Kadın Cezaevler!n! 
konu"urken toplum !çer!s!nde kadının suça nasıl !t!ld!#!n! 
ve vurucu ma#dur!yetler! gördük. Aynı zamanda bu etk!n-
l!k kadına da!r hazırladı#ımız b!r d!z! etk!nl!#!n ba"langıcı 
oldu. $pek Gökdel (116) !le Türk!ye’de b!r kadın yazar olmak, 

Leman Yılmaz (116) !le Kültür ve Sanat Yönet!m!nde Kadın 
olmak ve Sev!lay Saral (116) !le Dünya Kadınlar Günü kut-
lamasına da tekabül ett!rd!#!m!z, oda#ına Kadın ve Fem!n!st 
T!yatroyu alan söyle"!ler!m!z bu d!z!y! olu"turan müstesna 
sohbetlerd!. Elbette Galatasaraylı kadınlarımızın ba"arılarına 
ve duru"larına tanıklık etmek hep!m!z !ç!n apayrı b!r gurur 
ve hayranlık ves!les! oldu. Ça#da" sanatın bu#ulu havasında 
Burak Del!er (128) !le büyük ses get!ren s!yas! !çer!kl! serg!s! 
üzer!nden tartı"tık. Sevg!l! devre arkada"ım Tuna K!rem!tç! 
(124) !le !lg!l! deney!m! yukarıda bel!rtm!"t!m, yen! b!r e"!k 
oldu ben!m !ç!n. Hayatı adeta b!r "!!r g!b! ya"ayan kıymetl! 
"a!r!m!z Pel!n Özer (123) !se b!z! hülyalı maceralara ta"ıdı. 
Bu süreçte sa#lı#ımızı da !hmal etmed!k. Dr. Tayfun Hancı-
lar (113), Prof. Dr. Erbu# Kesk!n (106/7) ve Prof. Dr. Gökçen 
Orhan (118) !le sa#lı#ımıza da!r tokat g!b! vuran söyle"!ler 
yaptık. B!lg!lend!k, e#lend!k. Hukuk ded!k, !nsan hakları 
ded!k, elbette Avrupa yargısının en üst mertebes!ne çıkmı" 

AIHM ba"kan yardımcısı 
b!r Galatasaraylıydı, Prof. 
Dr. I"ıl Ergüvenç Karaka" 
!le ülkem!z!n !nsan hakları 
s!c!l!n! masaya yatırdık. Çok 
mutlu olamadık tabloyu gö-
rünce. Ama ne be!s, b!z!m 
Betül Pas!nler (108) abla-
mız vardı GS Yardımla"ma 
ve Dayanı"ma Vakfı Ba"ka-
nımız. Vakfımıza da!r çok 
doyurucu b!r sunum yaptı 
ve gelece#e da!r güven duy-
guları serpt! !ç!m!ze. Eller!-
ne sa#lık tüm çalı"ma arka-
da"larıyla b!rl!kte. Mektepl! 
olmayan ancak ülkem!z!n 
en önde gelen m!marlık ta-
r!hç!ler!nden olan Prof. Dr. 
U#ur Tanyel! !le küreselle"-

me ve kar"ısında m!marlı#ın etk!le"!m!n! konu"urken yer yer 
gastronom! ders! de aldık. 150. yıl Galatasaray Belgesel!’n!n 
de yaratıcısı, Türk!ye’n!n belgesel s!nema duayen! En!s Rıza 
Sakızlı (99) !le S!nema ve S!yaset !l!"k!s!n! konu"urken !zle-
yen hafta Mer!ç Renkver (112) !le Fransız s!nemasından $ran 
s!nemasına uzanan yen! dalganın büyülü ba#lantısına bırak-
tık kend!m!z!. Geçm!"!n büyüsünden gelece#!n gerçekler!ne 
ı"ınlandık, sürüdürüleb!l!r b!r dünya !ç!n Permakültür üzer!-
ne Özlem %ekerc!o#lu (120) sayes!nde b!lg!ler aldık. $stanbul 
!ç! gez!ler!n vazgeç!lmez üstadı ve bu konuda pek çok k!tabın 
müell!f! Ahmet Fa!k Özb!lge (116) her zaman oldu#u g!b! ne-
"el! ve renkl! üslubuyla hep!m!z! Sur!ç! $stanbulu’nda key!fl! 
b!r yolculu#a çıkardı. Bu sezonu !se P!lav haftamıza yara"ır 
b!r konu ve konukları !le Prof. Dr. Seza S!nanlar Uslu (124) ve 
$zzedd!n Çalı"lar (115) !le Galatasarayımızı ve Cem!yet!m!z! 
konu"arak kapattık.
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az tat!l! b!tm!", onuncu sınıfa ba"lamak
üzere el!mde bavulla mektebe dönmü"üm.
Rahmetl! Ayı Ramo ben! g!r!"te kıstırıp

bavulsuz el!me b!r zarf tutu"turuyor. Hem de ne
tutu"turmak! Sank! zarf de#!l p!m! çek!lm!"
bomba! Üzer!nde resmen Varlık derg!s!n!n am-
blem! var. Kırmızı mürekkeple adım yazılmı".
T!treyen eller!mle açıyorum zarfı, bakıyorum an-
tetl! kâ#ıda aynı kan kırmızı har$erle yazılmı" !ta-
l!k satırlara. 

Mektup "a!r Enver Ercan’dan gel!yor. El yazısı ona a!t. “%!!rler!n!z bell!
b!r düzey!n üzer!nde” d!yor Varlık’ın efsane yayın yönetmen!. “Ba"ka
çalı"malarınız da varsa gel!n tanı"alım.”

&"!n aslı, baharda okul kapanmadan önce b!rkaç "!!r!m! Varlık’a yol-
lamı"ım. Altına da mekteb!n adres!n! yazmı"ım, nasıl olsa cevap ver-
mezler d!ye. Ne var k! o !"ler öyle de#!lm!". Enver Ercan "a!r adayı
gençler!n derg!ye her ay ya#dırdı#ı "!!rler! tek tek okuyup de#erlen-
d!r!yormu". Er geç b!r cevap
ver!yormu" mutlaka. Çünkü
edeb!yatımızın en köklü der-
g!s! Varlık’ın b!r m!syonu da
Türk "!!r!ne yen! !s!mler ka-
zandırmakmı".

B!r el!mde bavul, d!#er!nde
zar$a yatakhaneye vardı-
#ımda artık esk! Tuna de#!-
l!m. Mektubu okuduktan
sonrak! on dak!ka !ç!nde mu-
tasyona u#ramı"ım. &"!n kö-
tüsü, yen! Tuna k!m onu da
henüz b!lm!yorum. Gözüme
Ol!mpos g!b! görünen edeb!-
yat dünyasına !lk ürkek adım-

Y

Mektepten !iire
Kı" Yolculu#u

MEKTEPL$
!A$RLER

%!!r g!b! ya"amayan var mı
Mekteb!? Çocukluktan 
gençl!#e ne çok mısra ya#dı
üzer!m!ze ve ne çok "a!r!n 
!z! var yuvamızda... 

&zzedd!n Çalı"lar'ın !lerleyen
sayfalarda okuyaca#ınız o
güzel yazısında !fade ett!#!
g!b! belk! de bu b!nadır !nsana
"!!r yazdıran...Tevf!k F!-
kret'ten, Cah!t Sıtkı Taran-
cı'dan, Orhan Vel!'den gelen
m!rasa sah!p çıkan Galatasa-
raylılara Sultan! sayfalarından
selam vermek !sted!k... 

Tuna K!rem!tç! (124) ve
Pel!n Özer (123) Mektep'te
ba"layan "!!r yolculuklarını
Sultan! !ç!n yazdı; &zzedd!n
Çalı"lar (115-116) yolunu 
de#!"t!ren "a!rler!m!z! anlatan
makales!, 1961 mezunu 
Köksal Bayraktar !se Mektepl!
ba"ka b!r "a!re, Göngör 
Tekçe'ye hakkını tesl!m eden
yazısıyla Mektepl! %a!rler 
dosyamıza katkı sundu. 

&"te Mektep, !"te "a!rler!m!z, 
!"te "!!r!



47

larını atmak üzere olan b!r "a!r m!y!m? Yoksa b!r !nsan adayı
mıyım, nefes almaya henüz ba"layan? B!r !s!m, b!r "eh!r ya da b!tk!
m!y!m? Serser! b!r gaz ve toz bulutu muyum yoksa?  

L!se yatakhanes!ne çıkan merd!ven b!le farklı görünüyor gözüme.
Onca yıl boyunca !n!p çıkanlardan dolayı er!yerek öne meyletm!"
basamaklardan hang! "a!rler!n geçt!#!n! dü"ünüyorum. Tevf!k F!-
kret’ten Ahmet Ha"!m’e, Nâzım H!kmet’ten Cah!t Sıtkı Tarancı’ya,
Sal!h Ecer’den Ferhan $ensoy’a… Her !s!m !ç!mdek! kama"mayı
b!raz daha körüklüyor. B!r!ler!ne haber vermek !st!yorum ama
k!me? K!mle payla"malıyım !ç!m! kavuran bu hummayı?

P!yango sınıf arkada"ım Tu#rul Acar’a çıkıyor. Namıd!#er Deve
Tu#rul h!ç Varlık okumamı" olsa da anlıyor ne halde oldu#umu.
Ben! o ak"am pasajda ayaküstü b!ra !çmeye götürüyor. %k!nc! b!ralar
yuvarlanırken “Lan o#lum durdu#un kabahat…” d!yor. “Madem
adam !stem!", koy öbür "!!rler!n! de ceb!ne, dayan derg!n!n kapı-
sına.”   

Sorun "u k!, öbür "!!rler!m d!ye b!r "ey yok henüz. Yazab!ld!#!m
üç-be" "ey! zaten yollamı", cephaney! !lk taarruzda tüketm!"!m.
Bunu Tu#rul’a söylem!yorum ama rahatlayamıyorum da. O zaman
görev bell!: Kı" boyunca yen! "!!rler yazılacak.

O yıl neredeyse sını&a kalmama yol açan, nükleer b!r çalı"ma
!ç!ne dalıyorum. Sını&a, yatakhanede, kor!dorlarda, ö#le ve ak"am
tene'üsler!nde "!!r okuyup yazarak geç!yor onuncu sınıf. Mal-
larmé’den En!s Batur’a, H!lm! Yavuz’dan Yevtu"enko’ya, Unga-
rett!’den Oktay R!fat’a modern "!!r! yalayıp yutuyorum. Grand
Cour’da maç !zlerken "!!r soluyup ön bahçede "!!r duyuyorum.
Deve Tu#rul’un müz!k kolunda elektrog!tarla çaldı#ı Metall!ca "ar-
kıları kula#ıma "!!r g!b! gel!yor. Yan sını&ak! be#end!#!m kız gayet
"!!rsel görünüyor. Sek!z metre yüksekl!#!ndek! tavanları, havuzlu
arka bahçes!, bayat barbunya yeme#! kokan yemekhanes!yle mek-
tep koca b!r "!!re dönü"üyor. Kalor!ferler!n prens!p olarak yanma-
dı#ı so#uk kı" geceler!nde yorganın altına g!r!p Mel!h Cevdet
Anday k!taplarıyla ısınmaya çalı"ıyorum. Hayat çaktırmadan ben!
"a!re dönü"türüyor.

Buz g!b! b!r "ubat günü okuldan sonra b!n!yorum Taks!m’den
kalkan Em!nönü otobüsüne, Varlık derg!s!n!n Ca#alo#lu’ndak! of!-
s!n!n kapısını çalıyorum. Sonra kend!m! sobayla ısınan, rutubet ve
kâ#ıt kokulu b!r yerde buluyorum. Henüz otuzlarında olmasına
ra#men o gün m!toloj!k b!r kar yaratı#ı sandı#ım Enver Ercan ma-
sasının önündek! !k! m!saf!r sandalyes!nden b!r!n! göster!yor. 

“Otur bakalım K!rem!tç!…” d!yor me"hur davud! ses!yle. “Ü"ü-
mü"sün. Çay !çer m!s!n? S!z!n okuldan ne çok "a!r çıkmı". Belk! sen
de onlardan b!r! olursun.”

Onlardan b!r! olmak mı? Üstat resmen Galatasaray L!sel! b!r "a!re,
yatakhane merd!ven!nden !ne çıka basamakları er!tm!" o ölümsüz-
lerden b!r!ne dönü"mekten bahsed!yor. Enver Ercan’a bunları söy-
leyem!yorum. Heyecandan ne söyled!#!m! de b!lm!yorum. Kalb!m
büyüdükçe büyüyor. Em!n oldu#um tek "ey, o an h!ssett!#!m!n düz-
yazıyla anlatılab!lecek b!r "ey olmadı#ı. Hal!yle, yen! "!!rler yazmak
gerek!yor. 

Tuna K!rem!tç!’n!n Varlık'ta 
yayımlanan !lk "!!rler!nden…

KI!

Sormadı k!mse; neden
mevs!mlerden en çok kı"ı,
ve gençken b!r nakka"ı
sevd!#!n! henüz.  K!mse
sormak !ç!n rastlamadı.
E#er, rastgele b!r yabancı,
barı", dostluk, belk! de
kopkoyu b!r dürüstlük adına
eks!ltt!#!n! toplarken
zeyt!n a#acından, b!r kı" sabahı
ü"üyen eller!n! ısıtıp tanı"saydı,
kar, Dostoyevsk! ve önümüzdek!
yaz üzer!ne konu"ab!l!r,
hatta sev!"eb!l!rd!, ayrıcalıklı.

"LK YARDIM

Adı kötüye çıkmı" sokaklar g!b!
Ovalayıp duruyorum, tem!z yanlarını kalb!m!n.
Ne senden vazgeçmek sayılır ama bu,
Ne de b!r yangını bölü"mek sen!nle.

A"k b!r eks!kl!k g!b! gel!yor hep
Her an !t!raf edecek sank!
A#layarak b!r "eyler!.

Ve dı"arıda !nsanlar;
Topra#a bakan yüzler!,
Kırık b!rer anıyı hatırlatan eller!yle
Anlamaya çalı"an b!rb!rler!n!

Adı kötüye çıkmı" sokaklar g!b!
Onaramadı#ı yanları vardır çünkü !nsanın.
B!r de bakmı"sın kula#ın s!ren sesler!nde,
Ve yüzün gözün telefon kes!kler!.
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!air mi? Kaçınız!

G eçm!"!n! !y! hatırlayan b!r! 
olmadım h!çb!r zaman, o 
nedenle kend!m! ba"kalarından 

d!nlemek hep !lg!m! çeker. $nsan bu 
yöntemle öyle çok "ey ö#ren!yor k!. 
Mesela kırk yıllık b!r dostum bana 
ortaokuldayken, sınavlarda b!le k!tap 
okudu#umu anlatmı"tı. Ba"kaları sınavda 
en azından kopya çekerken buna b!le 
tenezzül etmemek nasıl b!r aymazlıktır, 
hâlen buna verecek cevabım yok ama 
"una em!n!m; !nsan gerçekten de 
yed!s!nde neyse yetm!"!nde o. 

cu-müz!syen ab!lere ablalara kend!m! kanıtlamaya çabaladım, 
kend!mden küçükler! h!ç de kend!mden küçük göremed!#!m-
den nasıl abla olunaca#ını b!lemed!m, köpüren öfkeden kaçtım, 
zorba d!l!n!-yakla"ımını-edasını yok saydım, görmezden gelme-
n!n etk!l! b!r pol!t!ka oldu#unu ö#rend!m, adanmalara adadım 
kend!m!, do#ru b!ld!#!n yolda !natla yürümen!n erdem!ne "ap-
ka çıkardım, payla"manın d!n oldu#unu tecrübeyle sab!tled!m, 
!nandım, kend!me büyümü" süsü vermek !ç!n makyaj yaptım, 
saçlarımı h!ç toplamadım, b!lak!s hep kabartıp da#ıttım, tuhaf 
"eyler g!y!p çıkardım, gelece#e pek kafayı takmadım, kend!me 
meslek seçmed!m…

Bu ba"ka "eyler l!stes! uzar g!der ve caz!p b!r öz ya"am öyküsü 
tasla#ı g!b! görünmeye b!le ba"layab!l!r maazallah ama b!z "!md! 
oda#ımızı kaybetmemek !ç!n b!zden !stend!#! üzere "!!rl! ve "!!rle 
geçen yarım pors!yon b!r hayata yakın plandan bakalım. %unu 
netl!kle söyleyeb!l!r!m: Gözler!m! kısıp da geçm!"e uzandı#ım-
da bulanık olmayan tek "ey "!!r. O benden evvel de varmı" g!b!. 
Foto#raflarımdan çok daha net !fade ed!yor ben!. Dünya d!l!yle 
anlatamadı#ım çok "ey oldu#u !ç!n "!!r yazıyorum ben. Özünde 
bu kadar bas!t aslında. Ve “O ben!m parçam ama benden evvel 
de varmı" g!b!” ded!#!m anda yen! b!r "!!r ba"lıyor. 

Yazmayı yen! ö#rend!#!mde çalı"kan !lkokul ö#renc!s!n!n so-
rumluluk b!l!nc!yle bayramlarda okunmak üzere kaleme alın-
mı" "!!rler! saymazsak, sek!z ya"ındayken çok sevg!l! kuzen!m!n 
do#um co"kusuyla yazdı#ım "!!rle ba"lamı"tı serüven. Aslında 
hâlen pek de de#!"en b!r "ey yok. Her "!!r! !lk "!!r!mm!" g!b! b!r 
kalp çarpıntısıyla yazıyorum. Ben! kama"tıran b!r söz önce kal-
b!m!n ele#!nden geçer, parmak ucumdan kâ#ıda aktı#ında onun 
ses!n! el!mden geld!#!nce do#ru aktarmaya gayret eder!m. %a!r, 
do#ada tüm sesler! susturup o tek ku"un ses!ne odaklanan ku" 
gözlemc!s! g!b!. %!!r, ses!yle kula#ıma doldu#unda tüm kâ!nat 
b!r anlı#ına susar. K!m !stemez böyle b!r sarho"lu#a yerle"mey!. 
Ama kula#ınıza çalınan sese kar"ı b!r sorumlulu#u da oldu#un-
dan o esr!kl!#!n!n !ç!nde aynı zamanda a#ır !"ç!d!r "a!r. 

%a!r!n b!r çe"!t kât!p oldu#unu dü"ünüp h!ssed!yorum, ya-
zıcı da d!yeb!l!rs!n!z ya da alıcı. En azından "!!r bana kend!n! 
yazdırırken h!ssett!#!m tam da bu. O söylüyor, ben yazıyorum. 
Gecen!n kör vakt!nde uyandırdı#ı da oluyor, çılgın kalabalıkta 
el!mden tutup ben! b!r kö"eye çekt!#! de. Sa#ı solu bell! olmaz, 
b!l!yorum. Yıllar !ç!nde onu oldu#u g!b! kabullenmey! ö#ren-
d!m. %!!r öyles!ne ba"ına buyruktur k! kovalamaya da kıstırma-
ya da gelmez. Belk! bu nedenle b!r b!ç!mde zorlayıp zorlanarak 
"!!r yazmanın, kend!s!ne kapısını bell! k! açmamı" b!r "!!rde ısrar 
etmen!n "a!r!ne -ve tab!! okuruna da- zararı dokunaca#ını h!s 

 Aslında bunu duydu#umda !lk tepk!m sam!m!yetle "a"ırmak 
olmu"tu, sonra da !ç!mden b!r ses muz!pçe "öyle ded!: “Ne var k! 
bunda "a"acak; okuldayken !"tahla h!ç durmadan k!tap okuyup 
kafana göre yazmaktan ba"ka ne yaptın k!…” Elbette !ler!de ba"ı-
ma gelecekler! h!ç dert ed!nmeden hayata sere serpe yayıldı#ım 
o gen!", ferah, çılgın, gamsız ve aynı zamanda da tuhaf b!ç!m-
de dertl!, melankol!k ve a#ır günlerde ba"ka "eyler de yaptım; 
arkada"larımla fest!valler düzenled!m, fanz!nler çıkardım, ente-
lektüel tartı"maların kalb!nde b!lm!" b!lm!" rol aldım, ukalalıklar 
ett!m, okulu kırdım, sınıfta kaldım -gerç! malum bu kadayıflık 
bana okulda !t!bar kazandırdı ama annem! epey kızdırdı -, hay-
ranlıklar duydum, â"ık oldum -genelde platon!k, ah ben!m aptal 
kafam, "!md!k! aklım olsaydı -, meyhanelere g!d!p kafayı bul-
dum, a"a#ılık kompleksler!ne gark oldum, kend!m! be#enmez-
l!kte derece yaptım, duygusallıkta ve alınganlıkta dozu kaçırdım, 
açılı"lara, konserlere, serg!lere, her türden fest!vale g!tt!m, bütün 
f!lmler! görmek, bütün k!tapları okumak !ç!n u#ra"ıp d!d!nd!m, 
h!çb!r arkada"ımı satmadım, !sp!yoncu olmadım, "a!rler! sevd!m 
m! tam sevd!m, t!yatroya tapındım, oyuncu olmak !sted!m, yö-
netmen olmak !sted!m, oyun yazmak !sted!m, sahnede yıldızım 
parlasın, herkes ben! alkı"lasın !sted!m, arkada"lıkların büyüsüy-
le kend!mden geçt!m, erkekler!n dı"landı#ım sohbet!ne de dâh!l 
olmak !sted!m, sızab!ld!kler!me sızdım, !t!raf dolu muhabbet-
lerde güne"! do#urdum, güne"! batırdım, ba"ıma dertler açtım, 
beden hocasından kaçtım, basketboldan kaçtım, b!lhassa oyun-
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Sona do#ru çember! tamamlamaya çalı"ırken dönüp gelel!m 
o hâlde bana güçlü b!ç!mde “$nsan yed!s!nde neyse, yetm!"!nde 
odur.” ded!rten b!l!nç çakması anına. L!se kor!dorlarını da !çer-
d!#!nden gündem!m!ze uygun b!r !t!raf aslında. Tab!! o gözle de 
okumak !steyene... Otuzlu ya"larımın ba"ındaydım. Gençl!kte 
çok "!!r yazmı" olsam da okulda çıkardı#ımız “Parantez” fanz!n! 
dı"ında h!çb!r!n! yayımlamadım bunların. %!!rler!m! yayımla-
maya ancak otuz !k! ya"ımda karar verd!m. Arada on yılı a"kın 
b!r suskunluk dönem! var -bu suskunluk ayrı b!r yazı konusu 
ama d!leyen, ben! bulsun, her zaman anlatırım-. %!!rler!m! !lk 
kez yayımladı#ım günlerde kütüphanen!n alt raflarında özenle 
saklanmı" b!r deftere g!tt! el!m. O defterde l!se yıllarında yazdı-
#ım ve c!dd!ye aldı#ım "!!rler yer alıyordu. Defter! açıp "!!rler!n 
heps!n! tek tek okumaya ba"ladım. “Patet!k Senfon!” adlı "!!r! 
yıllar sonra yen!den okudu#umda !nsanın !ç!nden "!!re do#ru 
yürüyen o ses!n, ça#ıltının, do#al akı"ın, r!tm!n, olu"un, tılsımın 
h!ç de#!"med!#!n! sarsılarak fark ett!m. Sank! uzayıp g!den tek 
b!r "!!r akıyordu !ç!mden ve ben!m o genç ya"ımı olgunlu#a, ya"-
lılı#a ve b!l!nmez sonralara ba#layarak !lerl!yordu, !lerleyecekt!. 
O esnada geçm!"-gelecek-önces!-sonrası tüm anlamlarından 
sıyrılıp b!r ba"ka zaman kavramına emanet ed!yordu kend!n!. 
B!z! a"an b!r hâld!r bu, dünya d!l!yle açıklanamaz ded!#!m g!b!. 

Neyd! “Patet!k Senfon!”de ben! böyles!ne sarsarak g!zlenme ar-
zusu uyandıran? B!zzat l!se olarak düzenled!#!m!z ve üçüncü olma 
"ansına er!"t!#!m Türk!ye L!seler Arası %!!r Yarı"ması’na katılırken 
ben! o "!!r! dosyaya eklemekten alıkoyan? Bana yıllar sonra, yoksa 
uzun süren "!!re da!r suskunlu#um da buna mı ba#lıydı, ded!rte-
rek b!r Evreka anı daha ya"atan da bu çarpıcı kar"ıla"maydı. B!l-
med!#!m çok "ey var ama a"kın ve arzunun nesneler! de#!"se de 
hep da!m kalan b!r "eylere, !ç!m!zdek! o a"k çek!rde#!ne, onun 
sarsılmaz n!tel!#!ne, !ç!m!zden ta"anlara, g!zlenemeyenlere do-
kunuyordu sanırım. Bu her ne kadar küskünlük, yalnızlık, hüzün 
barındırsa da, bedeller ödetse de aynı zamanda b!zde hu"u uyan-
dıran, b!z! her ya"ta ölçüsüzce co"turan hâller!n özüdür. $lk "!!r!m 
d!ye kabul ett!#!m “Patet!k Senfon!” her ne kadar kar"ılıksız ya da 
öyle oldu#u sanılan b!r -b!r m! acaba ondan da pek em!n de#!l!m 
do#rusu - a"k h!kâyes!nden do#mu" olsa da bana kalp çarpıntısı-
nın, o !nsana uçmak duygusu kadar benzers!z gelen ölçüsüz mut-
lulu#un, esr!men!n aynı zamanda !fade ed!leb!l!r b!r hâl oldu#unu 
gösterm!"t!. Ve elbette tüm bunlar ne kadar da mahremd!; bende 
b!r mahcub!yet, b!r g!zlenme arzusu uyandırıyordu. 

Tab!! o günlerde, gençl!#!mde anlamlandıramamı"tım bunla-
rı; üzer!nde dü"ünmeden, son derece kend!l!#!nden hayat bulan 
"eyler sözünü ett!kler!m. K! "!!r de zaten böyle yerlerden do#ar. 
%!md! on sek!z ya"ımı ell!ye ba#larken kahkahalarla gülüyor da 
b!r yandan aynı "!!r. Ama ben artık ona pabuç bırakmıyorum. 
“Sen geç bakalım dalganı ben y!ne b!ld!#!m! okumaya devam 
edece#!m.” d!yerek yoluma devam ed!yorum. De#!l m! k! onu 
b!le serd!m gözler!n!z!n önüne. Artık saklayaca#ı h!çb!r "ey! ol-
mayanların haf!fl!#!yle “L!ya Luuuu” dansımı ed!yorum yükse-
lerek göklerde. Ve k!mse korkmasın, gençlere asla ö#üt verme-
mem gerekt!#!n! b!l!yorum.

12-14 Mayıs 2022, Feneryolu

seder!m. Üstel!k böyle "eyler, der!nden duyumsayan ruhlardan 
asla g!zlenmez. Ne de olsa "!!r "effaftır, her zaman yazan k!"!den 
daha çok "ey b!l!r ve sırf bu nedenle de kât!b!n!n tevazu sah!-
b! olmasını bekler. Bu nedenle olsa gerek, günün b!r!nde ya h!ç 
"!!r yazamazsam d!ye dü"ünmed!m h!ç. %!!r bana u#radı#ı, !ç!me 
doldu#u sürece hayata karı"aca#ı damarı da bularak kend!n! var 
edecekt!r. Buna güvenmeseyd!m tek d!ze dü"mezd! dalımdan. 

Ortaköy’de yatılı, Beyo#lu’nda gündüzlü okumu" b!r Galata-
saraylı olarak h!ç tereddütsüz söyleyeb!lece#!m "eylerden b!r! 
gençl!#!mde ders k!tabından z!yade b!ld!#!m! okudu#um. Ama ne 
okumak; hazırlık !t!bar!yle, bazı rafları bellerd!m kütüphanede ve 
sıradan g!derd!m! Tab!! bu daha b!l!nçs!z oldu#um günlere da!r. 
Hem!ngway’ler b!tt!, gels!n Dostoyevsk!’ler… Orhan Kemal’ler! 
tükett!k, sırada Sa!t Fa!k... Ne "enl!k ama. Sonradan kend! yazar-
larımla, saplantılarımla kar"ıla"ıp bunlarda der!nle"mey! görev 
b!ld!m elbette, kend! çapımda kend!me a!t b!r "!!r kütüphanes! 
kurmaya b!le ba"ladım hatta. Ha!ku !le örne#!n l!sen!n !lk yılında 
Beyo#lu’ndak! kütüphanede ke"fett!#!m L. Sam! Akalın’ın Varlık 
Yayınları’ndan çıkmı" 1962 tar!hl! Japon %!!r!-Tar!h ve Antoloj! 
adlı k!tabıyla tanı"tım. Ha!ku ölçüsüyle olmasa da ona öyküne-
rek yazdı#ım küçük "!!rlerden eller!mle yaptı#ım m!n!k k!taba 
verd!#!m “Kelebek Dü"ler!” adının yıllar sonra ustalarımdan ola-
cak Oruç Aruoba’nın Basho ve Ha!ku üzer!ne yazdı#ı benzers!z 
k!tabıyla aynı ba"lı#ı ta"ıyaca#ını henüz b!lm!yordum o günlerde. 
Aynı !pl!kle m! dokunuyor acaba bazı kaderler… 

Evet, sınavlarda k!tap okurdum ama hayrett!r kend! kend!-
me hatırladı#ım b!r "ey var k! o da felsefe hocamız Mons!eur 
Calderon’un ben! çuvallayaca#ımı b!ld!#! b!r sınava sokmak ye-
r!ne b!r "!!r!m! Fransızcaya çev!rmem! !stemes!d!r. Elbette kötü 
çev!rd!#!m hâlde geçt!m o dersten ama yaratıcı do#aya verd!#! 
önem! böyles!ne zar!f b!ç!mde d!le get!ren b!r hocanın de#er!n! 
de hep b!ld!m. Her ne kadar o zamanlar felsefe dersler!nden pek 
nas!b!m! alamamı" olsam da hayat boyu felsefeye der!n b!r sevg! 
ve merak duymamda o muhte"em deste#!n payı olmalı. 

Okul yıllarımın ve adeta kend!m!z olmayı ba"armamız !ç!n 
b!ze el veren, sadece görünür ve temas edeb!ld!#!m!z canlılar-
dan ve ya"adı#ımız günlerden de#!l geçm!"!n de el vermes!yle 
olu"tu#undan h!ç ku"ku duymadı#ım o benzers!z aura’nın ben! 
"a!r yaptı#ını duyurarak böbürlenmeye kalkı"madım h!ç. B!la-
k!s yıllar boyunca soranlara "a!r oldu#umu söyleyemed!m ve 
olab!ld!#!nce de g!zlend!m. %a!rl!#!n !f"a ed!lecek b!r mez!yet, 
b!r ayrıcalık g!b! de#!l de g!zlenecek b!r yaratılı", b!r nev! yaz-
gı oldu#unu, bundan kaçılamayaca#ını sezsem de mümkünse 
kaçmak gerekt!#!n! dü"ündüm. K!mseye de "a!r olmasını, hele 
b!r de bu k!ml!kle gururlanmasını önermem. B!r nev! del!l!kt!r 
çünkü uyumsuzluktur, !nsanın !ç!ne ona boyundan büyük laflar 
ett!ren b!r c!n kaçmı" da her an aya#ına dolanıyor g!b!d!r. Bun-
larla halle"mek kolay olmadı#ından sanıyorum ve normal kabul 
ed!len hayata da kurumlara da, !"lere, mesleklere ve topluluklara 
da ayak uyduramadı#ımdan b!r noktada havlu atıp “Tamam o 
hâlde kabul, "a!r!m.” dem!" olmalıyım. Ama ah, b!lsen!z ne de 
zordur, adına edeb!yat ortamı denen b!r cangıl var ve s!z orada 
t!trek ama ısrarcı, hayat bulmak !ç!n el!nden gelen! ardına koy-
mayıp !y!ce d!rend!#!nden sa#lam da duran sözünüzle çıkıp sah-
ne alacaksınız.
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B$R A%KI DAHA MÜHÜRLED$ SÖZGEÇ$R$LMES$ $MKÂNSIZ DUYGULAR
YALNIZLIK B$R KERE DAHA HÜKMÜNÜ VERD$, ELEGEÇ$RD$ YÖNET$M$

Böyles! daha !y! ded! kadın ve kend!ne yen! telefon numaraları buldu. O günden 
sonra h!ç anlamadı#ı "!!rler! okumaya ba"ladı. Kent!n çıkmaz sokaklarını ke"fett!. 
Her g!tt!#! yere "arkısını da götürdü. Aradı. Fakat b!lemed! ne aradı#ını. Ve yaz 
ortasında neden ü"üdü#ünü. Yaprakları yolunmu" kaktüsler!n! suladı günboyu. 
B!rgün her"ey! bırakarak ardında, yüzünde sokakta unutulmu" bebekler!n 
hüznü, kayan yıldızları toplamaya g!tt!. 

B$R A%KI DAHA MÜHÜRLED$ SÖZGEÇ$R$LMES$ $MKÂNSIZ DUYGULAR
YALNIZLIK B$R KERE DAHA HÜKMÜNÜ VERD$, ELEGEÇ$RD$ YÖNET$M$

Böyles! daha !y! ded! adam. Toplayıp bütün k!ml!kler!n! den!ze attı ve kend!n! 
adını b!lmed!#! b!r adaya sürdü. Haftalarca gökyüzüne baktı. Sonra sıkıldı ve 
ku"larla konu"tu. Kend! ses!n! unuttu#unda b!r "arkı mırıldandı. Yalnızlı#ı 
sevemed! fakat. Kend!n! tutamadı adam. A#ladı. Hayatında h!ç bu kadar sulu 
a#lamamı"tı. Kadını dü"ündü adam. Gece bastırınca bırakıp her"ey! ardında, 
kayan yıldızları toplamaya g!tt!. 

KADIN ADAMI H$Ç ARAMADI
ADINI DA UNUTMADI FAKAT

ADAM HEP ARADI KADINI
ADINI UNUTTU FAKAT 

HER%EY DÜZ B$R Ç$ZG$DE E)R$LER Ç$ZEREK TAMAMLIYOR YOLUNU
VE SIK SIK H$ÇB$R%EY$N FARKINA VARMADAN                                                        
YA%IYOR $NSANLAR

Pel!n Özer, Parantez, Aralık 1991, 3. sayı

Patetik Senfoni
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Kuzey-Güney

II. Güney

Çöldeyd!n o zamanlar, atlasın açıklarında
Mend!lden çadır, mırıltıdan orkestra, tek damlalık matara
Casbah’ların yurdunda kuru"unu bölü"türerek yoksullara
G!tmeyece#!n ülkeler!n adres!n! soruyordun satıcılara

Uçan keç!lerle dans etmek !ç!n tırmanırken a"aca
Gözün se"!rd! uzaklı"ın foto"rafında

Çöldeyd!n o zamanlar, samanyolunun çıplak terasında
Gözler!n kıvırcık, yürüyü"ün kıvırcık, kıvırcık kahkaha!
Anlamını yalnız Afr!ka’da bulan "arkılarınla
Yürüyordun tek ba"ına, bo"lu#un hacısı olmaya

Uçan keç!lerle dans etmek !ç!n tırmanırken a"aca
Gözün se"!rd! uzaklı"ın foto"rafında

Çöldeyd!n o zamanlar, atlasın açıklarında
Gecey! tem!ze çek!yordun, yol tar!f ed!yordun "afa#a
*Soran olsa anlatırdın, k!mse sormadı*
Dumanını savurarak sess!zce yazdın bana

Pel!n Özer, 2010
L!ya Lu, Ayrıntı Yayınları, 2021

Mamadu’ya,

I. Kuzey

Kuzey!n ucundaydım, har!tanın alnında 
Buz damlayan a#açların erken karanlı#ında
Yavru ku"ları saklayan yaprakların !sl! çıtırtısında 
Alçak damlarda b!r!ken v!sk! bu#usunda 

Sokak lambasına ya"murluk g!yd!ren sarho#ların #arkısıyla
A"ır a"ır döndüm yatakta soldan sa"a

Kuzey!n ucundaydım, ku"ların dönü" yolunda 
Islı#ın trompete dönü"tü#ü kırmızı dar odada
Sözcü#üne yanda" arayan homeless kıtalarda
Ocakta usulca közlenen bahar hasadında 

Sokak lambasına ya"murluk g!yd!ren sarho#ların #arkısıyla
A"ır a"ır döndüm yatakta sa"dan sola

Kuzey!n ucundaydım, har!tanın alnında
Senden haber alamadı#ım b!r ça#ın tavanarasında
*Soran olsa anlatırdım, k!mse sormadı*
Yıldızları söndürüp sess!zce yazdım sana
 





56

Yolunu De#i$tiren !airler

B !r gün b!r! çıkıp da tüm "!!r yazmı" 
Galatasaraylıları b!r araya toplarsa 
ortaya çıkacak sonuç "!md!den 

bell!d!r: Bu b!na !nsana "!!r yazdırıyor. 

Galatasaray’dan yet!"m!" edeb!yatçıları saymaya kalkan çok 
oldu. Eks!ks!z b!r l!ste ya da antoloj! olu"turmak !se henüz 
mümkün olmadı. Bu yazı !se öncek!ler! tekrarlamak yer!ne 
mekteple "!!r !l!"k!s! üzer!ne yen! b!r kapı aralama n!yet!yle 
kaleme alındı. Amaç esk! yıllıklar, derg!ler, bültenler arasında 
dola"tıkça rastladı#ımız, "a!rl!#!ne a"!na olmasak da adını ve 
k!ml!#!n! bamba"ka alanlardan b!ld!#!m!z ab!ler!n eserler!n! 
anmak ve gölgede kalmı" b!r Galatasaray gelene#!n!n altını 
ç!zmek. Onlar ö#renc!l!k yıllarında !ç!nde besled!kler!n! "!!rle 
dı"a vurmu" ama ya"am yolculu#unda yolunu de#!"t!rerek ba"-
ka hedeflere yönelm!", belk! de "a!rl!kler!n! unutmu" olanlar. 

Burhan Ar!f Ongun (55), 1928’de Güzel Sanatlar 
Akadem!s!’nden mezun olup devlet bursuyla Par!s’e g!tm!", 
Inst!tut d’Urban!sme’de m!marlık ö#ren!m! yaparken Le 
Corbus!er ve Auguste Perret atölyeler!nde çalı"mı", 1931’de 
dönüp !lk kent planlama uzmanlarından olmu"tu. Yazdı#ı 
makaleler! de “ürban!st m!mar” olarak !mzalardı. Babası 
Mehmet Ar!f de Galatasaraylı, üstel!k Tevf!k F!kret’!n sınıf 
arkada"ıydı. 1918 yılında Mekteb! Sultan!’n!n ell!nc! yılını 
Sal!h Ar!f ve Abdurrahman %eref ’le kutlama "ansı bulmu"-
tu. Aslında mezun olduktan sonra "!!r! bıraktı#ı söylene-
mez. Yazdı#ı otuzu a"kın "!!r! b!r k!tapçıkta toplayarak 1968 
yılında ardında bıraktı ama h!çb!r zaman "a!r olarak anıl-
madı. %!!r! "!!r !ç!n olmasından çok ana d!l! zeng!nle"t!ren 
b!r gerçek ve öz k!"!l!#!n anlatılması olarak gördü. Onu Tev-
f!k F!kret’e yazdı#ı dörtlükle analım.

Dünyada en sevd!#!m "a!rd!r F!kret, 
Ey Burhan onu her "!!r!nde yâd et. 
Olamam, ben onun tek mısraı olamam 
Olamam, ben onun tek yapra#ı olamam. 
Hür ya"amak sevg!s!n! ben ondan aldım. 
Faz!let namına nem varsa hep ondan aldım.
(Burhan Ar!f Ongun, %!!rle M!mar!, Müz!k ve Portreler, 1968)

N!hat Kekl!k (80) babamın devres!ndend!. K!me sorsanız 
felsefec! oldu#unu söyler. Doktora tez! “Mukayesel! Olarak Fa-
rab! ve Ar!sto Mantı#ında Kategor!ler” olsa da asıl ünü Türk-

$slâm Felsefes! kürsüsü açılmasını sa#layan k!"! olmasına daya-
nır. Türk!ye’dek! $slamcıların b!rçok âl!m! tanımasının yolunu 
da o açmı"tır. Galatasaray tar!h!ne da!r oynadı#ı rol !se belk! 
de bütün felsefe kar!yer!nden daha etk!l! olan b!r "!!r!d!r. Ço#u 
Galatasaraylı b!lmez ama aslında Gül Baba efsanes!n!n bu ka-
dar kalıcı ve ayrıntılı ya"ıyor olmasının sebeb! b!zzat odur ve 
bunu son sınıftayken muhtemelen yazdı#ı tek "!!rle yapmı"tır. 
Parça parça, orada burada rastlasak da bu kez tamamını akta-
ralım; ruhuna ayıp olmasın.

Sultan bu ya, pek fazla sıkılmı" y!ne b!r gün 
Durmu" bakıyorken sarayından gö#e üzgün 
Sadrazamı hürmetle e#!lm!" te önünde: 
 – Sultanımızın ne"'es! pek yoksa, bugün de 
 S!s örtüler altında o ha"metle uyurken 
 Seyreylesek $stanbul'u yüksek tepelerden 
 E#lencel! olmaz mı dem!", kırda gez!nsek? 

Vakt!yle o Türk aslanı sultanımızın, pek 
Oynak kara b!r kısra#ı varmı", ona b!nm!" 
Geç vakte kadar kırda, vez!r!yle gez!nm!". 
Lak!n yarı sarho"lu#a dü"mü" y!ne b!rden 
Sultan tepelerden dolu-d!zg!n geç!yorken, 
D!zg!nler! kısmı" ve durup "öylece b!r dem 
Sadrazama sormu": 
 – Nereden geçt! bu meltem? 
 Mest olmu" eserken ed!yor !nsanı sarho". 
 B!r d!nle geçen ray!halar bak ne kadar ho"! 
Sadrazam gülmü" ve: 
 – Yakınlarda dem!", b!r 
 Gül bahçes! vardır, hele gayetle güzeld!r, 
 %ayet yüce sultanımız arzu buyurursa? 
 – Elbet, g!del!m hem bakalım sah!b! varsa 
 Ho"-be" eder!z "öyle b!raz. 
Sonra da b!r an; 
Atlar y!ne b!rden mahmuzlanaraktan 
Yaydan kopan oklar g!b! rüzgârları yarmı" 
Çok geçmeden atlar o güzel bahçeye varmı" 
B!r bahçe k!: örtmü" yer! her renkte ç!çekler 
B!r bahçe k!: ba"tanba"a renk olmu" emekler 
B!r bahçe k!: güller b!le sarma" dola" olmu" 
Her yer sarı, mor, pembe ç!çekler !le dolmu"... 
Güller k!, alevden daha al renkle yanarmı" 
Hem her b!r!n!n b!r adı, tar!hçes! varmı". 
Sultan bu güzell!kler! görmü" ve "a"ırmı".
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 – Gül bahçes! lak!n ne zamandan, d!ye sormu"?
B!r noktaya dalgın bakıyormu" g!b! sank! 
Sadrazamı hülya dolu gözlerle dem!" k!: 
 – Vakt!yle bu gül bahçes! b!r çöl g!b! yerm!" 
 Yaz, kı", gece çılgın g!b! rüzgârlar eserm!". 
 Ku"lar ü"ü"üp dallara b!r mesken ararken
 Sa#anak g!b! "!m"ekler !nerm!" kara gökten,
 B!r gün Hızır !nm!" g!b! !kl!m!ne yer yer
 B!r yemye"!l atlasla dö"enm!" y!ne her yer,
 Nar!n o f!danlardak! dallarla örülmü" 
 Bahçeyle bu topların artık yüzü gülmü". 
 Lak!n bu güzel bahçede b!r Gül Baba varmı". 
 Mecnun g!b! yapyalnız o güllerle ya"armı". 
 – Gels!n bakalım söyled!#!n Gül Baba k!mm!"? 
 – Hayhay! D!yerek ünlü vez!r bahçeye g!rm!". 
Güller arasından daracık yoldan yürürken 
Mun!s ve muhabbetl! bakı"larla !lerden 
Örtülmü"e benzer g!b! sak!n ba"ı karla 
Bakmı" gel!yor Gül Baba b!r nurlu vakarla. 
Sadrazamı ko"mu" ve dem!": 
 – Gül Baba, Sultan 
 Kalkıp sen! b!r görmek !ç!n geld! uzaktan. 
 Bak kend!s! üstünde atın, gel, sen! bekler. 
Sultan da o ha"metle gel!rken gülerek der: 
 – Güller ne güzel, onları hep sen m! büyüttün? 
 – Elbet, d!yerek Gül Baba, dallardak! süzgün 
Mun!s sarı güllerle, tutup kırmızılardan 
Kesm!" !k! gül, sonra dem!": 
 – Ey yüce Sultan, 
 $stersen anılmak y!ne rahmetle e#er hep 
 Yaptır bu büyük bahçeye b!r koskoca mektep. 
 M!llet ve vatan u#runa b!nlerce de evlad 
 Elbet sen! her an, çalı"ırken edecek yâd! 
 Güllerdek! renkler de onun arması olsun, 
 $sm!m de ben!m böylece rahmetle anılsın.

Ey Gül Baba her "eyde ses!nden var ak!sler
Her "ey b!ze hâlâ bu güzel kıssayı söyler
Yıllarca sen!n bahs!n! etsek y!ne pek az;
Z!ra bu güzel kıssa, "u mısralara sı#maz
B!zler y!ne rahmetle anarken sen! artık
Mermerden olan kabr!n! güllerle donattık. 
(N!hat Kekl!k, Yıllık 1947-1948, 1948)

1955 yılında Ne"r!yat Kolu tarafından hazırlanmı" Gül Baba 
ba"lıklı k!tap, sonradan "a!r olmayacak "a!rler!n eserler!n! b!r 
araya get!ren çok özel b!r yayın. Kapa#ını sonraları t!yatro 
dekoru tasarımcısı olacak olan Duygu Sa#ıro#lu (87) ç!zm!". 
$çer!#!nde tam bu yazının amacına uygun örnekler bulunuyor. 
$lk!n henüz reklamcı olup Manajans’ta mesle#!n duayenler!n-
den olaca#ından habers!zken yazdı#ı der!n "!!rle Ege Ernart 
(90) gel!yor.

A#lamadı,
Sızlamadı,
Allah verd!, Allah aldı
 Ded!
Ve gene öksüzler!
Sabana ko"up
Tarlayı sürüverd!.
(Ege Ernart, Gül Baba, Galatasaray Yayınları, 1955)

Ardından sek!z k!tabı, !k! yüzü a"kın makales! olmasına kar-
"ın edeb! eser! olmayan b!r hukukçu gel!yor. Vural Günal (87), 
gerek Merkez Bankası hukukçulu#u gerekse akadem!syenl!#!n-
dek! parlak kar!yer! sonucunda Sermaye P!yasası Kurulu’nun 
kurucuları arasında yer aldı ve $MKB !le sermaye p!yasasının 
hukukunu olu"turan hocalardan b!r! oldu. Tüm bunlardan ön-
ces!ndeyse o da "a!r olma üm!d!yle mekteb!n kor!dorlarında 
mısra d!z!yordu.
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Türk!ye Gazetec!ler Cem!yet!’n!n Meslekte $z Bırakanlar 
Toplantıları’nın b!r!n!, adına düzenled!#! Oktay Kurtböke 
(88), Cumhur!yet ve Hürr!yet’te çalı"ırken genel yayın yö-
netmen! olmanın tüm zorluklarını ya"adı ama makamın 
sundu#u rahatlı#a pek tanık olamadı. Gazetec!l!#e bakı"ı-
nı en !y! özetleyen anekdot, Erdo#an Tez!ç’!n (87) "u anısı 
olsa gerek: “Hürr!yet’e geçt!kten sonra b!r gün telefon ett!, 
gazetedek! genç arkada"ların anayasa ter!mler! konularında 
eks!kler!n!n, tereddütler!n!n oldu#unu, hukuk fakültes!n-
den gelen sayısının çok az oldu#unu söyled!. Haftada !k! kez 
a"a#ı yukarı üç ay Hürr!yet’e g!tt!m. O çocuklar sormak !ste-
d!kler! soruları sordular. Hukuk fakültes!nde yapamadı#ım 
bas!tle"t!rmey! o orada yaptı. Ben de kend!m! hukuk fakül-
tes! !ç!n hoca olarak tekrar e#!tm!" oldum.” Ö#renc!l!#!nde 
87 k!loda güre"!yor ve Galatasaray’da “Pehl!van” olarak anı-
lıyorsa da o da "!!re bula"mı"tı.

Tanımazken sen! 
Zevk vermezd! hayat bana 
Renkl! de#!ld! ku"lar a#açlar 
Ve 
$dealler!m yoktu 
Tanımazken sen! 
%!md! oldu#u kadar 
(Oktay Kurtböke, Gül Baba, Galatasaray Yayınları, 1955)

Sultan!l! ve Mülk!yel! ekselansların da "!!r yazdı#ının kanıt-
larından b!r! Rabat, Tunus ve V!ln!us büyükelç!l!kler! yapan 
Akın Algan. 

Gözler!m! açtı#ımda 
Ku" g!tm!"t! penceremden 
Kar"ı sokak –k! h!ç g!demed!m oraya 
Bunca !ste#!me ra#men– 
Gecek! canlılı#ını kaybetm!"t! 
Yıldızı sökmü"ler, a#acı kesm!"ler 
Demek yen! b!r gün daha ba"lıyor... 
(Akın Algan, Galatasaray, Sayı 52, 1971)

Örnekler! artırmak mümkün ama sanırım bu yazı !"lev!n! 
yer!ne get!recek kadar kanıt ortaya koydu. Tevf!k F!kret’!, 
Cah!t Sıtkı Tarancı’yı, Ahmet Ha"!m’! yet!"t!ren, Nazım 
H!kmet’!, Orhan Vel!’y! !se az süreyle olsa da tedr!s!nden 
geç!ren b!r okuldan daha ne beklen!r? Her dönemde "a!r ö#-
renc!ler arasında o denl! büyük b!r rekabet ya"anmı" olmalı 
k!, sadece en büyükler "a!r olarak kalmı", d!#erler! elenm!" 
olmalı. Bugün de mekteb!n b!r kö"es!nde !ç!nden geçenler! 
mısralara haykıran b!r!ler! olsa gerek. Onları erkenden ke"-
fetmek !steyenlere bu esk! yayınlara bakı" tarzını yen!ler!ne 
de uyarlamayı öner!r!m.

 
Gurup kızarırken dallarda hülya 
T!treyen yalvaran eller g!b!d!r 
Ve
D!llerde dua.

Eng!n karanlıkta b!llur yıldızlar 
Efsaneler!n a"k tanrıçası
Ve
Toprakta sevda. 

Mısra mısra 
Renk renk 
Saflı#ından kızarmı" güller g!b! 
%afak 
Ve 
Gözlerde rüya.

Elveda d!yecek gülüms!yerek
Hülya dalları terk edecek
Sevda topra#ı
$nsan yarını bekl!yecek
%afak "afak
Üm!t üm!t. 

Ya altın yapraklar güzün dü"erse 
Yakamozlar g!b! aldatıcı üm!tler 
Daha güzel görünecekler.

Bu#ulu gözlerde esk! b!r rüya
Acı b!r gülümsey!" dudaklarında
Üm!tler solacak gözya"larında 
Ve
Üm!tler... ak"am kızıllı#ında. 
(Vural Günal, Gül Baba, Galatasaray Yayınları, 1955)

Sırada belk! de "!!re en uzak oldu#u dü"ünülecek b!r !s!m 
var. Malum, sporcudan pek "a!r çıkmaz sanılır. Oysa o Türk 
voleybolunda “yer çek!m!n! yenen adam” olarak pekâlâ f!z!k 
âl!m! de sayılab!lecek, yüz b!r kez m!ll! forma g!ym!", kar!yer! 
boyunca da Galatasaray formasını üzer!nden çıkarmamı" olan 
b!r "a!r: De#er Eraybar (89).

Gönlüm kırık,
Kalb!m bo"; 
Hayal, sevg!l! bana...
Her ak"am kapanırım odama,
Onu yanımda h!sseder!m.
O, belk! çok uzaklarda,
Belk! çok mes'ut ama...
Ben,
Ben gar!b!m.
(De#er Eraybar, Gül Baba, Galatasaray Yayınları, 1955)
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Galatasaray’daki !iir "zi: 
Güngör Tekçe

Ö lümünü duyunca sarsıldım, 
1950-1960’lı yıllarda her 
öneml! kutlama gününde 

Tevf!k F!kret Konferans Salonu’nda 
"!!rler!n! çok etk!ley!c!, duygu dolu 
vurguları !le okuyan sevg!l! karde"!m!z 
demek artık sess!zl!#e kaymı"tı… Hele 
cumartes! günler! düzenlenen edeb!yat 
mat!neler!n!n aranan, sev!len, "!!rler! hep 
ısrarla !stenen, gelece#!n ses! karde"!m!z 
artık sonsuzlu#a göçmü"tü… O Güngör 
Tekçe k!, $stanbul Radyosu’nda Orhan 
Hançerl!o#lu, onun felsefe ve g!zem 
dolu "!!rler!nden söz etm!"; b!r edeb!yat 
söyle"!s!nde Tahs!n Yücel’e sordu#u 
hayatla, !nsanın varlı#ı ve h!çl!#! !le !lg!l! 
soruları !ç!n Zek! Ömer Defne’n!n övgü 
dolu sözler! !le kar"ıla"mı"tı… 

%!!rler!, hep ya"amak, ölüm, anılar, !nsanın küçük dünya-
sı üzer!ne !d!… Heps! ola#anüstü b!r duygu dünyası !ç!nde, 
hayatın hüznü, reng! ve ezg!ler! !le yazılmı"tı. Bu "!!rler ede-
b!yat mat!neler!nde söylend!#! g!b! dönem!m!z!n Galatasaray 

Derg!s!’nde de yayım-
lanırdı, sank! müsved-
de defter!ne, ders arala-
rında yazılmı" "!!rlerd!. 
Ama heps! çok güzel-
d!… Güngör de b!z!m 
!ç!n çok ba"kaydı… 
Duygu dünyasındak! 
er!"!lmez k!"!yd!. 

Ölümünü duyup 
Galatasaray derg!ler!n! 
karı"tırdı#ımda, esk! 
günlere hep esk!meyen 
duygularla g!tmekten 
kend!m! alamadım. 

 B!ld!#!n!z G!b! -ba"lıklı "!!rde ölüm d!le get!r!l!yor:-
 Kara kaplı b!r k!taptır ya"amak
 $ç!nde uzun b!r zaman 
 Sabahtan ak"amlara dek 
 Ömür boyu okursunuz

 Sonra b!t!ver!r b!r gün
 S!z de perdeler!n!z! çeker

 Ve öylece
 Uyursunuz.

Yön -!se sank! hayatın çe"!tl! olayları ve güçlükler!n!n ba"ın-
dak! genç !nsana b!r ça#rı…- 
 Herkes kend! ç!zg!s!ne 
 Vak!t varsa 
 Göz göze gelecek kadar 
 B!r kes!"me noktasında 

 Herkes kend! ç!zg!s!ne 
 Büyüsün su - dursun a#aç
 Gökyüzünde dönen yaprak
 Neyler den!z!n d!b!nde 

 Herkes kend! ç!zg!s!ne 
 B!z bedels!z mutlulukta kıvançlıyız b!l!rs!n
 Saklıyorsak k!m!n !ç!n 
 Ne geçerse el!m!ze

 Henüz açıkken önümüz 
 Uyumu"ken !ç!m!zde kıpırdanıp duran çocuk 
 Yürümekm!" en !y!s!
 Alı"madan kula#ımız ça#rıların türküsüne 

 Herkes kend! ç!zg!s!ne

Sen -ba"lıklı uzun "!!r!n!n b!r bölümünde !nsanın tek ba"ına 
b!rey olma mücadeles!n! anlatır:-
 Uyuma
 $ht!yarlar
 Kör b!r d!lenc! g!b! gel!p geçen uykunun 
 G!rerken kollarına 
 Sen bırak
 Sen uyuma 

 Mademk! do#mu" bulundun b!r kez 
 Ve süregeld!n bugüne 
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 Geçm!"ler! unut artık
 Bırak hatta gelece#! 
 En !y!s!
 B!r nefes çek c!#er!ne 
 B!r nefes ver
 Ya"ıyorum demen !ç!n o da yeter 
 Bırak uyusun anılar 
 Uyusun dü"ünceler 
 Sen uyuma 

 %u sokaklar var ya han!
 E#er kö"e ba"larında !terlerse arkandan 
 Yürü derlerse 
 Yürü
 Sen!n !ç!n göktek! mav! bulut parçası
 Saat be"te açılan !lk köprü sen!n !ç!n
 %u s!lk!nen geceye do#an güne"e kar"ı
 Yürü derlerse
 Yürü
 Bırak uyusun "eh!r
 Uyusun hep çocuklar
 Sen uyuma…

Galatasaray L!ses! derg!ler!n!n 1958, 1959 ve 1961 yılları sayıla-
rında yayımlanmı" bu "!!rler!n yanı sıra aynı yılların d!#er derg!-
ler!nde de Güngör’ün b!rb!r!nden güzel "!!rler!n! bulmak müm-
kün… Y!rm!l! ya"larda yazılmı" bu "!!rler öyles!ne güzel k!… 

Güngör Tekçe l!seden sonra hep edeb!yatın, "!!r!n !ç!nde ya-
"adı. $stanbul ve $zm!r Radyolarında oyunlar yayımladı, prog-
ramlar yaptı, söyle"!lerde bulundu… Otuz yıl boyunca hep "!!r 
ve sanat !ç!nde hayatını sürdürdü. 

“Se#!ren, Büyüklere Ku"lu Mektuplar, Geçerken, Dokunu"-
lar, Sabah mısın’’ k!tapları çok güzel "!!rler! !le dolu…  

$"te tıpkı Yunus Emre’n!n “B!r ben vardır bende benden 
!çer!…”ye benzer "!!r!:

 B!r göz vardır 
 Bütün bakı"lardan uzak
 Ve yakın sadece s!ze 

 B!r göz vardır
 Bütün tutkulardan uzak 
 Döner durur çevren!zde 

 B!r göz vardır
 Bütün yalanlardan uzak 
 $"!n!zde gücünüzde 

 S!lk!p atamadı#ınız 
 Koyup kaçamadı#ınız 
 B!r göz vardır
 
 D!k!lm!" gözler!n!ze

“Dokunu"lar” k!tabında kısa "!!rler! vardır, karamsar ve yok 
olu"la !lg!l!:

 %aka
 Elma çöpü altı ayda yok olur 
 Cam "!"e dört b!n yılda 
 $nsan b!r anda, b!r anda…

 O Yüzden
 Her çocuk özler
 B!r gün ana kuca#ına dönmey!
 Ama burda 
 Ama orda 
 O yüzden ya"lanmıyor ölüler

 B!r!s!
 Öyles! yalnız b!r adam 
 Kend! ev!ne g!rmeden önce 
 Hep z!l!n! çalardı

 Kar Taneler!
 Ne kadar da uzaklardan gel!yorlar
 De#er m!yd! onca yol
 Bu kadar hızla k!rlenmek !ç!n

Yorumsuz -ba"lıklı dörtlükte !nsan olu"umu, çok çarpıcı b!r 
"ek!lde anlatılır:- 

 Umudun yüzü acem! 
 Ama tem!zd!
 Ustala"tırdılar 
 Ve k!rlett!ler…
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 Ve özlem!n! d!le get!r!yor Görüntü’de:
 Gök masmav! 
 Sular sess!z akıyor 
 $nsanlar rahat 
 Yaprak kıpırdamıyor 
 Tanrının usanç günü

Sevg!l! arkada"ımız Batu $"men’!n anısına yazdı#ı "!-
!r!n bazı bölümü duyarlılıkla karde"l!#!n payla"ımıdır 
adeta…

 “… Müz!k b!tt! büyük kapı vakt!d!r
  A#ırlı#ını attın üstünden 
 Haf!fl!#! de 

 Sen! u#urlarken konu"uyoruz
 Sözcükler!m!z dörtnala ko"uyor 
 Sess!zl!#!n surlarından dönüyoruz
 
 Bu kadar mı kolaydı
 B!zken o olmak 
 Geçmek d!’l! geçm!"e 

 …Aklıma gel!rse y!ne söyler!m 
 Ya kekelersem konu"amazsam 
 Akıl mı bıraktın !nsanda sank!”

Sevg!l! e"!ne yazdı#ı "!!r!n!n son satırları da özlem!n! d!le ge-
t!r!yor: 

 “… Esk!den uzun güne"ler vardı
 $nd!kler! kuyulardan k!mse çıkartamazdı 
 Dünya güzel! Züleyha 
 %ahmeran
 Ve Mısırlı ked!ler 
 Yeraltı sularından tırmanarak ta"lara 
 Dem tutarlardı o güne"lere 
 Esk!den uzun güne"ler vardı
 Yalnızca çok ya#murlu ve puslu havalarda 
 Çocuklarla oynamaya çıkarlardı…”

Son olarak “Zaf!r Kona#ında B!r Tuhaf Zaman”ı ya-
yımladı. %!!r dolu nes!rd! bu k!tap. Be"!kta"’tan, Barbaros 
Bulvarı’nda yürümeye ba"ladı#ınızda sa# tarafta çok esk!, 
her "eye ra#men zamana d!renen !k! konak… Güngör’ün 

çocuklu#u ve gençl!#!n!n geçt!#! bu !k! konak b!z! büyülü 
b!r dünyaya götürür. K!tapta yüzyıllara dayalı b!r gen!" a!-
len!n ya"ayı"ı, !ç olayları anlatılır. K!tap sonunda a!len!n 
farklı ku"akları arasındak! kar"ıtlıklar !nsanı sarsan b!r üs-
lupla ortaya konmaktadır. Ve n!hayet son sah!fedek! "!!r, 
b!r çe"!t vedala"ma g!b!: 

“… Yoldan geçenler, tekrar geçenler, tekrar geçenler… Ne 
kalacak? 

 Sev!"ler, kopu"lar, hele o kopu"lar… Ne kalacak? 
 Danteller, !pekler, çey!zler… Ne kalacak?
 Konaklar, kö"kler, yalılar… Ne kalacak?
Tozkoparan Fırtınası, Kocakarı Fırtınası, Kırlangıç Fırtına-

sı… Ne kalacak?

 Yüzün yüzler!n !ç!nde 
 D!kt!nse ç!çek olacak
 Yazdınsa k!tap
 Yüzün yüzler!n !ç!nde 
 Sularda… o sularda 

 Ne kalacak 
 Sularda… o sularda 

 Önce akı"ın kend!s!. …”

Galatasaray’la b!rl!kte ya"ama örne#!n! Galatasaraylılar 
Derne#! tarafından yayımlanan “Galatasaray’dan %a!rler 
Geçt!” k!tabı !le verm!"t!. Tıpkı 1950’l! yılların sonunda 
L!sem!zde yayımlanan Gül Baba k!tabında oldu#u g!b! Ga-
latasaray L!sel! "a!rler!n, edeb!yatçıların yarınlara bırak-
tıkları ola#anüstü n!tel!ktek! "!!rler!n b!r araya get!r!lmes! 
!d! bu k!tap. Güngör’ün yo#un çalı"maları !le olu"mu" bu 
k!tap onun b!ze son arma#anı !d!… 

 
       

   



Hemen

Yemeksepeti’ni indir,
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Hayallerden Gerçe#e Yelken Açmak

B undan 10-20 yıl sonra, 
yaptıklarınızdan çok 
yapmadıklarınızın ve 

ya"amadıklarınızın s!zde yarataca#ı 
hayal kırıklı#ı büyük olacaktır.”

En güzel deniz hangisi? 

    Muhte"em Göcek Koyları, Ka", Kalkan, Marmar!s, 
Bozburun, Sö#üt, Kn!dos, Gökova, Ege Koyları ve Adaları, 
hatta Yunan Adaları ve den!zler! artık bana “dar” gelmeye 
ba"lamı"tı.

Göcek Koyları’nın hem den!z!n! hem karasını ezberlem!", 
köylüler!yle a!lecek arkada" olmu", b!rl!kte keç!ler büyüt-
meye ba"lamı", hatta topra#ından topladı#ım ta"lar ev!m! 
doldurmu"tu. Fakat zamanla "unun farkına varmaya ba"-
ladım: bu den!zler!n ötes!n! görmek, ya"amak !st!yordum. 
Ben! “ka"ındıran” dürtüler!n “güzel b!r teknem olsun” !ste-
#!yle pek !lg!s! yoktu. Hayal!m, do#ayla b!r olup g!tmed!#!m 
den!zler! ke"fetmek, b!lmed!#!m yerler!, oraların !nsanlarını 
tanımak ve bunu da a!lemle b!rl!kte yapmaktı.

“En güzel den!z, henüz g!d!lmem!" olandır” d!ye yazmı" "a!r 
Nazım H!kmet. 

"çimdeki alevin kayna#ı
Çok uzun yıllar emek verd!#!m "!rket!m! 2019 yılında 

devrett!#!m günlerdek! b!r toplantıda bana sordular: “Eh... 
%!md! en çok yapmak !sted!#!n ned!r?” Cevap a#zımdan b!r 
anda, dü"ünmeye ve ölçüp b!çmeye vak!t olmadan fırladı 
çıktı: “Atlant!k Okyanusu’nu geçece#!m.” Bunu duyan !n-
sanların hem "a"kın hem de haf!ften de olsa alaycı bakı"ları 
bu f!kr!mden ben! caydırıcı olmanın ters!ne onun daha da 
güçlenmes!ne neden oldu#unu hatırlıyorum.

Öyle ya... Hayaller!n!z! tet!kleyen "eyler e#er s!z!n kend! 
“der!nl!kler!n!zden” gel!yorsa, ne ba"kalarını d!nlers!n!z ne 
de onlar s!z!n !ç!n!zdek! alev! söndüreb!l!r. 

Den!z kokusu ve su üzer!nde sey!r zevk! çocuklu#umda 
g!rm!" benl!#!me. A#abey!m!n Kurba#alıdere’dek! kayıkçı 
Al!’den k!raladı#ı o a#ır kürekl! kayık !le Moda Koyu’nun 
açıklarına g!der, oltalarımızı suya atar ve eve b!r sürü !stav-
r!tle dönerd!k. B!r torbaya koydu#umuz balıkların kokusu 
den!z kokusuyla karı"tı#ında bende Proust’un “Á la Rec-
herche du Temps Perdu” yazısında anlatmaya çalı"tı#ı “Les 
Madele!nes” kokusunun tet!kled!#! duygular g!b! anılar te-
t!kler.

B!r de buna gençl!#!mdek! Kadıköy-Karaköy g!t geller! 
eklenm!". Vapurun dı" kenarındak! tahta sıralarda oturup 
Kızkules!’n!n önünden her geç!"te !ç!me der!n çekt!#!m de-
n!z kokusunun, vapurun !ç!ndek! !lk a"kımla b!rle"erek ya-
rattı#ı “s!h!rl! alev” den!ze olan a"kımın kayna#ı olsa gerek.

 
Karar günü

B!r b!l!nmeyenle kar"ıla"tı#ınızda hem korku hem de !na-
nılmaz b!r merak sarar benl!#!n!z!. Buna, k!"!l!#!n!ze ve ref-
leksler!n!ze dayalı b!l!nçl! veya b!l!nçs!z b!r tepk! ver!rs!n!z 
ya, !"te ben de “Acaba okyanus geç!"!ne nasıl karar verd!m?” 
d!ye çok dü"ündüm sonraları.

Kend!me güven!yordum. Korkulara ve olab!ld!#! kadar 
hesaplanmı" r!sklere- meydan okuyab!lmek !ç!n gerekl! 
olan cesaret ve mot!vasyonumu “g!r!"!mler!m!n anlam ta-
"ımasından alan” b!r k!"!l!#!m vardır. Bu k!"!l!#!m!n temel!, 
!ç!nde büyüdü#üm !k! ayrı ortamda gel!"m!". $lk!, annem!n 
sonsuz sevg!s! ve babamın bana güven!. $k!nc!s! de, evde 
geç!rd!#!m süreden daha uzun süre ya"adı#ım 12 yıllık Ga-
latasaray L!ses!. Kurdu#um hayallere, teknoloj! tutkuma ve 
yaratıcılı#ıma, de#!l köstek olmak ters!ne destekleyerek, 
b!l!nmeyenden korkmak yer!ne merak etmek alı"kanlı#ı 
burada gel!"m!" me#er. B!l!nmeyen! ve henüz yapılmamı"ı 
hayal ed!p cesaretle gerçekle"t!rmeye hatta bazen b!raz fazla 
hızlı g!r!"me alı"kanlı#ım bu sıralarda k!"!l!#!m! olu"turmu" 
sanıyorum.
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B!r ak"am eve g!rd!#!mde e"!m ve o#lumu sofrada ben! 
beklerlerken buldum: “Atlant!k okyanusunu geç!p Karay!p 
Adaları’nı ke"fetmeye ne ders!n!z?” Tepk!ler!n!n pek olumsuz 
olmaması ve sordukları sorular bana cesaret verd!.

Kararımı verd!m “Göcek’ten çıkıp Karay!pler’e bu yıl (2021) 
çıkaca#ız.”

 
Yalnız ba$armaya mecbur de#iliz

“No man !s an !sland” "a!r! John Donne, 17. asır.
O#lum Ozan (18) ve e"!mden olu"an küçük a!leme b!r de 

Ekber’!n büyük tecrübes!n! katınca dört k!"!l!k Atlant!k ek!b!m 
ortaya çıkmı"tı. Aramızda b!r IYT (Internat!onal Yacht Tra!-
n!ng) e#!tmen! olması, amaçlarımdan b!r!n! daha gerçekle"t!r-
me olana#ı sunuyordu. Bu da, küçük a!lem!n e#!t!mler!n!n ve 
deney!mler!n!n tamamlanmasını, o#lumun kend!ne b!r tutku 
daha gel!"t!rmes!n!, b!r de daha sonraları e"!mle b!rl!kte güven-
l! yelken sey!rler! yapmamızı sa#layacaktı.

 
Uzun ama zevkli bir hazırlık süreci 

Farkında b!le olmadan !ç!mdek! alev!n uzun süren b!r “ha-
zırlık” projes!n! tet!kled!#!n! çok sonraları anladım. Kısaca an-
latayım:

$lk teknem Yoyom’u (Beneteau Ocean!s 50) Fransa’dan 
2006 yılında get!r!rken oldukça acem! sayılab!l!rd!m. Yo#un 
!" hayatımdan zaman buldukça önce RYA’!n (Royal Yacht 
Assoc!at!on) e#!tmenler!nden Dav!d Jackson !le “Day Sk!p-
per” sonra da “Costal Sk!pper” l!sansları almak bahanes! !le 
nav!gasyon b!lg!m! gel!"t!rd!m. $k!nc! teknem Yoz!’y! (Dufo-
ur 38) 2015 yılında Fransa’dan a!lem !le get!r!rken çok daha 
tecrübel!yd!m. Üçüncü teknem Oysa (Swan 48) Eylül 2020’de 
F!nland!ya’dan b!r gem! !le get!r!l!p Feth!ye’de suya !nd!#! gün 
“henüz g!tmed!#!m den!zlere yelken açmak” hayal!yle !ç!m 
kıpır kıpır kaynıyordu. 

Önce Akden!z’! geç!p Cebel!tarık’a ula"mamız gerek!yordu.
A!lecek oturduk ve yed! büyük etaplık b!r plan yaptık.
B!r!nc! etap: Göcek-S!c!lya. $k!nc! etap: S!c!lya-Barselona. 

Barselona’dak! !mkânlardan faydalanıp teknem!z!n okyanus 
geç!"! amaçlı kontroller!n!n yapılmasını planladık. Üçüncü 
etap: Barselona-Cebel!tarık. Dördüncü etap: Cebel!tarık-Las 
Palmas (Kanarya Adaları). Be"!nc! etap: Las Palmas-Ant!gua 
Adası (Karay!pler). Altıncı etap: Karay!p Adaları. Yed!nc! etap: 
Karay!pler-Göcek! 

Be"!nc! etap en uzun ve do#al olarak da en r!skl! olanıydı. 
Ger! dönü" olana#ı olmayan b!r yola çıktı#ınız olduysa bunun 
s!zde do#urdu#u heyecanları “tatmı"” oldu#unuzdan ku"kum 
olamaz.

Bu arada, geç!" sürec!nden önce hazırlık bahanes!yle üç haf-
talık unutamayaca#ımız b!r Ege yolculu#u düzenled!k. Amaç 
hem gezmek, hem yen! teknem!z! tanımak, hem de ek!b! kay-
na"tırmak !d!. Bu amaçlarımıza ula"tı#ımız g!b! ayrıca Ege 
sah!ller!n!n !nanılmaz b!r haz!ne oldu#unu ke"fetm!" olduk. 
Koyları, adaları, !nsanları ve tem!zl!#! !le tanı"ınca kend!m!z! 
“Yahu, neden Yunan Adaları’na daha fazla !lg! göster!r b!z!m 
Türkler?” d!ye sormaktan alamıyorduk. B!r arkada" “S!m!’ye 
g!d!p o kalabalıkta z!nc!rler!n b!rb!r!ne dolanması, Tarkan’ın 
müz!#!yle (!) dans ed!p tabak kırmak ve bunların yükseltt!#! 
adrenal!n olsa gerek!” cevabını verm!"t!.

7 Eylül 2021 sabah saat 5.00’te D-Mar!n Göcek'ten halatla-
rı çözüp Rodos’a do#ru açıldık ve !k! aylık nef!s b!r Akden!z 
seyahat! yapmı" olduk. Planladı#ımız g!b! 15 Kasım’da Cebel!-
tarık Bo#azı’nı geçerek kend!m!z! Atlant!k’te bulduk. Kanarya 
Adaları’na ula"tıktan sonra, b!r yandan hava raporlarını !zler-
ken b!r yandan da üç haftalık geç!" !ç!n erzak ve d!#er olası !h-
t!yaçlarımızı satın alıp tekney! yüklemeye ba"ladık. Bu arada, 
Las Palmas Mar!na’da b!r kayanın üzer!ne Türk Bayra#ı ve b!r 

Geçi$
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de “Oysa” yazısı boyadıktan sonra 1 Aralık ö#len saatler!nde 
mar!nadan ayrıldık. Zorlu anların “süsled!#!” !lk okyanus ge-
ç!"!m!z 19 Aralık’ta Karay!pler’de Ant!gua Adası’nda Nelson’s 
Dock Yard Mar!na’ya ba#lanarak sona erd!.

 
Okyanus geçi$inin üç boyutu 

Do#a patron. Tekne kul yapısı. Ek!p !se de#!"!k becer!ler!, de-
ney!mler! ve ps!koloj!k yapılarının olu"turdu#u !nsanlar guru-
bu. Bu üç boyutun uyumlu olması her zaman beklenemezse de 
böyles!ne karma"ık b!r projey! ba"armak !ç!n öneml!. 

Gece kapkaranlık. Teknen!n arkasında 4-5 metrel!k ve !k! 
ayrı açıdan gelen dalgalar kıç sey!r lambasının ı"ı#ında yer yer 
devr!l!p beyaz köpükler çıkarıyordu. B!rden sancak dümen ta-
rafından b!r patlama duyduk. Oto p!lotun bozulup devre dı"ı 
kaldı#ını fark edene kadar sürüklenmeye ba"lamı"tık b!le.

Bu anı ya"adı#ımızda, okyanus seyr!n!n daha sadece dörtte 
b!r!ndeyd!k.

B!rb!r!m!ze sess!zce bakarken akıllarımızdan “Acaba daha 
da kötüye g!deb!lecek bu durumun !ç!nden b!z! hang!m!z çı-
karab!lecek?” sorusu geç!yordu. Cevabı beklerken ya"adı#ımız 
end!"el! fakat güven dolu o anlar b!r süre sonra sona erd!. $ç!-
m!zden b!r! a"a#ıya !n!p !"e koyulmu"tu b!le. Tam!r edeb!lece-
#!m!z! ett!k. Ger!s!n! de, bazı r!skler! kabul ed!p gece gündüz 
dümen kullanarak tamamladık.

 
Farkına vardıklarımız

Atlant!k geç!"! Akden!z sey!rler!nden çok farklı. Tekne !ç!n-
de yer çek!m! kanunlarına meydan okuyan b!r ortamda !k! 
buçuk hafta ya"am... Dönü"ü olmayan b!r yolculukta kend!ne 
yeterl!l!k zorunlulu#u... Huzurlu rakı sofrası key!fler! yer!ne 
büyük enerj! !steyen odaklanma, uykusuzluk ve de#!"!k beslen-
me ko"ullarına uyum sa#lama çabaları... De#erler, öncel!kler, 
mot!vasyonlar, r!skler... $k! ayrı dünya.

Sekiz ay televizyon yok, gazete yok, internet yok
Duymu"sunuzdur, yıl sonu sofralarının olmazsa olmazı d!ye 

alıp yed!#!m!z kaz “fo!e gras”ı üret!m ver!m! hayvanın karac!-
#er!n!n ya#lanması ve büyümes!yle orantılıdır. Bu da, hayvanın 
a#zından uzun bo#azı boyunca sokulan borunun üst ucunda-
k! b!r hun!ye cev!z doldurmakla sa#lanır. Bu seyahat!m!zde, 
benzer yöntemlerle bey!nler!m!z!n medyalar tarafından nasıl 
dolduruldu#unun farkına vardık. Ayrıca, “sosyal medya” adı 
ver!len araçların h!ç b!r süzgec! olmayan- b!r “bey!n hun!s!” 
oldu#unu da anladık. Bu satırları yazarken de “b!r kaz nasıl 
kend!s!ne !nsanlar tarafından yapılanların farkında de#!lse, 
medyaların b!zler! kaz yer!ne koyup nasıl man!püle ett!#!n!n” 
b!l!nc!nde pek olmadı#ımızın farkına a!lecek vardık.

B!r de, olumsuz dü"ünceler!n! etraflarına yaymaktan zevk 
duyanlardan uzak kalmı" olmamızın olumlu dü"ünceler!m!ze 
daha çok yer verd!#!n! gözlemled!k. Kontrol edemeyece#!m!z 
ve !y!le"t!remeyece#!m!z b!r sorun üzer!nde saatlerce yapılan 
konu"malar ve yazı"maların b!r takım sohbetlerden !ler! g!t-
med!#!n!n farkında olan !nsanlar “korku tellalları”ndan uzak 
kalmayı b!l!rler. Hatta l!sel! günler!m!zden ber! bu “korku 
satıcıları”nın “battık, batıyoruz, bataca#ız” haykırı"larıyla ma-

n!püle etmek !stend!#!n!n kaçımız farkındayızdır? Okyanus 
geçmek g!b! b!r çabanın !ç!nde oldu#umuzda olumlu dü"ünce-
lere özell!kle !ht!yacımız vardır. Bunun küçük büyük her yen!-
l!kç! proje !ç!n de geçerl! oldu#una !nanıyorum. 

Karde"ler!me, yıllar sonra farkına vardı#ım b!r ba"ka özel-
l!#! daha !letmek !ster!m. Ya"ınız kaç olursa olsun, b!l!n k! "u 
andak! durumunuz, b!lg!n!z, e#!t!m sev!yen!z ve bugün ya-
"amakta olduklarınız s!z!n gelecektek! hayatınızın sadece b!r 
bölümünü bel!rleyeb!l!r. S!z!n gelece#!n!z! yapılandıracak olan 
aslında “potans!yel!n!z”d!r. Yeter k! bu potans!yel! !"ley!p, gel!"-
t!r!p, kullanmasını b!lel!m. $"te Galatasaray L!ses! kültürünün 
b!zlere verd!#! en büyük arma#an bu potans!yel! gel!"t!r!p !le-
r!de kullanab!lmek !ç!n gerekl! olan “alet çantası”dır. Üstel!k de 
çantadak! b!lg!ler b!r yana, bunlardan daha da de#erl! olan Ga-
latasaraylı olmanın verd!#! gurur ve öz güven !le b!rl!kte olu"an 
sevg! temell! karde"l!k potans!yel!d!r.

Had! gel!n hayaller kuralım, bunları v!zyonlara çev!rel!m, 
r!skl! engeller! !çeren yen!l!kç! projeler yaratalım, cesaretle kol-
ları sıvayalım, “!lk”ler gerçekle"t!rel!m.

Hem “yolculuk” sürec!nde ya"ayacaklarınız, hem de hayal 
ett!#!n!z hedefe ula"tı#ınızda duyaca#ınız heyecanlar, ben!m 
!lk okyanus geç!"!mde ya"adı#ım !nanılmaz key!fl! duyguların 
benzerler! olacaktır. Em!n!m.
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Seyfettin Asal Hoca, 
Kuyruklu Siyah Piyano, 

Müzik Hayatına Giri$

1 951’de Ortaköy’dek! hazırlık 
sınıfından Beyo#lu’na, 6. sınıfa 
geçt!k. Müz!k Hocamız Rahmetl! 

Seyfett!n Asal !d!. Hocamız örnek alınası 
as!l, zar!f, b!lg!l!, der!n kültürü olan 
b!r $stanbul Beyefend!s! !d!. Annes! 
Avusturyalı b!r hanımdı. Zaten Hocamız, 
e#!t!m!n!n b!r bölümünü Avusturya’da 
almı"tı. B!rkaç müz!k ders!nden sonra, 
b!zlere klas!k müz!#! tanıtmak ve 
okulun büyüley!c! konferans salonunu, 
p!yanosunu göstermek amacıyla, b!r gün 
sınıfı Tevf!k F!kret Konferans Salonu’na 
götürdü.  

Aslında, Konferans Salonu kor!dorundan a#abeyler!-
m!z!n yaptı#ı müz!#!n lat!f na#meler! ben! der!nden et-
k!lemekte ve !lg!m! çekmekteyd!. Yed!nc! sınıfta müz!k-
le daha yakından !lg!lenmeye karar vererek babama b!r 
akordeon aldırdım ve Levanten b!r hocadan ders almaya 
ba"ladım. B!r !k! yılda mükemmelen çalmaya ba"ladım 
ve b!r yandan da repertuarımı gen!"lett!m.  Sonrak! yıl-
larda müz!k çalı"malarıma devam ett!m. 9. sınıfta kalınca 
yatılıdan gündüzlüye döndüm. Bundan böyle harçlı#ımı 
müz!syenl!k yaparak kazanacaktım. Bu "ek!lde profesyo-
nel müz!k hayatına atılmı" oldum. Okuldan !k! arkada", 
okul dı"ından da gene !k! arkada" olmak üzere, hemen 5 
k!"!l!k orkestra kurduk. Orkestranın sol!st! sınıf arkada-
"ım, canım karde"!m rahmetl! Okyay Öke !d!. Okuldan 
d!#er arkada" !se, Sa!nt Joseph’ten b!ze 9. sınıfa gelen ba-
ter!st!m!z Ergun Otmar !d!. Bu takım h!ç bozulmadan 6 
yıl b!rl!kte çalı"tı. 

1953-54 yıllarında, San Remo müz!k fest!valler!n!n et-
k!s! !le repertuarımızın ço#unlu#u $talyanca parçalardan 
olu"uyordu. Heps! çok güzel, key!fle d!nlenen müz!klerd!. 
Bu nedenle $talyanca !lg!m! çekm!"t!. Rahmetl! Okyay "ar-
kıları söylerken kaptı#ım kel!meler!n anlamlarını kend!-
s!ne sık sık sormaya ba"lamı"tım. Sonuçta, Okyay da sı-
kılmı" olacak k!, “Yahu, madem bu kadar !lg!len!yorsun, 
A. Cherel’!n Methode Ass!m!l’!n! al; k!tabın adı L’Ital!en 
Sans Pe!ne; böylece hem Fransızcayı rev!ze etm!" olursun, 
hem de mukayesel! olarak !ncelers!n. K!tabı !k! kez oku, 
konu"maya ba"larsın.” ded!. Onun yol göstermes! ve k!tap 
tavs!yes! üzer!ne, 1956-57 yıllarından !t!baren $talyanca 
ö#renmeye ba"ladım. Sonuç mükemmeld!. $talyancamı 
gel!"t!rmey! ve Avrupa’yı görmey! kafama koymu"tum. 
1962’de b!r fırsat yakalayıp Karaden!z gem!s!n!n orkest-
rasına g!rd!m.  O dev!rde b!z!m gem!ler!m!z Akden!z l!-
manlarında kruvaz!yer yaparlar ve gem!lerde orkestra bu-
lunurdu. Böylece, Avrupa’da !lk kez Napol! ve Genova’yı, 

$çer! b!r g!rd!k... Belk! de hep!m!z !lk kez böyles!ne 
muhte"em b!r salona g!r!yorduk: Yüksek tavanlar, kır-
mızı kad!fe perdeler, tamamı ah"ap yer dö"emes!, bu-
ram buram tem!zl!k ve c!la kokusu, büyük b!r sahne. 
Sahnen!n ortasında s!yah b!r kuyruklu p!yano duruyor. 
Hep!m!z mıhlandık kaldık. Ön sıralara oturduk. K!m-
seden çıt çıkmıyor. Rahmetl! hocamız, kısa açıklama-
lardan sonra, h!ç unutmuyorum, Chop!n’!n polonezle-
r!nden b!rkaç tanes!n! ve Mozart’ın Türk Mar"ı’nı çaldı. 
P!yanodan ne güzel sesler gel!yordu, o ne tını !d!. Öyle 
etk!lenm!"t!m k!, bu sahne, bu ortam, bu güzel müz!k-
ler !ler!k! yıllarda hayatımın akı"ında meydana gelecek 
öneml! olayların tet!kç!s! oldu. B!z 7. sınıfa geçt!#!m!z-
de,  Seyfett!n Hocamız emekl! oldu ve okuldan ayrıldı. 
B!rkaç sene sonra da vefat ett!. 
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sonra da Mars!lya ve Barcelona’yı görmü" oldum. Seyfett!n 
Hoca’nın etk!s! ve okulun olanakları !le kazandı#ım müz!k 
b!lg!s!, bunun yanında, rahmetl! Okyay’ın tavs!yes! üzer!ne 
ö#rend!#!m $talyanca, bana neler kazandırmı"tı. N!tek!m 
$talyanca b!lg!m sayes!nde, 1970 yılında Tofa" Türk Oto-
mob!l Fabr!kası’na g!rd!m. 1998 yılında emekl! oluncaya 
kadar "!rket!n Genel Müdürlü#ünde önce memur sonra 
"ef, son 20 yıl da $dar! $"ler Müdürü olmak üzere, toplam 
28 yıl çalı"ma olana#ına kavu"tum.

1981 yılında, !sabetl! b!r kararla kurulmu" olan Galata-
saray E#!t!m Vakfı’nın okulumuzda gerçekle"t!rd!#! bü-
yük onarımlar ve yatırımlara, Vakfın !lk Genel Sekreter! 
olarak, mütevazı katkılarım oldu. 21 yıl süreyle yaptı#ım 
h!zmetler!n bence en anlamlısı ve ben! son derece mutlu 
eden!, Rahmetl! Seyfett!n Asal Hoca’nın 1951 yılında b!z! 
konferans salonuna götürüp p!yano d!nlet!s! sundu#u, 
n!ce Galatasaraylı gençler!n heyecanla çaldı#ı veya d!nle-
d!#!, etk!lend!#! bu emektar p!yanoyu hurdalıkta, per!"an 
b!r vaz!yette, enkaz hal!nde bulup ortaya çıkartmak ve 
Vakfın kaynakları !le restore ett!r!p okulumuza ve ö#ren-
c!ler!m!ze kazandırmak olmu"tur.  

R!tter marka bu nef!s p!yano, $stanbul’da ya"ayan an-
cak 1926 yılında Avusturya’ya ger! dönen Avusturyalı b!r 
a!leden alınmı" ve okulumuza get!r!lm!"t!. Bu p!yano !le 
okulumuzdan n!ce !s!mler çalı"mı", konserler verm!", ka-
b!l!yetler!n! kanıtlamı", güzel heyecanlar ya"amı"tı. Bu 
güzel alet! canlandırmak, yen!den hayata döndürmek, 
Galatasaraylı genç ku"aklara yen!den h!zmet vermes!-
n! sa#lamak ne büyük mutluluktu. Söz konusu p!yano, 
restore ed!ld!kten sonra uzun yıllar Galatasaray E#!t!m 
Vakfı’nın toplantı salonunda durdu. P!yan!st ö#renc!lere, 

ö#le tat!ller!nde veya ak"am etüt önces!nde h!zmet ver-
d!.  Bu yıl, Galatasaray E#!t!m Vakfı’nın okul dı"ına ta-
"ınmasından sonra, Tevf!k F!kret Salonu’nun lob!s! olan 
Abdurrahman %eref Salonu’nda yer aldı.

Sonuç olarak bel!rtmek !sted!#!m "ey, b!r z!nc!r!n hal-
kaları g!b! b!rb!r!n! tet!kleyen ve ba#layan olayların mey-
dana get!rd!#! yararlı gel!"meler! anlatmak. Büyük b!r 
hocanın, örnek !nsanın her açıdan b!zlere olan olumlu 
etk!s! sonucu müz!k !le tanı"mak, rahmetl! Okyay !le 
olan müz!k hayatımızda onun uyarısı üzer!ne $talyanca 
ö#renmek, $talyanca b!ld!#!m !ç!n Tofa" Türk Otomob!l 
Fabr!kası’na g!r!"!m, orada sevg!l! $nan Kıraç !le kar"ıla"-
mak, böylece Galatasaray E#!t!m Vakfı’nın kurulu"unda 
yer almak, sonrasında Genel Sekreter olarak 21 yıl güzel 
h!zmetler vermek, Seyfett!n Asal Hocamızın p!yanosunu 
hayata döndürerek belk! de ona olan borcumuzu ödemek. 
$nanılır g!b! de#!l!

Rahmetl! Seyfett!n Asal Hocamızın ve Okyay karde"!m!-
z!n ruhları "ad olsun. 



!LER! DÜZEY
PROSTAT KL!N!"!NDE

BÜTÜNCÜL
TEDAV!LER!M!ZLE

YANINIZDAYIZ

livhospital.com
444 4 548

!yi Huylu
Prostat Büyümesi

Prostat
Kanseri

TE"H!STE BÜTÜNCÜL
YAKLA"IM

# PSMA PET   
# Multiparametrik MR

TEDAV!DE BÜTÜNCÜL
YAKLA"IM

# Prostat Kanserinde
Fokal Tedavi

  (Ameliyatsız Tedaviler)
HIFU

NanoKnife (IRE)
# Cerrahi Tedavi 
Robotik Cerrahi

# Thulium Fiber Lazer
(ThuFLEP) 

# Holmium Lazer
(HOLEP)
# REZUM

Su Buharı Terapisi
# B!POLAR TUR

Prostat
# Monopolar TUR

Prostat



72



                           73

Tiyatro Arası

1 970’l! yıllarda Yargıtay 4. Ceza 
Da!res! ba"kanlı#ı yapmı", 64 
devres! mezunu Dem!r Da!’n!n 

Galatasaray L!ses!’nde yed!nc! sınıftayken, 
1928 yılında yazdı#ı bu p!yes!n b!rçok 
Galatasaraylıya okul yıllarındak! sınıf 
!ç! atmosfer!n! anımsataca#ına em!n!m. 
Mekteb!n zamansızlı#ına örnek olması 
bakımından b!r belge n!tel!#!nde 
oldu#unu dü"ünüyorum.

Dem!r Da! yıllar sonra Kalamı" 
tes!sler!nde sınıf arkada"ları 
Z!yad Ebuzz!ya, Necdet C!c! ve Kost! 
Necat!’yle yemek yerken, Kost! Necat! 
bu p!yes!n yazıldı#ı yıllarda atlıkarıncaya 
Salıncakçıdan “Amca ne olur b!raz daha” 
d!yerek r!ca ett!kler!n!, onun da b!r kere 
daha çev!r!p, “Had! bu da naf!leden” 
ded!#!n! de aktarınca, !lerlem!" ya"larına 
!"aret ederek “$"te b!z!m bundan sonrak! 
ya"ayı"ımız da naf!leden.” dem!". Bu 
sözlerden !lham alan Dem!r Da! 16 Kasım 
1982 günü b!r de "!!r yazmı". Onu da 
aynı yazarın !s!ms!z p!yes!n!n ardından 
okuyab!l!rs!n!z.  

Yazıya e"l!k eden !k! esk!z !se aynı 
sıralarda yazardan on yıl sonra okumu" 
ve modern Türk resm!n!n en de#erl! 
sanatçılarından olan Nejat Devr!m’!n 
Galatasaray’dak! ö#renc!l!k yılları eser!. 

B%r%nc% perde 
(Sınıfta der!n b!r sükut vardır. Perde açıldı#ı zaman kürsüde 
Hal!m Bey vardır. Talebe mutalaaya dalmı"tır. B!raz sonra 
Hal!m Bey sınıftan çıkar. Gürültü ba"lar. Sıra kapakIarıyla 
trampetler çalınır...) 

— E susun yahu, s!z! m! d!nleyece#!z? Yarın H!sto!re 
var.

 — Ukalalık etmesene... senden ba"ka çalı"kan çıkmadı 
mı? 
(Her kafadan b!r ses çıkar)
– Susun yahu, çok oldunuz! 
– Ders çalı"aca#ız. 
– %!kayet eder!m $lh...
(Hal!m Bey b!r kâ#ıtla sınıfa g!rer) 

— D!nley!n efend!ler. 
NECDET —Taks!t. 

— Tat!l. 
SEFDER — Tam!m: 

— Üç geç!yor. 
— Susunuz d!yorum s!ze. D!nley!n!z. (Okur) 

Mekteb!m!z talebes!nden .... sınıfta ...... numaralı, ....... efen-
d!, muall!m!ne kar"ı !taats!zl!k ett!#!nden b!r hafta !hracı-
muvakkat cezası ver!lm!"t!r. Tam!men tebl!# olunur. 

— B!ze ne? 
— Susunuz efend!ler. Konu"mayın. S!z orada; 

Dem!r efend!, müteadd!t defalar !htar ett!#!m halde konu-
"uyorsunuz. 

— Efend!m ders hakkında.
— Ders sormak yasak mı? 

— Önünüze bakınız, fazla laf !stemez. 
(Ad!l söylenerek önüne bakar) 

— (Sınıfın ötek! ucundan Safder’e ba#ırarak) Bota-
n!k defter!n! versene. 

— Burhan efend! kend!n!ze gel!n!z. Canım "!m-
d! bunlara !htar ett!m. S!z laf anlamıyor musunuz? B!r tes-
c!l!n!z var. (Ceb!nden küçük s!yah b!r karne çıkararak kay-
deder) 

 — Vallah! efend!m botan!k defter!n! !sted!m. (Ha-
l!m Bey aldırmaz) Yazarsanız yazın. 
(Bu esnada cama vurulur. Re"!t Bey, Hal!m Bey’! ça#ırır. Ha-
l!m Bey çıkar.)



— Hayd! p!yango. Bugün var, yarın yok. 
Çek!l!yor. Alan yok mu? (K!mse aldırmaz. Bu esnada sınıfa 
b!r garson g!rer) 

— Be"!nc! sınıf burası mı?
— Burası burası. 

– Kar"ısı. 
– Sa#a sap sola dön.
– Yok baba yok.
(Garson çıkar. Dem!r aya#a kalkar. Acay!p hareketler yapa-
rak Ad!l’e...)

— Hayat denen s!yah bo"lukta 
 Yıldızlar da!ma sönen b!r nokta 
 Her yanda üm!d!n a"kın ölümü 
 Her yanda koyu b!r duman büklü. 

— Sus be. Enay!. Sen! m! d!nl!yece#!z? 
— (a#zını açarak) Maa... %üüüü. 

— Sus d!yorum. 
— Asla. 

: – Sıçarım keyf!ne. 
(Leb!d’!n sınıfa g!rmes! bunların mukalemeler!n! keser) 

— Y!r m!s!n L!b!t?.. L!b!t y!r m!s!n? Gro L!b!t. 
NECDET — %!neys! p!lev y!r m!s!n? 

— Y!r!m emme...
— Batıyor mu? 

(Arka sıralardan Sonya Sonya d!ye sesler gelmeye ba"lar. 
Gürültü kıyamet kopar. Hal!m Bey ko"arak sınıfa g!rer) 

— Ne oluyor efend!ler?
(Sınıfta evvel b!r sükut sonra haf!f kahkahalar. Z!ya Bey sı-
nıfa g!rer)

— Mukaddes Türk vatanının sevg!l! yavruları... Se-
nelerden ber! döktü#ümüz göz nuru... 
(Sadık Z!ya Bey’!n sözünü keserek) 

— Mecaz.
— (farkında oImadan devamla) Evet sevg!l! yav-

rular (%ehadat parma#ını kaldırarak gözler!n! havaya d!ker) 
kahraman Türk evlatları! 
(Dı"arıda camdan Muvaffak bakar. Muhtar Muvaffak’a !"a-
retle) 

Buyurun Perükâr saIonuna. 
(Perde !ner)

"k%nc% Perde 
Perde açılırken Ra"!t Bey sınıfa g!rer. Talebe aya#a kalkar ve 
resm! selamı !fa eder. 

— Efend!m lütfen notlarımızı okur musunuz? 
— (alay ederek) Emreders!n!z bey!m. 

(sesler)
– Esta#furullah.
(Muhtar el!nde Asya har!tası, sırıtarak sallana sallana sınıfa 
g!rer. B!rkaç k!"! ko"arak har!tayı asmaya gel!rler) 

— %!md! yen! ders! beraber okuyaca#ız. Pardon, 
okuyaca#ım. 

— Ne demek efend!m, okuyaca#ız.
— Ben okurum, !steyen d!nler !steyen d!nlemez 

bana ne. 
(Okumaya ba"lar, arkadan b!r fısıltı gel!r) 

— (Durarak) Ne o b!r "ey m! emrett!n!z? 
Hayır, esta#furullah, hayır. 

— Ya, sohbet ed!yorsunuz. Fakat dü"ünmüyor-
sunuz k! dersten b!z!m vakt!m!z! alıyorsunuz. Ha, sah! bana 
ne. Hakkın var, konu"un devam ed!n, devam ed!n.
(Necdet Gal!p el!n! kaldırır) 

— Efend!m Türk!ye’n!n !kt!sad! hayatı hak-
kında mütalaanız ned!r? 

— %ayanı hayret! Erzurum d!ye Moskova’yı gös-
teren adamlar bana Türk!ye’n!n !kt!sad! hayatını soruyor. 
(tebessüm ederek) Fakat maalesef söyleyemeyece#!m. 
NECDET — HerhaIde onu soyleyen ba"ka sınıftan olacak. 

— (Derse devamla) Japonya’nın nüfusu .... Ders!-
n!z bu kadar. Serbest me"gul olunuz. (Ka#ıtları da#ıtır, her-
kes me"gul olur) 

— $mt!han notlarınız...
— Suust, "ut "ut, suuust. 

— 701 Muhtar Sa!t efend!: 4. Fakat görüyorum k! 
çalı"ıyorsunuz. Evvela 1, sonra 2, sonra 4. Çalı"tı#ınız !ç!n 
bunu 5 yapıyorum. 

— (sırıtarak) Te"ekkür eder!m. 
— 686 Ömer efend!. 4 dörttür. $lk evvela b!r, !k! 

!mt!handa dört. 
— Çalı"ıyor, çalı"mı". Çalı"acak efend!m, terak-

k! var ma"allah, be"... be"... be"... be". 
— Ya#ma yok, dört. 692 Ulv!. Dört. Fakat görü-

yorum k!, s!z a#ırba"lı b!r çocuksunuz ve çalı"kansınız, be" 
yapıyorum.

— 680 Hayrullah, dört. 
— A#ırba"lıdır efend!m, çok a#ırba"lıdır.

— (yava"ça Sad!’ye) Kavun g!b!, kafanın da a#ırının 
makbul oldu#unu b!lm!yordum. Ra"!t Bey: – (sırıtarak) 
R!ca eder!m. Avukata !ht!yacım yok. Ne vak!t sorarsam o 
zaman söylers!n!z.
(Tanbur çalar. Perde kapanır)
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Üçüncü Perde (Türkçe) 
(Perde açıldı#ı vak!t çocuklar hep eller!n! kaldırmı"tır) 
BAHA BEY — Söz... söz... Sen söyle. 

— Balı#ın a#zından g!ren su bron"larından müvell!-
d!l hamuzaya kalbolarak çıkar. 
BAHA BEY — Kaf!. H!ç b!r!n!z b!lemed!n!z. Ben söyleyey!m: 
Balı#ın a#zından g!ren su balı#ın galsemeler!nden geçerken 
balık müvell!d!l hamuzasını alır.

— (yava") Amma da b!ld! ha.
— Efend!m geçen ders Ar"!med kanununu an-

latıyordunuz, yarıda kaldınız. Lütfen devem eder m!s!n!z? 
BAHA BEY — Pek! "!md! d!nley!n. D!k dur... D!k dur. 

— Evet evet anlataca#ınızı vaat ett!n!z. 
BAHA BEY — Söz almadan söyled!#! !ç!n yaz Muhtar’a Ah-
laktan !k! ceza. (devamla) Evvela b!l!yorsunuz k! b!r metre 
m!k’abı su b!r gramdır. 
(Talebe arasında fısıltılar ba"lar) 

— Nasıl olur efend!m? B!r metre m!k’abı su b!r ton 
a#ırlı#ındadır. 

 (Bahs! açtı#ına nad!m b!r vaz!yette) Nasıl olur? 
%ey... Evet tamam ben do#ru söyled!m.
(Çocuklar "!ddetle !syan ederler) 
BAHA BEY — Pek! ben a"a#ıda arkada"lara sorarım. Gelel!m 
derse. Hâlâ !ç!n!zde te"b!h ned!r b!lmeyenler var. Mesela 
“Arslan g!b! adam” te"b!ht!r. $st!areye m!sal: Adam havlıyor. 

— Fok havlıyor. 
BAHA BEY — (Aldırmaz) Adam köpek g!b! havlıyor demek 
(ba#ırarak) yan! adamın ses!n! köpe#e benzetm!". 

— Ne güzel havlıyor. 
BAHA BEY — Sen söyle bakalım Kemal, te"b!he b!r m!sal. 

— Köpek g!b! adam. 
BAHA BEY — (Sabahatt!n’e) Afer!n. Yaz Kemal’e b!r mükafat. 
(Ara sıra camlara, elektr!#e atılan ka#ıtların çıkardı#ı sesler 
duyulur. 

— Efend!m Marmara mı çıkacak? Çankaya mı? 
BAHA BEY — Do#rusu bu mesele. Fakat ben a"a#ıda arka-
da"lara sorar s!ze söyler!m. %!md! söyle Ferd!, !st!are neye 
derler? 

— B!raz müsade ed!n!z muall!m bey, ben "!md! arka-
da"lara sorar, s!ze söyler!m.  (Perde !ner) 

Dördüncü Perde. (Türkün Ders%) 

(Z!ya Bey sınıfa g!rer) 
— Günaydın efend!ler. 

— Günaydın efend!m. 
— 846 Bülent efend!. 

— Namevcut. 
— Vatanda" Türkçe konu". (Kahkahalar). Yavrum 

lütfen elektr!#! söndür. $sraf haramdır. Bakınız mukaddes 
d!n!m!z ne güzel söylem!". 
(Arka sırada b!r çocuk burnunu karı"tırmaktadır) 

— Yavrum eczahaney! kapattım. (Kahkanalar). 
Evet efend!ler neden baahsed!yordum? Ha... Vatanda" Türk-
çe konu". Evet yavrularım bu çok fec!d!r. Bakın Türkçe ko-
nu" falan ded!n!z de aklıma ne geld!. Vakt!yle ıstılahperdaz 
b!r doktor varmı". Bu her!f oldukça ulemadan !m!". Türkçe 
konu"mayı cehalet sayarmı". B!r gün b!r!s! bunu hastaya 
ça#ırmı". doktar da saat üçte gelece#!n! söylem!". Ça#ıran 
adamın müh!m b!r !"! çıkmı". Yer!ne kom"ularından b!r!n! 
bırakarak g!tm!". Saat üçte doktor bey damlamı". Eld!venle-
r!n! b!r tarafa, bastonunu "apkasını b!r tarafa fırlatmı". Has-
tayı muayene ett!kten sonra b!r de reçete yazmı". 

— (yava"ca Ferd!’ye) Yahu ders!n yarısı kaynadı ya-
"asın tıra". 

— Evet efend!m gelel!m derse. Geçen ders hürr!-
yetten bahsed!yorduk de#!l m!? Ha bakınız efend!ler, evden 
çıktı#ım vak!t h!ç mektebe gelmek !stem!yordum. B!raz ra-
hatsızdım. Fakat bakın "!md! (yüksek sesle) genç, d!nç b!r 
adam oldum. Bu ned!r b!l!yormusunuz efend!ler? (ba#ıra-
rak) Meslek a"kı meslek! Muall!ml!k oh... Bu ben!m yegane 
a"kım. Mesle#!m. 

— B!r!s!n! unuttu.
— Ned!r o? 

— Berberl!k. 
— (devamla) Evet efend!m em!n!m k!, ölürken b!le 

bu az!z, bu mukaddes meslek bana hayat verecekt!r. 
— (Ferd!’ye) Tanbura kaçc dak!ka var? 
— Be" dak!ka. Dön önüne be sana bakıyor. 

— Ders b!tt!, hâlâ kes!yor.
— Hürr!yetten bahsed!yorduk de#!l m!? 

— Daha bahsedece#!z. 
— Evet yavrularım. Türk!ye Cumhur!yet!’n!n az!z 

yavruları... Bugün s!zler!...
(Tanbur çalar) 

— (devamla) Memleket!n fey!zl! gençler!...
(Çocuklar kıpırdar. Z!ya Bey devam ederken perde kapanır.)

Son
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K!mler gel!p geçmed! bu fan! kaf!leden
Ya"ımız yetm!" oldu ya"arız naf!leden
B!z sultanları gördük, "ehzadeyle okuduk
Ya"ımız yetm!" oldu ya"arız naf!leden

Dünya ez!yet dünyası kurtulu" yok ç!leden
$nsanlar neler çeker des!seden h!leden
%u vurgun dünyasında elbet namuslular var
B!ls!n k! o gaf!ller ya"ıyor naf!leden

Yıl 921 germ!"t!k Sultan!’ye
Tanbur saat! gel!r hayd! yemekhaneye
Önce zıp zıp oynardık ve b!r gün Grand Cour’a
Demek k! büyümü"üz, geld! ded!ler sıra

P!za ve Marko !le ba"lamı"tı commençant
J’a!, tu as, !l a derken !lerl!yordu l!san
Çok sert b!r maître vardı adı gal!ba $hsan
Suat Bey Natp!nkonton, ondan korkardı !nsan

Ulumu d!n!yeyle ba"lardı préparato!re
Hoca canlı cenaze !nsanı fena ha"lar
Dı" kapıdan kaçayım d!ye yeltenme sakın
Orda %ef!k Hoca var hemen çatılır ka"lar

Müdürler Sal!h Ar!f, Hasan Tahs!n, Fa!k Bey
Bedr!, Behçet, Feth! Bey çek!ld!ler peyderpey
Nöbet! devrederek. B!r gün tanbur da kalkmı"
Z!l koduran müdüre m!llet b!r !s!m takmı"

Hamama cam!ye der b!r Yusuf hatırlarım
B!r ba"ka Yusuf ’u da vest!yerle anarım
Hademe Kör Hasan’ı unutmak kab!l m!d!r?
50-60 yıl geçm!", ah... çocukluk yıllarım.

Hıyar Al! dem!"t! b!r!ne Karaköse
P!geon der corbeau d!ye takılırız herkese
$mam der, C!c! derd!k, !lt!fat keç!, ayı
Ba#lı geleneklere, güler kızmazdı k!mse

Bıyıklı Ahmet A#a r!tm!k tanbur çalardı.
Avancez doucement d!yen b!r tatlı mu!t vardı
Mettez vous en rang !le g!rerd!k hep sıraya
Gönlümüzü verm!"!z b!z Galatasaray’a

$zzet Ham!t b!r yandan, b!r yandan Soutangerant
Matemat!k ders!nden sıkılır bazen !nsan
Arasıra güldürüp b!ze nefes aldıran
B!r Bülent Nur! vardı, sahnede Re"!t Saran

Arka bahçede havuz, !ç!nde mermer b!r kız
Foto#raf çekt!r!rd!k sene sonlarında b!z
Sıra kapaklarında: Elveda ey Sultan!
Senden ö#rend!k derd!k, !l!m !le !rfan!

Al yanaktı Sa!t Bey, nerde Ethem %!nas!?
B!r gün "apka g!yd!ler atarak "ılık fes!
G!tt!kçe azalıyor dostlar P!lav gününde
Yalnız b!r tek "ey bak!: Galatasaray’ın ses!

%akaklar a#arıyor hızla geç!yor hayat
Nerede Bek!r Hoca nerede Mösyö Louat?
Goudmand, Durant hep hayal Cemal Hoca yok
B!r dönü"ü olmayan yol sonundayız, heyhat

Basr! Dedeo#lu yok rahmetl! oldu Er!m
Kalan arkada"lara uzun ömür d!ler!m
Günler!n kıymet!n! b!lmel! dostlar z!ra
Bundan sonrak! yıllar hep naf!leden der!m

Yazıyı !lham ett! bana Kost! Necat!
Galatasaray !ç!n her zaman parlar ât!
B!z gel!p geç!c!y!z bu fan! kaf!leden
Artık ya"amaktayız cabadan, naf!leden

Nafileden
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Sınav Bitti, 
Ya Sonra?

                           79

H az!ran ayı, Türk!ye’dek! pek çok 
evde sınav stres!yle dolu b!r ay. 
Aramızdan pek ço#umuzun 

sıcak gündem!nde çocuklarımız, 
karde"ler!m!z ya da yakınlarımız !ç!n 
kalb!m!z!n del!ce çarptı#ı YKS, LGS 
kod adlı sınavlar oldu#unu b!l!yoruz. 
Cem Kaya (125) ve Onur Meyn!o#lu 
(134), kurdukları Atölye E#!t!m !le 
Türk!ye’n!n köklü okullarında okuyan 
!dd!alı ö#renc!ler! sınavlara hazırlamakla 
kalmıyor, sınav sonrası verd!kler! rehberl!k 
h!zmetler!yle de gençlere e"l!k ed!yorlar. 
Sınav danı"manlı#ından d!j!tal ö#ren!m 
tekn!kler!ne kadar sınav hazırlı#ında 
esk! köye yen! adet get!ren Mektepl! !k! 
ortak, sınav maratonunun tam ortasında, 
Sultan! okuru vel! ve karde"ler!m!z !ç!n 
sorularımızı yanıtladı.

— B!ze kend!n!zden bahseder m!s!n!z?
 — 1993 yılında Galatasaray L!ses!’nden me-

zun olduktan sonra Galatasaray Ün!vers!tes! Endüstr! Mühen-
d!sl!#! Bölümü’nü kazandım. Ün!vers!tede ö#ret!m hayatım 
boyunca özel ders veren b!r matemat!k ö#retmen! olarak 2000 
yılında kend!me a!t N!"anta"ı’nda b!r dershane açarak e#!t!m 
sektörüne g!r!" yapmı" oldum.



 — Ben de Cem Ab! g!b! Gala-
tasaray L!ses!’nden (134) mezun olduktan sonra Bo#a-
z!ç! Ün!vers!tes!’nde ö#ren!m!m! tamamladım. Aslında 
h!kâyem, Cem Ab!’n!nk! g!b!… Ben de b!r dershane açtım, 
sonra yollarımız kes!"t! ve 2009 yılında Atölye E#!t!m’!n 
temeller!n! attık. Ba"arı ve hedef odaklı ö#renc!lerden 
olu"an “Atölye E#!t!m” markamızı yaratmı" olduk. %u an 
$stanbul’da yüzdel!k d!l!m! tıpkı l!sem!z g!b! olan okulların 
kend!ne hedef koymu", ba"arılı ö#renc!ler!yle e#!t!m serü-
ven!m!z 8 !lçede 13 yerle"keyle devam ed!yor.

— Sınav s!stem!m!z ve e"!t!m! hakkında görü#ler!n!z 
nelerd!r?

— Sınav s!stem!m!zde son 30 yıldan bu yana çok 
köklü de#!"!kl!kler olmadı#ını b!l!yoruz. Yapılan sınav-
lar, ö#renc!ler!n yetk!nl!k ve yönel!mler!n! ön plana çı-
kartmaktan öte, sınavı kısa zamanda b!t!rmes! üzer!ne 
kurulu. Ölçümleme de buna göre yapılıyor. $k! e#!t!mc! 
olarak bunun do#ru olmadı#ını b!lmekle beraber maa-
lesef gerçe#!m!z!n bu oldu#unu görüyoruz. E#!t!m!n ge-
rek dünyada gerekse Türk!ye’de evr!m geç!rece#!ne, daha 
fazla d!j!talle"ece#!ne, 20 sene önces!nde konu"ulan mes-
lek gruplarının artık adının b!le geçmeyece#!ne, yen! b!r 
düzen!n yakla"makta oldu#una da!r s!nyaller pandem!yle 
beraber daha da bel!rg!n hâle geld!. Yönet!m ve altyapı 
reformları yapılmadı#ı sürece e#!t!m s!stem!m!z!n bu 
"ek!lde devam etmes!n!n, gençler!m!z!n rekabet gücünü 
azalttı#ına !nanmaktayız.

— Çocuklar ve vel!ler pandem!den nasıl etk!lend!?
— Pandem! hep!m!z! yordu ancak bunun yanında 

b!zlere yen! kapılar da açtı. En ba"ta e#!t!mde fırsat e"!tl!#!-
ne !nanan b!zler !ç!n d!j!tal platformlar çok etk!n, akt!f b!r 
model olu"turdu. Atölye E#!t!m olarak henüz pandem!n!n 
ba"ladı#ı zamanlarda kurdu#umuz ek!b!m!z, stüdyolarımız 
ve yapay zekâ altyapılı yen! yazılımımız atölyem-onl!ne !le 
e#!t!m!m!ze kes!nt! vermeden devam edeb!ld!k. Ö#renc!le-
r!m!z!n yıl !çer!s!nde çözdü#ü tüm ödev ve sınav soruları-
nı s!stem!m!zde datalayarak Türk!ye’de !lk defa tüm sürec! 
anal!t!k b!r ver!ye ta"ıdık ve gerçek anlamda eks!kler!n! g!-
dermeye ba"ladık. K!"!ye özel somut programlarla yıllardan 
ber! vaatler üzer!ne kurgulanmı" dershanec!l!k s!stem!ne 
yen! b!r soluk get!rd!#!m!z! dü"ünüyoruz. Çocuklarımız 
fazlasıyla yıprandı pandem!de ama yen! dünya model!n!n 
daha da ötes! yen! ö#renme modeller!n! de gelecek nes!ller 
!ç!n deney!mlem!" oldular.

— Ps!koloj!k olarak zor b!r süreçt!. Ekran yorgunlu#u, 
f!z!ksel tükenm!"l!k sendromu ö#renc!ler!m!zde fazlasıy-
la görüldü. Atölye E#!t!m olarak ö#renc!ler!m!z! mot!ve 
etmek !ç!n canlı yayınlarımızda kar!yer günler!, ps!koloj! 
!çer!kl! stres ve kaygı yönet!m!, farkındalık, hazırlık süre-
c!ndek! planlamalarla !lg!l! gen!" b!r yelpazede onlara des-
tek olmaya çalı"tık. Sosyal ve kültürel yönden eks!k kalan 
ö#renc!ler!m!ze, bu !ht!yaçlarını kar"ılamak !ç!n f!z!ksel 

ortamlarda rehberl!k ö#retmenler!yle bulu"malar sa#ladık. 
Sınav hazırlık sürec!nde yönlend!rmeler yapmaya çalı"tık. 
Evet,  sınav sonuç odaklıdır ama b!z süreçle !lg!lenmeye 
özen gösterd!k d!yeb!l!r!z.

— Sınava !deal hazırlık sürec! nasıl olmalı, s!z ö"renc!-
ler!n!z! nasıl yönlend!r!yorsunuz?

— Sınavlar Türk!ye’m!z!n ve dünyanın gerçe#!. Ülke-
m!zde YKS, LGS, yurt dı"ında da SAT, TOEFL ve benzer! 
sınavlara her sene m!lyonlarca ö#renc! g!r!yor. Hazırlık 
süreçler!, farkındalıktan ve yüksek hedeften geçer. Nasıl 
çalı"ması gerekt!#!n! ve ne okumak !sted!#!n! b!len ö#ren-
c!ler!m!zle planlamalarımız aslında çok net ancak karar-
sızlar !ç!n uluslararası ölçeklend!rme testler! uygulayarak 
yolculuklarına ı"ık tutmaya çalı"ırız. Son !k! sened!r ö#-
renc!ler!m!ze yo#un b!r program uyguladı#ımızı söyleye-
b!l!r!m. Haftanın ortalama 4-5 gününü kurumlarımızda 
geç!rmeler!n! gerekt!ren yo#un b!r program… Artan re-
kabet, ün!vers!te sınav adaylarının her sene 3 m!lyonlu ra-
kamlara ula"ması neden!yle ö#renc!ler!n çalı"ma tempola-
rını artırmalarını gerekt!r!yor. Asıl öneml!s! hayal ett!kler! 
meslek !ç!n !lg!l! bölümü kazanmaları da yeterl! de#!l, bu-
nun ötes!nde de kend!ler!ne yatırım yapmaları gerek!yor. 
Genç karde"ler!m!z!n bunu anlamaları çok öneml!. Yükse-
kö#ren!mler!n! alacakları ün!vers!tede akadem!k anlamda 
ne kadar akt!f olacakları, çok yönlü gel!"!mler! !ç!n olacak-
ları da !ler!dek! ba"arılarında bel!rley!c! olacak. 

— Galatasaray cam!asında sınav maratonunu yen! at-
latan ebeveynler de var #üphes!z… Vel!ler!n sınav sonucun-
dan ba"ımsız bu sürec! nasıl yönetmeler!n! öner!rs!n!z?

— Sınav b!tt!kten sonrak! süreç em!n olun 15-20 sene 
evvel!ne göre çok daha az yıpratıcı. K!m!ler!m!z hatırlar 
terc!hler!m!z! sınava g!rmeden önce yapar sınavlara g!rer-
d!k ve tıp hayal!m!z varken b!rden kar"ımıza mühend!sl!k 
çıkardı. Yen! düzenlemeyle artık gelen sonuç belgem!zde 
yazan sıralamaya göre ö#renc!ler!m!z sınav sonrasında ter-
c!h yapab!l!yor. Burada elbette hem a!le hem de gençler!n 
sınava hazırlanmasına destek veren b!z!m g!b! kurumlara 
öneml! roller dü"üyor. En öneml!s! "u; ö#renc!ye en do#-
ru b!lg!ler! ve seçenekler! sunarak rehberl!k etmek, ancak 
baskıcı davranmadan bunu yapmak… N!hayet!nde öneml! 
olan ö#renc!n!n kend! öz becer!ler!ne, k!ml!#!ne, k!"!l!#!ne 
uygun b!r yer terc!h etmes! ve bu süreçte yönlend!rmen!n 
baskıya dönü"memes!. Ö#renc!n!n yıl boyu devam ett!#! 
kurs, dershane ve benzer! kurumlardan bu rehberl!#! ta-
lep etmes! gerek!yor. B!z sınav sonrasında bu alanda terc!h 
danı"manlı#ı sert!f!kası almı" rehberler!m!z sayes!nde, ö#-
renc!ler!m!z!n ün!vers!te ve bölüm seç!m! yapma süreçle-
r!ne e"l!k ed!yoruz. Ö#renc!ler!m!z!n sınava hazırlanmala-
rında oldu#u g!b! terc!h dönemler! ve !lerleyen a"amalarda 
kar!yer planlamalarında da Atölye E#!t!m olarak !lk günkü 
mot!vasyonumuzla yanlarında duruyoruz. 
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Galatasaray Pilavı 
Bükre$'te de Yenebilir

G alatasaraylılar olarak b!rb!r!m!z! 
en çok görmek !sted!#!m!z yerler 
herhalde p!lav günler!nde okulun 

ön bahçes! veya arka bahçes!d!r. Oralarda o 
kadar çok ya"anmı"lık vardır k! hep!m!z!n 
!ç!nde b!r hatıra canlanır. Ama en güzel! 
o hatıraları devre arkada"larımızla 
payla"ab!lmekted!r. 
Ben uzun yıllardır 
yurt dı"ında ya"adı#ım 
!ç!n maalesef Okul’da 
p!lava katılab!lme 
!mkanını çok sıklıkla 
bulamadım. Bu 
sebeple devremden 
de sınıfımdan da 
uzakta anıları ya"amak 
durumunda kaldım. 
Fazla arabesk b!r 
tavır !ç!ne dü"meden 
gurbette Galatasaraylı 
olarak ya"amanın 
zor oldu#unu s!zlere 
söyleyeb!l!r!m. 

rakkamların çok üstünde. Romanya !ç!n  Türk!ye 7. En büyük t!-
caret partner! ve !k! ülke arasındak! t!caret hacm! 6,5 m!lyar ABD 
Doları sev!yes!nde. Ama daha da öneml!s! Romanya’da Türk va-
tanda"ları tarafından kurulmu" 13000’den fazla !r!l! ufaklı "!rket 
kar"ılıklı t!caret! gel!"t!r!yorlar. Böyle b!r ülkede Galatasaraylıları 
bulmak !ç!n b!raz çaba gerekt!. Aslında sultan!.com’dak! b!lg!ler 
güncel olsa kolay olurdu ama maalesef hep!m!z buna vak!t ayır-
mıyoruz. Çe"!tl! mecralar üzer!nden yaptı#ımız !let!"!mlerle bu-
gün !t!barıyla 14 Galatasaray L!ses! mezunu olarak Romanya’da 
yoklama alab!l!yoruz. 

Daha da güzel! 2021’de 
Romanya’da !lk Galatasaray P!la-
vını da yapab!ld!k. Foto#raflar-
da görülece#! g!b! mevcut tüm 
Galatasaraylıların katılımıyla 13 
Haz!ran 2021’de Bükre"’te Impe-
r!al Restorant’ta tamamen or!j!-
nal p!lava uygun tar!f ve usulle 
p!lavımızı yed!k. P!lavın usulüne 
uygunlu#undan em!n olmak !ç!n 
10 gün önces!nden restoranda-
k! "ef!m!z Oktay Güllü !le b!r-
l!kte denemeler yaptık ve tadını 
tutturana kadar tadım yapmak 
zorunda kaldık. Ama çabamıza 
de#d! çünkü en küçü#ünden en 
büyü#üne tüm Galatasaraylılar 
okuldak! tadı bulduklarını !fade 
ett!ler.

O gün !t!barıyla masada olan 
Galatasaraylılar 110 !le 132 devre-
ler! arasında yer alan 11 k!"!yd!k. 

A!lelerle yapılan katılım hem Galatasaray gelene#!n! ya"attı hem 
de kar"ılıklı ho" sohbetlerle güzel okul günler! anımsandı. Daha 
sonrasında bu toplantıların per!yod!k olarak her ay yapılmasına 
karar ver!ld!. O gün bugün her ay toplanıyoruz Bükre" Galatasaray 
L!sel!ler! olarak.

P!lavımız öyle ses get!rd! k! yerel Türkçe basının kapa#ında yer 
alınca Galatasaray Taraftar Derne#! s!tem ett! b!ze haber verme-
den yemek organ!ze ett!n!z d!ye ama kend!ler!ne yemek de#!l de 
p!lav gelene#!n! açıklayınca her "ey tatlıya ba#landı.

2022 senes!nde de aynı mekanda 29 Mayıs’ta p!lavımızı orga-
n!ze ett!k. Bu kez daha kalabalık olaca#ız sayen!zde çünkü geçen 
seneye göre gelemeyenler de gelmeye söz verd!ler. Ya"asın Gala-
tasaray ! 

Profesyonel yönet!c! hayatım sebeb!yle b!r çok ülkede çalı"tım 
ve her sefer!nde g!tt!#!m "eh!rlerde önce Türk, Kürt, Ermen!, 
Rum, Çerkez velhasılı ülke co#rafyasından b!r!ler! var mı d!ye 
arandım. Bazen bu kolay oldu, m!sal Fransa’da Türk!ye’den ge-
lenler!n olu"turdu#u mahallelerde her türlü !ht!yacı Türk veya 
Ermen! bakkallardan sa#lamak konforu vardı. Bazen çok zordu, 
ba"ka m!sal H!nd!stan’da Chenna!’de toplamda 6-7 Türk vardı 
7 m!lyonluk kentte ve orada Türk!ye’den gelen ürün yoktu veya 
çok !st!sna! bulunurdu.

Romanya bu anlamda çok farklı b!r ülke. Bu ülkede yakla"ık 
35000 Türk asıllı Romen vatanda"ı ya"ıyor. Buna ek olarak 15000 
kadar Türk vatanda"ı oturma !zn!yle Romanya’da hayatını sürdü-
rüyor. Ancak Romanya !le Türk!ye arasındak! t!caret hacm! bu 
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D!yorlar k!!, Çanakkale’de Sava"anlar Ded!ler k!, $st!klâl 
Yolunda, Zab!t ve Kumandan !le Hasb!hal… Kend!s!n! 
veya egosunu de#!l, olayı anlatır, ortamı bet!mler, !nsanla-
rı konu"turur Ru"en E"ref. Okudukça anlarsınız k! o tam 
b!r profesyoneld!r. Profesyonell!k, onu yukarıda adı ge-
çen yazarlardan ayıran ve tar!he geçmes!n! sa#layan temel 
özell!kt!r. Ru"en E"ref !se b!r dönem!n tar!h!ne not dü"en 
gazetec!s!d!r.

Ru"en E"ref, bütün yazarlık ve gazetec!l!k ya"antısı bo-
yunca Galatasaray’ın tar!h!ne not dü"mey! de h!ç unut-
mamı"tır. Onun kıvrak kalem!nden çıkmı" b!rkaç sözle, 
okulun Abdurrahman %eref ve Tevf!k F!kret g!b! müdür-
ler! gözümüzde canlanır. Örne#!n Tevf!k F!kret'e Da!r Ha-
tıralar adlı eser! F!kret’!n okul müdürü ve edeb!yat !nsanı 
olarak daha !y! anlamak !ç!n öneml! b!r çalı"masıdır Ru"en 
E"ref ’!n . 

Ru"en E"ref Ünaydın’ın eserler! arasında yer alan, Galatasa-
ray ve Futbol-Hatıralar adlı k!tabı sadece anılara !nd!rgemek 
do#ru olmayacaktır. Galatasaray Spor Kulübü’nün, Galatasaray 
L!ses!’n!n okul takımı olarak ba"layan serüven!n! b!r!nc! elden 
tanıklıklarla anlatırken, Re"at Nur! kulübün okulla !ç !çe geç-
m!" tar!hçes!n! gelecek ku"aklara aktarmayı ba"armı"tır. Oku-
yunca anla"ılmaktadır k! Galatasaray’ın tar!h! aynı zamanda 
Türk futbolunun ve spor dünyasının da kurulu" tar!h!yle ba" 
ba"a g!tm!"t!r. Galatasaraylıların kültür, sanat, edeb!yat ve b!-
l!m yanında çe"!tl! spor dallarıyla b!rl!kte futbolun Türk!ye’de 
kurulmasında oynadıkları öncü rolün de b!r dökümüdür.  

Galatasaray L!ses! !ç!nde Galatasaray Spor Kulübü kurulur-
ken Ru"en E"ref ’!n yaptı#ı gözlemler!, aktardı#ı anlık kareler! 
okumak bugün b!ze o büyük macerayı yen!den ya"atmakta-
dır. Ya"atırken de Abdurrahman %eref ve Tevf!k F!kret g!b! !k! 
kültür !nsanının b!r spor kulübünün kurulu"unda oynadıkla-
rı büyük rolün daha !y! anla"ılmasını sa#lıyor.  

Ru"en E"ref ’!n Galatasaray Spor Kulübü anlatısı !ç!nde Al! 
Sam! Yen, Asım Tevf!k Sonumut, Em!n Bülent Serdaro#lu, 
Ab!d!n Daver g!b! kurucu !s!mler de öyküdek! yerler!n! alırlar . 

Çanakkale’de Sava"anlar Ded!ler k!, 1915 yılında yayım-
lanmı" ola#anüstü b!r gazetec!l!k örne#! ve Ru"en E"ref ’!n 
adına ün katan b!r çalı"madır. Ru"en E"ref, erler! ve subay-
larıyla Çanakkale’de sava"anları bulmu", onlarla !nanılmaz 
söyle"!ler yapmı"tır. Çanakkale kahramanları anlatırken 
söyle"! öyle duru ve yalındır k! sank! b!rer kahraman de#!l, 
Türk!ye’n!n üzer!ne fırlatılmı" kavurucu cehennem ate-
"!n!n bas!t b!r tanı#ıdırlar. Alçak gönüllü kahramanların 
konu"malarını okurken Çanakkale Sava"ı’nı ya"ar, duygu-
lanır ve dü"ünürsünüz .

$st!klâl Yolunda !se b!r öncek! söyle"!ler!n devamı g!b!-
d!r. Çünkü Çanakkale’n!n devamını, adım adım Kurtulu" 
Sava"ı’nı ve Cumhur!yet’!n kurulu"unu anlatır. Kar"ımızda 
söyle"!ler de#!l, Ru"en E"ref ’!n bet!mleme gücü, kıvrak kale-
m!, artık !y!ce olgunla"mı" gazetec!l!k yetene#! vardır. Yazılar 
hem Kurtulu" Sava"ı’nın çet!n ortamını hem de kazanmak 
!ç!n ortaya konulan azm! benzers!z b!r d!lle yansıtır. 

1 892 yılında $stanbul’da do#an 
Ru"en E"ref, asker! doktor ve 
ba"hek!m E"ref Ru"en Bey’!n 

o#ludur. Ru"en E"ref, 1911 yılında 
Galatasaray’ı, 1914 yılında Darülfünun 
Edeb!yat Fakültes!’n! b!t!rm!"t!r. 
Ö#retmenl!k yaparken ba"ladı#ı 
gazetec!l!ktek! yetene#!n! kanıtlamı", 
kader! bu mesle#!n çevres!nde 
b!ç!mlenm!"t!r. 1918 yılında !se Ru"en 
E"ref ’! Kafkasya cephes!nde Yen! Gün 
gazetes!n!n sava" muhab!r! olarak 
!zler!z. Sonrası Kurtulu" Sava"ı yılları, 
Lozan görü"meler!, Cumhur!yet’!n 
kurulu"u g!b! yakın tar!h!m!z!n en 
öneml! olaylarına b!r gazetec! yazar 
olarak yaptı#ı uzun tanıklıktır .

Ru$en E$ref: 
Tarihe Not Dü$en 
Bir Galatasaraylı



Ru"en E"ref ’!n daha sonra D!yorlar k!! adıyla yayımladı#ı 
röportajları !se onun bu tanıklı#ının öneml! eserler! arasında-
dır. $lk kez y!ne edeb!yat ö#retmen!m!z Tah!r Alangu’dan adını 
duydu#um D!yorlar k!!, Ru"en E"ref tarafından 1916 ve 1918 
yılları arasında “18” yazar, "a!r ve dü"ünürle yapılmı" söyle"!ler! 
kapsayan b!r derlemed!r. K!tap, Ahmet Ha"!m’den Al! Kemal’e, 
Hal!t Z!ya’dan Hal!de Ed!p Adıvar’a, Abdülhak Ham!t’ten Ömer 
Seyfett!n’e, Z!ya Gökalp’ten Ref!k Hal!t Karay’a kadar, $mparator-
luk Türk!ye’s!n!n çökü" yıllarındak! edeb!yat ve dü"ünce dünya-
mızın b!r panoraması g!b!d!r. 

D!yorlar k!!’de Ru"en E"ref kend!s!n! âdeta saklar. Ama b!r 
kameraman bakı" açısıyla konu"mak !ç!n z!yaret!ne g!tt!#! mu-
hatabının ortamını ayrıntılarıyla 
anlatır. Kend!s! konu"maz ama 
konu"ulan k!"!n!n zevk ve ya-
"am evren! hakkında b!r !zlen!m 
ed!n!rs!n!z. Nasıl b!r ortamdır? 
Zevkler! nelerd!r? Sonra b!r ba-
karsınız, ev sah!b! konu"maya 
ba"lamı". Konu"ma !lerled!kçe 
her röportajın do#asında olan 
gerg!nl!k durumu yumu"ar. Ko-
nu"macı açılır. Görü"ler!n! rahat-
ça d!le get!r!r .

D!yorlar k!! Türk gazetec!l!#!n-
de kend! türünün belk! de !lk ör-
ne#!d!r. Ru"en E"ref de !lk büyük 
gazetec!l!k ba"arısıdır. Röportaj 
yaptı#ı !s!mlerden b!r! daha son-
raları “Davulu b!zler çaldık, par-
sayı Ru"en topladı.” demekten 
çek!nmez .

Bütün bu yazılanlar Ru"en 
E"ref ’!n sadece gazetec!l!kle ye-
t!nd!#! kanısını uyandırmamalıdır. Yukarıda da bel!rtt!#!m g!b!, 
yazılarının bütününe bakınca görülür k! Ru"en E"ref Ünaydın 
der!n b!r kültüre sah!pt!r. Onun çok yönlü yazarlık u#ra"ı, kend! 
yazdı#ı öyküler!, "!!rler!, yaptı#ı çev!r!ler! de kapsar. 

Özell!kle “Napoleon” !le Leon Cahun’den yaptı#ı b!r çev!r! 
epeyce d!kkat çek!c!d!r. Fransız ara"tırmacı Leon Cahun, Türk 
ve Asya tar!h!yle !lg!l! çalı"malarıyla tanınmı"tır. Ru"en E"ref !se 
Leon Cahun’ün “Fransa’da Arî D!llere Takaddüm [Öncel!k] Et-
m!" Olan Lehçen!n Turanî Men"e! [Köken!]” adlı uzun makale-
s!n! Türkçeye çev!rm!"t!r . 

“Altay D!ller!” çalı"maları, Sümerce !le Türkçe, Türkçe !le Ja-
ponca ve Korece arasındak! d!l b!l!msel ba#lantılar konusundak! 
çalı"malar önem!nden b!r "ey y!t!rmeden sürmekte, güncell!#!-
n! korumaktadır. Bugün ula"ılan noktada bütün bu çalı"malar 
pol!t!k görü"lerle ele"t!r!lemeyecek b!l!msel boyutlara ula"mı"tır. 
Böylece “Altay D!ller!” üzer!ne yapılan çalı"malar dünya d!l ve 
uygarlık tar!h!n!n yen!den yorumlanmasını artık zorunlu b!r 

hâle get!rmekted!r. Bu alanda yazılmı" !k! ça#da" ve çok öneml! 
yapıtın adları d!p notlarında ver!lm!"t!r . 

Ru"en E"ref ’!n Napoleon çev!r!s!yse Em!l Ludw!g’!n eser!d!r. 
K!tabın b!z! !lg!lend!recek olan !lg!nç noktaları, Napolyon’un 
gençl!k yıllarında !ç!nde bulundu#u Kors!ka m!ll!yetç!s! duru"u 
!le Mısır sefer!ndek! dü"ler!d!r.

Aynı Napolyon daha sonra as!m!le olacak ve Fransa’yı b!r !m-
paratorluk kend!s!n! de b!r !mparator olarak dü"lemeye ba"la-
yacaktır. K!tap Napolyon’un Türklerle !lg!l! hastalıklı dü"ler!n! 
gayet güzel tanımlamaktadır :

“Türk $mparatorlu#u’nu dev!-
r!r ve "arkta ben!m yer!me ahlâf 
[halef, yer!ne geçen] nazarında 
tesp!t edecek yen! ve büyük b!r 
!mparatorluk kurarım ve !ht!mal 
de Avusturya hanedanını !mha 
ett!kten sonra Par!s’e, Ed!rne ve 
V!yana üstünden döner!m.” 

Napolyon dü"ler!n! Mısır çöl-
ler!nde bırakıp kaçacak, açtı#ı 
yoldan büyüyen Fransız sömür-
gec!l!#!yse Batı Asya ülkeler!ne 
epey b!r acı çekt!recekt!r. 

Ru"en E"ref mesle#!nde b!r 
öncü, !y! b!r gözlemc!d!r. Ama 
çok sevd!#! yurdu tehl!keye g!-
r!nce, gözlem! bırakıp, Ankara’da 
ba"layan ulusal kurtulu" hareke-
t!ne katılmaktan, r!sk almaktan 
kaçınmaz.

Atatürk’ün ölümü üzer!ne 
yazdı#ı yazıdan kısa b!r alıntı yaparak Ru"en E"ref ’le !lg!l! son 
sözü y!ne kend!s!ne bırakalım :

“Atatürk’ün dünyaya gözler!n! yumdu#u $stanbul’un önüne 
varmı"tık. Yed!kule surlarından geçerken gördük k!, Yavuz Zırh-
lısı Atatürk’ü almı", kara dumanlar savurarak g!d!yor…

Selan!k’te do#mu" halk çocu#u o gün Dolmabahçe Sara-
yı önünde göklere yükselen on b!nler!n haklı alkı"ıyla yattan 
!nd!. M!llet!n! kurtarmı" muzaffer ba"kumandan, devlet!n! yen! 
anayasaya göre m!llet egemenl!#! temel! üzer!ne kurmu" !lk 
Cumhurba"kanı olarak son hükümdarların sarayına g!rd!. En 
ha"metl! kubbes!n!n altında $stanbullulara $stanbul’un vasfını, 
Türk ruhundak! sevg!s!n!n manasını kas!deler!n mısralarından 
co"kun sözlerle anlattı.

Kubbey! çınlatan o ses, yen! manâ !d!.” 
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S!meon Trayçev Radev 
(1898 Mezunu)

GALATASARAY 
MEKTEB-! SULTAN!S!
Resnel! Bulgar B!r Taleben!n Hatıraları, 
1879-1898. Açıklama, çev!r! ve notlar: Georg!
P. Kostandov
Kron!k Yayınları, Haz!ran 2018
Gez!, Seyahat, Tar!h / Hatırat, Seyahatname

S!meon Trayçev Radev (1879-Resen,
Makedonya / 1967-Sofya, Bulgar!stan),
!lkö"ren!m!n! Makedonya’da tamaladıktan
sonra 1893-1898 #stanbul’da Galatasaray
Sultan!s!’nde e"!t!m aldı. 1905 yılında
Cenevre’de yazıldı"ı hukuk fakültes!n!
ba$arıyla b!t!rd!. Bulgar!stan’da b!r süre basın
yayın sektöründe, gazete ve derg! redaktörlü"ü
ve genel yayın yönetmenl!"! yaptı.
Yazarlık kar!yer!n!n yanında d!plomas!ye olan
!lg!s! sayes!nde genç ya$ta Bulgar!stan Dı$!$ler!
Bakanlı"ı’na atandı ardından “Tam Yetk!l!
Bakan” olarak Bulgar!stan’da kaldı.
B!r!nc! Dünya Sava$ı yıllarında hem b!r s!yaset
adamı olarak çe$!tl! görevler! yer!ne get!rd!, bu
süreçler yazar ve tar!hç! k!ml!"!n! ortaya
koydu"u k!tapları yayımlandı.
Haga (1920), Ankara (1923), Wash!ngton
(1925), Londra (1935), Brüksel’de (1938) “Tam
Yetk!l! Bakan” sıfatıyla Bulgar!stan’ı tems!l ett!.
Radev aynı zamanda M!lletler Cem!yet!’nde
Bulgar!stan’ı tems!l eden !lk deleged!r.
Makaleler!, Bulgar!stan B!l!mler Enst!tüsü
çatısı altında, tar!h, sanat, edeb!yat ve h!tabet
g!b! gen!$ b!r alanda yazdı"ı makale ve
k!tapları yayımlandı.

Georg! P. Kostandov, Makedonya kökenl!,
Bulgar asıllı a!lede, 1944 yılında #stanbul’da
do"ar. #talyan L!ses!’nde okuduktan sonra
k!mya mühend!sl!"! bölümünü b!t!rm!$t!r. 
1964 yılından !t!baren #talyan L!ses!’nde, fen
dersler! ö"retmen!, laborant, memur
h!zmetler!n!n yanı sıra 1984’te müdür

yardımcılı"ı görev!ne get!r!lm!$t!r. 
#talyan Dı$!$ler!’ne ba"lı Devlet Okulu
statüsündek! bu okulda e"!t!m!n dı$ında,
uluslararası hukuk, yabancılar ve
olu$turdukları vakı%ar, vatanda$lık
konularında çalı$mı$tır. 1994 yılında kültür
alanındak! çalı$maları net!ces!nde #talya !le
Türk!ye arasındak! dostluk !l!$k!ler!ne
katkılarından dolayı, #talya Cumhur!yet!’n!n
&övalye unvanı ve Devlet L!yakat N!$anı !le
onurlandırıldı. 

Bullgar Ekzarhlı"ı Vakfı’nda Yönet!m Kurulu
Ba$kanlı"ı, #stanbul ve Ed!rne’de Vakıf ’a ba"lı
Bulgar k!l!seler!n!n restorasyonlarının
sa"lanması çalı$maları net!ces!nde, Türk!ye !le
Bulgar!stan arasında dostluk !l!$k!ler!ne katkısı
olan k!$!sel gayretler! 2002 yılında Bulgar!stan
Dı$!$ler! Bakanlı"ı’nın “Altın Defne Dalı
Madalyası” !le onurlandırılmı$tır. Osmanlı ve
Bulgarları esk! #stanbul konularında
çalı$maları ve k!tapları yayımlandı. 

2018 yılında yayımlanan Galatasaray Mekteb-!
Sultan!s! k!tabını Kostandov, “Galatasaray
L!ses!’nden mezun olmu$ tüm rahmetl!ler!n
anısına” !thaf etm!$t!r. 
K!tapta, 19. yüzyıl süres!nce, #stanbul ve
çevres!nde cemaat olu$turan Osmanlı tebaası
Bulgarlar’ın tar!h!ne yer ver!l!rken, Ba"ımsız
Bulgar K!l!ses!’n!n kurulu$u, #stanbul’a
gönder!lm!$ Bulgar gençler!n e"!t!mler! !ç!n
yapılan çalı$malar, Mekteb-! Tıbb!ye-! &ahane
ve S!meon Radev’!n Mekteb’! Sultan! anıları
yer almakta. 
Galatasaray L!se’s!n!n anılar !çer!s!ndek! yer!n!
ortaya koydu"u kadar kurumun !çer!s!ndek!
!$ley!$le !lg!l! pek çok soruya da yanıt ver!yor:
okulun hocaları, ö"renc!ler!, e"!t!m ö"ret!m
!çer!"!, çıkarttı"ı devlet adamları k!mlerd!,
nelerd! nasıldı? Tüm bu kapsamlı anlatımın
yanı sıra k!tapta öneml! b!r tar!h! süreç;
#mparatorluk’tan Cumhur!yet’e geç!$ de yer
alıyor; üstel!k dönem!n #stanbul’u, o #stanbul’u
gören gözlerden yazılan hatıralar ve
manzaralarla…  

Güngör Tekçe (1963 Mezunu)

GALATASARAY’DAN
"A!RLER GEÇT!
Galatasaraylılar Derne"!, 2009
"!!r / Derleme / Ara#tırma 

1937 #stanbul do"umlu Güngör Tekçe (1963
Mezunu) Galatasaray L!ses!’nde aldı"ı e"!t!m!n
ardından #stanbul Ün!vers!tes! Sosyoloj!
Bölümü’nü b!t!rd!. 1965’te #stanbul
Radyosu’nde met!n yazarı olarak görev
yaptıktan sonra 1973’te T!yatro Yayınları
Müdürü olarak #zm!r’e atandı. 1998’de
program yapımcısı olarak #stanbul Radyosu’na
döndü. 2002 yılında emekl! oldu.

&!!r ve çev!r!ler! Varlık, #nsancıl, Pap!rüs,
Öküz, E, K!tap-lık g!b! derg!lerde yayımlandı.
K!tap ele$t!r!ler! Cumhur!yet K!tap’ta yer aldı.
TRT’de yayımlanan radyo oyunları yanı sıra,
$!!r ve anı k!tapları kaleme aldı.

Tekçe, Galatasaray’dan &a!rler Geçt! k!tabını $u
cümlelerle anlatıyor: 
“B!z Galatasaraylılar, kest!rmeden g!tmey! pek
sevmey!z. &a!rler!m!z!n kısaca öz ya$amlarını
ver!r, b!rer $!!rler!yle toparlayab!l!rd!k. Sanırım
zor olanı seçt!k, de"!$!k temalarda, hayatın
de"!$!k alanlarında, farklı duru$larla Türk
$!!r!ne ne kattıklarını !mled!k. 

B!z Galatasaraylılar olarak, mezun olanlarla
üç-be$ yıl okuyanların arasında ayrım
yapmadık. Aslolan süre de"!l, aynı havayı
solumu$ olmaktı. Bu anlamda, b!r yıl okumu$
olan Nazım H!kmet, Orhan Vel! !lk akla
gelenler olab!l!r!. Tüm $a!rler!m!zde oldu"u
g!b!, onlara verd!kler!m!zle de"!l, onların b!ze
verd!kler! !le kıvanç duyuyoruz. 
#y! okumalar.”

Galatasaray 
Kitaplı"ı
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Aklın kalbi.

www.skoda.com.tr

!KODA’nızla çıktı"ınız her yolculuk,
aklınıza kazınır, kalbinizi kazanır.

Daha iyi bir !kri olan?
Modeller için ortalama yakıt tüketimi; 

KODIAQ 5,4-7,4 l, FABIA 4,6 l, OCTAVIA 4,3-4,9 l/100 km olup 
CO2 salımı 135-170 g, 98-112g, 104-105/km arasındadır.
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GALATASARAY K!TAPLI"I

Do#an Hasol (1956 Mezunu)

GALATASARAY’DA
DÜ!LER / GERÇEKLER
Yapı Endüstr! Merkez! Yayınları, 2004 
Ara!tırma-"nceleme / Spor 

Do"an Hasol 1937'de S!vas'ta do"du. 1956'da
Galatasaray L!ses!'n! b!t!rd!. Ardından
1961'de #.T.Ü. M!marlık Fakültes!'nden
mezun oldu burada as!stanlık yaptı. M!mar,
yazar, gazetec! Hasol, 1965-66'da M!marlar
Odası #stanbul $ubes!'n!n Sekreter Üyel!"!'n!,
1966-69 arasında da M!marlar Odası'nın
derg!s! M#MARLIK'ın Yazı #%ler!
Müdürlü"ü'nü yaptı.1968'de Yapı-Endüstr!
Merkez!'n!n (YEM) kurulu%unu
gerçekle%t!rd!. 1978'de, YEM'!n üyes! oldu"u
Uluslararası Yapı Merkezler! B!rl!"!
(UICB)'n!n Yönet!m Kurulu Üyes!, ayrıca
ba%kanı oldu. UICB Genel Kurulu'nca
onursal üyel!k payes! ver!ld!. YAPI
Derg!s!'n!n yanı sıra ba%ta Yapı Katalo"u
olmak üzere, meslek! kataloglar ve m!marlık
k!taplarının yayımlanmasına, meslek! kurslar,
konferanslar, sem!nerler düzenlenmes!ne
öncülük etmekted!r. Türk Serbest M!marlar
Derne"!'n!n 94/95 dönem! Basın-Yayın
Ödülü'nü kazandı. Serbest m!marlık
çalı%malarını e%! ve kızıyla b!rl!kte kurdukları
Has M!marlık grubu !ç!nde sürdüren Do"an
Hasol, bu kapsamda e%! Hayzuran Hasol !le
b!rl!kte, yapı dalında, M!marlar Odası'nın
1990 Ulusal M!marlık Ödülü'nü kazandı.
Dönem dönem Galatasaray Spor Kulübü
yönet!m kurullarında üye ve #k!nc! Ba%kan
olarak görev yapan Hasol'a 1998'de #stanbul
Tekn!k Ün!vers!tes!'nce, 1999'da Yıldız
Tekn!k Ün!vers!tes!'nce “onursal doktor”
unvanı, 2000'de de M!marlar Odası'nca
“Mesle"e Katkı Ba%arı Ödülü” ver!ld!. Çok
yönlü çalı%maları olan Do"an Hasol'un basılı
k!taplarının yanında çe%!tl! derg! ve
gazetelerde yayımlanmı% 300'den fazla
meslek! makales! vardır. Cumhur!yet
gazetes!nde de ha&alık spor yazıları
yazmaktadır. Hasol, bu k!tabında Galatasaray
Spor Kulübü’nün son yıllarının !z!n!
sürerken, belgesel n!tel!"! alan tar!h! olayları
ele alırken ya%ananlara ı%ık tutuyor. 

FOTO"RAFLARLA
GALATASARAY
Galatasaraylılar Derne"!, 1998 - Foto#raf

Galatasaraylılar Derne"!’n!n kurulu%unun 90.
yılı ves!les! !le kolekt!f olarak hazırlanan
k!tap, hem foto"rafın hem Galatasaray’ın
tar!hsel önem ve yolculu"una d!kkat çekmey!
hede'!yor.

EGE YAT RALL#S# 
Galatasaraylılar Derne"!, 2008 - Anı

Galatasaraylılar Derne"!’n!n kurulu%unun
100. yılı kutlamaları çerçeves!nde 2008’de
düzenlenen Ege Yat Rall!s! anı k!tabı, 22
Galatasaray L!sel! ve a!leler! !ç!n ya%anan
unutulmaz 5 günün anısı…

Aydem$r Akba% (1960 Mezunu)

CAMBAZ
Büyükada Yayıncılık, 2019
Edeb$yat / Öykü 

Aydem!r Akba%, 1936 yılı yılba%ı geces!
Fer!köy’de do"mu%tur. Galatasaray L!ses!'nde
e"!t!m almı%tır. 1964 yılında Atıf Yılmaz'ın
Ke%anlı Al! Destanı adlı f!lm!yle s!nemaya
adım atmı%tır. Yılmaz Güney !le b!rl!kte pek
çok yapımda b!rl!kte çalı%mı% olan Akba%,
Öztürk Sereng!l ve Sadr! Alı%ık !le b!rl!kte pek
çok yapımda rol almı%, b!rb!r!nden öneml!
!s!mlerle pek çok yapımda yer almı%tır: 150
f!lm, 20 d!z!, 30 t!yatro oyunu, 10
yönetmenl!k deney!m!, 20 senaryo yazarlı"ını
83 yıllık ömrüne sı"mı%tır. 
Cambaz adlı k!tabıyla yazar olarak okurların
kar%ısına çıkan Akba%, öyküsünün hemen
ba%ında Galatasaraylılı"a b!r not dü%er: 
“K!tabımı, l!sede ben! yazmaya te%v!k eden
hocalarım Ahmet Kuts! Tecer ve Esat
Mahmut Karakurt’a !thaf ed!yorum…”
!fadeler!ne yer ver!rken k!tabın sonuna
“K!tabın gel!r! Galatasaray L!ses!’nde okuyan
dar gel!rl! ö"renc!lere destek olması amacıyla
Galatasaraylılar Derne"!’ne ba"ı%lanacaktır.”
demekted!r. Cambaz k!tabında, “Ölmeye yüz
tutmu% mesle"!n! ya%atmaya çalı%ırken,
a!les!n!n çekt!"! sefalete duyarsız kalan tel
cambazı Hamd!’n!n öyküsü”nü anlatıyor.
“#k! köpe"!n ya%adı"ı, !nsano"lunun çoktan
unuttu"u b!r a%kın, sadakat!n öyküsü.
Açlı"ın, yoklu"un b!r kadını yanlı%a
sürüklenmes!n!n öyküsü. S!m!tç! Hamd!’yle
ç!çekç! Sümbül’ün öyküsü.Sefaletle mücadele
eden b!çare !nsanların öyküsü…”

Orhan Karavel$ (1949 Mezunu)

TEVF#K F#KRET VE 
HALUK GERÇE"#
Galatasaraylılar Derne"!, 2005 
(Do"an K!tap, 2007) Ara!tırma-"nceleme 

Orhan Karavel!, 1930'da Ankara'da do"du.
#st!klal Mekteb!'ne devam ett!kten sonra
1937'de b!r!nc! sını&an g!rd!"! Galatasaray
L!ses!'n! 1949'da b!t!rd!. #stanbul Ün!vers!tes!
Hukuk Fakültes! (1949-1954) ve Londra
Pol!tekn!k Okulu'nda (1956-1957) okudu.
Galatasaray L!ses! !le olan !l!%k!s!n! ve
hayatını, Oktay Aras %öyle anlatmaktadır:
“Mezun!yet!n!n 50. yılına rastlayan 1999'da
okuluna borcunu ön bahçeye d!k!len bronz
‘Atatürk Anıtını’ yaptırıp arma"an ederek
ödemeye çalı%tı.” #lk yazısı 'Afacan' derg!s!n!n
b!r yarı%masında yayınlandı (1938) ve
b!r!nc!l!"! kazandı. Ödülü olan b!r kutu
%ekerlemey! Ortaköy'e get!r!p okul
arkada%larıyla payla%tı. Atatürk o tar!hte
henüz sa"dı ve yazısında, Onun sınıf arkada%ı
Altan'a (Sandıkçıo"lu/Ged!z) arma"an ett!"!
altın cep saat! !le kalem!n!n ver!l!% öyküsünü
anlatmı%tı. Abd! #pekç! ba%kan seç!ld!"!
'Ne%r!yat Kolu' tarafından hazırlanıp
yayınlanan Galatasaray Derg!s!'nde okuldan
yet!%en ünlülerle yaptı"ı kar!katürlü d!z!
röportajları yayımlandı. Dönem!n, kell!"! !le
ünlü 'mebus'u ve 'Patron' Behçet Güçer'!n
arkada%ı 'Hoca' Ras!h Kaplan'ı h!cvett!"!
kar!katürü yüzünden ba%ı az daha derde
g!r!yordu. Neyse k!, H!kmet Fer!dun Es'!n
Hürr!yet'tek! yazısı ve sevg!l! müdürümüz
Behçet Bey'!n m!zah anlayı%ı !mdada yet!%t!.
Son sını&a !ken b!l!msel 'Seksoloj!
Mecmuası'nın kurucuları arasında yer aldı
(1949-1955); '#stanbul Ha&ası' derg!s!n!n yazı
!%ler! müdürlü"ünü üstlend! (1953). Yen!
#stanbul, M!ll!yet, Son Saat, Cumhur!yet ve
günlük dı% pol!t!ka sütununu hazırladı"ı
Vatan'da yazdı. M!ll!yet'!n Berl!n ve Londra
tems!lc!l!"!ne get!r!ld! (1955-1957). Türk!ye
Gazetec!ler Cem!yet!'n!n çe%!tl! ödüller!n!
kazandı. Türk Basını'na 50 yılı a%kın h!zmet!
neden!yle '2004 Burhan Felek Basın H!zmet
Ödülü'ne layık görüldü. 1977'den ber! Basın
$eref Kartı ta%ıyor. Evl!, üç çocuk sah!b!.
#stanbul'da ya%ıyor. K!tapları 'en çok satanlar'
arasında yer alan Karavel!'n!n hemen bütün
eserler!nde Galatasaray'dan ç!zg!ler ve
Galatasaraylılar var: Sakallı Celal, Tevf!k
F!kret ve Nazım H!kmet k!taplarında oldu"u
g!b!...”
Orhan Karavel!’n!n Tevf!k F!kret ve Haluk
Gerçe"! k!tabı 1923 tar!h!ne odaklanmaklar
b!rl!kte, uzun ara%tırmalar ve Tevf!k F!kret'!n
o"lu !le zorlukla yapılab!len b!r görü%meler
net!ces!nde b!r araya get!r!len b!lg!lerle ortaya
konan nad!de b!r eser. 
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GALATASARAY K!TAPLI"I

Do#an Hasol (1956 Mezunu)

GALATASARAY’DA
DÜ!LER / GERÇEKLER
Yapı Endüstr! Merkez! Yayınları, 2004 
Ara!tırma-"nceleme / Spor 

Do"an Hasol 1937'de S!vas'ta do"du. 1956'da
Galatasaray L!ses!'n! b!t!rd!. Ardından
1961'de #.T.Ü. M!marlık Fakültes!'nden
mezun oldu burada as!stanlık yaptı. M!mar,
yazar, gazetec! Hasol, 1965-66'da M!marlar
Odası #stanbul $ubes!'n!n Sekreter Üyel!"!'n!,
1966-69 arasında da M!marlar Odası'nın
derg!s! M#MARLIK'ın Yazı #%ler!
Müdürlü"ü'nü yaptı.1968'de Yapı-Endüstr!
Merkez!'n!n (YEM) kurulu%unu
gerçekle%t!rd!. 1978'de, YEM'!n üyes! oldu"u
Uluslararası Yapı Merkezler! B!rl!"!
(UICB)'n!n Yönet!m Kurulu Üyes!, ayrıca
ba%kanı oldu. UICB Genel Kurulu'nca
onursal üyel!k payes! ver!ld!. YAPI
Derg!s!'n!n yanı sıra ba%ta Yapı Katalo"u
olmak üzere, meslek! kataloglar ve m!marlık
k!taplarının yayımlanmasına, meslek! kurslar,
konferanslar, sem!nerler düzenlenmes!ne
öncülük etmekted!r. Türk Serbest M!marlar
Derne"!'n!n 94/95 dönem! Basın-Yayın
Ödülü'nü kazandı. Serbest m!marlık
çalı%malarını e%! ve kızıyla b!rl!kte kurdukları
Has M!marlık grubu !ç!nde sürdüren Do"an
Hasol, bu kapsamda e%! Hayzuran Hasol !le
b!rl!kte, yapı dalında, M!marlar Odası'nın
1990 Ulusal M!marlık Ödülü'nü kazandı.
Dönem dönem Galatasaray Spor Kulübü
yönet!m kurullarında üye ve #k!nc! Ba%kan
olarak görev yapan Hasol'a 1998'de #stanbul
Tekn!k Ün!vers!tes!'nce, 1999'da Yıldız
Tekn!k Ün!vers!tes!'nce “onursal doktor”
unvanı, 2000'de de M!marlar Odası'nca
“Mesle"e Katkı Ba%arı Ödülü” ver!ld!. Çok
yönlü çalı%maları olan Do"an Hasol'un basılı
k!taplarının yanında çe%!tl! derg! ve
gazetelerde yayımlanmı% 300'den fazla
meslek! makales! vardır. Cumhur!yet
gazetes!nde de ha&alık spor yazıları
yazmaktadır. Hasol, bu k!tabında Galatasaray
Spor Kulübü’nün son yıllarının !z!n!
sürerken, belgesel n!tel!"! alan tar!h! olayları
ele alırken ya%ananlara ı%ık tutuyor. 

FOTO"RAFLARLA
GALATASARAY
Galatasaraylılar Derne"!, 1998 - Foto#raf

Galatasaraylılar Derne"!’n!n kurulu%unun 90.
yılı ves!les! !le kolekt!f olarak hazırlanan
k!tap, hem foto"rafın hem Galatasaray’ın
tar!hsel önem ve yolculu"una d!kkat çekmey!
hede'!yor.

EGE YAT RALL#S# 
Galatasaraylılar Derne"!, 2008 - Anı

Galatasaraylılar Derne"!’n!n kurulu%unun
100. yılı kutlamaları çerçeves!nde 2008’de
düzenlenen Ege Yat Rall!s! anı k!tabı, 22
Galatasaray L!sel! ve a!leler! !ç!n ya%anan
unutulmaz 5 günün anısı…

Aydem$r Akba% (1960 Mezunu)

CAMBAZ
Büyükada Yayıncılık, 2019
Edeb$yat / Öykü 

Aydem!r Akba%, 1936 yılı yılba%ı geces!
Fer!köy’de do"mu%tur. Galatasaray L!ses!'nde
e"!t!m almı%tır. 1964 yılında Atıf Yılmaz'ın
Ke%anlı Al! Destanı adlı f!lm!yle s!nemaya
adım atmı%tır. Yılmaz Güney !le b!rl!kte pek
çok yapımda b!rl!kte çalı%mı% olan Akba%,
Öztürk Sereng!l ve Sadr! Alı%ık !le b!rl!kte pek
çok yapımda rol almı%, b!rb!r!nden öneml!
!s!mlerle pek çok yapımda yer almı%tır: 150
f!lm, 20 d!z!, 30 t!yatro oyunu, 10
yönetmenl!k deney!m!, 20 senaryo yazarlı"ını
83 yıllık ömrüne sı"mı%tır. 
Cambaz adlı k!tabıyla yazar olarak okurların
kar%ısına çıkan Akba%, öyküsünün hemen
ba%ında Galatasaraylılı"a b!r not dü%er: 
“K!tabımı, l!sede ben! yazmaya te%v!k eden
hocalarım Ahmet Kuts! Tecer ve Esat
Mahmut Karakurt’a !thaf ed!yorum…”
!fadeler!ne yer ver!rken k!tabın sonuna
“K!tabın gel!r! Galatasaray L!ses!’nde okuyan
dar gel!rl! ö"renc!lere destek olması amacıyla
Galatasaraylılar Derne"!’ne ba"ı%lanacaktır.”
demekted!r. Cambaz k!tabında, “Ölmeye yüz
tutmu% mesle"!n! ya%atmaya çalı%ırken,
a!les!n!n çekt!"! sefalete duyarsız kalan tel
cambazı Hamd!’n!n öyküsü”nü anlatıyor.
“#k! köpe"!n ya%adı"ı, !nsano"lunun çoktan
unuttu"u b!r a%kın, sadakat!n öyküsü.
Açlı"ın, yoklu"un b!r kadını yanlı%a
sürüklenmes!n!n öyküsü. S!m!tç! Hamd!’yle
ç!çekç! Sümbül’ün öyküsü.Sefaletle mücadele
eden b!çare !nsanların öyküsü…”

Orhan Karavel$ (1949 Mezunu)

TEVF#K F#KRET VE 
HALUK GERÇE"#
Galatasaraylılar Derne"!, 2005 
(Do"an K!tap, 2007) Ara!tırma-"nceleme 

Orhan Karavel!, 1930'da Ankara'da do"du.
#st!klal Mekteb!'ne devam ett!kten sonra
1937'de b!r!nc! sını&an g!rd!"! Galatasaray
L!ses!'n! 1949'da b!t!rd!. #stanbul Ün!vers!tes!
Hukuk Fakültes! (1949-1954) ve Londra
Pol!tekn!k Okulu'nda (1956-1957) okudu.
Galatasaray L!ses! !le olan !l!%k!s!n! ve
hayatını, Oktay Aras %öyle anlatmaktadır:
“Mezun!yet!n!n 50. yılına rastlayan 1999'da
okuluna borcunu ön bahçeye d!k!len bronz
‘Atatürk Anıtını’ yaptırıp arma"an ederek
ödemeye çalı%tı.” #lk yazısı 'Afacan' derg!s!n!n
b!r yarı%masında yayınlandı (1938) ve
b!r!nc!l!"! kazandı. Ödülü olan b!r kutu
%ekerlemey! Ortaköy'e get!r!p okul
arkada%larıyla payla%tı. Atatürk o tar!hte
henüz sa"dı ve yazısında, Onun sınıf arkada%ı
Altan'a (Sandıkçıo"lu/Ged!z) arma"an ett!"!
altın cep saat! !le kalem!n!n ver!l!% öyküsünü
anlatmı%tı. Abd! #pekç! ba%kan seç!ld!"!
'Ne%r!yat Kolu' tarafından hazırlanıp
yayınlanan Galatasaray Derg!s!'nde okuldan
yet!%en ünlülerle yaptı"ı kar!katürlü d!z!
röportajları yayımlandı. Dönem!n, kell!"! !le
ünlü 'mebus'u ve 'Patron' Behçet Güçer'!n
arkada%ı 'Hoca' Ras!h Kaplan'ı h!cvett!"!
kar!katürü yüzünden ba%ı az daha derde
g!r!yordu. Neyse k!, H!kmet Fer!dun Es'!n
Hürr!yet'tek! yazısı ve sevg!l! müdürümüz
Behçet Bey'!n m!zah anlayı%ı !mdada yet!%t!.
Son sını&a !ken b!l!msel 'Seksoloj!
Mecmuası'nın kurucuları arasında yer aldı
(1949-1955); '#stanbul Ha&ası' derg!s!n!n yazı
!%ler! müdürlü"ünü üstlend! (1953). Yen!
#stanbul, M!ll!yet, Son Saat, Cumhur!yet ve
günlük dı% pol!t!ka sütununu hazırladı"ı
Vatan'da yazdı. M!ll!yet'!n Berl!n ve Londra
tems!lc!l!"!ne get!r!ld! (1955-1957). Türk!ye
Gazetec!ler Cem!yet!'n!n çe%!tl! ödüller!n!
kazandı. Türk Basını'na 50 yılı a%kın h!zmet!
neden!yle '2004 Burhan Felek Basın H!zmet
Ödülü'ne layık görüldü. 1977'den ber! Basın
$eref Kartı ta%ıyor. Evl!, üç çocuk sah!b!.
#stanbul'da ya%ıyor. K!tapları 'en çok satanlar'
arasında yer alan Karavel!'n!n hemen bütün
eserler!nde Galatasaray'dan ç!zg!ler ve
Galatasaraylılar var: Sakallı Celal, Tevf!k
F!kret ve Nazım H!kmet k!taplarında oldu"u
g!b!...”
Orhan Karavel!’n!n Tevf!k F!kret ve Haluk
Gerçe"! k!tabı 1923 tar!h!ne odaklanmaklar
b!rl!kte, uzun ara%tırmalar ve Tevf!k F!kret'!n
o"lu !le zorlukla yapılab!len b!r görü%meler
net!ces!nde b!r araya get!r!len b!lg!lerle ortaya
konan nad!de b!r eser. 
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Oktay Aras (1955 Mezunu)

GALATASARAY L!SEL!
YAZARLAR VE
K!TAPLAR
3 C!lt (A-G / H-P / R-Z) + 1 C!lt (A-Z)
"lke Basın Yayın, 2010

Oktay Aras’ın b!nlerce kaynak tarayarak be#
yılda hazırladı$ı Galatasaray L!sel! Yazarlar ve
K!taplar, sayıları b!nlere varan yüzlerce !sm!
b!r araya get!r!yor. Okurlar bu k!tapta, sanat,
edeb!yat, b!l!m, s!yaset, spor ve daha b!rçok
alanda ülkem!zde önde gelen !nsanların hayat
h!kâyeler!n!, k!taplarının özetler!n! okuyup
b!r L!sen!n, b!r ülken!n ya#amındak! önem!ne
#ah!tl!k ed!yor. Ayrıca edeb!yat tar!h!m!zde
tanınmı# !s!mler!n bugüne kadar
b!yograf!ler!nde yer almamı#, Galatasaray
L!ses! !le !l!#k!ler! de k!tapta yer alıyor.
Üretken yazarların, ülken!n edeb!yat
kültürüne sayısız katkıları olmu#
edeb!yatçıların toplandı$ı bu büyük çalı#ma
!lk önce üç c!lt olarak yayımlanır. Ancak bu
kültür edeb!yat pınarından çıkan !s!mler
k!taplar yayınlandıktan sonra da ço$almaya,
hatırlanmaya, tekrar ke#fed!lmeye devam
eder. Bu sebeple Oktay Aras bu üç c!ltl!k
çalı#maya b!r ek c!lt ekleyerek ula#ab!ld!$!
tüm !s!mler! okurla bulu#turmu#tur. 

Nec!p Yanmaz (N!ko Gu!do) (117)

MEKTEP’TE B!R GÜN
Galatasaraylılar Derne$!, 2018
Foto!raf / Anı / Hatıra 

Nec!p Yanmaz ya da uluslararası adı !le N!ko
Gu!do, 1966 "stanbul do$umulu. Galatasaray
L!ses!’nde aldı$ı e$!t!m!n ardından, Bo$az!ç!
Ün!vers!tes! Mühend!sl!k Fakültes!’n!
b!t!rm!#t!r. Tur!zm sektöründe b!r süre
çalı#an Gu!do, ya#amını foto$rafçı olarak
sürdürme kararı almı#tır. Eserler! pek çok
derg! ve yayında yer almakla b!rl!kte
aralarında Vened!k, Par!s, "stanbul, "zm!r’!n
de oldu$u dünyanın farklı kentler!nde
serg!ler! açılmı#tır. Galatasaray L!sel! N!ko
Gu!do’nun projes! olan Mektep’te B!r Gün
k!tabında, proje koord!natörlü$ünü Hakan
Ça$lav, düzenlemey! !se Levent Dönmez
üstlen!yor. Prof. Dr. O$uz "mregün anısına
!thaf ed!len, Dursun Özbek’!n katkılarıyla
hazırlanan k!tap adı üzer!nde mektepte geçen
b!r günü konu ed!n!yor ve bunu foto$raf
kareler!yle anlatıyor. Galatasaray L!ses!
Foto$rafçılık Kulübü üyeler!, Galatasaraylılar
Derne$!’n!n hed!ye ett!$! foto$raf mak!naları
!le Aralık 2017’de Gu!do ve Ça$lav’dan
foto$raf dersler! aldılar. 17 N!san 2018
gününün ak#am 20.00’ye kadar olan okul
hayatını foto$ra%arına yansıtarak bu

benzers!z hatırayı ortaya çıkarttılar.  Böylece
Galatasaraylıların gönlünde yatan b!r proje,
Galatasaraylı genç foto$rafçılar,
profesyoneller! b!r araya get!rerek Galatasaray
anıları ve k!taplı$ındak! yer!n! alarak gelecek
ku#aklara özgün b!r anı bıraktı. 

Seza S!nanlar Uslu (124) 

MEKTEPTEN SONRA
DA!M! YUVA
Galatasaraylılar Derne$!, 2019
Ara"tırma-#nceleme / Tar$h

S!nanlar Uslu 1973 do$umlu. Orta
ö$ren!m!n! Galatasaray L!ses!’nde gördü.
"stanbul Ün!vers!tes! Sanat Tar!h!
Bölümü’nde ba#layan yüksekö$ren!m!n!
Bo$az!ç! Ün!vers!tes! Tar!h Bölümü’ndek!
Yüksek L!sans Programıyla sürdürdü. 2005-
2006 yıllarında Par!s’te EHESS’te (Ecole des
Hautes Etudes en Sc!ences Soc!ales)
ara#tırmacı olarak bulundu. 2008 yılında "TÜ
Sanat Tar!h! Anab!l!m Dalı’nda tamamladı$ı
“Pera’da Res!m Üret!m Ortamı 1844–1916”
ba#lıklı tez! !le doktora dereces! alan S!nanlar,
2009 yılı &ubat ayından bu yana Yıldız Tekn!k
Ün!vers!tes! Sanat ve Tasarım Fakültes! Sanat
Yönet!m! Anab!l!m Dalı’nda çalı#maktadır.
2015’te Doçentl!k, ardından profesörlük
unvanını almı#tır. 2009 yılından bu yana
Yıldız Tekn!k Ün!vers!tes! Sanat ve Tasarım
Fakültes! Sanat Yönet!m! Anab!l!m Dalı’nda
e$!t!m vermekted!r. A$ırlıklı olarak 19. yüzyıl
Osmanlı dünyasında kültür ve sanat ya#amı,
"stanbul kent tar!h!, endüstr!yel tasarım
tar!h!, kültür pol!t!kaları ve sanat ele#t!r!s!
konularında çalı#malar yapmaktadır. Seza
S!nanlar Uslu, Mektepten Sonra Da!m! Yuva
k!tabında, 1908’de Mekteb-! Sultan! mezunlar
tarafından kurulan Galatasaraylılar
Derne$!’n!n Osmanlı "mparatorlu$u’ndan
günümüze varlı$ını sürdüren en esk!
mezunlar derne$! olmasını ortaya çıkartması
yanında, kurulu#undan bugüne Dernek’!n
gel!#!m!, de$!#!m! #!md!k! konumu üzer!ne de
ar#!vler, basın, kayıtlar, belgeler üzer!nden
yapılan b!r !ncelemed!r. 

Sadun Boro (1948 Mezunu)

PUPA YELKEN
Epona Yayınları, 2021 ("lk baskı: 1969,
Hürr!yet) - Anı / Seyahat / Den$zc$l$k

Sadun Boro, (1928, "stanbul-2015, Marmar!s)
Galatasaray L!ses!’n! b!t!rd!kten sonra 1948’de
"ng!ltere’ye g!tt!. Manchester Ün!vers!tes!’nde
Tekst!l Mühend!sl!$! okudu ve buradan
mezun oldu. 1980’den !t!baren Bodrum’da
ya#amı# olan Boro, kıyılarımızın korunması
!ç!n büyük çaba sarfetm!#, den!zc!l!k, seyahat,
den!z ya#amı, do$a g!b! konularda k!taplar
yazmı#, çalı#malarda bulunmu# kültürümüze
öneml! katkılarda bulunmu#tur. Pupa Yelken
Kısmet’!n Dünya Seyahat! k!tabı Boro’nun
den!zlerdek! hatıralarını konu alır:1965
yılında Alman asıllı e#! Oda !le b!rl!kte
“Kısmet” adlı yelkenl!s!yle dünya seyahat!ne
çıkar. Yakla#ık üç yıl süren bu seyahat!n
anıları Hürr!yet gazetes!nde yayımlanır.
Ardından 1969 yılında “Pupa Yelken” adıyla
k!tap olarak !lk kez basılır. Yayımlandı$ı
günden bu yana farklı yayınevler! tarafından
tekrar basılan k!tabı, den!zc!lere,
maceraperestlere, gezg!nlere,
hayalperestlere… Kısacası ya#amın !çer!s!nde
sevg! ve ke#!f duygularıyla var olan tüm
okurlara !lham vermekted!r. 

Bülent Dem!rdurak (106) 
Ahter Kutadgu
BURASI ANADOLU
KIYMET!N! B!LEL!M!
G!ta Yayınev!, 2018 - Gez$ / #nceleme / Do!a

Bülent Dem!rdurak, 1956 "stanbul do$umlu.
"lk, orta ve l!se e$!t!m!n! Galatasaray’da
aldıktan sonra yüksek e$!t!m!n! "stanbul
"kt!sad! T!car! "l!mler Akadem!s!’nde
tamamlamı#tır. 70’l! yıllardan !t!baren,
tur!zm sektöründe yurt dı#ında Türkler!, yurt
!ç!nde yabancı tur!stlere e#l!k ett!. Gez!ler!n!,
!zlen!mler!n!, ö$rend!kler!n!, meraklarını
okuruyla payla#tı$ı 35 k!taba !mza attı.Ahter
Kutadgu, 1963 "stanbul do$umlu yazar. Orta
ve l!se e$!t!m!n! Sa!nt Joseph’te tamaladıktan
sonra "stanbul Ün!vers!tes! Hukuk
Fakültes!’nde okudu. Halen avukatlık
mesle$!n! sürdürmekted!r. Bu k!tapta b!rl!kte
çalı#an Dem!rdurak ve Kutadgu Anadolu’ya
da!r sevg!ler!n!, ortak heyecanlarını,
umutlarını okurlarıyla payla#ıyorlar.
Anadolu’nun okuyucular tarafından
duyulması arzusuyla kaleme alınan k!tap,
!nsanı, efsaneler!, a#kları, do$ası, tar!h!,
eserler!yle yurdumuzun b!r güzellemes!.
Kend! !fadeler! !le bu k!tap “dünyalar güzel!
ülkem!ze b!r te#ekkür, b!r vefa, b!r
kad!rb!l!rl!k” n!tel!$! ta#ıyor. Yazarlar, “Burası
Anadolu, kıymet!n! b!lel!m!” d!yorlar.

GALATASARAY K"TAPLI#I
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Bir Kız Karde$in Ardından

    L!seden küçük kız karde"!m Serap’la çe"!tl! ves!lelerle hep 
haberle"!yorduk, a!lece maçlara g!d!p bolca sev!n!yor ve sey-
rek de olsa makûs tal!h!m!ze kahır mektubu yazıyorduk. $ç!n-
dek! çocuksu heyecanı, sam!m!yet!, payla"macı karakter!n! 
buralarda daha !y! h!ssed!yordum. Çevres!ndek!ler! kucakla-
ma özell!#!n!, hak ederek ula"tı#ı akadem!k mevk!!ne ra#men 
alçak gönüllü davranı"larını b!r a#abey olarak hep mutlulukla 
!zl!yordum. Mehmet’le uyumlu ya"antıları etraflarına güzel 
b!r örnek olu"turuyordu. S!nan ve Sel!m büyüdüler, kend! 
ayaklarının üzer!nde hayatlarını kuruyorlardı. 
    Bu ahenkl! ya"am günün b!r!nde kötü sürpr!zle sarsıldı, 
Serap’ın tedav! gerekt!ren c!dd! b!r hastalı#ı vardı. Yakla"ık 
üç buçuk yıl devam eden bu tedav! süres!nce amel!yatlar, 
!laç ve ı"ın uygulamaları g!b! sık sık hastaneye yatıp çıkma-

H elvacı a!les! !le !lk tanı"ıklı#ım tıp 
fakültes!n! b!rl!kte okudu#um, 
de#erl! arkada"ım Ay"en !le 

ba"lar. Ay"en’!n !k! erkek karde"! de, 
Mehmet ve $lhan, Galatasaray L!ses!’nden 
mezun!yetler! sonrası hukuk tahs!l! 
yaptılar, $stanbul Ün!vers!tes!’n!n 
öneml! ö#ret!m üyeler! oldular. Sevg!l! 
küçük kız karde"!m Serap da hem 
l!seden, hem fakülteden Mehmet’le sınıf 
arkada"ıydı, evlend!ler hayat arkada"ı 
oldular. Serap akadem!k hayatını daha 
sonraları Marmara Ün!vers!tes!’nde 
ö#ret!m üyes! olarak devam ett!rd! ve 
Hukuk Fakültes!’n!n !lk kadın dekanı 
olarak taçlandırdı. $" hayatlarının yanı 
sıra Serap’la Mehmet !k! erkek evlat 
büyüttüler, S!nan ve Sel!m. Ben Serap’la 
!lk olarak babasının amel!yat gerekt!ren 
b!r rahatsızlı#ı ves!les!yle kar"ıla"tım 
çok uzun yıllar önces!nde. Serap’la 
vedala"mam da y!ne b!r hastalık neden!yle 
oldu, bu kez kend!s! hastalanmı"tı. 

yı gerekt!ren dönemler ya"andı. Yüzünün asıldı#ını, umut-
suzlu#a kapıldı#ını pek h!ssetmed!m. Ba"ına gelen! metanet 
ve sükûnetle yönett!. A!les!n!n deste#! Serap’ı d!k tutuyor-
du. Mehmet, S!nan, Sel!m, Dr. Ay"en, $lhan ve e"! Dr. Fü-
sun, kız karde"! Serp!l, ye#enler! madd!, manev! olarak hep 
Serap’ın yanı ba"ındaydılar. Bugünkü modern tıp b!lg!ler!m!z 
dâh!l!nde yapılması gereken bütün g!r!"!mler ve tedav!ler ya-
pıldı, ancak hastalık ne yazık k! kontrol altında tutulamadı, 
!y!le"me sa#lanamadı.
    Kırk üç yıllık hek!ml!k hayatımda hastalıkla ve hastalarla 
!lg!l! olumlu olumsuz pek çok durumla kar"ıla"tım. $y!le"!p 
g!denler hep mutluluk verd!. Yıllar sonrasında gel!p kend!-
ler!n! tanıttıklarında !ç!m! sev!nç kapladı. %!faya kavu"tura-
madıklarımızı veya kaybett!kler!m!z! !se hep üzüntü !le hatır-
ladım. Hele kaybett!kler!m!z genç ya" grubundansa, b!zden 
küçüklerse, zamansız g!d!"!n keder! daha da fazla oluyordu. 
Bunca yıllık hek!ml!#e ra#men her türlü ölüme, hele zaman-
sız olanlara alı"amadım. Serap’ın kaybı da bu son örnekler-
den; alı"mak mümkün de#!l.
    Yıllar önce ebed!yete u#urladı#ımız y!ne l!sel! b!r doktor 
büyü#ümüzün, hastalı#ının son haftalarında kaleme aldı#ı 
veda yazısının çok sevd!#!m b!r cümles!n! s!zlerle payla"mak 
!st!yorum:       
    “Ben!m ebed! dünyam ger!de kalan a!lem!n, dostlarımın, 
arkada"larımın, karde"ler!m!n hatıralarında ya"ayan benden 
!baret olacaktır.” 
    H!çb!r "ey ölmüyor, anılar hep canlı kalıyor, dolayısıyla 
b!zler Serap’ı yâd ett!kçe ebed! dünyasında h!ç yalnız kalma-
yacak küçük kız karde"!m. 



K AY B E T T "K L E R "M "Z 

Turgut Kaptano#lu :

Umur Akyel :

Do#an Ramazano#ulları : 

Mehmet Cüneyt Öngün : 

Eng!n Kandem!r :    

Müf!t Okyay : 

Tu#rul Dem!r : 

%eyda Arpalı : 

Sevgen Büyükarman : 

Serap Helvacı : 

Ahmet Mel!h Kanburo#lu : 

Yalçın Dem!ralay : 

$lhan Evl!yao#lu : 

D!dem Okutman Ta" : 

Ahmet Vaner : 

Al!ye Dörtler Altını"ık : 

Do#an Ya"ar Sarıbeyo#lu : 

94. Dönem

146/147. Dönem Mezunu

1957 Yılı Mezunu

110. Dönem Mezunu

108. Dönem Mezunu

1960 Yılı Mezunu

1958 Yılı Mezunu

106/107. Dönem Mezunu

1956 Yılı Mezunu

110. Dönem Mezunu

116. Dönem Mezunu

1952 Yılı Mezunu

1950 Yılı Mezunu

127. Dönem Mezunu

110. Dönem Mezunu

113. Dönem Mezunu

1958 Dönem Mezunu
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Mektepli Bulmaca

$st!klal Caddes!nde Galatasaray'dan 
Tünel'e do#ru yol alırken tam 
Odakule’n!n kar"ısına dü"en adı 
zamanla Polonya Soka#ı veya 
Peralılar'ın dey!m!yle "Rue de 
Pologne" olan soka#ın !sm! ned!r?

$st!klal Caddes! üzer!nde bulunan 
$sveç Konsoloslu#unun yanında 
yer alan Türk!ye’n!n !lk modaev! 
olan ve b!zzat Terz! Jean Botter’!n 
!ste#! do#rultusunda ünlü m!mar 
Ra!mondo D’Aronco tarafından 
yapılan apartmanın adı ned!r?

Fransızcada “çörek” anlamına gelen 
prof!terol Türk asıllı b!r tatlıdır pek! 
yaratıcısının !sm! ned!r? 

12 Mart 1944 tar!h!nde açılan ve b!r 
dönem $spanya kralının o#lunun da 
!kametgahı olan tar!h! b!r b!nanın g!r!" 
katında uzun yıllar bulunan pastanen!n 
!sm! ned!r? Genelde prof!terolü !le 
tanınır ama farklı tatları da mevcuttur 
örne#!n “Uluda# adı ver!len meyvel! 
pasta, buraya özgü m!lföy hamurundan 
yapılan palm!ye, v!"ne l!körlü ç!kolata, 
p!ram!t pasta, monte carlo, ayva ezmes! 
ve daha fazlası”. %!md!lerde M!s Sokak’ta 
yer almaktadır.

Kısa b!r dönem de olsa $nc! 
Pastanes!n!n !k!nc! "ubes! nerede 
açılmı"tır? B!nayı postane satın alınca 
tekrar açılmamak üzere kapatılmı"tır.

Hang! yıl !t!bar!yle $st!klal Caddes! 
tamamen traf!#e kapanmı" ve yen!den 
düzenlen!p Nostalj!k Tramvay sefere 
konulmu"tur?
1991

Resm! adı Sahne Soka#ı olan 
(1870'de yanan !lk opera b!nasının 
anısını ta"ıyor bu ad) kokoreçç!ler!n, 
balıkçıların, manavların, "arküter!ler!n 
ve sahaflar çar"ısı !le Beyo#lu’na renk 
katan yer!n adı ned!r?

Modern dönem!n ünlü $stanbul 
gezg!n! olan ve "B!r $stanbul 
seyahat! Ç!çek Pasajı'nda b!rkaç saat 
geç!rmeden tamamlanmı" sayılmaz" 
d!yen k!"! k!md!r?

Galatasaray a#ası Hüsey!n A#a 
tarafından 1597'de yaptırılmı", 
1934'te tümüyle yen!lenm!", ç!n!ler! 
de#!"t!r!lm!" olan tek kubbel!, 
kesme ta"tan bu yapının !ç duvarları 
Kütahya ç!n!ler!yle kaplamasıyla 
me"hur Sakıza#acı Soka#ıyla 
cadden!n b!rle"t!#! kö"ede bulunan 
!badethanen!n adı ned!r?

Galatasaray-Tünel arasında b!r 
Frans!sken k!l!se olan ve !lk kez 
1678'de yapılan ama bugünkü b!nası 
1789 tar!h!nden kalan yer!n adı ned!r?

Ç!çek Pasajı’nın bulundu#u yerde 
göz kama"tıran süslemeler!, 
altın varaklı locaları !le $stanbul 
sosyetes!n!n gözde e#lence 
yerler!nden b!r! !d!.  Gerek 
Abdülmec!d gerekse karde"! 
Abdülaz!z defalarca buraya gelm!" 
ve sahnelenen oyunları !zlem!"lerd!r. 
$ng!ltere kralı 7. Edward $stanbul’a 
yaptı#ı z!yaret esnasında(1863) 2 
kez pad!"ah Abdülaz!z !le b!rl!kte 
burada opera !zlem!"t!r.  Y!ne 1863 
yılında Gu!sppe Gar!bald!’n!n 
ya" günü kutlamaları da burada 
yapılmı"tır.  Bu mekanın adı ned!r?

$lk 30 yılı !ç!nde faal!yete geçen ya 
da el de#!"t!ren dükkanlar arasında 
cadde üzer!ndek! Ma!son Parret 
(daha sonra ünlü Degüstasyon 
Lokantası) ve Vallaury'n!n 
pastanes!, Nakumara'nın Japon 
ma#azası, Dulas’ın natürel 
ç!çekç!s! ya da daha sonradan 
Pandel!s'!n ç!çekç! dükkânı, 
Schumacher'!n Rus börekler!yle 
ve küçük V!yana ekmekler!yle 
ünlü fırını, Narlıyan karde"ler!n 
bonmar"e türü ma#azaları, Panayot 
Yorg!ad!s'!n mob!lya ve ant!ka 
dükkânı, T!ber!us'un sonradan 
meyhaneyle gen!"lett!#! domuz et! 
ürünler! dükkanı, Keserdyan'ın 
terz!hanes!, Papadopulos'un 
mücell!thanes!, S!der!s'!n kürkçü, 
Bonven!al’ın tuhaf!yec!, Köleyan'ın 
kuaför, Boyacıyan'ın kunduracı, 
Karakatul!sler!n züccac!yed!, 
Temapulos'un saatç!, Levy'n!n 
gözlükçü, Acemyan'ın tütüncü 
dükkanlan, Teodor!d!s'!n eczanes!, 
Yorgo'nun meyhanes!, Hr!sto'nun 
kafes! olan pasajın adı ned!r?

Kırk yıl Ç!çek Pasajı’nda el!nde 
akordeonuyla !nsanların masasına 
konuk olmu" Beyo#lu’nun b!r dönem 
renkl! s!malarından b!r! olan k!"! 
k!md!r?

B!r zamanlar Ç!çek Pasajının renkl! 
s!malarından b!r! olan ve 1943 yılında 
kom! olarak çalı"maya ba"ladı#ı 
pasajda sonraları restoran sah!b! 
olan k!"!n!n adı ned!r? Entelektüel 
lakabıyla b!l!n!r.

B!r zamanlar Ç!çek Pasajında y!rm!ye 
yakın meyhane masa olarak neler! 
sıklıkla kullanırdı?
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