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Sevg!l! Galatasaraylılar,

Sultan! derg!m!z!n yen! sayısı !le s!zlere
ula"maktan son derece mutluyum.
Kolekt!f b!r çabanın ürünü olan
derg!m!z! her sayı büyük b!r özenle
hazırlıyoruz. El!n!zde tuttu#unuz sayıya
katkı sunan tüm büyükler!me,
karde"ler!me ve arkada"larıma buradan
te"ekkürler!m! sunuyorum. 

Yaz dönem!n!, yen!lenen kı" bahçes!yle
daha da etk!n kullanmaya ba"ladı#ımız
Dernek bahçem!z!n key!$! atmosfer!
!ç!nde geç!rd!k. 

Pandem! sebeb!yle b!rçok etk!nl!#!m!z! çevr!m !ç! yapmaya devam
ett!k. Sınırsız Galatasaray sohbetler!m!ze, “Sarı Kırmızı Sa#lık
Sohbetler!”n! de ekleyerek üyeler!m!ze sa#lık konusunda doyurucu
b!lg!ler aktarma "ansına sah!p olduk. Okur Yazar Bulu"maları da
çevr!m !ç! olarak devam ett!. 

Bu senek! P!lavımızı da geçen sene oldu#u g!b! pandem!n!n get!rd!#!
"artlar altında gerçekle"t!rd!k. 1 Haz!ran 1934’ten bugüne Cem!yet
olarak ev sah!pl!#! yaptı#ımız “Galatasaray A!le Yeme#!” gelene#!m!z!,
6 Haz!ran Pazar günü evler!m!ze gelen p!lavları tadarak sürdürdük.
Akıllarımızın Mektep’te, gönüller!m!z!n b!r oldu#u bu anlamlı günde
b!rçok Mektepl! yakın çevreler! !le b!r araya gelerek bu özel günü
beraber kutladı. Aynı gün ö#le saatler!nde Mektep’ten
gerçekle"t!rd!#!m!z canlı yayın, okul bahçes!nde Galatasaray P!lavı
yenerek yapılan sohbetler !le büyük özlem duydu#umuz L!sem!z !le
b!r nebze de olsa hasret g!dermem!z! sa#ladı. 

Galatasaray cam!ası olarak çok öneml! görev de#!"!mler!ne "ah!tl!k
ett!#!m!z b!r dönem ya"adık. B!zler !ç!n çok kıymetl! olan Galatasaray
L!ses! Müdürlü#ü görev!ne, 09 A#ustos !t!barıyla L!sem!z 126
dönem!nden Prof. Dr. Murat Devel!o#lu atandı. Kökler! 1481 yılına
kadar uzanan Galatasaray L!ses!; modern e#!t!m! ben!msed!#! 1868
yılından !t!baren ülkem!z!n ça#da"lı#a açılan penceres!, dünya
markası olmu" Galatasaray Spor Kulübü’nün be"!#!, Türk!ye’de s!v!l
toplum ve örgütlenme b!l!nc!n!n !lk adımlarından olan
Galatasaraylılar Derne#!’n!n kayna#ı ve ülken!n en prest!jl!
ün!vers!teler!nden Galatasaray Ün!vers!tes!’n!n temel!d!r. Prof. Dr.
Murat Devel!o#lu’na, ba"ta modernle"me ve la!kl!k olmak üzere
Atatürk !lke ve devr!mler!n!n tak!pç!s! olan Galatasaray L!ses!’n! daha
da !ler! ta"ıma vaz!fes!nde ba"arılar d!lemen!n yanında,
Galatasaraylılar Derne#! olarak Mekteb!m!z!n her !ht!yacında her
zaman deste#e hazır oldu#umuzu da burada b!r kez daha tekrarlamak
!st!yorum. Derg!m!z!n !ç sayfalarında okuyaca#ınız !lk röportajında
kend!s!n! ve v!zyonunu daha !y! tanıyaca#ınıza, Mektep !le !lg!l!
gözlem, tesp!t ve projeler! do#rultusunda, destek ça#rısına katkıda
bulunaca#ınıza !nanıyorum. Bu ves!le !le bugüne kadar bu makamda
h!zmet etm!" tüm de#erl! Galatasaraylılara da te"ekkürler!m!
sunuyorum. 

Derne#!m!z D!van Ba"kanlı#ı Seç!ml! Genel Kurul sonucu,
ba"kanlı#a Reha B!lge, ba"kan vek!l! görev!ne Volkan Karsan ve
raportörlük görev!ne Mehtap Karacan seç!ld!. Kend!ler!ne ba"arılar
d!l!yorum ve Derne#!m!z !ç!n ver!ml! çalı"malar yapacaklarına
yürekten !nandı#ımı bel!rtmek !st!yorum.  

L!sem!zde gerçekle"en b!r d!#er seç!ml! genel kurul sonucunda,
Galatasaray Spor Kulübümüzün 38. Ba"kanı Sn. Burak Elmas oldu.
Yen! yönet!m!m!z! tebr!k ed!yor, cam!amıza hayırlı olmasını ve
ba"arılarının her da!m sürmes!n! temenn! ed!yorum.

L!sem!z!n 110. dönem mezunlarından Sn. Aykutalp Derkan ve
ek!b!n! Galatasaray Spor Kulübü D!van Ba"kanlı#ı görev!ne seç!lmes!
ves!les!yle kutluyor, ba"arılar d!l!yor, bu görevde cam!amıza h!zmet
etm!" tüm Galatasaraylılara da te"ekkür ed!yorum.    

Dernek !"letmem!z! !haleye açtık. Gelen tekl!$er! de#erlend!r!p,
kar"ılıklı görü"meler!n tamamlanması sonucunda, Derne#!m!z
!"letmes!n!n “Fuaye %stanbul Gıda Tur!zm A.&.” ortaklı#ına ver!lmes!
kararını aldık. Kend!ler!ne ba"arılı b!r dönem d!l!yor, 2015-2021
dönem!nde Derne#!m!ze h!zmet veren “1481 Tur!zm ve Otelc!l!k
A.&.”ye de çalı"malarından dolayı te"ekkür ed!yorum. 

13. sınıfa geçm!" olan karde"ler!m!z!n Dernek ve Kulüp üyel!kler!nde
!ht!yaç duydukları referanslar !ç!n Dernek’te bulu"malar düzenleme
gelene#!m!z bu sene de devam ett!. 

Her sene oldu#u üzere, a#abey!m!z, unutulmaz müdürümüz, "a!r,
yazar ve dü"ünce !nsanı Tevf!k F!kret’! aramızdan ayrılı"ının 106.
yılında, 19 A#ustos’ta A"!yan’da kabr! ba"ında düzenled!#!m!z törenle
andık, !lkeler!n! ve b!zlere bıraktı#ı de#erler! b!r kez daha anımsadık. 

Dernek çatı"ı altında olu"turulan “Mekteb-! Sultan! Den!zc!ler!”
platformu !le !lk!n! geçen sene gerçekle"t!rd!#!m!z “GS Trofe”n!n 2021
etk!nl!#!n! bu sene 24 tekne ve 73 Galatasaraylı den!zc!m!z!n
katılımıyla 17-19 Eylül tar!hler!nde düzenled!k.  Tüm katılımcı
Galatasaraylılara te"ekkür ed!yorum; hep beraber çok key!$!, de#erl!
anılar b!r!kt!rd!#!m!z, unutulmaz hatıralarla dolu 3 gün geç!rd!k. 

Bu yıl 10’uncusunu düzenled!#!m!z ve “Çevre” ba"lı#ı altında
verd!#!m!z “2021 Galatasaray Ödülü”ne TEMA Vakfı’nın da
kurucusu olan, duayen !" adamı “Sn. Al! N!hat Göky!#!t” layık
görüldü. 

Yönet!m Kurulumuzun aldı#ı kararla Dernek tar!h!m!zde !lk
kez' tems!lc!l!k olu"turduk. Galatasaraylılar Derne#! Bodrum
Tems!lc!l!#! !ç!n 127. dönemden S!nan Akad görevlend!r!ld!.
Cam!amıza hayırlı olmasını d!l!yorum. Bodrum tems!lc!l!#!m!z
bünyes!nde 1 A#ustos’ta “Bodrum Bulu"ması-P!lav Etk!nl!#!”n!
gerçekle"t!rd!k. Bulu"mamızda bol bol hasret g!derd!k ve yangından
sonra yaralarımızı nasıl saraca#ımızı tartı"tık. 5 Ek!m’de düzenlenen
“Yaza Veda” geces!nde Bodrum’da uzun veya kısa dönem ya"ayan
b!rçok Galatasaraylı b!r araya geld! ve key!$! b!r ak"am ya"andı. 

BA!KAN’IN MESAJI
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Bu süreçte aramızdan b!rçok de"erl! abla, a"abey ve karde#!m!z
ayrıldı. Kend!ler!n! rahmet ve saygı !le anıyor, yakınlarına ve
cam!amıza sabırlar d!l!yorum. 31 A"ustos 2021 tar!h!nde
kaybett!"!m!z, 102 dönem!nden yazar, oyuncu ve t!yatro !nsanı,
2015 yılı Galatasaray Ödülü ve “Kavuk”un esk! sah!pler!nden
“Büyük Usta” Ferhan $ensoy a"abey!m!z! 3 Eylül’de, 10 Eylül
2021 tar!h!nde kaybett!"!m!z Derne"!m!z!n ve Kulübümüzün
öncek! dönem ba#kanlarından, Galatasaray Ün!vers!tes! esk!
rektörler!nden, Türk!ye’n!n yet!#t!rd!"! en öneml! a"ır ceza
profesörler!nden Prof. Dr. Duygun Yarsuvat a"abey!m!z! !se 12
Eylül’de Mektep bahçem!zde düzenled!"!m!z törenlerle
sonsuzlu"a u"urladık.   

Sultan!’n!n b!r öncek! sayısında, %rem Özbey’!n (125)
kalem!nden sevg!l! Ras!m Öztek!n a"abey! andı"ımız sayfalarda
sevg!l! Ferhan $ensoy a"abey!m!z !ç!n de cümleler yer almı#tı.
Sevg!l! %rem’den bu sefer de Ferhan a"abey !ç!n veda yazısı r!ca
edece"!m!z! nereden b!lecekt!k? Ferhan a"abey !ç!n 26 Ek!m’de
Bodrum’daydık. Uzun yıllar ya#adı"ı Bodrum Ger!# köyünde,
a"abey!m!z !ç!n yapılan büstün açılı# tören!nde Galatasaraylılar
olarak hazır bulunduk. 

Üyeler!m!zle daha !y! !let!#!m kurmak, s!zler!n Derne"!m!ze ve
b!zlere daha kolay ve etk!l! ula#manız adına “Üyel!k
S!stem!”m!z! yen!lem!#t!k. Bu dönemde web sayfamızı da
güncelleyerek, bu etk!le#!m! artırmayı hede&!yoruz. Özell!kle
bu zorlu süreçte, dayanı#mamızı ve b!rl!"!m!z! her ko#ulda
güçlü ve etk!l! kılmanın en öneml! yolunun !let!#!m oldu"unu
hep beraber gördük. Derne"!m!ze destek olmak, onu güçlü
kılmak, L!sem!ze olan borcumuzu ödemen!n de b!r yolu.
Yaptı"ımız etk!nl!kler!n duyurulması, farklı devreler! b!r araya
get!rerek, de"erler!m!z!n aktarımının sa"lanması, b!rl!k ve
beraberl!"!m!z!n sürekl! kılınması çalı#malarımızdak! ana
hedef!m!z olmaya devam edecekt!r. Her zaman vurguladı"ımız
üzere, “Galatasaray” adını ta#ıyan tüm kurumlarımıza sah!p
çıkmak, gel!#!mler!ne ve cam!amıza katkı sa"lamalarına destek
olma öncel!"!m!zle !let!#!m kanallarımızı gel!#t!rmeye, düzenl!
olarak temas kurmaya ve payla#ımda bulunmaya gayret
ed!yoruz. 

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)

Pano, kitap, rozet,
defter, t-shirt, !ncan, 

aksesuar... 

CEM!YETTENAL.COM
Galatasaraylılar Derne!i resmi satı" sitesi
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andem! "artlarıyla ya"amaya alı"tı#ımız 2021 yılının !k!nc!
yarısında, kontrollü serbestl!#!n ba"laması !le artık daha çok
faal!yet!m!zde b!r arada olab!l!yoruz. Ancak, en de#erl!

etk!nl!#!m!z olan P!lav Günü’nde y!ne b!rb!r!m!zden uzaktık.
“Get!r” f!rması !" b!rl!#!yle gerçekle"t!rd!#!m!z 2021 yılının
Galatasaray P!lavı, 6 Haz!ran 2021 Pazar günü yapıldı ve P!lav
paketler!n! s!par!" eden üyeler!m!z!n adresler!ne gün boyunca
tesl!mat yapıldı. Mektep bahçem!zden yapılan ve Hakkı Ak!l (102),
Bünyat Balaban (103), Korhan Abay (104), Me$ure Plat!n (107),
At!lla Dem!rc!o#lu (109), Haluk Levent (113), Candan Erçet!n
(114), Reha Kesk!n (117), Seza S!nanlar Uslu (124), Devr!m Atvur
(124), Tınaz Ek!m (128), Pınar Erba" (138), Aysu Öztay (151) ve
Fransa %stanbul Ba"konsolosu Ol!v!er Gauv!n’!n katıldı#ı P!lav
sohbet! !se 12.00-14.00 saatler! arasında canlı olarak Derne#!m!z!n
YouTube kanalı üzer!nden yayımlandı. D!ler!z k!, ayrı kaldı#ımız,
Mektep bahçem!zde hasret g!deremed!#!m!z son P!lav Günü’müz
olsun. 

Yıl boyunca onl!ne (çevr!m !ç!) olarak yapılan “Sınırsız
Galatasaray Sohbetler!” 22 Mayıs Cumartes! günü, 121. dönemden
Selçuk Kumbasar !le “Çanakkale Sava"ları, Kara Muharebeler!” 12
Haz!ran Cumartes! günü, 107. dönemden Prof. Dr. &afak Sah!r
Karamehmeto#lu !le “Ev Çalı"ma Ortamında Ergonom!” ve 27
Haz!ran Pazar günü !se 127. dönemden Prof. Dr. Murat Karaman
!le “Cov!d 19” ba"lıkları !le devam ett!.  P!lav Günü’müz yakla"ırken,
sohbetler!m!z, 21 Mayıs tar!h!nde 110. dönemden Ared Pont!o#lu
ve 113. dönemden Prof. Dr. Haluk Levent !le  “Tar!h! ve Tar!f!yle
Galatasaray P!lavı” ve 1 Haz!ran tar!h!nde 122. dönemden Sedat
Do#an ve 113. dönemden Prof. Dr. Haluk Levent !le  “A%HM
Kararının Türk Futboluna ve Galatasaray’a Etk!ler!” ba"lıkları !le
devam ett!. Okur Yazar Bulu"maları’nda !se 27 Mayıs Per"embe
günü 118. dönemden Gökçen Orhan !le “Emanet Kalp” ve 10
Haz!ran Per"embe günü !se Büke Uras’la “Balyanlar - Osmanlı
M!marlı#ı ve Balyan Ar"!v!” k!tapları hakkında konu"tuk. 

Galatasaray Spor Kulübü’nün “Ola#an Seç!ml! Genel Kurul
Toplantısı” da Haz!ran ayında Cam!amızı hareketlend!rd!. 19 Haz!ran
2021 Cumartes! günü yapılan seç!m önces!nde ba"kan adayları 13
Haz!ran 2021 Pazar günü Derne#!m!zden yapılan canlı yayında
projeler!n! Cam!amız !le payla"tılar, sonrasında !se 16, 17 ve 18 Haz!ran
tar!hler!nde Derne#!m!z lokal!nde düzenled!kler! kokteyller !le
üyeler!m!zle bulu"tular. Seç!m sonunda ba"kanlı#a seç!len Burak Elmas
ve ek!b! !se 21 Haz!ran Pazartes! günü Derne#!m!zde düzenled!#!m!z
ak"am yeme#!nde a#ırlandı. 

Yasakların son bulmasıyla b!rl!kte, pandem! neden!yle 2020 yılında
ve 2021 yılının Mart ayında yapılamamı" olan yen! üyeler!n “D!van
Berat Tören!” de 2 Temmuz 2021 Cuma günü Derne#!m!z lokal!nde
yapıldı. D!van seç!m!m!z !se 3 Temmuz 2021 Cumartes! günü
gerçekle"t!. Seç!m sonucunda, ba"kanlı#a 104. dönemden Reha B!lge,
ba"kan vek!l! görev!ne 109. dönemden Volkan Karsan, raportör görev!ne
!se 116. dönemden Mehtap Karacan seç!lm!"lerd!r. Aynı tar!hlerde,
Derne#!m!ze ve Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olmak !steyen
mezunlarımız, Dernek lokal!m!zde üyeler!m!z !le bulu"arak !ht!yaç
duydukları referans !mzaları tamamladılar. 

CEM!YETTEN HABERLER

P

Soldan sa"a: Vecihi Tokuç, Berk Kutengin, Burak Elmas, Haluk Camcı, E#ref Hamamcıo"lu, 

Fidel Berber, Ru#en Çakır, !brahim Özdemir, Metin Öztürk, Tolga Özbabacan
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2021 yılında ba!ladı"ımız “Sarı Kırmızı Sa"lık Sohbetler#”
ser#s#n#n #lk etk#nl#"#nde, 25 Mayıs Salı 109. dönemden, Yönet#m
Kurulu üyem#z Prof. Dr. Nurper# Gaz#o"lu ve 149. dönemden
$stanbul Ün#vers#tes# $stanbul Tıp Fakültes# 4. sınıf ö"renc#s#
%evval Zeynep Suba!ı moderatörlü"ünde, 115. dönemden Prof.
Dr. D#lek Nec#o"lu #le "$nme (Stroke)" konusunu konu!tuk. 

Sa"lık Sohbetler#m#z, 29 Haz#ran Salı günü 127. dönemden
Prof. Dr. Murat Karaman ve Koç Ün#vers#tes# Tıp Fakültes# 4. sınıf
ö"renc#s#, 148. dönemden Ömer Tarık Esengür'ün
moderatörlü"ünde, 96. dönemden Prof. Dr. $brah#m Hızalan
katılımı #le "Vert#go" ba!lı"ında,  28 Temmuz Çar!amba günü,
Prof. Dr. Nurper# Gaz#o"lu ve 150. dönemden Cerrahpa!a Tıp
Fakültes# 4. sınıf ö"renc#s# Ozan Er'#n moderatörlü"ünde, 119.
dönemden Med#kal Onkoloj# Uzmanı Duygu Toros Der#n #le
"Kanser" ba!lı"ında, 24 A"ustos Salı günü, Prof. Dr. Murat
Karaman ve 151. dönemden Bahçe!eh#r Ün#vers#tes# Tıp Fakültes#
3. sınıf ö"renc#s# Ker#m Furkan Kada"an'ın moderatörlü"ünde,
118. dönemden Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan #le
"Cov#d Kalb#m#z# Kırdı" ba!lı"ında, 28 Eylül Salı günü, Prof. Dr.
Nurper# Gaz#o"lu ve 148. dönemden Acıbadem Ün#vers#tes# Tıp
Fakültes# 5. sınıf ö"renc#s# Alara U"tur moderatörlü"ünde, Prof.
Dr. Murat Karaman #le "Uyku Apnes# ve Horlama" ba!lı"ında ve
18 Ek#m Pazartes# günü #se Prof. Dr. Murat Karaman ve 152.
dönemden Cerrahpa!a Tıp Fakültes# 2. sınıf ö"renc#s# Zeynep
Atalay'ın moderatörlü"ünde, 111. dönemden Prof. Dr. Ertu"rul
Gaz#o"lu #le "Meme Kanser#" ba!lı"ında devam ett#. 

14 Haz#ran tar#h#nde #se, Fransa Büyükelç#s# Herve Magro;
Ba!kanımız F#del Berber ve Derne"#m#z Genel Sekreter# Tolga
Özbabacan’ı Fransız Sarayı'nda a"ırladı. Fransa $stanbul
Ba!konsolosu Ol#v#er Gauv#n, Fransız D#l# $!b#rl#"# Ate!es#
V#ncent Brousse, Türk#ye Fransız Kültür Merkez# Genel Müdürü,
Kültür Etk#nl#kler# ve $!b#rl#"# Müste!arı Jean – Jacques V#ctor’un
da katıldı"ı toplantıda, Derne"#m#z#n, Fransız Hükümet# ve
Fransız Kültür Merkez# #le gerçekle!t#reb#lece"# ortak projeler
hakkında görü!üldü.

4 A"ustos 2021 Çar!amba ak!amı #se 2020 – 2021 e"#t#m & ö"ret#m
yılında mezun olan 153. dönem karde!ler#m#z# Derne"#m#zde
düzenled#"#m#z ak!am yeme"#nde a"ırladık ve mezun#yet co!kularına
ortak olduk. 

19 A"ustos 2021 tar#h#nde #se gelene"#m#z oldu"u üzere, Tevf#k
F#kret’#n A!#yan Müzes# bahçes#ndek# kabr# ba!ında bulu!tuk ve
unutulmaz müdürümüz, !a#r ve dü!ünce adamı Tevf#k F#kret A"abey#m#z#
aramızdan ayrılı!ının 106. yılında, #lkeler# ve b#zlere bıraktı"ı de"erler#
hatırlayarak andık. Aynı gün, Ba!kanımız F#del Berber ve yönet#m kurulu
üyeler#m#z, Tevf#k F#kret’#n makamına atanan, L#sem#z#n yen# müdürü
126. dönemden Prof. Dr. Murat Devel#o"lu’nu makamında z#yaret ett#,
ortak projeler hakkında görü!üldü. 2 Ek#m tar#h#nde #se Müdürümüz,
Derne"#m#zde üyeler#m#z #le bulu!tu. 

3 Eylül 2021 Cuma günü #se, 152 ve 153. dönemler#n, Mektep
bahçem#zde düzenlenen mezun#yet törenler#ne katıldık. Dönemler#n#
derece #le b#t#ren karde!ler#m#z,  Abdurrahman %eref Ödüller#’n#,
Ba!kanımız F#del Berber’den aldılar. Tüm 13. Sınıf ’a geçen karde!ler#m#ze
aramıza ho! geld#n#z d#yor ve ya!amları boyunca ba!arılar d#l#yoruz. 

6 Eylül Pazartes# günü #se y#ne Mektep bahçem#zde düzenlenen törene
katılarak yen# ba!layan e"#t#m ve ö"ret#m yılının co!kusunu karde!ler#m#z
#le payla!tık. 152. ve 153. dönem karde!ler#m#zle #k#nc# bulu!mamızı #se 3
Ek#m Pazar günü Derne"#m#zde gerçekle!t#rd#"#m#z kahvaltımız #le
gerçekle!t#rerek kend#ler#n# kom#te üyeler#m#z #le bulu!turduk,
çalı!malarımız hakkında b#lg# verd#k ve kom#teler#m#ze katılarak genç
görü!ler#n# b#zlere aktarmalarını #sted#k 

17-19 Eylül 2021 tar#hler# arasında, Mekteb-# Sultan# Den#zc#ler#
tarafından Ege Den#z#’nde organ#ze ed#len “GS Trofe 2021”de bulu!tuk;
toplamda 24 tekneyle gelen 67 Galatasaray L#sel# den#zc#m#zle beraber çok
key#&# ve unutulmaz hatıralarla dolu üç gün geç#rd#k. 23 Ek#m tar#h#nde
#se 2021 yılının 2. Trofes# gerçekle!t#r#ld#. Trofe $stanbul’a, GSL Den#zc#l#k
ve Yelken Kulübü üyes# 29 karde!#m#zle beraber toplamda 59 Galatasaray
L#sel# katıldı. 
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A!ustos 2021 Pazar günü Derne!"m"z tarafından "lk kez
organ"ze ed"len “Bodrum Bulu#ması”, yurdumuzu saran
yangınlar neden"yle buruk geçerken, b"r araya geld"!"m"z

Galatasaraylılarla b"rl"kte yaralarımızı sarmak "ç"n
yapab"lecekler"m"z" konu#mak doyurucuydu. Bodrum
bulu#malarının "k"nc"s" "se 8 Ek"m tar"h"nde “Yaza Veda” ba#lı!ı
"le gerçekle#t"r"ld".

B"zler "ç"n çok kıymetl" olan “Galatasaray Ödülü” "se bu yıl y"ne
pandem" #artları neden"yle onl"ne olarak ver"ld". Bu yıl 10.’su ver"len
Galatasaray Ödülü’nün sah"b" son 30 yılını Türk"ye’de çevre
b"l"nc"n"n yerle#mes"ne adamı#, "# adamı ve s"v"l toplum l"der" Al"
N"hat Göky"!"t oldu. 10. kez takd"m ed"len ödülümüzü alan Al"
N"hat Göky"!"t’" "çtenl"kle tebr"k eder"z.

23 Ek"m tar"h"nde "se Kültür-Sanat Bulu#maları’nın "lk
bulu#masını gerçekle#t"rd"k. Arın Alagün (124) ve Berf"n Ek"nc"
(151) moderatörlü!ünde, Al" Y"!"t Pekyener’"n (153) ba#rolünde,
B"lge $y"bozkurt (151) ve Ayça Torun’un (151) yapım ek"b"nde yer
aldı!ı, Roma Kısa F"lm Fest"val" ve San Franc"sco Ba!ımsız F"lm
Fest"val"’ne seç"len “BLACKMAIL” f"lm"n"n göster"m"n"
Derne!"m"zde gerçekle#t"rd"k. Ardından, yönetmen ve oyuncuların
katılımıyla f"lm" tartı#tık. Ve tab"" k", bu yıl da pandem" önces"
oldu!u g"b" Cumhur"yet co#kusunu 29 Ek"m Cuma günü
Derne!"m"zde düzenled"!"m"z reseps"yon "le kutladık. 

Son olarak, yaz aylarında Derne!"m"zde olan b"r de!"#"kl"!" de
s"zlerle payla#mak "ster"z: 30 Haz"ran’da yapılan duyuru "le
Derne!"m"z "#letmes" "haleye açıldı. Gelen tekl"%er de!erlend"r"ld"
ve Derne!"m"z "#letmes"n"n, 2 Eylül 2021 gününden "t"baren “Fuaye
$stanbul Gıda Tur"zm T"caret A.&” ortaklı!ına ver"lmes"ne karar
ver"ld". Bu de!"#"kl"k "le b"rl"kte, 2015-2021 dönem" boyunca
Derne!"m"zde h"zmet veren 117. dönemden Argun Erkaya ve tüm
1481 Tur"zm ve Otelc"l"k A.& çalı#anlarına te#ekkür ed"yoruz. 2021
yılının son Sultan" Derg"s" "le s"zlerle bulu#urken, tüm üyeler"m"ze
ve yakınlarına, tüm Cam"amıza sa!lıklı ve mutlu b"r 2022 yılı
d"yoruz. 2022 yılının Mart ayında yepyen" b"r Sultan" Derg"’de
görü#mek üzere… 

S!MGE ARGÜDEN (127)

aalesef yaz aylarının son günler"nde acı kayıplarımız oldu.
31 A!ustos 2021 tar"h"nde 102. dönemden, yazar, oyuncu
ve t"yatro adamı, 2015 yılı Galatasaray Ödülü’nün ve

“Dümbüllü’nün Kavu!u”nun esk" sah"pler"nden, t"yatro emekç"s"
“Büyük Usta” Ferhan &ensoy A!abey"m"z" 3 Eylül günü Mektep
bahçem"zde düzenled"!"m"z tören "le sonsuzlu!a u!urladık. 

26 Ek"m’de "se “Büyük Usta” Ferhan &ensoy'u b"r kez daha
hatırladık ve Ferhan A!abey"m"z"n büstü, uzun yıllar ya#adı!ı
Bodrum Ger"# köyünde törenle açıldı. Tören"n sunumunu de!erl"
t"yatrocu, Ferhan &ensoy'un kad"m dostu Tarık Pabuççuo!lu yaptı.
Törene; Ba#kanımız F"del Berber, Bodrum Beled"ye Ba#kanı Ahmet
Aras, Heykeltıra# Doç. Esra Sa!lık &enalp, Ferhan A!abey"m"z"n kızı
Derya &ensoy ve e#" El"f Durdu &ensoy katılarak b"rer konu#ma
yaptılar. Törende ayrıca Galatasaraylılar Derne!" Bodrum Tems"lc"s"
M. S"nan Akad "le Mektepl" büyükler"m"z ve karde#ler"m"z"n yanı
sıra, Ger"# sak"nler" de hazır bulundular.

10 Eylül günü "se Derne!"m"z"n ve Kulübümüzün öncek" dönem
ba#kanlarından, Galatasaray Ün"vers"tes" esk" Rektörler"nden,
Türk"ye’n"n yet"#t"rm"# oldu!u en öneml" a!ır ceza profesörler"nden,
sevg"l" Prof. Dr. Duygun Yarsuvat A!abey"m"z" kaybett"k. Kend"s"n"
12 Eylül Pazar sabahı Mektep bahçem"zde düzenled"!"m"z tören "le
sonsuzlu!a u!urladık. Huzurla uyusunlar… 
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Galatasaray Alumni 
Association USA, INC 
Kurulu!u: ABD 1981
Ba!kan: Mehmet Kâm"l Er"!en (GSL120)
Tel: +1(650)740-2225
galatasarayalumn"@gma"l.com
www.gsusaalumn".org

Yurtdı!ındaki Galatasaraylı Kurulu!lar

The Galatasaray (U.K.) 
Charity Fund 
Kurulu!u: #ng"ltere 1986
Ba!kan: Ne!e Ceren Tosun (GSL134)
Tel: +44 7738 670 341

Amicale de Galatasaray 
Kurulu!u: Fransa 1984
Adres: 21 Rue Vauquel"n 75005 Par"s
Ba!kan: Berkan Üres"n (GSL133)
Tel: +33 668 41 40 40
www.am"cale.gs

Association Européenne 
des Anciens de Galatasaray 
Kurulu!u: #sv"çre 1983  
Ba!kan: Barı! Onur B"lg"ç (GSL147)
Tel: +41786671855 - www.aedag.ch -
"nfo@aedag.ch

Assoc"at"on Européenne des Anc"ens de
Galatasaray (AEDAG), Avrupa’dak" "lk
Galatasaraylılar Derne$" olarak 1983
yılında kurulmu!tur. Galatasaray L"ses"
ya da Ün"vers"tes"nde okumu!,
#sv"çre'de bulunan, sayıları yüze
yakla!an mezunlar "ç"n etk"nl"kler
düzenler, Galatasaray P"lavı'nı organ"ze
eder, Galatasaraylıların b"rl"ktel"$"n"
sürdürmey" amaçlar. Genç GSL
mezunlarının #sv"çre’ye entegrasyonuna
ve e$"t"mler"ne destek olmayı da
hede%er. Önümüzdek" Kı! P"lavı 4
Aralık saat 18.00’de Cenevre’de
P"deFactory restoranında
gerçekle!ecekt"r.

Verein Ehemaliger Schüler 
des Galatasaray Gymnasium 
in Deutschland E.V. 
Kurulu!u: Almanya 1991
Ba!kan: Enver Nar"n (GSL96)
E-Ma"l: enver@enver-nar"n.de

Galatasaray Association
de Monaco 
Kurulu!u: Monako 1997 
Ba!kan: Al" Fuat D"r"ker (GSL71)
#let"!"m "ç"n: Al" Nejat Alpat (GSL138) 
Tel: (555) 717 86 87
galatasarayassoc"at"ondemonaco@gma"l.com

Les Anciens de Galatasaray 
au Benelux
Kurulu!u: Belç"ka 1989 
Adres: Strombeek-Beverselaan N° 9
1860 Me"se
Ba!kan: Met"n Koyuncu (GSL113)
Ba!kan Yardımcısı: #rem Met"n (GSL127)
#let"!"m Sorumlusu: #lke Yılmaz (GSL134)
Tel : + 32 472 598 400

AGSB, 1989 yılında resm" olarak Belç"ka'da
kurulmu!tur.  Ancak gayr"resm" olarak 
1958'den bu yana P"lavlarımız buradak"
ab"ler"m"z"n evler"nde düzenlenm"!t"r
(#lhan Türegün, Onur &aykan, Feth"
Dem"rc", Alev Sönmez, Mehmet Adem
Çubukçu, Büyükelç" Muharrem Nur"
B"rg"...). Brüksel'de her ayın "lk salı günü
yemek, kasım ayının son pazar günü Kı!
P"lavı ve mayıs ayının son pazar günü de
Yaz P"lavı düzenlenmekted"r.

Verein Ehemaliger Schüler von
Galatasaray Lisesi in Österreich
Kurulu!u: Avusturya 1992
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2021 yılında 113. dönem
mezun!yet!n!n 40. yılını
kutladı. Mekteb!m!zdek! bazı
alanların onarımını üstlenen
113. dönem!n mesajını 
s!zlerle payla"ıyor ve 
daha uzun yıllar b!r arada
olmalarını d!l!yoruz. 

a!am pek çok kapı açar
önümüze..."lk kapı,
a#lem#z#n sıcak ve güven

dolu çatısına açılır. Büyüdükçe
hem kapılar hem çatılar ço$alır. 
Bazıları b#r b#nadan daha fazlası
olmaz b#z#m #ç#n; #ç#nden geç#p
g#der#z. Bazılarından #se h#çb#r
zaman g#demey#z; g#tmey#z...

Mezun#yet#m#z#n kırkıncı yılında,
hayatımızın tartı!masız en büyük
kapısı ve en de$erl# çatılarından
b#r# olan okulumuzun Grand-Cour
tr#bünler#n# ve alt kat e$#tsel kol
odalarının b#r kısmını onarmanın
mutlulu$unu ya!ıyoruz.

Çatımız hep var olsun, 
kapımız hep açık olsun.

113. Dönem

Y



SULTAN! DERG! • KASIM 2021 9

CEM!YETTEN HABERLER



CEM!YETTEN HABERLER

SULTAN! DERG! • KASIM 202110

alatasaraylılar Derne!" tarafından ver"-
len “Galatasaray Ödülü” sah"b"n" buldu.
#lk" 2012 yılında ver"len ödülün, bu yılk"

teması “Çevre” olarak bel"rlend". Çevre alanında
uzmanlıkları, eylem ve söylemler"yle öne çıkan
k"$"ler arasından jür"n"n Galatasaray Ödülü’ne
layık gördü!ü "s"m, "$ dünyasının ve s"v"l toplu-
mun öncüler"nden, Tekfen Hold"ng kurucula-
rından Al" N"hat Göky"!"t oldu. 

Tevf"k F"kret Salonu’nda gerçekle$t"r"len ödül tören", geçen yıl oldu!u
g"b" bu yıl da pandem" $artları neden"yle sanal olarak gerçekle$t". Tören,
Youtube’dan 20 Ek"m 2021 saat 21.00’den "t"baren canlı olarak "zlend".

Galatasaraylılar Derne!"’n"n alanlarında fark yaratan f"k"r önderler"ne
takd"m ett"!" Galatasaray Ödülü’nün 2021 yılı sah"b" bell" oldu. Bu yıl
“Çevre” ba$lı!ı altında ver"len ödüle, 96 yıllık ya$amının son 30 yılını Tür-
k"ye’de çevre b"l"nc"n"n yerle$mes"ne adamı$, "$ adamı ve s"v"l toplum l"der"
Al" N"hat Göky"!"t layık görüldü. Ödül gerekçes"nde, Al" N"hat Göky"!"t’"n
geçm"$ten bugüne Türk"ye’de çevre b"l"nc"n"n yerle$mes" ve çevre sorunla-
rıyla mücadele yolunda yürüttü!ü çok yönlü, öncü ve yol göster"c" çalı$ma-
ları vurgulandı. 

Türk"ye Erozyonla Mücadele, A!açlandırma ve Do!al Varlıkları Koruma
Vakfı (TEMA) ve Çevre Dostu Ye$"l B"nalar Derne!" (ÇEDB#K) kurucu
onursal ba$kanı olan Al" N"hat Göky"!"t’"n kend" adını ta$ıyan ANG Vakfı
aracılı!ıyla e$"n"n anısına #stanbul’da kurdu!u 50 hektarlık Nezahat Gök-
y"!"t Botan"k Bahçes" de #stanbul’un ortasında b"r vaha n"tel"!" ta$ıyor. 

Ba$kanlı!ını Galatasaraylılar Derne!" esk" Ba$kanlarından yazar ve ya-
yıncı Reha B"lge’n"n üstlend"!" Galatasaray Ödülü Seç"c" Kurulu’nda Gala-
tasaraylılar Derne!" Ba$kanı F"del Berber’"n yanı sıra Sa"t Mısırlıo!lu, Doç.
Dr. Reha Yolalan, Prof. Dr. Al" Ergur, Nurten Yalçın Erüs, Ömer Madra,
Nükhet Barlas, Ilgaz Gürsoy ve Nur$en Numano!lu yer aldı. 

#lk" 2012 yılında ver"len Galatasaray Ödülü’nü bugüne kadar, dünyanın
en saygın ekonom"stler" arasında yer alan Prof. Dr. Daron Acemo!lu, ro-
matoloj" alanında, Behçet Hastalı!ı, A"lev" Akden"z Ate$" tedav"ler"nde ba-
$arılı çalı$maları ve tıp b"l"m"ne üstün katkıları bulunan%Prof.%Dr.%Ahmet
Gül, ba$arılı "let"$"mc", yazar ve gazetec" Hıfzı Topuz, yazar, oyuncu ve t"-
yatro "nsanı Ferhan &ensoy, hukuk alanında uluslararası düzeyde çalı$ma-
ları bulunan I$ıl Karaka$, emekl" büyükelç", esk" m"lletvek"l" ve yazar &ükrü
Elekda!, "n$aat yüksek mühend"s" Fuat D"r"ker, kö$e yazarı%Al" S"rmen;%ga-
zetec" ve yazar%Orhan Karavel" ve gazetec" Ru$en Çakır almı$tı.

Pınar Erba$’ın (138) sundu!u tören, pandem" $artları neden"yle sanal ola-
rak gerçekle$t".  Youtube’dan canlı yayımlanan törene çevre ve sürdürüle-
b"l"r gelecek alanında öneml" m"syonlar üstlenm"$ olan Sosyal G"r"$"mc"
Ebru Baybara Dem"r, Akadem"syen Ethemcan Turhan ve genç çevre akt"-
v"st" Den"z Çev"ku$ da b"rer v"deo mesajıyla katıldı. Tören, Seç"c" Kurul
Ba$kanı Reha B"lge’n"n açılı$ konu$ması ve Galatasaraylılar Derne!" Ba$-
kanı F"del Berber’"n ödülü takd"m"yle devam ett". 

Reha B!lge: “Sayın Al! N!hat Göky!"!t, özell!kle a"ır
b!r !kl!m kr!z! olarak !nsanlı"ı bekleyen tehl!key! ve
çevresel sorunları çok önceden görerek harekete geç-
m!#t!r.”

Galatasaray Ödülü’nün "lk kez 2012 yılında ver"ld"!"n" hatırlatan Reha
B"lge; bu yılk" ödül gerekçes"n" $u $ek"lde açıkladı: “Sayın Al" N"hat Gök-
y"!"t ömrünün büyük b"r kısmını Türk"ye’de çevre b"l"nc"n"n yerle$mes" ve
çevre sorunlarıyla mücadeleye vakfetm"$; bu alanda çok yönlü, öncü ve yol
göster"c" çalı$malar yürütmü$tür. Bugünün dünyasında özell"kle a!ır b"r
"kl"m kr"z" olarak "nsanlı!ın kar$ı kar$ıya kaldı!ı tehl"key" ve çevresel so-
runları çok önceden görerek harekete geçm"$t"r. Al" N"hat Göky"!"t, çevre
alanında faal"yet gösteren s"v"l toplum kurulu$larının kurulu$una önayak
olmu$; b"yoçe$"tl"l"kten erozyona, çevre dostu b"r kentle$meden kırsal kal-
kınmaya kadar pek çok çevre odaklı projeye sürekl" destek sa!lamı$tır.
Sayın Al" N"hat Göky"!"t’"n sürdürdü!ü bu çalı$malarıyla ülkem"zde çevre
b"l"nc"n"n olu$ması yönünde üstlend"!" etk"ley"c" ve öncü rol, Seç"c" Kuru-
lumuz tarafından saygı ve takd"rle de!erlend"r"lm"$ olup, 2021 Galatasaray
Ödülü'nün kend"s"ne ver"lmes" oy b"rl"!"yle kararla$tırılmı$tır.”

G

Galatasaray Ödülü
Ali Nihat Gökyi"it’in Oldu

1

Galatasaraylılar Derne"i Ba#kanı Fidel Berber, Ali Nihat Gökyi"it’i evinde ziyaret ederek
ödülünü takdim etti.$
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Al! N!hat Göky!"!t: “Sorunlara çare ararken ba#kala-
rını suçlamak yer!ne, ‘b!z ne yapab!l!r!z?’ d!ye sorgu-
lamanın daha yapıcı oldu"una hep !nandım.”

Al! N!hat Göky!"!t, pandem! #artları neden!yle ödülünü ev!nde Galatasa-
raylılar Derne"! Ba#kanı F!del Berber’den aldı, ödül geces!ne !se b!r v!deo
mesajı !le katıldı. Yaptı"ı konu#mada Galatasaray g!b! saygın b!r cam!adan
ödül almanın gurur ver!c! oldu"unu ve bu ödülün çevreyle !lg!l! olmasının
kend!s!n! daha da mutlu ett!"!n! vurgulayan Göky!"!t #öyle devam ett!:

“$nsano"lu artan #!ddette do"ayı tahr!be ba#ladı. Do"al varlıklar ba#ta top-
rak, su, hava, ye#!l örtü, b!yoloj!k çe#!tl!l!k olmak üzere artı# ve yen!lenme-
ler!nden daha hızlı tüket!lmeye, k!rlet!lmeye, yok ed!lmeye ba#landı. Bu
derece tahr!p ed!len dünyamızda çöller gen!#lemeye, sulak alanlar ve göller
daralmaya ba#ladı. Yer altı suları çek!l!rken, bazı neh!rler den!ze ula#amadı.
Avusturya’nın yüz ölçümü kadar orman her yıl dünyamızı terk ed!yor. Dün-
yamıza ve !nsanlı"a ne faydaları oldu"unu ke#fedemeden bazı türler gün be
gün kaybolmakta. Bunların net!ces!nde ba#ımıza dert ya"ıyor. $#te su san-
cısı, gıda güvenl!"!ndek! tela#, !kl!m de"!#!kl!"!, do"al afetler!n sayısı ve #!d-
det!ndek! artı#lar artık günlük ya#antımızın !ç!nde. Bunların ba# sebeb!,
do"anın tahr!b!. Bunların arasında do"al varlıkların tahr!b! çok öneml!,
çünkü ekos!stem! ayakta tutan bu do"al varlıklar.”

Çevrey! korumak !ç!n herkes!n üstüne dü#en! yapması gerekt!"!n! hatır-
latan Göky!"!t, yürüttü"ü çalı#malarla !lg!l! olarak #unları söyled!: “Bu so-
runlara çare ararken ba#kalarını suçlamak yer!ne “b!z ne yapab!l!r!z?” d!ye
sorgulamanın daha yapıcı oldu"una hep !nandım. Bu g!b! yardımların uzun
vadel! olarak vakı%ar üzer!nden yapılması da çok öneml!. Kurucusu oldu-
"um TEMA g!b! vakı%ar bu yolda çok kıymetl! h!zmetler !fa ed!yor. Öz var-

lık ve bütün harcamalarını kar#ılayarak kurdu"um ANG Vakfı !se daha z!-
yade b!yoloj!k çe#!tl!l!k üzer!nde yo"unla#arak uzun vadel! !#lere yönelm!#
bulunuyor. B!tk! dünyasını koruyan ve tanıtan botan!k bahçeler!n!n görev!
çok öneml!. ANG Vakfı’nın !lk projeler!nde bunları ele aldık. $stanbul’da
otoyol kav#a"ında b!r botan!k bahçes!, ayrıca !k! ün!vers!tem!ze a!t y!ne !k!
botan!k bahçes!n!n kurulu#una ve akt!f görev yapmasına destek olduk.” 

Göky!"!t sözler!n! #öyle sürdürdü:

“Dünya kara sathının b!nde altısında yerle#m!# olan ülkem!z, b!tk! dün-
yasının b!nde 26’sını ya#atmakta. Bu muhte#em zeng!nl!"! kayda almak !ç!n
30 c!lt olaca"ı tahm!n ed!len ‘Res!ml! Türk!ye Florası’ bahçem!zde hazırlan-
makta. Bu küll!yat, akadem!syenler!n ve b!tk! ressamlarının katkıları ve bah-
çem!z!n müdürü Prof Dr. Ad!l Güner’!n ed!törlü"ü altında hazırlanıyor.
Ormanlarımızın ço"unlu"u ya#lı ve do"al ormanlar. Bu b!yoloj!k zeng!nl!-
"!m!z!n çok öneml! b!r kısmı bu ormanlarda ya#amakta. Ormanlar üzer!nde
kereste ve odun g!b! !ht!yaçlar neden!yle yaratılan baskıyı azaltmak üzere
b!r proje gel!#t!rd!k. Bu proje a"aç tarımı projes!d!r ve ormansız alanlarda
hızlı yet!#en a"aç türler!yle eyleme geçm!# bulunuyoruz.”&& 

F!del Berber: “$kl!m kr!z! göz ardı ed!lemeyecek kadar
büyük b!r tehl!ke.’’

Galatasaraylılar Derne"! Ba#kanı F!del Berber !se törende yaptı"ı konu#-
masında, Galatasaray L!ses! ve Galatasaray E"!t!m Kurumlarının 540 yıldır
pek çok alanda Türk!ye’ye n!tel!kl! !nsanlar yet!#t!rd!"!n! !fade ett!. Galata-
saraylılar Derne"!’n!n 113 yıldır öncü ve !ler!c! yapısıyla Galatasaray L!se-
s!’nde okumu# olanların ortak bulu#ma noktası oldu"unu !fade eden Berber,
“B!zler Galatasaray’da e"!t!m almı# olmayı sadece b!r #ans olarak görmüyo-
ruz. Galatasaray’da okumu# olmak b!zlere ülkem!ze, toplumumuza ve ya#a-
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dı!ımız dünyaya kar"ı büyük b#r sorumluluk yüklüyor. Kend# alanlarında
üstlend#kler# m#syonla, aldıkları yolla ve yol gösteren k#ml#kler#yle daha #y#
b#r dünya #deal#ne katkı sunanları takd#r etmek amacıyla olu"turdu!umuz
ödül programında her yıl farklı b#r tema üzer#nde duruyoruz. Bu yılk# ko-
numuz olarak; kar"ı kar"ıya kaldı!ı ola!anüstü baskı kar"ısında ger# dönü"ü
olmayacak noktaya gelen çevrey# seçt#k. Çevre ve #kl#m kr#z#n#n, küresel
ısınmadan kaynaklanan tehd#tler#n çocuklarımız ve gelece!#m#z #ç#n göz
ardı ed#lemeyecek kadar büyük tehl#ke olu"turdu!una #nanıyoruz. Yakla"ık
7 ay süren Seç#c# Kurul toplantılarında çok kıymetl# adaylar de!erlend#r#ld#
ve n#hayet#nde Türk#ye’de çevre b#l#nc#n#n gel#"mes#ne önayak olan çalı"ma-
ları #le Al# N#hat Göky#!#t ödüle layık görüldü’’ ded#.

Al! N!hat Göky!"!t K!md!r?

1925 Artv#n do!umlu A. N#hat Göky#!#t, l#sans e!#t#m#n# 1946 yılında
Robert Kolej’de, yüksek l#sansını 1948 yılında M#ch#gan Ün#vers#tes#’nde $n-
"aat Mühend#sl#!# dalında tamamlamı"tır.

1956 yılında, ortakları Feyyaz Berker ve Necat# Akça!lılar #le b#rl#kte bu-
günkü Tekfen Hold#ng’#n nüves# olan FNN Mü"av#r Mühend#sl#k F#rması’nı
kuran Göky#!#t, o tar#hten #t#baren Tekfen’#n 50’y# a"an grup "#rket#nde yö-
net#m kurulu üyel#!# veya ba"kanlık görevler#nde bulunmu"tur. A. N#hat
Göky#!#t, 2015 yılında Tekfen Hold#ng Yönet#m Kurulu Ba"kanlı!ı görev#n-
den ayrılarak, Yönet#m Kurulu’nun öner#s# ve kararıyla Kurucu ve Onursal
Ba"kan sıfatını almı"tır.

Dünyanın en büyük ö!renc# te"k#latı AIESEC-Türk#ye’n#n de kurucusu
olarak 35 yıl süreyle Danı"manlar Yüksek Kurulu Ba"kanlı!ını yapan Gök-
y#!#t, TÜS$AD (Türk Sanay#c# ve $" Adamları Derne!#) ve DE$K (Dı" Eko-
nom#k $l#"k#ler Kurulu) Kurucu Üyes# olup, 1988-2005 yılları arasında DE$K
ve 1985-1987 yılları arasında TÜS$AD Yönet#m Kurulu üyel#kler#nde bu-
lunmu"tur. 10 yıl süreyle DE$K bünyes#nde Türk-BDT $" Konseyler# Ba"-
kanlı!ı ve Karaden#z $" Konsey#’nde Türk#ye Tems#lc#l#!# görevler#n# #fa eden
Göky#!#t, Gürc#stan ve Kırgız#stan $stanbul Fahr# Konsolosu ve Gürc#stan

onursal vatanda"ıdır. Hâlen, DE$K %eref Üyes# ve TÜS$AD Onursal Üye-
s#’d#r.

N#hat Göky#!#t, ÇEDB$K (Çevre Dostu Ye"#l B#nalar Derne!#) ve TE-
MA’nın (Türk#ye Erozyonla Mücadele, A!açlandırma ve Do!al Varlıkları
Koruma Vakfı) Kurucu Onursal Ba"kanı’dır. TEMA Vakfı’nın çevre, do!al
varlıkları koruma ve kırsal kalkınmaya yönel#k #lk projeler#n#, sponsorlu-
!unu üstlenerek hayata geç#rm#"t#r. Bunlardan Cam#l# Beldes# Sürdürüleb#l#r
Kalkınma Projes#, 2002 Johannesburg Dünya Z#rve Konferansı’nda (World
Summ#t on Susta#nable Development) ödüle layık görülmü"tür.

Kend# adını ta"ıyan ANG Vakfı aracılı!ıyla, e"#n#n anısına $stanbul’da 50
hektarlık b#r alan üzer#ne Nezahat Göky#!#t Botan#k Bahçes#’n# (NGBB)
kuran A. N#hat Göky#!#t, aynı zamanda dünya barı"ına h#zmet eden öneml#
kültür sanat kurumlarından b#r# olan Tekfen F#larmon#’n#n kurucusudur.

Göky#!#t’e Akden#z Ün#vers#tes# tarafından Çevre H#zmet Ödülü; Çuku-
rova, Bo!az#ç# ve Gaz# Osman Pa"a Ün#vers#teler# tarafından Fahr# Doktora
unvanı ver#lm#"t#r. 1997 yılında T.C. Cumhurba"kanlı!ı Devlet Üstün H#z-
met Madalyası ve 2010 yılında TBMM tarafından Üstün H#zmet Ödülü #le
ödüllend#r#len A. N#hat Göky#!#t, 2009 yılında Ernst&Young tarafından
Schwab Foundat#on Soc#al Entrepreneur of the Year (Yılın Sosyal G#r#"#m-
c#s#) ödülüne layık görülmü"tür.

B!r M!henk Ta#ı Olarak Aral Gölü Belgesel!

1990’lı yıllarda, dünyanın en büyük dördüncü #ç den#z# olan Aral Gö-
lü’nün haz#n h#kâyes#n# b#r belgeselde gözler önüne seren Al# N#hat Göky#-
!#t, ekonom#k get#r# u!runa ekoloj#k dengeler#n bozulmasına ve gölün
etrafının çölle"mes#yle gerek b#yoçe"#tl#l#!#n#n ölümüne gerekse yöre halkı-
nın fak#rle"mes#ne sebep olan yanlı"a d#kkat çek#yor. Eko-ekonom# kavra-
mının önem#n# bu proje ves#les#yle kavrayan ve sah#plenen Al# N#hat
Göky#!#t, bundan sonrak# tüm projeler#nde ekoloj# #le ekonom#n#n b#rb#r-
ler#yle barı" ve denge #çer#s#nde olmasına büyük özen göstermekted#r.
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Kitap, rozet, pul,
pano, kadeh, 
t-shirt, fincan, 
aksesuar... 

100 TL ve üzeri sipari!lerde
Türkiye'nin her noktasına
ücretsiz gönderim.
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Galatasaraylılar Derne"i resmi satı! sitesi

Ta! pano Mektepten Sonra Daimi Yuva
Yazar: Doç. Dr. Seza Sinanlar Uslu (124)

Fincan 

Ta! pano

Mekteb-i Sultani Denizcileri Flaması Mineli rozet

Rakı kadehi 

150. yıl sweatshirt

Altın Rozet 
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ıl 1937… Ortaköy’de, !lkokulda Galatasa-
raylılı"a !lk adımlarını atmı#, ya#amları
boyunca da b!rb!rler!nden ayrılmayacak

olan !k! arkada#: Ras!n Örsan ve Özcan Özgür.
Galatasaraylı olmanın yanı sıra !k!s! de Bakır-
köy’ün Zeyt!nl!k Mahalles!’nden, Ebüzz!ya Cad-
des!’nde b!rb!r!ne kom#u !k! leb!derya ev!n
çocuklarıdırlar. Karneler!n! alırlar, kâh den!z
kâh sokak güzel b!r yaz tat!l!
geç!p g!tmeye ba#lar. Ama o yaz
tat!l!n!n sıcak b!r temmuz gü-
nünde !k! çocu"un da ömür boyu
unutamayacakları, onları ya#am-
ları boyunca etk!leyecek çok
öneml! b!r olay olur. Ras!n
Örsan’ın anılarında yazmı# ol-
du"u g!b! aynen satırlarından ak-
taralım:  

“Atatürk gel!yor! Atatürk gel!yor!”
“O da nes!, Atatürk mü gel!yor? Yok canım!”
“Olacak #ey m!? Atatürk’ün bu kenar mahal-

lede !#! ne? Bu sıcakta koca Türk!ye’de ba#ka g!-
decek yer bulamamı# mı?”

Cumbanın penceres!nden baktım. B!z!m
Ebüzz!ya Caddes!’nde b!rkaç adam ko#u#turup
sa"a sola seslen!yordu. Cev!zl!k Mahalles! halkı
bu !nanılmaz haber! daha duymamı# veya duy-
mu# da “had! canım sen de”lerle geç!#t!r!-
yordu… Ortada b!r fevkaladel!k yoktu. 

B!rden çok uzaklardan, bostanın önünden !k!
motos!klet bel!rd!. Arkasında da s!yah b!r oto-
mob!l, kamyon kadar büyük b!r l!muz!n. Yarım
dak!ka geçmem!#t! k! motos!kletler, d!reks!-
yonda ba#ları m!"ferl! pol!slerle gel!p tam
b!z!m ev!n önünde fren yaptılar. L!muz!n de

arkalarında durdu. Ön kapılar açıldı. Omuzu kordonlu b!r subay ve
koyu renk ün!formalı b!r #oför süratle fırlayıp arka kapıyı açtılar.

Aaaa! Otomob!lden Atatürk çıkıyordu. “Yapma etme, sah! m! be
yahu?”, “Görsem gözler!me !nanmam!” derler ya, !#te öyle! Atatürk
cekets!zd!. Yazlık haf!f b!r #ey g!y!nm!#t!. Yanında Bakırköy’ün s!vr!
sakallı Ermen! tellalı… Tellal b!r #eyler anlatıyor, Atatürk de önüne
bakarak d!nl!yordu…

Aradan geçen be# dak!ka !ç!nde Ebüzz!ya Caddes!’n!n #ek!l #ema!l!
de"!#m!#, $st!klâl Caddes! g!b! hareketl! b!r yer olmu#tu. Motos!kletl!
pol!slere çar#ı karakolundan !lt!hak eden mahall! pol!sler caddey!

mümkün mertebe açık tutmaya gayret ed!yor-
lardı. Ama kaldırımlar dolmaya ba#lamı#tı.

Gaz!no bombo#… Halk gaz!nolara ancak ak-
#ama do"ru sökün eder. Atatürk gaz!nonun
bahçes!ne g!rd!. Gal!p Bey’!n o"lu Adnan Ab!
ve !k! garson ko#u#tular, esas vaz!yete geçt!-
ler…

Atatürk b!r masaya oturmu#, Adalar’a bakı-
yor, arada b!r de yanı ba#ında duran Adnan
Ab!’ye b!r #eyler soruyordu. Adnan Ab! yerlere
kadar e"!l!p ger! çek!ld!, !çer! g!rd!. B!raz ötede,
ba#ka b!r masanın ba#ında da yaver ayakta
bekl!yordu.

$k! dak!ka kadar geçt!. Adnan Ab! ve garson-
lar tekrar gözüktüler. B!r teps!de b!ra get!r!yor-
lardı. Atatürk den!ze baka baka, d!nlene
d!nlene b!rasını yudumladı. Y!ne Adnan Ab!
!le konu#tu. Sonra kalkıp gaz!nodan çıktı.
Ebüzz!ya Caddes!’nde otomob!l!ne do"ru yü-
rümeye ba#ladı. Hele #!md! b!z!m ev!n etrafı,
!"ne atsan yere dü#mez dey!m!, hınca hınç dol-
mu#tu. Önümüzdek! ıhlamur a"açlarına tır-
mananlar, bahçe kapısına abananlar, b!rb!r!n!n
sırtına çıkanlar, çocuklarını omuzlarına almı#
babalar, ya#lı kadınlar, dedeler… Ev halkı pen-
cerelere toplanmı#; çatılara, damlara kadar her
taraf !"ne atsan yere dü#mez hâle gelm!#t!. Bu
kadar !nsan on be# dak!kada nereden çıktı
geld!? Hayret!
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Ben ufak tefek vücudumla kes!f !nsan sa"arının arasından ko-
layca sıyrıldım. B!z!m ev!n önünde !lk sıraya geç!p kaldırım kena-
rında üs kurdum. #$te, orada ya$adı%ım bu b!r buçuk dak!kalık
zaman süres!, ben!m b!lahare ya$ayaca%ım yarı sak!n, yarı fırtınalı
hayatımın en kıymetl!, en unutulmaz dak!kalarını husule get!rd!.
Atatürk, a%ır a%ır yürüyerek !k! metre kadar önümden geç!yordu.
Kolumu uzatsam dokunab!l!rd!m. Sa% el!nde b!r s!gara, sol el!
pantolonunun ceb!nde. Ka$lar çatık, ba$ açık, sarı saçları yen! es-
meye ba$layan poyrazda haf!&en dalgalanıyor…

Üstünde bej renk b!r !pek gömlek, beyaz keten pantolon, podö-
süet ayakkabılar… Ayaklarının uçlarını b!raz dı$arı basarak b!r
manken g!b! ahenkl! yürüyordu. Güzel, yakı$ıklı adamdı. Havası,
zarafet! b!r ba$ka !d!…

Evde sık sık adı geçen, okulda ö%retmenler!n a%zından dü$me-
yen; gazetelerde, derg!lerde büyük boy foto%ra"arı sayfaları kap-
layan bu efsanev! adamı !k! dak!ka kadar !ç!me s!nd!re s!nd!re
seyrett!m. Sek!z ya$ının verd!%! taptaze çocuk zekâsını harekete
geç!r!p her san!yey! ayrı ayrı tesp!t ett!m. O zamanlar bulutlar ar-
dında !nsanüstü b!r kudret g!b! kabul ett!%!m, ancak yaptı%ı !$ler!n
büyüklü%ünü, bıraktı%ı eser!n azamet!n! olgun ya$a gel!nce !drak
etmeye ba$ladı%ım ebed! $ef!m!z!n f!z!ksel varlı%ını kafama, z!h-
n!me !y!ce perç!nled!m. 

Atatürk, otomob!l!ne yürüdü. L!nkoln l!muz!n, Par!s!’ler!n ev!-
n!n önünde manevra yapıp dönmü$tü. Atatürk yaver!n!n açtı%ı
kapıdan otomob!l!ne b!nd!. Motos!kletler homurdandı. Arkadan
da L!nkoln harekete geçt!. Ebüzz!ya Caddes!’n! tak!ben, çar$ı !st!-
kamet!ne do%ru gözden kayboldular…

Bu olaydan b!r yıl sonra, gözler!n! ebed!yete kapatacak Atatürk,
tüm Galatasaraylı çocuklar g!b! onların da yürekler!nde ya$amaya
devam eder. Ancak, her !k!s! de ömür boyu, 10 Kasım günler!nde
b!r ba$ka ayrıcalık ve güzell!k ya$arlar anılarında…

1946-47 ders yılında okulu b!t!r!p d!plomalarını alan !k! Gala-
tasaraylı “can” arkada$tan, Özcan Özgür, uzun yıllar önce terk-!
dünya eder. Geçen yıllarda kaybett!%!m!z Ras!n Örsan !se gençl!k
yıllarında #sveç’e g!der, orada m!marlık okur, evlen!r ve çok saygın
b!r m!mar olur. Zaman zaman #stanbul’a geld!%!nde, tavaf eder
g!b!, !lk z!yaret ett!%! yer okuldur. Ardından Bakırköy’e g!der…
Ebüzz!ya Caddes! üzer!ndek!, artık yer!nde olmayan kö$kler!n!n
yer!nde yükselen apartmanın önünde durur; kısa, kısacık da olsa
çocukluk anılarının !ç!nde kaybolur g!der… B!r an !ç!n, önünde
bel!ren kalabalı%ın arasından b!r çocuk gözü !le Atatürk’ün geç!-
$!n! görür g!b! olur… Sarı, sapsarı saçları yen! esmeye ba$layan
poyrazda haf!&en dalgalanıyordur Ata’nın…     

FOTO!RAFLAR: 

SOL SAYFA: 1-”Görsem gözlerime inanmam” derler ya, i"te öyle bir "ey... 

Atatürk ceketsizdi. Üstünde bej renk bir ipek gömlek...” 

2 - 1937 ders yılında Galatasaray Ortaköy "ubesi ö#rencilerinden Rasin Örsan

(sol ba"ta ayakta) arkada"larıyla. 

SA$ SAYFA. 3 - Üç arkada", okulun kapısı önünden geçerlerken... Soldan sa#a:

Oktay, Sarı Sami ve Rasin Örsan. 4 -1946-47 ders yılı sonu.. Aralarında Rasin

Örsan ve Özcan Özgür’ün de yer aldı#ı 80 dönemi mezunları. 5 – Rasin Örsan        

6- Rasin Örsan’ ın Galatasaray Lisesi’ ne beraber ba"layıp beraber bitirdi#i, 

Bakırköy’den de çocukluk arkada"ı Özcan Özgür.

Bir Galatasaraylı Çocu#un Anılarındaki Atatürk
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alatasaray L!sem!z!n yen! müdürü Murat
Devel!o"lu (126) aslında 11 ya#ında g!r-
d!"! kapıdan h!ç çıkmamı# b!r !s!m.

Hukuk l!sans e"!t!m!n! Ün!vers!tem!zde alan,
as!stanlıktan ba#layarak tüm akadem!k kar!yer!n!
Neuchatel Ün!vers!tes! ve Ün!vers!tem!zde yapan
Murat Devel!o"lu, #!md! “ev!m” ded!"! L!sem!zde
Tevf!k F!kret’!n makamında. L!sel! karde#ler!m!-
z!n ça"ın gerekler!ne uygun #ek!lde, en !y! e"!-
t!m! almaları !ç!n büyük b!r heyecanla
çalı#malarına ba#layan Müdürümüz !le sam!m!
b!r söyle#!de bulu#tuk. Hem kend!s!n! daha ya-
kından tanıdık hem de okulumuzla !lg!l! gözlem,
tesp!t ve projeler!n! konu#tuk.

SULTAN! DERG! — Öncel!kle yen! görev!n!z hayırlı olsun. Bu gö-
rev!n s!z!n !ç!n anlamı ned!r? 

Prof. Dr. MURAT DEVEL!O"LU — Gurur ve sorumlulu"un en üst se-
v!yede oldu"u b!r görev d!yeb!l!r!m. Ö"renc!ler!m!z!n, karde#ler!-
m!z!n daha !y! yet!#mes! !ç!n ufacık b!r katkım dah! olacaksa
kend!m! çok mutlu h!ssedece"!m! b!l!yorum ve bu mot!vasyonla ça-
lı#ıyorum. Tam olarak eve, yuvaya dönmü# g!b! h!ssed!yorum. $k!
sene Ortaköy, sonrası Beyo"lu olmak üzere ha%anın be# günü en
mutlu günler!m! geç!rd!"!m yerdey!m. Han! P!lav Günler!nde ya da
özel günlerde devre arkada#larımızla, yanımızdak!lerle L!se’de bu-
lu#tu"umuzda sank! ev!m!ze dönmü# g!b! h!sseder!z ya !#te ben
bunu ha%anın her günü ya#amaya ba#ladım desem yalan olmaz. Çok

enteresan… Kısa süre uzak kaldı"ımda b!le özled!"!m! h!ssed!yo-
rum. $nanın ben de kend!me #a#ırıyorum.  

SD — 1986’da hep!m!z g!b! seç!lm!" b!r ö#renc! olarak Galatasa-
ray’a adım attınız. Ortaköy’de o !lk günkü duygularınızla mektebe
müdür olarak adım attı#ınız !lk günkü duygularınızı kar"ıla"tırır
mısınız?

MD — Ortaköy’e gel!rken heyecan, co#ku, uçarılık vardı. Müdür ola-
rak gel!nce koca b!r mesul!yet. Hâk!m duygu bu oldu. Ortaköy’e !lk
g!tt!"!mde ben!m yata"ım camın kenarında, Bo"az’ı gören b!r ya-
taktı. Acay!p güzel b!r manzaraya bakıyorum d!ye çok mutlu olmu#-
tum. Babam öngörülü b!r adam olarak ben!m yatılı okumama karar
verm!#t!. Bana göre çok da !y! dü#ünmü#tü. Okula g!tmeden önce
yatılı olmayı reddett!"!m! ama hazırlık sınıfı b!t!nce babamın
“Tamam, okula alı#tın, artık sen! gündüzlüye alalım.” sözler!ne !t!raz
ett!"!m! çok !y! hatırlıyorum. N!tek!m hep yatılı kaldım. Müdür ola-
rak göreve ba#ladı"ım !lk günse açıkçası !lk anda b!raz yalnız kalmak
!sted!m. Sadece 3 dak!ka sürdü. Koltu"a oturdum, 3 dak!ka sonra
ba#müdür muav!n!m!z geld!. Hâl!yle ben!m yalnız kalıp kend!m!
d!nleme a#amam olmadı. Ama tab!! zaman zaman özell!kle ak#am
gece geç saatlerde, kor!dorlara bakıp nereden nereye d!ye dü#ündü-
"üm çok oluyor.

SD — Nereden nereye d!yel!m o zaman… Nasıl b!r ö#renc!yd!n!z
mektepte? $!md! ö#renc!lere yakla"ımınızla !lg!l! neler söyleye-
ceks!n!z?

MD — L!sedeyken çok çalı#kandım d!yemem, ortalama d!yeb!l!r!m
ama… &!md!k! ebeveynler çocuklarına yaramaz demek yer!ne, han!
hareketl! d!yorlar ya… Ben !#te hareketl! falan de"!l düpedüz yara-
maz b!r ö"renc!yd!m. Asıl mesele de burada k!l!tlen!yor zaten, re'eks
olarak ö"renc!lere b!r m!ktar yaramazlık telk!n etmek !st!yorum ama
kend!m! tutuyorum. Gerç! tutamadı"ım da oluyor. Geçenlerde b!r!-
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“Herkesin deste#iyle 
beni yeti$tiren Lisem için elimden 

gelenin en iyisini yapaca#ım.”

G



Prof. Dr. Murat Develio!lu, göreve geldi!i günden bu yana ö!retmenlerin yanı sıra ö!renci karde"lerimizle de yakın temasa önem veriyor. 

s!ne söyled!m, sonra zor çev!rd!m lafı! "aka b!r yana, Galatasaray L!-
sel! b!r Galatasaray Müdürü olarak han! az yaramazlıklara göz yu-
mab!l!r!m ama e#!t!m!n akı$ını bozacak, Galatasaray kültürünün
gerekt!rd!#! saygı ve terb!yen!n, ku$aklardır ta$ıdı#ımız de#erler!
!hlal edecek herhang! b!r duruma da asla tahammül edemem. Bu ko-
nuda sanırım yeter!nce net b!r duru$um, ç!zg!m var. 

SD — Ün!vers!tede hoca olmakla l!sede müdür olmak arasında
muhakkak fark var…

MD — Do#rusu ün!vers!tede ö#ret!m ver!yorum, aslında e#!t!m ver-
m!yorum. Sonuçta ün!vers!tede yaptı#ımız b!r $ey ö#retmek. Almak
!steyen alacak b!r $ey bulur ama ün!vers!te, ö#renc!lere hayatla !lg!l!
b!r $ey verme öncel!#!m!z de#!l. Burada !se bamba$ka b!r durum var,
onun farkında olmak lazım. Geld!#!mden bu yana ö#retmen arka-
da$larla teke tek görü$meler yapıyorum. Onlara da söyled!#!m b!r
$ey var, burada da payla$mak !ster!m: Buradak! ö#renc!ler zekâları,
kapas!teler! !le mevcut müfredatın kolaylıkla altından kalkacak du-
rumdalar. E#er çalı$ıyorlarsa k!taplardan koca b!r ada yapsan, b!r
ha%a !ç!nde heps!n! ö#ren!rler. Ben!m müfredatla !lg!l! b!r derd!m
yok. Onları nasıl olsa yapacaklar. Onun dı$ında b!r $ey katmak !st!-
yorum. Bu sebeple de her türlü kol faal!yet!n! çok önems!yorum. Ya-
rı$malar !ç!n destek projeler! üzer!nde çalı$ıyorum. TÜB&TAK ba$ta
olmak üzere yaratıcı, !novat!f f!k!rlerle g!deb!lecekler! her yere g!t-
meler!n!n, hem kend!ler!n! hem okulumuzu daha fazla tems!l etme-
ler!n!n yolunu açmak !st!yorum. Hep !$!n bu tarafı !ç!n çalı$ıyorum.
Yapmaya çalı$tı#ım $ey bu. 

SD — L!seden devam edece"!z ama b!ze b!raz göreve gel!#!n!z!n
arka planını anlatın. Bu yaz b!z L!sem!z!n yen! müdürü k!m ola-
cak d!ye merak ederken arka planda neler ya#andı? S!z!n !ç!n
sürpr!z m!yd! yoksa tahm!n ed!yor muydunuz? 

MD — Gülç!n Abla’nın müdürlü#ü dönem!nden bu yana ara ara
!sm!m ön plana atılıyordu. &lk kez duydu#umda do#rusu heyecan-
lanmadım d!yemem, elbette k! Galatasaray L!ses! Müdürlü#ü en
büyük hayal!md! ancak bu kadar yakın b!r vadede gerçekle$ece#! ak-
lıma gelmem!$t!. Büyü#ü 6, küçü#ü daha 1 ya$ında !k! kızım var. On-
ları bırakıp okula tamamen yerle$em!yorum. Oysa 7 gün 24 saat
okulda kalacak $ek!lde b!r müdürlük hayal ed!yordum. Öyle olmadı.
"artlar farklı olsa da gururu, onuru aynı. Arka plana gel!nce; Tem-
muz ayı ba$ında Rektörümüz Ertu#rul Hoca aradı, görü$tük. Aka-
b!nde a!lemle tat!ldeyken b!r kez daha telefonum çaldı “"!md! M!llî
E#!t!m Bakanlı#ına yazını yazıyorum.” ded!. Aynı gün ak$ama kadar
tüm !mzalar tamamlanmı$tı. . 

SD — Göreve geld!n!z, !lk gözünüze çarpan !y!le#t!rme alanları
neler oldu? Ajandanızı ö"reneb!l!r m!y!z?

MD — Ben!m tanıma fırsatı buldu#um Yıldızhan Yayla Hoca’mdan
Vahdett!n Eng!n Hoca’ma kadar tüm müdürler!m!z!n okulumuza
c!dd! katma de#erler! oldu#u kes!n. Ancak ben!m !lk tesp!tler!mden
b!r!n! bas!t b!r örnekle anlataca#ım: “Bu duvar p!s, neden p!s?” d!-
yorum; k!mse neden tem!zlenmed!#!n! b!lm!yor. Ça#ın gerekl!l!kle-
r!ne uygun ancak kurumun kültürünün sınırları !ç!nde b!r yen!den
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yapılandırmaya !ht!yaç oldu"u açık ama bunun !ç!n önce sorunları
anlamak lazım. 123 devres!nden Ebru Yazgan Arslan Abla büyük ku-
rumlara yen!den yapılandırma deste"! ver!yor, hemen onunla temasa
geçt!m ve okulun sorunlarını hocalarla konu#ab!lmem !ç!n b!rl!kte
b!r soru l!stes! hazırladık. 

Geld!"!m günden ber! her gün hocalarla b!rer saat konu#uyorum.
Sam!m! b!r tanı#ma oluyor ve gerçekten hızla sorunları görmem!
sa"lıyor. D!"er tara$an ö"renc!lerle de görü#üyorum. Ana mesele-
ler!m!z!n ba#ında ö"retmen kadrolarımızı Galatasaray’a yakı#ır #e-
k!lde zeng!nle#t!rmek var. En n!tel!kl! ö"retmenlerle ö"renc!m!z!n
kar#ısına çıkmalıyız. Mesela Fransızca zümres!nde çok olumlu b!r
dönü#üm ya#anmı# geçt!"!m!z yıllarda. N!tel!k artınca memnun!yet
de artmı#. %!md! aynısını d!"er zümreler !ç!n de yapaca"ız. Öncel!k
bu. 

Öte yandan ö"renc!ler!n gel!#!m!nde en öneml! unsur kültürel
kollar. B!z!m dönem!m!z de ülkem!z açısından kolay zamanlar de-
"!ld!. Ama “Beyo"lu’nda okumak”, konserler!, s!nemaları, konferans-
ları tak!p etmek demekt!. Ben de arkada#larım da bunları yapab!ld!k.
Yan! y!ne müfredatı ö"retmekten öte b!r #ey. Dolayısıyla kültür kol-
larımıza daha fazla a"ırlık verece"!z. Ayrıca ö"renc!n!n kend! sev!-
yes!n! test edeb!lece"!, potans!yel!n! gösterece"!, konfor alanının
dı#ına çıkab!lece"! yarı#ma, yurt dı#ı Erasmus g!b! gel!#!m fırsatlarını
destekleyece"!z. 

Üçüncüsü, #öyle b!r gerçek var: Galatasaray’a !lk 100’den 200’den
ö"renc! alıyoruz ama neredeyse !lk 10 b!nde çıkarıyoruz. Yan! bu ço-
cuklar Galatasaray’da, Türk!ye’dek! s!stemde ger!ye dü#üyorlar. On-
lara b!r #ek!lde ÖSS’ye de hazırlanacak b!r yol ç!zmeye çalı#ıyorum.
Ben!m okudu"um dönemlere yakın devreler hatırlayacaktır. B!z Hü-
sey!n Darmar A"abey!m!z!n verd!"! !lave matemat!k dersler!nden
çok faydalandık. Ben de hemen Hüsey!n Ab! !le konu#tum. Eks!k ol-
masın, “Ne gerek!yorsa yapaca"ım.” d!ye ger! döndü. %!md! o b!r ek!p
kuruyor matemat!"!n yanı sıra f!z!kt!, k!myaydı… 10. sını&ardan !t!-
baren bu dersler! ha$ada b!r, !k! verece"!z. Gerçekten b!z!m zaman-
larımızdan da daha sert b!r yarı# var. 

B!r d!"er konu !se yatakhane. COVID tedb!rler! neden!yle yatak-
lar arasında mesafe olması gerek!yor. Böyle olunca 'stanbul dı#ından
gelenler dı#ında, yen! yatılı alamadık. Müdür!yet makamının oldu"u
yer!n üstünde GEV’!n b!r yer! vardı, '# B!rl!"! Kurulu toplantılarının
da yapıldı"ı; Vakıf ba#ka yere geç!yor, orayı da yatakhane yapıyoruz
k! gelmek !stey!p gelemeyen k!mse olmasın. Öte yandan b!r tane
depo alanı olarak kullanılan b!r yer!m!z var, onu bo#altıyoruz etüt
ab!s! ve ablalarını get!reb!lmek !ç!n. %u anda 206 erkek, 160 kız ya-
tılımız var, maalesef !lave b!r k!#! b!le alamıyoruz. Bana göre Galata-
saray’da yatılılık çok korunması gereken b!r özell!k. Bu konu
üzer!nde de hassas!yetle duruyorum.

SD — Karde!ler"m"z" de d"nl"yorsunuz. Toplumsal c"ns"yet e!"t-
l"#", sürdürüleb"l"rl"k, d"j"talle!me, "kl"m kr"z"… Gençler"n yen"
alfabes"nde bunlar var. Onların gündem"ne yakla!an b"r e#"t"m
ortamı "ç"n neler yapılab"l"r?

MD — Valla !lk olarak #u anda !nternet sa"lamaya çalı#ıyorum çünkü
M!llî E"!t!m Bakanlı"ının öngördü"ü kısıtlamalar var. 'nternet ve-
r!yor ama mesela YouTube’a g!rem!yor çocuklar. Haklı olarak uzak-
tan dershane e"!t!m! alıyoruz, kend! cep telefonlarımızla halletmeye
çalı#ıyoruz d!yerek #!kâyet ed!yorlar. %!md! bu ça"da n!ye böyle b!r
engel var, bunu halletmel!y!z. 'lk çabam bu yönde. Toplumsal c!ns!-
yet e#!tl!"! elbette çok öneml! ve d!kkat edersen!z her konu#mamda,

her fırsatta e#!tl!"e ve özell!kle la!kl!"e vurgu yapıyorum. Anayasa’nın
2. Maddes!’ne. Herhang! b!r #ek!lde, e#!ts!zl!"! anımsatan b!r du-
rumda son derece d!k duraca"ımı anlatmaya çalı#ıyorum. 

SD — Pek" de#"!en kavramları, gündemler" konu!tuk. B"z"m za-
manımızdan bugüne, ö#renc"lerde h"ç m" b"r !ey de#"!mez, ded"-
#"n"z !eyler de var mı, neler?

MD — Olmaz mı, b!r kere hâlâ yatakhaneler çok gürültülü, hâlâ dayı
dayı yürüyenler var… Bazı konularda hep #!kâyet var, yemekler bana
göre har!ka ama onlara göre kötü. Okuldak! ruhu anlatmak !ç!n b!r
anekdot aktarayım, b!z b!zey!z ne de olsa… Üst sını&ara #!kâyetler!-
n!z! yazın ama gel!n ayaküstü de konu#alım, ded!m. “Yemekler kötü.”
ded!ler; “Nasıl kötü olab!l!r, “b!z!m zamanımızda” denmes! s!z! çıl-
dırtıyor b!l!yorum ama hak!katen b!z!m zamanımızda ha$ada 7 ka-
puska y!yorduk.” d!ye anlattım. “Y!ne de #!kâyetler!n!z! yazın hatta
!mza toplayın, ün!vers!teyle konu#urum…” d!yerek ayrıldık. B!r ha$a
sonra önüme aynı ek!pten b!r yazı geld!. Han! yazı yazma st!l! falan
onları geç!yorum. Yemekle !lg!l! paragra$a #unlar yazıyor: “B!z artık
büyükler!m!z!n b!ze b!z!m zamanımızda #u yoktu bu yoktu deme-
s!nden bıktık, önceden de ka"nıya b!n!l!yordu…” Hem ben!m söy-
led!"!m! bana söylüyor hem de daha sert! Ama bunlar dert de"!l,
çünkü aynı çocuklar ben!m gözümü ya#artacak kadar karde#ler!n!n
gelece"!n! dü#ünüyor, bunu da gördüm. Yukarıda anlattı"ım ÖSS’ye
hazırlık ders! öner!s! mesela, 12. sını&ardan geld!. B!z geç kaldık ama
karde#ler!m!z!n ÖSS’ye hazırlanması !ç!n destek olun ded!ler. Bu
proje onların sayes!nde oldu. B!z de belk! karde#ler!m!z! dü#ünüyor-
duk ama bu kadar sorumlulukla, ÖSS’ler!ne kadar dü#ünüyor muy-
duk, em!n de"!l!m. Bunu çok önems!yorum, çünkü 8 yıllık e"!t!m
sona erd!"!nde, b!zler çok end!#elenm!#t!k. Galatasaraylılık kültürü
nasıl yerle#ecek, ne olacak d!ye. Basbaya"ı o kültür kalmı# !#te. Kar-
de#!n!n dersler!n! dü#ünmekten tut da b!rl!k olup hocanın, müdürün
önüne; do"ru b!ld!"!n!, aklına yatan #ekl!yle get!rmeye kadar… 

SD — Çok güçlü b"r cam"adayız. Okulumuz "ç"n "! b"rl"#" ve des-
tek talepler"n"z var mı? 

MD — Tüm kurumlara öncel!kle te#ekkür ed!yorum. Müdür oldu-
"um açıklandıktan sonra aldı"ım tek ele#t!r!, sakalımın olması...
Bunu da son derece saygıyla kar#ılıyorum çünkü objekt!f b!r tesp!t,
gerçekten sakalım var. : ) %aka b!r yana hazır bu kadar güzel destek
varken #u anda hızlı b!r #ek!lde !ht!yaçlarımızı bel!rlemeye çalı#ıyo-
rum. Bugüne kadar yardım !stey!p müspet dönü# almadı"ım h!çb!r
durum olmadı. Burada tab!! !#!n madd! tarafı da olacak çünkü gün-
lük !ht!yaçlar kadar uzun vadel! projeler de var. Heps!n! sıraya ko-
yuyorum #u an. Vakfımız çok yol göster!yor, Derne"!m!z tüm
kuvvet!yle her zaman yanımızda. Kulüp öyle. Yava# yava# hep!n!z!n
kapısını çalaca"ız. Ben 46 yıllık hayatımın 35’!n! burada geç!rm!# b!r
!nsan olarak; ba#ka yerde, potans!yel!m olsa b!le, bu kadar yol alab!l!r
m!yd!m, b!lm!yorum. Galatasaraylı olmanın alternat!f!n! de b!lm!-
yorum. B!ld!"!m tek #ey, ben! yet!#t!ren L!sem !ç!n, en !y!s!n! yapmak
!ç!n çalı#aca"ım. Elbette herkes!n deste"!yle bu mümkün olacak. 

SULTAN! DERG! • KASIM 202118

Prof. Dr. MURAT DEVEL!O"LU (126) !LE RÖPORTAJ





FOTO!RAFLAR: 

ÜST SIRA: 1- Sultani ö!rencisi ve ö!retmeni Ercüment Ekrem Talu

2- Yonca ve Çi!dem. Çi!dem’in Galatasaray'da okula ba"ladı!ı

ilk gün.3- Babam, Liseli, Be"ikta" futbolcusu, #lk canlı maç yayın-

larının spikerlerinden gazeteci, Muvakkar Ekrem Talu.

ALT SIRA: 4- Sultani Hocası Recaizade Mahmut Ekrem. Erken ölen

büyük o!lu Nijad Ekrem ve küçük o!lu Sultani ö!rencisi, 

ö!retmeni Ercüment Ekrem Talu. 5- #stiklal Sava"ı bitmeden. 

Mustafa Kemal - Claude Farrere bulu"ması, #zmit. Solda iki tarafın

da istedi!i tercüman Ercüment Ekrem, ilk Cumhurba"kanlı!ı

Genel Sekreteri olacak.
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Heps! b!rkaç aya sı"ıverm!#t!.
Ba"larba#ı’ndan 6 ya#ımı alıp Z!nc!rl!kuyu’da babamı yolcu etm!#…
Galatasaray’da kocaman l!sen!n kapısından t!treyerek süzülüp sınava g!derken
“sen!n büyük deden” denen büste selam verm!#…
Daha Ortaköy’ü görmeden l!sede b!r sını$a (amf! m!yd!?) henüz okuma yazma
b!lmeden !lk sınava g!rm!#…
%lk mektebe g!r!# sınavını kazandın, “bravo o"lum” fısıltısını duyarak adeta, b!r
vas!yet! yer!ne get!rm!#…
Kend!m! Ortaköy’de yalnız ve kalabalık, terk ed!lm!# ve kucaklanmı# bulmu#-
tum.

Kar#ı kıyıdan geld!"!m !ç!n önce den!ze bakmı# olab!l!r!m. Çünkü den!z b!ze
bakıyordu. Akıntıya kapılıp sürüklenecek m!y!z, yoksa yüzmey! ö"renecek
m!y!z, d!ye olmalı.
Erkek erke"eyd!k, muhtemelen hemen adam olmamız beklen!yordu.
Zaten ayrılıkların en büyükler!nden b!r!n! ya#amı#tım. Elden ele, evden eve kal-
malara alı#mı#tım. Okulda da kalab!l!rd!m. Yan! ba#ta makul geld!, gözya#larına
sı"ınmaktansa.
Fakat a"layan ne çoktu. Annelere sarılmalar, anne f!gürü etüt ablalarının tesel-
l!s!ne yan gözle bakmalar…
Ben #öyle yaptım: Babası olmayan ba#ka çocuk var mı, d!ye bakındım.
Yatılı mektebe evladını tesl!me yalnız gelm!# anneler varsa, o çocukları da ba-
basız saydım. Yalnızlı"ına sarılarak ba#lıyorsun yolculu"a, sonra omuz omuza
b!r h!kâye yazıyorsun. Kısa süre sonra anlayacaktım. Omuzumda omuz h!sse-
decekt!m.

B!z, son !lk mektepl!yd!k.
Son !lk mektepl! demek, son mektepl! demek. Büyüyorsun ama hep en küçük
kalıyorsun.
3’üncü sını$a Yet!#t!r!c!’ye kızlar, yan! “ablalar” geld!. B!r senede üç ya# büyüdük
sank!. Onların nasıl rad!kal öncüler olduklarını !drak edecek kadar büyüme-
m!#t!k tab!!. Ho#, büyümekle de do"ru orantılı olmayab!l!yordu !drak ve !zan.

Aynı sene Necdet Bey çıkageld!.
Baban olmasa da b!r baba çıkıver!yor bazen. B!r fener. B!r pusula. Hocadan z!-
yade b!r yolda#. El!nden tutmuyor, b!r yöne götürmüyor, sen! kend! !raden!n gö-
türdü"ü yere g!deb!lecek akıl ve cesarete, öz saygına, öz güven!ne, hayatta
gerçekten önemseyece"!n de"erlere ta#ıyor. 
G!ders!n, g!tmezs!n. Ger!s! sana kalmı#!

O “sen” !#te, mümkün mertebe !y! !nsan olmayı ö"ren!yorsun.
K! yıllar sonra, l!sedek! b!r forumda, 12 yıllık okulumu, benden önce babamın,
dedem!n, büyük dedem!n, sonra ye"en!m!n, kızımın okulu olmu# mekteb!m!
öncel!kle “!y! !nsan okulu” olarak tanımlayacaktım. Sorumlulu"unu !y! yer!ne
get!ren ama v!cdanı da !y! olan; !nsan!

Türk basınının f!kr! hür 
v!cdanı hür kalem! Umur Talu
!ç!n yazı da Galatasaray L!ses!
de b!r a!le gelene"!. 
Umur Talu (107) salgınlar ve 
!nsanların maceralarını anlat-
tı"ı “Sen!n Adın Corona Olsun”
adlı k!tabından sonra; !lk mek-
tepten l!seye, Ortaköy’den Be-
yo"lu’na 12 yıllık talebel!"!n b!r
ömür süren !zler!n! Sultan!
Derg! !ç!n kaleme aldı. 

UMUR TALU (107)
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!"te Okul… 
Anlarsın Anlamazsın,  
Sana Kalmı"!



Okuldan öyle mezun olursun, olmazsın, o da sana
kalmı!!

Beden"m"z, ruhumuz Ortaköy’de; aklımız hep Be-
yo#lu’ndaydı.
Çünkü esas Galatasaray orasıydı, ergenl"k ora-
daydı, haytalık sotadaydı.
“100’üncü yıl mezunu”yduk b"z de. Tar"he karı!a-
cak ve sonra tar"hten kura tal"h"yle yen"den do#a-
cak "lkokulun en genç ve son ya!lı mezunları!
O sene L"se b"nasına b"z" davet eden De Gaulle
oldu. Onun z"yaret" ves"les"yle, "t"lmeden kakılma-
dan, kend"m"z" Beyo#lu’nda görerek, $st"klal’de yü-
rüyerek, kor"dorlara, “kur”lara, sını%ara, en
öneml"s" Tevf"k F"kret’e g"r"! b"let"m"z vardı.

Ertes" sene, zaten tahta dolap devr"nden çel"k (te-
neke) dolaba geçm"! b"r ku!ak olarak yatakhanede
yer, sını&a sıra, üst sını&an b"r ab" kapıldı, kapıla-
madı…
Daha Beyo#lu’nun kokusundan çok korkusunday-
dık. Yen"yd"k. B"r yarım çar!ambaydı. Ö#len ev
"z"nl"ler çıkmı!, okulda hüzünlüler kalmı!tı. B"r ab"
geld", adımı seslend", “Ferruhzat Bey ça#ırıyor,
ko!!” ded".
Adını, !anını, korkusunu önceden küçük omuzla-
rımıza yüklenm"!t"k. Ger"s"n ger" a#ır adımlarla
g"tt"#"m b"na kö!es"ndek" büyükçe ama lo! odaya
b"r adım daha atamadım, kapıda kaldım. Sırtı dö-
nüktü, b"r nev" öncü b"r Marlon Brando “Baba” du-
ru!u muydu?
B"r dü#meye bastı, b"r teyp bandı dönmeye ba!ladı,
bo#uk b"r ses kaydı odaya yayıldı, yüzünü dönme-
den sorusu bana döndü: “Bu ses k"me a"t?”
Favor" Atatürk’tü. Ben nefess"z beden"m" solu#a ka-
vu!turduktan sonra plaseye oynadım: “Dedem”
ded"m. B"l"p b"lemed"#"m" b"lemed"m.
$lk sınavını yapmı! ama net"cey" söylemem"!t".
Hayat öyle gar"p akıyor k", 10’uncu sını&a ondan
alamadı#ım b"r formu korsan olarak doldurup

kabul ed"l"nce b"r yaz bursuyla Fransa’ya, La Baule’a
g"decekt"m; sınıfın ortasında canıma okudu. Yaz
geld", bu kez g"d"!"me çok destek oldu.
Sonra b"z ya!lanıyorduk, o koca adam küçülü-
yordu, b"r P"lav günü bahçede banka oturtmu!-
lardı, ses" çıkmıyor, bakı!ları k"msey" del"p
geçm"yordu.
Yanına g"denler, el"n" öpenler onun hemen aya#ı-
nın d"b"ne dü!en bakı!larındak" bo!lu#a !a!ıyordu.
Ben de g"tt"m, “Tanıdınız mı Hocam?” ded"m, "k"
kel"me çıktı a#zından, bana 6’ıncı sını&ak" "lk so-
rusu g"b" adeta: “Journal"ste Talu” dey"verd" ve
sustu.
Galatasaray’la b"rl"kte a"le kader"m"z ve bazen ke-
der"m"z olmu! b"r mesle#" soyadımla söylüyordu
ya, b"lemed"m, ö#retmenl"#"n" b"ld"#" dedem" m",
ö#renc" ve futbolculu#unu b"ld"#" babamı mı,
yoksa sadece ben" m" kastetm"!t"?
Okul bak"yd"; b"zler fan", b"lemed"n b"rer seda; ho!
ya da bo!.

Seda dey"nce…
Orta 1 ak!am etüdü. Bellet"c" Mahmut Ab".
$TÜ’den. Kapı açıldı. “Fransız Müfett"! Mösyö” g"-
r"verd". Sırtında paltosu, el"nde p"posu, ba!ında be-
res". Yanında b"r refakatç". Bütün sınıf aya#a
fırladık. Mahmut Ab" de kürsüde önce yukarı fır-
ladı, sonra a!a#ı zıpladı. Müfett"! Fransızca soru-
yor, tercüme ed"l"yor, Mahmut Ab" saygıyla, ama
end"!eyle de kısa cevaplar ver"yordu.
Müfett"! sadece 10’uncu sınıf talebes"yd". T"yatrosu
sahnede de sını&a da 10 numaraydı. B"z önceden
senaryodan haberdardık. Müfett"!"n sonraları ne
kadar büyüyece#"n" "se b"lemezd"k. 
Ferhan 'ensoy o ya!ta usta olmu!tu b"le.
Tam bu yazıyı yazarken Sultanî’ye; yıldızlar, bulut-
lar arasında oynamaya uçuverd".
Gök kubbede b"r ho! seda daha böyle kalıverd".
Sını%arı sınıf, okulu okul, hatıraları hatıra, kalb"-
m"z" v"cdan yapan n"celer" g"b". 
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FOTO!RAFLAR: 

SOL SAYFA: 

6- Ortaköy 1964-65. 

Müzik ö"retmeni Enver Bey,

Sınıf ö"retmeni Fuat Bey (okul

önünde otobüsten indi"inde

kazada ölmü#tü) Umur Talu

(en ön soldan ikinci)

7-Lise. Okul toplu kırılmı#...

Az sayıdaki ehliyetlinin 

arabalarıyla Kilyos.

SA$ SAYFA:

8- Lise yatakhane. En sol:)

9- Lise TMGT rehberlik kursu

gezisi ve çok amaçlı gezgin 

arkada#larla bulu#ma

En ön en sol #i#eli.

UMUR TALU (107)



L!sede yapılab!lecek de yapmadı"ım b!r #ey var
mıydı, d!ye !lk kez dü#ünüyorum. Mutlaka vardır.
Ama Mezun Olmadan Önce Yapılması-Ya#anması
Gereken 1001 $ey’den epeyces!n! ya#amı# g!b!y!m.
Buna çok b!l!nenler kadar az b!l!nenler, b!zat!h!
kürsüde “toplu canlı” de"!#t!rmeler de dâh!l.
Ama sonradan ya#ayacaklarını, nasıl ya#ayaca"ını,
neler hayal edece"!n!, nelere !syan edece"!n! de as-
lında orada ö"ren!yorsun.
Ve !#te o noktada, “tek t!p” üreten b!r okulda oku-
mu#-yazmı#-dü#ünmü# olmadı"ını daha !y! anlı-
yorsun. “Ço"ulcu” b!r e"!t!mden ço"ulcu hayaller,
!dealler, hayat tarzları ve bazen de türlü çe#!t ezber-
ler çıkıverm!#.
“Aynı tornadan” ya da “aynı tezgâhtan” aynı gençler
çıkmamı#. B!rb!r!ne gönülden yakın ama z!hnen
çok uzaklar da çıkıverm!#.
B!r kadeh!n etrafında kolayca bulu#ab!len, dü#ene
el!n! uzatan ama b!r f!kr!n etrafında b!rl!kte dola-
namayanlar da çıkıverm!#,
Aslında !y! olmu# ama nasıl olmu#sa öyle olmu#,
bazen #a#ırtıcı olmu#!

G!decek çok yer!m!z yoktu, bugünle kar#ıla#tırınca.
Ama b!rl!kte g!decek, gülecek çok günümüz vardı.
Pera’nın hayalet!yle ya#ayan %st!klal ve !st!kbal b!ze
çok sayıda s!nema, bol !çk!, batakhaneler, pavyon-
lar, kahvehaneler sunuyor; b!rkaç k!tabev!, az sa-
yıda “oturacak yer”le hayat b!ç!m!m!z! yontuyordu.
Sanırım %st!klal’den N!#anta#ı’na çıkanların dünyası
daha gen!#lem!#t!.
Ben!m dünyamı gen!#leten !se !lkokul ve ortaokul
mahallemd!. 
%stanbul dı#ı sayılan b!r yerde, mütevazı b!r gazetec!
kooperat!f! s!tes!nde kom#uları Orhan Kemal,
Ya#ar Kemal, Çet!n Altan, %slam Çup!, Do"an Ko-
lo"lu, Faruk Geç, Sezg!n Burak, Mıstık, Tarkan-Ka-
rao"lan-Kara Murat olan çocuklardık.
$u kom#ulardan k!m!, Do"an, Çet!n, Faruk ab!ler
de Galatasaray’dan ab!lerd!.

Hapse g!ren, k!tapları yakılan, e#ler! görü#ten gö-
rü#e tükenen, çocukları yüre"!m!ze sı"ınan ab!-
lerd!.
Galatasaray ve Basınköy, o kad!m okul !le bu ab!m-
ler bana sonra olaca"ım ben! çoktan anlatmaya
ba#lamı#tı.
Onlar g!b! olmak !ç!n de"!l, tam olarak k!mse g!b!
olmamak ama gerekt!"!nde canı yakılan herkesten
olmak üzere.
Elbet bu b!r formül de"!l; olursun olmazsın. Sana
kalmı#!

Çok !hmal ett!"!m!z b!r #ey!n hakkını da tesl!m et-
mel!y!m.
En azından ben!m, d!yey!m.
B!r! su olup kıtaları ayıran, b!r! cadde cadde akıp
rüyaları yaran !k! “bo"az”ın !k! semt!n!n #!!r!. %k!
okulun estet!"!. Öyle b!nalarda, o rüyalarda, !ster
yatakhanede ortada sobayla !ster so"uk b!r kı# ge-
ces! abayla uyumu# ol; mekânın ruhu da sen! her
an gel!#t!r!yor. Sadece büyümüyorsun, u&un gen!#-
l!yor, dünyaya bakı#ın, sanata, !y!ye, do"ruya, ha-
yata ve !nsanlara yakla#ımın beslen!yor.
Umudun, kavrayı#ın, hukukun beslen!yor. V!cda-
nın seslen!yor.
Sadece “b!lg!” ö"renm!yorsun; soru sormayı, !t!raz
etmey!, sorgulamayı parmaklıklardan atlayıp dün-
yaya ko#arken buluver!yorsun.

O yüzden, mesela, b!r ele#t!r! de"!l, özele#t!r!:
“Dünyaya açılan pencere”n!n pencerey! açıp kapı-
sının önündek! küçük meydana sıkı#mı#, evladının
b!r kem!"!n!n bulunmasına da razı anaları pek gö-
remem!# olması, !ç!m! hep acıtır.
Ama bunu böyle görmey! de mutlaka orada ö"ren-
m!#!md!r!
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Cem Öztürk, Sano!'de üstlendi"i profesyonel görevlerinin yanı sıra Türkiye ve pek çok ülkede

sosyal sorumluluk çalı#malarına da liderlik ediyor. 

em Öztürk (125), pandem!yle b!rl!kte en
çok !lg! çeken sektörlerden b!r! olan !laçta
Türk!ye’n!n yet!"t!rd!#! çok öneml! yöne-

t!c!lerden b!r!. Sanof! Türk!ye, Afr!ka ve Orta
Do#u Ba"kanı olan Cem Öztürk, Sultan! Derg!’ye
9. sını$an !t!baren adım attı#ı Galatasaray cam!a-
sının hayatına kattıklarını anlattı. Cem Öztürk
!le !lham veren ba"arı öyküsünü konu"tuk ve
ondan özell!kle genç karde"ler!m!z !ç!n !laç sek-
törünün vaat ett!kler!n! ö#rend!k.

SULTAN! DERG! — S!z! tanıyab!l!r m!y!z? Nasıl b!r ö"renc!yd!n!z? 
CEM ÖZTÜRK — Mütevazı b!r a!leden gelen !y! b!r ö#renc!yd!m. %lkokul
yıllarımda ben! büyüten anneannem!n de sonsuz deste#!yle okulun ba"arılı
ö#renc!ler!nden b!r!yd!m. Ortaokula geçt!#!m sene a!lem!n !"! neden!yle
Fransa’da ya"amaya ba"ladım. El üstünde tutulurken, b!r anda d!l!ne, kültü-
rüne çok uzak oldu#um yabancı b!r ülkedeyd!m. Bu de#!"!kl!k çocuk ya-
"ımda konfor alanımdan çıkmamı sa#ladı. Çok geçmeden, !k! sene
!çer!s!nde bu yen! ortama da alı"tım. Ortaokul !k!nc! sını$an !t!baren ders-
ler!mde !st!krar sa#ladım, hatta sınıf ba"kanlı#ına seç!ld!#!mde “Tamam, bu
!" oldu.” ded!#!m! hatırlıyorum.

SD — Galatasaray L!ses!'ne ara dönemde, yurt dı#ından geld!n!z. Nasıl
b!r ortam buldunuz mektepte? Uyumda zorluk ya#adınız mı? Fransa'dan
sonra Türk!ye, $stanbul ve Galatasaray s!ze ne kattı?
CÖ — Annem ortaokulun sonuna do#ru ülke özlem!yle Türk!ye’ye dönme
kararı almı"tı. O dönem Galatasaray L!ses!’nde !k! k!"!l!k kontenjan açılmı"
ve ara sınav yapılıyordu. Kazandım ve 9. sınıf !t!barıyla mektebe ba"ladım.
E#lenerek ö#renece#!m b!r okula geld!#!m!n farkındaydım. Ama hayal b!le
edemeyece#!m kadar de#erl!, hayatıma büyük anlam katacak b!r cam!anın
!ç!ne g!rd!#!m! ancak ya"adıkça anladım. Daha !lk günden önce sınıf, sonra
devre arkada"larımla kayna"tık, okula uyumda h!ç zorlanmadım. Ek!b!ne
b!r orta saha oyuncusu arayan sınıf futbol takımı kaptanımız durumdan
memnundu, ben de b!r ömür sürecek arkada"larımı bulmu"tum ve mutluy-
dum. Belk! de hızlı adaptasyonumda futbol merakımın katkısı olmu"tu.
Okulumun bana kattıklarını saymak kolay de#!l ama her "eyden önce Ga-
latasaray L!ses!’nde farklı b!r kültür elde ed!yorsunuz. Okul arkada"larınıza,
hocalarınıza, saygı duyuyor; a!len!zdenm!" g!b! b!rb!r!n!ze kenetlen!yorsu-
nuz. Her "artta b!rb!r!n!z! desteklemey! ö#ren!yorsunuz. Öyle k!, d!s!pl!ne
g!d!lecekse b!le bu ceza b!rl!kte alınır Galatasaray’ımızda. Açıkçası Mekteb-
! Sultan!’de b!rl!#!, karde"l!#!, güvenmey! ö#ren!yorsunuz d!yeb!l!r!m.

SD — Galatasaray !le !l!#k!n!z! nasıl özetlers!n!z? Devre arkada#larınızla
ne sıklıkla görü#üyor, okulunuzla ba"ınızı nasıl koruyorsunuz? 
CÖ — Galatasaray g!b! b!r cam!anın, Mekteb-! Sultan!’n!n havasını b!r kez

soludu#unuzda asla vazgeçemezs!n!z. 17 yıl farklı ülkelerde ya"amı", dün-
yanın b!rçok yer!nde dostlukları olan b!r !nsan olarak hayatımı Tevf!k F!-
kret’!n ded!#! “Kend! gök kubbemde, kend!m gezg!n!m” g!b! özetleyeb!l!r!m.
Ama konu Galatasaray olunca, koca b!r a!len!n parçası oldu#umu her zaman
h!ssed!yorum. Mezun!yet!m!z!n üzer!nden 28 yıl geçm!" olsa da en !y! ar-
kada"larım, hâlen tat!llere b!rl!kte g!tt!#!m k!"!ler, sank! dün beraberm!" g!b!
oturup saatlerce sohbet ed!p güleb!ld!#!m !nsanlar, devre arkada"larım. Bu
sebeple her ne kadar !"!m gere#! dönem dönem ayrı kalsam da hem oku-
lumla hem devremle hem de bana çok "ey katan cam!amızla her da!m ba-
#ımız devam ett! ve edecek. 

SD — Okul yıllarına dönel!m. Galatasaray Ün!vers!tes!'nde okurken ken-
d!n!ze nasıl b!r kar!yer yolu ç!zm!#t!n!z? Mezun!yet sonrası her #ey hayal
ett!"!n!z g!b! m! !lerled!?
CÖ — Galatasaray Ün!vers!tes!’n!n !lk mezunlarından b!r! olacaktım, bu
ben! çok heyecanlandırmı"tı. %z bırakmak hayattak! en büyük hede&er!mden
b!r!yd!. Ancak kar!yer yolumu o yıllarda çok net b!r "ek!lde ç!zmem!"t!m.
Hatta !"letme bölümünü o yıllarda ço#u ya"ıtım g!b! !" !mkânı gen!" oldu#u
!ç!n seçm!"t!m. Aklımdan uluslararası b!r kar!yer planı geç!yordu ama okur-
ken h!çb!r "ey bell! de#!ld!. Mezun!yet!m!n ardından Sorbonne Panthéon I
Ün!vers!tes!’nde %"letme Yüksek L!sans Programı’na (DESS Gest!on des En-
trepr!ses) katıldım. Bölüm üçüncüsü olarak tamamladım ve o dönem!n en
popüler meslekler!nden b!r! olan bankacılık sektöründe kar!yer!me ba"la-
dım. 

SD — Sonrasında !laç sektörüne geçt!n!z. Bu da tesadüf müydü yoksa
terc!ht! d!yeb!l!yor muyuz?
CÖ — Hem terc!h hem de tesadüf d!yeb!l!r!m. Hedef!m, nerede olursam
olayım ba"arılı b!r kar!yer !ç!n yönet!c!l!kte adım adım !lerlemekt!. Banka-
cılık sektörü o dönem yen! mezunlarını üst düzey yönet!c!l!#e hazırlayan
programları çok yo#un uyguluyordu. Bu, bana b!r yol gösterd! aslında ve bu
nedenle f!nans sektörüne yöneld!m. Ancak 2000’l! yılların ba"ında ba"ka b!r
Türk!ye gerçe#! !le kar"ı kar"ıya kaldık; f!nansal kr!z oldu ve çalı"maya ba"-

CEM ÖZTÜRK (125) !LE RÖPORTAJ
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“Gençler anlam arıyor, aradıkları
anlam ilaç sektöründe var.”

C



Cem Öztürk, 125 devresinden arkada!larıyla mezuniyet töreni sonrası... / Lisemiz Müdürlerinden Prof. Dr. Erdo"an Teziç A"abeyimiz ile... 

ladı!ım banka, yabancı sermayel" b"r kurulu# tarafından satın alındı. Tam
bu dönemde Sanof"’den b"r tekl"f aldım. Bu "#"n tesadüf tarafı. $#"n b"r de ter-
c"h tarafı var tab""… $nsan sa!lı!ına h"zmet eden b"r sektörde çalı#manın
"çsel tatm"n" gerçekten çok ayrı olacaktı. Dolayısıyla tekl"f"n uluslararası b"r
"laç #"rket"nden gelmes" ve orada "nsanların hayatına de!er katmak "ç"n ça-
lı#aca!ımı b"lmek ben"m "ç"n öneml"yd".  

SD — S!z expat olarak da görev yaptınız. Tecrübeler!n!z nelerd!, s!ze pro-
fesyonel olarak neler kattı? Gençlere hedef olarak tavs!ye ed!yor musunuz
yurt dı"ı deney!m!n!?
CÖ — Farklı uzmanlık alanlarında, farklı kültürlerde çalı#mak her bakım-
dan s"z" olgunla#tırıyor ve güçlend"r"yor. Bu ba!lamda Sanof" de ben"m "ç"n
ben" bugünlere hazırlayan b"r okul oldu. 2002 yılında Sanof"’ye katıldı!ım-
dan bu yana #"rket"n yurt "ç" ve yurt dı#ı organ"zasyonlarında farklı l"derl"k
görevler" üstlend"m. Sanof" yetenek yönet"m"n"n en güzel özell"kler"nden
b"r" de çalı#anlarının gel"#"m" "ç"n r"sk alıyor olması. Örne!"n Türk"ye’de
bütçe kontrol yönet"c"l"!" yürütürken büyük satın alma operasyonları yürü-
tülen Romanya’ya F"nans D"rektörü (CFO) olarak atanmam, sonrasında
Türk"ye’ye 300 k"#"l"k b"r satı# pazarlama organ"zasyonun ba#ına get"r"lmem
bunlara çok "y" b"rer örnek. Bu atamalar b"r r"sk olarak görüleb"l"r fakat ye-
tenek yönet"m" anlamında, çalı#anının daha da tecrübe kazanması adına bu
tür gel"#"m fırsatları her zaman olmalı. 

2015 yılında daha önces"nde h"ç ayak dah" basmadı!ım Asya bölges"nde
Tayland Genel Müdürü oldum. 2016 yılında sorumluluk alanım daha da ge-
n"#let"ld" ve Tayland, Malezya, S"ngapur, Myanmar ve Brune"'n"n de dah"l
oldu!u Çoklu Ülke Organ"zasyonu'nu kurdum. 2018 yılının Kasım ayında
"se f"nansal anal"st olarak ba#ladı!ım Sanof" Türk"ye’ye Ülke Ba#kanı olarak
döndüm. Sanof" "ç"ndek" "lk Türk CFO olduktan sonra "lk Türk Ülke Ba#kanı
olmanın gururunu ya#adım. %u an "se ülkem"z" b"r merkez hâl"ne get"rd"k
ve sorumlulu!um Türk"ye, Orta Do!u ve Afr"ka bölgeler"n" kapsıyor. Bugün,

dünyanın dört b"r yanındak" 14 ülke of"s"nde çalı#an, 52 Türk yetene!"m"z
bulunuyor. Gençler"m"ze yurt dı#ında gerek e!"t"m gerekse çalı#ma deney"-
m"n" kes"nl"kle öner"yorum. Farklı kültürlerde, farklı d"llerde akan b"r ha-
yatın "ç"nde var olmak "nsanı gel"#t"ren, hayata yakla#ımını müth"# esneten
b"r deney"m. Özell"kle gün geçt"kçe globalle#en dünyamızda farklı kültür-
lerde çalı#mı# olmanın de!er" tartı#ılmaz.

SD — #" dünyasının genel!nde b!r anlam sıkıntısı ya"anıyor. S!zde ve ek!-
b!n!zde durumlar nasıl? Özell!kle pandem!yle b!rl!kte yaptı$ınız !"!n
daha b!r anlam kazandı$ını dü"ünüyor musunuz?
CÖ — Son dönem"n pazarlama ara#tırmaları göster"yor k", artık küresel tü-
ket"c"ler"n satın alma kararlarında b"r markanın sosyal konulara katılımı et-
k"l" oluyor. Gençler"n ço!unlu!u kar"yer seç"mler"nde, çalı#malarıyla
topluma fayda yaratan #"rketler" seç"yor ve buralarda daha uzun soluklu h"z-
met ver"yorlar. Artık b"r “de!er” ça!ındayız. Hayatımızdak" "nsanlar kadar
#"rketler"n de de!erler"n" ve n"yetler"n" önems"yoruz. Gençler de gerçekten
bu anlamı ve de!er" arıyorlar ve b"z bu ba!lamda #anslı b"r sektördey"z. On-
ların aradıkları anlam "laç sektöründe var. Tüm dünyada "nsanlara daha sa!-
lıklı b"r gelecek sunmak "ç"n çalı#ıyor, m"lyonlarca k"#"n"n ya#amına
dokunuyoruz. A#ı örne!"n" dü#ünün. Pandem" dönem", h"zmet verd"!"m"z
sa!lık sektörünün önem"n"n altını b"r kere daha ç"zd". Bütün dünyada sa!-
lı!ın en öneml" öncel"k olarak kabul gördü!ü b"r buçuk "k" senel"k b"r süreç
ya#adık, hâlâ da etk"ler"n" ya#amlarımızda güçlü b"ç"mde h"ssed"yoruz. Bu
dönemde, "nsanların sa!lı!ı "ç"n h"zmet ver"yor olmaktan her zamank" g"b"
büyük b"r onur ve gurur duyduk. Bu sorumluluk b"l"nc"yle, pandem" ko#ul-
larına ra!men "#"m"z" h"ç aksatmadan hatta ba#arı ç"zg"m"z" daha da yük-
selterek çalı#malarımıza devam ed"yoruz. Söz pandem" dönem"ne gelm"#ken
b"r de te#ekkür etmek "st"yorum. Bu süreçte ülkem"z"n tüm sa!lık çalı#anları
canla ba#la, büyük b"r fedakarlıkla h"zmet verd"ler. Onlara gerçekten m"nnet
borçluyuz. 
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''En güzel anılarım, lise anılarım'' diyen Cem Öztürk, en yakın arkada!larının lise arkada!ları olmaya devam etti"ini söylüyor.

SD — D!j!talle"me, sürdürüleb!l!rl!k, !kl!m kr!z! g!b! yen! nes!l akım ve
kavramların !laç endüstr!s!ne yansıması nasıl? S!zce !laç sektörünün yen!
ku"akları, gençler! kend!ne çekeb!lecek yeterl! vaad! var mı? Ned!r?
CÖ — Bana göre !laç endüstr!s!nde yer alan tüm kurumsal "!rketler!n ön-
cel!kl! gündem maddeler!nden b!r!, daha ya"anab!l!r b!r dünya !ç!n sunduk-
ları somut adımlar olmalı. Sürdürüleb!l!rl!k artık gençler tarafından g!derek
daha da sah!plen!len b!r kavram. Bu da çok umut ver!c!… B!z Sanof! olarak
dünya üzer!nde ya"ayan tüm !nsanları, hayatları boyunca kar"ılarına çıka-
b!lecek sa#lık sorunlarında desteklemek !ç!n çalı"ıyoruz; bu noktada sürdü-
rüleb!l!rl!#! tüm !" süreçler!m!z!n merkez!ne yerle"t!r!yoruz. Kısa b!r zaman
önce, dünyanın en az gel!"m!" 40 ülkes!nde ya"ayan ve sa#lık h!zmetler!ne
çok sınırlı er!"!m! olan 2 m!lyar !nsanın temel !laç !ht!yaçlarını kar"ılamak
adına Sanof! Global Sa#lık adında kâr amacı gütmeyen b!r organ!zasyonu
hayata geç!rd!k. Küresel, kurumsal, sosyal sorumluluk taahhütler!n! ülke-
m!zde de #dahafazlasımümkün d!yerek büyük b!r gayretle sürdürüyoruz.
COVID-19 pandem!s! !le b!rl!kte uzun yıllara yayılarak gerçekle"ece#!n! ön-
gördü#ümüz d!j!talle"me, !laç sektöründe de çok hızlı b!ç!mde hayata geçt!
ve artık d!j!talle"mey! b!r yen!l!k g!b! de#!l, b!r norm olarak ele almak gere-
k!yor. Günümüzde d!j!tal, aracısız ve yen!l!kç! b!r hız ekonom!s! söz konusu.
Hastalar, sa#lık görevl!ler! !le d!j!tal platformlar üzer!nden !let!"!m kurula-
b!l!yor. Mob!l sa#lık uygulamaları her geçen gün yaygınla"ıyor. Bütün bun-
ların, d!j!tal dünyaya do#an ve ya"amlarının her anını teknoloj!yle
anlamlandıran genç ku"aklar !ç!n heyecan ver!c! gel!"meler oldu#unu dü-
"ünüyorum. $laç sektörü yapısı gere#! çok d!nam!k ve kend!n! sürekl! yen!-
lemek zorunda olan b!r sektör; üstel!k oda#ında !nsan var.  Ar-Ge ve üret!m
süreçler!ne büyük yatırımlar yapılıyor, yetenek yönet!m!ne çok büyük önem
ver!l!yor. Özetle, !laç sektörü genel olarak gençler!m!ze hem d!nam!k ve ye-
n!l!kç! !" ortamı hem de dünyamıza, toplumumuza ve !nsanımıza de#er ka-
tab!lecekler! b!r kar!yer vaat ed!yor.

SD — Deney!ml! b!r l!der olarak "!rket!n!ze profesyonel seçerken nelere
d!kkat ed!yorsunuz, adaylarda ne arıyorsunuz?
CÖ — G!tt!kçe d!j!talle"en b!r dünyadayız ve buna ba#lı olarak hızlı b!r de-
#!"!m ya"ıyoruz. Günümüzde ba"arılı profesyoneller!n sah!p olması gereken
en öneml! nosyon bu hızlı de#!"!m! yöneteb!lme, hıza ayak uydurab!lme be-
cer!s!d!r. $deal adaylar, günümüzde görülen hızlı, karma"ık ve zorlu de#!-
"!mler! yöneteb!lecek esnekl!k ve yetenekte, baskı altında hızlı ve do#ru
kararlar alab!len, sonuç odaklı ve çok boyutlu dü"ünce yapısına sah!p k!"!ler
olarak öne çıkıyor.

D!#er tara%an, çe"!tl!l!k çok öneml!. Farklı kültür ve temellerden gelen !n-
sanları kucaklayan b!r l!derl!#! çok önems!yorum. Gücümüzü çe"!tl!l!kten
almak, sürdürüleb!l!r b!r ekonom! !ç!n c!ns!yet e"!tl!#!n!n !" ya"amına kat-
kısına !nanmak ve !nandıklarımızı uygulamalarımıza yansıtmak çok öneml!.
Ben!m çalı"tı#ım "!rkette yönet!m kurulumuzda %100 c!ns!yet e"!tl!#!n! ya-

kalamı" durumdayız. Bu meseleye bu kadar !nanınca, elbette b!rl!kte çalı"a-
ca#ımız !nsanların da bu hassas!yete sah!p olmasını bekl!yorum. Bunun dı-
"ında; de#erler!, hede&er! b!z!mk!lerle örtü"en, "!rket!m!z!n hede&er!
do#rultusunda h!zmet etme arzusunda !nsanlar kar"ımıza çıktı#ında d!l,
d!n, ırk ayrımı yapmadan tamamen çe"!tl!l!#! gözeterek b!r seç!m yaptı#ı-
mızı söyleyeb!l!r!m.

SD — Pek! özell!kle l!sem!zden yen! mezun olup, ün!vers!teye henüz ba"-
lamı" karde"ler!m!ze neler tavs!ye eders!n!z?
CÖ — E#!t!mler!n! yurt !ç! ve yurt dı"ı stajlarla destekles!nler. Böylel!kle ça-
lı"acakları alanları tanıyıp daha b!l!nçl! b!r "ek!lde terc!hler!n! yapab!l!rler.
Bunun yanı sıra herhang! b!r konuda meraklarını g!derecek kadar ara"tırma
yapmaya, okumaya vak!t ayırsınlar. Ama en öneml!s! ö#renc!l!#!n do#asın-
dan çok da uzakla"masınlar,  arkada"larıyla doya doya e#lenmey! !hmal et-
mes!nler.  

SD — Sanof! özell!kle pandem! dönem!nde küreselde ve yerelde v!rüse
kar"ı çare arayı"ında, a"ı ve d!#er alanlarda neler yaptı? 
CÖ — Pandem! dönem!nde var olan !laçlarımızın COVID-19 üzer!ndek!
etk!ler!n! ara"tırmaya devam ederken, GSK !" b!rl!#!nde yürüttü#ümüz a"ı
çalı"malarında global Faz 3 kl!n!k çalı"maları ba"lattık. Faz 3 çalı"malarının
olumlu sonuçlanması hâl!nde, a"ı adayının 2021'!n son çeyre#!nde onaylan-
ması beklen!yor. Temmuz 2021’de !se Sanof!, dünyanın !lk mRNA A"ıları
Mükemmell!k Merkez!’n! kurdu. Merkez, pandem! ve ötes!nde, kar"ılanma-
mı" a"ı !ht!yacının yüksek oldu#u hastalıklarla mücadeleden rut!n kullanıma
kadar, mRNA a"ılarının gel!"t!r!lmes!ne odaklanıyor. Burada, Translate B!o
!" b!rl!#!yle gel!"t!rd!#!m!z mRNA a"ı çalı"malarımız hızlandırılacak ve
bunun yanı sıra 2025 yılına kadar kl!n!k ara"tırmaları ba"lamı" en az altı a"ı
adayının gel!"t!r!lmes! planlanıyor. 

Sanof!, !k! COVID-19 a"ı adayını gel!"t!rmen!n yanı sıra, küresel a"ı teda-
r!#!n! desteklemek ve pandem!yle mücadeleye yardımcı olmak !ç!n üç farklı
COVID-19 a"ısı !ç!n üret!m kapas!tes! ve uzmanlı#ından yararlanılan tek
"!rket konumunda. Sanof! olarak d!#er a"ı üret!c!ler!ne üret!m deste#! ver!-
yoruz. Eylül ayından !t!baren Moderna’nın COVID-19 a"ısını üretmeye ba"-
ladık. Y!ne B!oNTech f!rmasına !se 125 m!lyon doz üret!m deste#!
sa#lıyoruz. Johnson & Johnson'ın COVID-19 a"ısının üret!m! !ç!nse ayda
yakla"ık 12 m!lyon doz üret!m deste#! sa#lıyoruz. 

Sanof! Türk!ye olarak COVID-19 mücadeles!nde Lüleburgaz fabr!kamızda
ve Tuzla Da#ıtım Merkez!’nde üret!m ve da#ıtım operasyonlarımızı kes!n-
t!s!z sürdürerek hastaların ürett!#!m!z !laçlara kes!nt!s!z er!"!mler!n! sa#la-
maya devam ed!yoruz. Bununla b!rl!kte çalı"anlarımız !ç!n mot!vasyon
sa#layacak kapsamlı b!r destek programını ba"arıyla hayata geç!rd!k.  
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üzyıllar, b!n yıllar evvel el!ndek! dem!r!
olab!ld!"!nce uza"a fırlatmaya çalı#an
Yunanlı, hâl!hazırda dünya d!sk fırlatma

rekortmen!n!n öncüsü oldu"undan b!haberd!.
Metren!n, san!yen!n varlı"ından habers!z ko-
#ucu, ses duvarı kat!l! Usa!n Bolt’u hayal b!le
edemezd! belk! ama ol!mp!yat ruhu, gerçek spo-
run temeller!n!n atıldı"ı ol!mp!yatlar hep oldu
ve olmaya da devam ed!yor.

Sporu, spor olarak yapacaksın, kazanmanın #e-
ref!yle yet!neceks!n hatta kazanmasan b!le “katıl-
dım” d!ye övüneceks!n. Ol!mp!yatların yücel!"!,
tam da a#a"ıda yazdı"ı g!b! de"!l m! aslında?

“B!r !#!, çıkar beklemeden yapmanın büyüklü"ü.”

Çıkarsız yarı#ma heyecanını, karde#çe bu-
lu#ma sev!nc!yle kayna#tıran duygu bahçes! olan
ol!mp!yatlar, b!rb!r!n!n d!l!nden anlamayan
gençler!n “sporca” konu#arak anla#ab!ld!"! b!r
sevg! açık oturumu olmaya devam etmekted!r. 

Konu spor, ol!mp!yatlar olunca, !l!m/!rfan,
aynı zamanda spor yuvası olan Galatasaray L!-
ses!’nden ve o yuvadan yet!#en ol!mp!k ruhlardan
bahsetmemek olmaz. M!nder! rak!pler!ne dar
eden Seyf! Cenap, ç!v!l! ayakkabıların efend!s!
Rauf Hasa"ası, lakabıyla müsemma Aslan N!hat,
havuzların kralı Orel Oral, yolu Galatasaray L!-
ses!’nden geçm!# ol!mp!k ruhların sadece b!rka-
çıdır. $k! bölümden olu#acak bu d!z!, Mektepl!
ol!mp!k sporcuları anmak ve hayatta olanları da
onurlandırmak gayes! ta#ımaktadır. 

Me"rut#yet Kaplanı Sel#m Sırrı Tarcan

Dünyanın en büyük spor organ!zasyonuna, bu topraklardan yet!#en
sporcuları da dâh!l etmek !ç!n çok büyük çaba gösteren,  Sel!m Sırrı
Bey’le açalım mevzuyu. 

Sel!m Sırrı, Mekteb-! Sultan!’n!n görkeml! kapısından !çer! 1882 yı-
lında g!rd!. J!mnast!"e, yakın arkada#ı Rıza Tevf!k (Bölükba#ı) tavs!ye-
s!yle meylett!.  Spora merhaba ded!"! günler!,  j!mnast!khaney! ve feyz
aldı"ı Fa!k Bey’le (Üstün!dman) !lg!l! duygularını b!ze #öyle hatırlatır
Sel!m Sırrı:

“B!r sabah erkenden b!r Rum müba#!r b!z! !k!#er !k!#er d!zd!. Yürü-
yü# yaptırarak, zem!n! kum dö#el!, tavandan !pler sallanan b!r yere gö-
türdü. Burası Mekteb!n j!mnast!khanes!yd!. Kar#ımızda güler yüzlü,
tatlı bakı#lı, sev!ml!, yakı#ıklı b!r adam vardı. Hep!m!z tavanda sallanan
!plere, sırıklara, trapezlere, hayretle bakıyorduk. Muall!m sordu: ‘Burası
ned!r, b!l!yor musunuz?’ H!çb!r!m!z cevap veremed!k, böyle b!r yere
!lk defa gel!yorduk. Kend!s! söyled!: ‘Burası j!mnast!khaned!r. Burada
ko#acaksınız, sıçrayacaksınız, bu !plere tırmanacaksınız. Trapezler! gös-

tererek, #unlardan da sallanacaksınız, u"ra#a u"-
ra#a ben!m g!b! kuvvetl! olacaksınız.’ ded!.
$plerden b!r!ne tırmandı. Trapez!n üzer!ne çıktı,
sallandı sallandı, b!rden vücudunu arkaya attı.
Sonra halkalarda takla attı, !k! ayaküstü dü#tü.
Kar#ımıza geçt!, komut vererek, b!ze kol/bacak
hareketler! yaptırdı.” (Sel!m Sırrı, 1922. Terb!ye
ve Oyun: $dman Âlem!nde 40 Sene (2), sayfa 29.)

Sel!m Sırrı’nın j!mnast!kle mesa!s!, Mekteb!n
Cadde-! Keb!r’e bakan büyük kapısından !çer!ye
g!r!ld!"!nde solda kalan “Ta# B!na”da ba#lar.
Sonra adı “%ato”ya dönecek olan b!na 1871 yı-
lında, dönem!n j!mnast!k hocalarının gayretle-
r!yle dört ba#ı mamur spor salonuna
dönü#türülmü# ve salonun s!nes!nde, “sa"lam
kafa sa"lam vücutta bulunur” mottosuna uygun
sporcular f!l!zlenm!#t!r.

Sel!m Sırrı, hocası Fa!k Bey’e (Üstün!dman-
GSL 11) olan m!nnet!n! #öyle anlatır:

“Bana j!mnast!k heves!n! veren !lk hocam Fa!k
Bey hakkındak! de"erlend!rmem! buraya yaz-

mak ve bu büyük adama kar#ı #ükran borcumun b!r kısmını olsun !ade
etmek !ster!m. %!md! saçı/sakalı a"armı#, vücudu b!raz yıpranmı# olan
bu ‘%eyh-ül $dman’ h!ç #üphe yok k!, memleket!n en nec!p a!leler!nden
b!r!n!n evladıdır. Ben!m kafamda dü#ündü"üm ve gözümün önüne ge-
t!rd!"!m hâl!, gen!# omuzları, !nce bel!, düzgün ve gel!#m!# adaleler! çok
mükemmeld!. 
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Fa!k Bey !ç!n kalb!mde sönmek b!lmeyen b!r sevg! bulunmaktadır. Az!z
vatanda h!çb!r fert, Fa!k Bey kadar j!mnast!"! sevmem!#, onun kadar
hayatını ayırmamı#tır. Ba#ka memleketlerde bu g!b! adamların heyke-
l!n! yaparlar. B!zde !se heyhat!” (Sel!m Sırrı, 1922. Terb!ye ve Oyun:
$dman Âlem!nde 40 Sene (3), sayfa 46.)

Sel!m Sırrı Ol!mp!yat Kom!tes! üyes! olarak 1908-1930 yılları ara-
sında ülkem!z! tems!l etm!#t!r. 1908-1922 yılları arasında genel sekre-
terl!k, 1922-27 yılları arasında, seç!mle gelerek M!ll! Ol!mp!yat
Kom!tes! ba#kanlı"ı yapmı#tır.

1906’da kola"ası (ön yüzba#ı) olan, Me#rut!yet sonrasında da sırmalı
kordonlarla sarmalanıp, bembeyaz b!r at üzer!nde sokak sokak dola#ıp
halka hürr!yet! telk!n edecek olan Sel!m Sırrı’nın hayatı 1907 yılında,
modern ol!mp!yatların ban!s! kabul ed!len Coubert!n’le kes!#!r. Baron
de Coubert!n’!n ba#kente gelmek, spor a#ı"ı b!r Türk !le tanı#mak !ste-
mes!n!n sebeb!, henüz M!lletlerarası Ol!mp!yat Cem!yet!’ne g!rmem!#
olan devletler! de aralarında görmekt!r. Coubert!n’! Sel!m Sırrı’yla bu-
lu#turan, ortak arkada#ları Mekteb-! Sultan! Fransızca ö"retmen! Fran-
sız M. Juery olur

Tokatlıyan Otel!

Coubert!n ve Sel!m Sırrı Beyo"lu Tokatlıyan Otel!’n!n v!tr!n!nde bu-
lu#tular. Otel!n podyumuna yıllar sonra Hamdullah Suph! Tanrıöver,
Atatürk’ün doktoru Ras!m Fer!t Atalay, M!that Cemal Kutaylar da çı-
kacaktır. Tokatlıyan Otel!’n!n arsası “Üç Horan” Ermen! K!l!ses! Vakfı-
nın malıydı. Otel yapılmadan önce k!l!se vakfına gel!r get!rmes! !ç!n
1884 yılında bu parsele af!l! b!r t!yatro b!nası !n#a ed!lm!#se de t!yatro-
nun ömrü sadece sek!z yıl sürmü# ve b!r yangın net!ces!nde kül ol-
mu#tu. 1897 yılında açılan Tokatlıyan Otel!, Couberta!n-Sel!m Sırrı
bulu#masına, !n#asından on sene sonra ev sah!pl!"! yaptı. $k! ünlü spor
adamının bu ünlü mekânda görü#meler!, modern ol!mp!yatların bu
co"rafyaya nüfus etmes!n!n !lk adımıydı #üphes!z.

1907 yılının !st!bdat dönem! #artları M!ll! Ol!mp!yat Kom!tes!’n!n ku-
rulmasına !z!n vermez belk! ama tam b!r sene sonra !lan ed!lecek Me#-
rut!yet’!n get!rece"! özgürlükler rüzgârı Cem!yetler Kanunu’nun
çıkmasının önündek! duvarı yerle b!r eder. Yasal engeller!n kalkmasıyla
beraber 1909 yılında M!ll! Ol!mp!yat Kom!tes! kurulur ve Osmanlı
Ol!mp!yat Cem!yet!, Uluslararası Ol!mp!yat Kom!tes!’n!n 15 Aralık
1909 günü Budape#te’de yapılan toplantısında Sel!m Sırrı Bey tarafın-
dan tems!l ed!l!r. 

1912 Stockholm Ol!mp!yatları

Osmanlı Ol!mp!yat Cem!yet!, 1912 Stockholm Ol!mp!yatları’na ka-
tılma kararı aldı. Ancak devr!n hükümet!, b!r el!n parmaklarını geçme-
yen spor kulüpler!, Harb!ye ve Bahr!ye Nezaretler! organ!zasyona
madd! ve manev! olarak !lg!s!z kalınca, masra%arını kend! cepler!nden
kar#ılayan !k! Ermen! asıllı sporcu Vahram Papazyan, Mıgırdıç Mıgır-
yan ve !k! yönet!c!yle Stockholm’un yolunu tuttuk. 

1924 Par!s Ol!mp!yatları
1916 Berl!n Ol!mp!yatları Dünya Harb! neden!yle yapılmadı. 1920
Ol!mp!yat Oyunları’na da Osmanlı Devlet! davet ed!lmed!. 

Türk!ye Cumhur!yet!’n!n kurulu#undan sonra önemle ele alınan
konulardan b!r! de spor oldu. Bu tar!hlerde vücut bulan ve Türk spo-
runun !lk örgütü olan “Türk!ye $dman Cem!yetler! $tt!fakı” ülkede
sporun c!dd! b!ç!mde organ!ze ed!lmes! konusunda u"ra# verd!. $#te
bu örgütün durumu, Bakanlar Kurulunun 16 Ocak 1923 günü yaptı"ı
toplantıda ele alındı. Al! Sam! (Yen) tarafından örgüt adına sunulan
d!lekçe üzer!nde görü#melerde bulunan Cumhurba#kanı Gaz! Mus-
tafa Kemal ba#kanlı"ındak! Bakanlar Kurulu, 170 sayılı kararla, adı
geçen örgütü, “Türk gençl!"!n!n terakk! ve teal!s!ne had!m ve kaydı
menfaatten tamamen azade oldu"u ve her memlekette !dman cem!-
yetler!n!n bu surette telakk! ed!lerek her türlü h!mayeye mazhar bu-
lundukları c!hetle’’ kaydıyla kamu yararına dernek kabul ett!. Bu
tar!h! kararla Türk!ye’de devlet, !lk kez spora ve sporcuya yardım el!
uzatmı# oluyordu k! bu öneml! b!r olaydı Türk sporunda. Türk spo-
runun !k! büyük örgütünün, Türk!ye $dman Cem!yetler! $tt!fakı !le
Türk!ye M!ll! Ol!mp!yat Cem!yet!’nde !k! Mektepl! Ol!mp!k Ruh
vardı artık.

$tt!fak Ba#kanı Al! Sam! Bey (GSL 38) !le Cem!yet Genel Sekreter!
ve Uluslararası Ol!mp!yat Kom!tes!n!n Türk!ye tems!lc!s! Sel!m Sırrı
Beyler (GSL 26) uzun görü#melerden sonra Türk!ye’n!n 1924 Par!s
Ol!mp!yatları’na katılması gerekt!"! hususunda tam b!r f!k!r b!rl!"!ne
vardılar. Memur, asker ve ö"renc! olan sporcular !ç!n !lg!l! kurumla-
rından !z!nler alındı. Yurt dı#ından futbol !ç!n B!lly Hunter, güre# !ç!n
Paul Peter, atletler !ç!n de Amer!ka’dan Tob!n angaje ed!ld! ve en
öneml!s!, bu !#ler !ç!n hükümetten tahs!sat sa"landı.Türk!ye Par!s
Ol!mp!yatları’nda 11 futbolcu, 4 atlet, 1 eskr!mc!, 5 güre#ç! ve 1 hal-
terc! toplam 22 sporcuyla tems!l ed!ld!. Kaf!len!n ba#kanlı"ını Al!
Sam! Bey, yardımcılı"ını da &eyh-ül Muharr!r!n Burhan Bey (Felek)
yaptı. Bu y!rm! !k! sporcudan onu, Mekteb-! Sultan! men#e!l!d!r ve
yed!s! yarı#malara katılmı#tır. 

Futbol: N!hat-Al!-Mehmet-Alaatt!n-Kemal Rıfat (oynamadı) 
Atlet!zm: Rauf-Unvan-Mazhar (yarı#madı)-Süleyman (yarı#madı)
Güre#: Seyf! Cenap

Stamboul gazetesi, 30 Mayıs 1912 tarihli kupür 1924 Olimpiyatları Futbol milli takımımız. 



Sa!dak" mutluluk pozu Par"s Ol"mp"yatları’ndan b"rkaç
sene önce, Mekteb"n arka bahçes"nde ver"ld". 
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kuvvetl!yd! b!lekler!. Sınıf arkada"ları, Al!’n!n b!r hat üstadı dereces!nde
güzel yazısı oldu#unu anlatırlardı. Oynadı#ı yılların, tartı"masız, en !y!
sol bek!yd!. Akranlarının me"!n topu cam! avlularından öteye götüre-
med!kler! günlerde o, GS 3. takımında sol hafa yerle"t! ve sonrasında
basamakları hızla çıkıp, fena olmayan b!r sayıda (9) m!lî formayı g!yd!. 
Oturanların sa# ba"ında görüyoruz Lebleb! Mehmet’!… D!#er ba"tak!
$smet g!b! o da dalmı" g!tm!" uzaklara. Çek sol bek! maç !çer!s!nde nasıl
katlayaca#ını dü"ünüyordur muhtemelen. Kısa boylu, na!f yapılı, zayıf
bünyel! Mehmet, Mekteb!n büyük/küçük tüm tene%üsler!nde, aya#ında
top, duvarın kar"ısına geç!p, okulun boyasını esk!te esk!te yaptı#ı vu-
ru"larla, tekn!#!n! gel!"t!rd!, büyüdü ve kel!men!n tam anlamıyla, ceza
alanı canavarına dönü"tü. Bu ‘m!n!k canavarın lebleb! lakabının üzer!ne
yapı"ması, GS 1. takım !dmanlarından b!r!nde oldu. (Salla) Mehmet
Naz!f ö&elenerek, “Bak "unun yaptı#ına, lebleb! kadar çocu#u buldu,
saha kenarına attı.” d!ye ba#ırınca adı ‘’Lebleb! Mehmet’’ olarak kaldı.
Bu on b!r!n yıldızlarından Alaatt!n Baydar da kısa b!r süre de olsa Mek-
teb-! Sultan!’n!n havasını koklamı"tır. 

Mazhar (Resmor-GSL 51)
El! kalb!n!n üzer!nde duran sporcu Mazhar’ın ta kend!s!. Üç adım ve

uzun atlamanın p!r!, yaman c!r!tç!, kırık renkl! camlara usta eller!yle
hayat verm!" v!tray sanatçısı. Bu CV’s!ne, mücadele edece#! dallar
Ol!mp!yat Kom!tes!ne zamanında b!ld!r!lmed!#! !ç!n “1924 Ol!mp!yat-
ları dereces!”n! ekleyemed! maalesef Mazhar. Resmor, Par!s’te “Tatb!k!
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu”nu b!t!rd!kten sonra 1933 yılında vata-
nına döndü.

Unvan (Tayfuro!lu-GSL 49)
Solda, !k! d!rhem b!r çek!rdek g!y!nm!", kalıbı bozulmamı" fes!yle

poz veren Baba Tah!r’!n yanında duruyor ünlü spr!nter. 400 metre re-
korunu, 1922’de !k! kez tar!he gömen Unvan, aynı yıl d!sk! herkesten
en uza#a attı. Genç Türk!ye Cumhur!yet!’n!n !lk göz a#rısı Par!s Ol!m-
p!yatları’nın açılı" tören!nde bayra#ı o ta"ıdı. 

1924 Ol!mp!yatları Futbol m!ll! takımımız

Bu m!llî takım, Türk futbolunda !lk c!dd! e#!t!mden geçen ek!pt!r.
Kaf!lede olup da görüntüde olmayan Kemal Rıfat ab!m!ze de selam
olsun. $skoç antrenör Hunter’ın tedr!s!nden o da geçt! ama on b!rde
kend!s!ne yer bulamadı maalesef… Takımın medarı !'!harı Aslan N!-
hat’tır (GSL 53) 1910 yılında daha sek!z ya"ındayken dâh!l oldu#u Ga-
latasaray A!les!’nde kros yaptı, yüksek atladı, futbol oynadı. $lkokul
!k!de, Ahmet Robenson’un düzenled!#! atlet!zm müsabakalarında at-
lama b!r!nc!l!#! elde ederek, z!kr-! cem!le layık görüldü. Bu atlet komple
GS 3. takımına yükseld!#! yıl Mekteb-! Bahr!ye’ye geçt!. 1936 yılına
kadar süren futbol hayatında lakabına yakı"ır mücadele etmekten h!ç
çek!nmed!. 

Foto#ra'a, dönem!n en ünlü !k! forvet! Bek!r ve Alaatt!n’! !k! yanına
almı" Al! (Gençay-GSL 54) !lk m!llî maçına çıkmanın heyecanı !çer!-
s!nde görünüyor. Foto karttan pek de bell! olmayan, yassılama adalel!
kalın bacakları vardı. Çoban Mehmet’!n kolunu bükecek derecede de

12x8 çerçeven!n !ç!nden üç ol!mp!k Mektepl! ruh fırladı ve Par!s’te
p!ste çıktılar. Gülerken pek göremeyece#!n!z ama bu kare u#runa pren-
s!pler!nden vazgeçen, resm!n ortasında koyu renk "ortuyla duran Ad!l
(G!ray) Türk!ye elemeler!nde, "anssız b!r bayrak de#!"!m! sonrası Ol!m-
p!yatlara katılma hakkını y!t!rd! ve sonrasında atlet!zm! bıraktı. 

Rauf (Hasa!ası-GSL 50) 
Sa# ba"ta, vücudunu sek!ze benzetmeye çalı"an kend!ler!d!r. Del!

Fuat Pa"a A!les!’nden olurlar. Memleket!n yet!"t!rd!#! en kab!l!yetl!
sürat ko"ucularındandı Rauf. (ıpsevd! tab!atı spor hayatının uzun sür-
mes!n! engelled!. Avrupa! st!l!n! seyretmek !ç!n $tt!hat Spor sahasında
özel sey!rc!s! oldu. 100 metrede 11.6’lık Türk!ye rekorunu, 1923 yılında
arka arkaya !k! kez dev!r!p 11.2’ye çekt!. Toprak sahada düz ayakkabı-
larıyla elde ett!#! bu dereceler, Ol!mp!k Mektepl!n!n ancak özel yete-
nekler!yle anlatılab!l!rd!. 

Paris Olimpiyatları açılı" töreni (4 Mayıs 1924)
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Mektepli Olimpik Ruhlar

Seyf! Cenap Berksoy

Seyf! Cenap (Berksoy-55) genç Türk!ye Cumhur!-
yet!’n!n !lk güre"ç!ler!ndend!. 1903 do#umlu Seyf!
Cenap, m!nder üzer!ndek! !lk dersler!n! Mekteb!n
Fransızca ö#retmenler!nden M.Juery’den aldı. Mus-
l!h, Kazım ve Rıfat bu derslerde kend!s!ne e"l!k
eden arkada"larıydı. 

1918 yılında Hal!ç $dman Kulübü’nde mayo g!ymeye ba"ladı.
1924 Par!s Ol!mp!yatları, 1927 Budape"te Dünya Güre" %amp!-
yonası’na katıldı. Melbourne Ol!mp!yatları’nda alınan kötü so-
nuçlardan sonra Vehb! Emre !st!fa ed!nce, ondan bo"alan Güre"
Federasyonu Ba"kanlı#ı koltu#una oturdu. Uluslararası hakem ve
yönet!c! olarak Türk güre"!ne h!zmetler! oldu. 

Berl!n Ün!vers!tes! Edeb!yat Fakültes! mezunu, romancı, h!kâ-
yeler!, fıkraları, röportajları !lg!yle okunan, toplumcu ve gerçekç!
b!r görü"le yazılarını kaleme alan Suat Derv!" Hanım’la kısa süren
b!r !zd!vacı da oldu Seyf! Cenap’ın. 1974 yılının Kasım ayında,
gözler! b!r daha açılmamacasına kapandı. Belk! tesadüf, belk! ha-
yatın c!lves! b!l!nmez, Seyf! Cenap Berksoy’un den!z yolculukla-
rında sıkça kullandı#ı Tırhan vapuru, ünlü güre"ç!n!n
ölümünden b!rkaç gün sonra emekl!ye ayrıldı.

Atletler!m!z !lk turda elend!ler, !lk maçlarında yen!len futbol
takımı, gal!b!yet alamayan güre"ç!ler!m!z, b!s!kletler! zamanında
gümrü#e gelmey!p yarı"amayan b!s!kletç!ler!m!z g!b!, onlar da
tahm!n ed!ld!#! g!b! ba"arılı olamadılar. Sel!m Sırrı Bey, bulun-
du#umuz sev!yey! Ba"vek!l $smet Pa"a’ya sundu#u te"ekkür mek-
tubunda d!le get!rm!"t! zat! ve mektubunu "öyle b!t!rm!"t!:

“Otuz kadar genc!n, Amer!ka, $ng!ltere, $sveç, F!nland!ya g!b!,
sporu m!llî !lke mah!yet!ne get!ren memleketler!n efradının el!n-
den b!r!nc!l!k almak ne bu sene ne dört sene sonra (1928 Ams-
terdam Ol!mp!yatları) !mkânsızdır.”

1924 Ol!mp!yatları’ndan ger!ye, güzel b!r anı tortusu kalmı"tır,
anlatılası… Amer!kan Kano M!llî takımının sporcusu B!ll Ha-
vens, altın madalyanın favor!s! oldu#u hâlde e"!n!n do#um tar!-
h!yle çakı"tı#ı !ç!n takımdan a&ını !ster ve ol!mp!yata katılmaz. 
1 A#ustos 1924 tar!h!nde o#lu Frank dünyaya gel!r. B!ll Havens
28 yıl boyunca kararının do#ru olup olmadı#ını dü"ünür… 

Seneler sonra B!ll, 1952 Hels!nk! Ol!mp!yatı sırasında b!r tel-
graf alır: “Sevg!l! babam, 1924’te ben! bekled!#!n !ç!n te"ekkür
eder!m. Sen!n o gün kazanman gereken altın madalya !le eve dö-
nüyorum…’’ 

Frank, 10.000 metre kano yarı"ında b!r!nc! olmu"tur.
Eh! Ne d!yel!m… Böyle hayırlı evlat dostlar ba"ına. 

Ol!mp!yatları yalnızca b!r d!z! spor müsabakası olmaktan çı-
kartan ve yüzyıllardan bu yana devam eden ruhu yaratan h!kâ-
yeler!n sah!pler!ne saygı ve ol!mp!yat ate"!n!n h!ç sönmemes!
temenn!s!yle efend!m;

Sa#lıcakla…

Üner Teoman
1948 Londra Ol!mp!yatları'na ka-
tılan en genç kadın sporcumuz
olan Üner Teoman Galatasaraylı
b!r atlet olmasının yanında, aynı
zamanda mekteb!m!z!n esk! mü-
dürler!nden ve kulübümüzün
esk! futbolcularından Al! Teo-
man'ın (GSL 57) kızı ve müz!syen
Mehmet Teoman'ın (GSL 96) !se
ablası. Üner Teoman, her ne
kadar eleme ser!s!nde ya"adı#ı
"anssızlıkla yarı"ı b!t!remem!"
olsa da, Türk!ye'n!n ol!mp!yat-
larda atlet!zm dalındak! !lk kadın
tems!lc!s! oldu.

ÜSTTE:  Sey" Cenap Berksoy

SA#DA: Türkiye’nin en büyük spor salonuna

ismi verilen, 1989 yılında TMOK Ba$kanı 

olan Galatasaray Lisesi mezunu:  

Sinan Erdem
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alatasaray Müzes!, Galatasaray üst k!ml!"!-
n!n b!le#enler! olan kurumların ortak m!-

rasının s!mges!d!r. Bünyes!nde Galatasaray
Spor Kulübü, Galatasaray L!ses!, Galatasaray
Ün!vers!tes! ve d!"er Galatasaray kurulu#larının
tar!h! ar#!v!, modern müzec!l!k yöntemler!ne
göre tutulan envanter, bakım ve restorasyon b!-
r!m! bulunmakta, koruma ve serg!leme !#lev!
görmekted!r. Koleks!yonunun b!r bölümü de
her yıl yen!lenen ödünç eser !zn!yle Galatasaray
Stadyum Müzes!’nde serg!lenmekted!r.

1. Müze sahibi olmak Galatasaray e!itiminin
en eski gelene!idir.

Dr. Sem!h Çel!k’!n 10 Ek!m 2019 günü, $stanbul Ara#tırmaları Enst!-
tüsü’nde, ANAMED ve Koç Ün!vers!tes! !# b!rl!"!nde düzenlenen konu#ması
“$stanbul’da Unutulmu# B!r Müze: Galatasaray Mekteb-! Tıbb!yes! Do"a Ta-
r!h! Müzes! (1835-1850)” ba#lı"ını ta#ıyordu. Avusturya ar#!vler!nden Gala-
tasaray tar!h!ne öneml! katkı yapan bulguları makale olarak da yayımlandı.
%!md!ye kadar b!leb!ld!"!m!z, söz konusu müzen!n Mekteb! Sultan!’n!n
1868’dek! kurulu#unda, III. Napoléon’un Sultan Abdülaz!z’e hed!yes! olarak
kuruldu"uydu. Dr. Sem!h Çel!k’!n ara#tırması sayes!nde müzen!n kurulu#
tar!h! 33 yıl ger!ye g!tt!. Bunun önem! Türk!ye’n!n müzec!l!k tar!h!n!n de de-
"!#mes!. Kaynaklar Osmanlı’dak! !lk müzey! 1846 yılında Ahmet Feth! Pa-
#a’nın  o güne kadar saray deposu olarak kullanılan Aya $r!n!'dek! Mecmaı
Âsârı At!ka serg!lemes! olarak göster!rken, unutulmu# bu müzen!n !lk sanılan
örnekten on altı yıl önce Galata Sarayı'nda kuruldu"u anla#ıldı. Pek! bu nasıl
b!r müzeyd! ve neler !çer!yordu? Çel!k’!n gösterd!kler! özetle #öyle: 

• 1837 yılında Skalak adlı b!r bahçıvan botan!k bahçes! kurulmak üzere o dö-
nemde Tıbb!ye-! %ahane olarak kullanılmakta olan Galata Sarayı’nda !st!h-
dam ed!l!yor. Mektepl!ler!n “sera” olarak b!ld!"! yerdek! !lk camekan ebn!ye
yapımı da plan üzer!nde görülüyor. Bu plan Galata Sarayı’nın kad!m tar!h!n-
dek! otacılık ve eczahane yapıla#masına da ı#ık tutuyor.
• 1839 yılında müze tab!r! yer!ne kullanılan numunehane !ç!n ahcar-ı made-
n!yat dolapları alınıyor. Aynı yıl V!yana’dan m!neral örnekler! ve Fransa’dan
1500 parça s!par!# ed!l!yor.
• 1840 yılında Fransa’dan 23 c!lt k!tap get!r!l!yor.
• 1841 yılında toprak kap, k!l!t, toprak alımı ve Hırvat bahçıvan ve !#ç!ler!n
!st!hdamı kayıtlı.
• 1843 yılında dokuz c!lt sözlük, b!yoloj! ve k!mya k!tapları alınıyor. S!yam
!k!z! g!b! gar!pl!kler, nad!de do"a olayları, anatom! örnekler! ve amel!yathane
artıkları serg!len!yor.
• 1844 yılında Botan!k Bahc !es! D!rekto"rlu "g#u "’ne atanan Alman eczacı Fr!ed-
r!ch W!lhelm Noe " tarafından olu#turulan zooloj! koleks!yonuyla numune-
hanen!n “müzehane” n!tel!"! artıyor.
• 1845 yılında müzen!n katalogu St. Petersburg Müzes!’ne gönder!l!yor.
• 1846 yılında Mısır hıd!v! tarafından Galatasaray Tıbb!yes!’n!n kurulu#un-
dan !t!baren hocalık yapan Aleksandros Karatodor! Pa#a’ya doldurulmu#
hayvan koleks!yonu hed!ye ed!l!yor. Aynı yıl Anadolu’ya numune toplama
sefer! düzenlen!yor ve b!r hoca !le üç ö"renc! b!r yandan a#ılama yaparken
b!r yandan da $ran sınırı tesp!t! sırasında araz!den malzeme topluyor. Bu uy-
gulama !k! yıl sürüyor.
• 1848 yılında Galatasaray Tıbb!yes! Hastanes! Müdürü Dr. S!gmund Sp!tzer
V!yana’dan müze !ç!n yen! malzeme talep ed!yor. Aynı yıl mekteb!n geç!rd!"!
yangın !lk müzen!n sonunu get!r!yor. $lk müzen!n Galatasaray Tıbb!yes!’nde
kuruldu"una da!r b!l!msel b!r kaynak daha var. Feza Günergun 1848 yangı-
nından kalanları yazmı#. Yangından altı gün önce b!r koleks!yoncunun

Galatasaray Müzesi 
(Beyo#lu Eski Postane)

G
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orman hayvanları koleks!yonunun satılmayan !k! yüz b!tk! türü ve yed!
sandık böcek örne"!n!n de müzeye alınması kaybı büyütmü#.

Bu ba#langıç sonrasında Do"a Tar!h! Müzes! tıbb!yede yen!den kurul-
mu#sa da Mekteb! Sultan! yapılanmasında da aynının sürdürülmes! #u se-
beplere ba"lanmalı:
• Dönem !t!barıyla müzel!k koleks!yonların pol!t!k hed!yele#me nesnes! ol-
ması.
• $talya, Fransa ve Osmanlı hek!mler! arasında kurulan b!lg! payla#ım a"ı.
• Osmanlı’da b!l!msel b!lg! üret!m!nde Avrupa! pol!t!kaların ben!msen-
mes!.
• Nad!de objeler!n ekonom!k de"er kazanması.
• Sultan Abdülaz!z’!n Abdülmec!t’!n devamı olarak b!l!mle !l!#k!s!n! sür-
dürmes!.
• Dönem!n nazır ve sadrazamlarından Keçec!zade Fuad Pa#a’nın Galata-
saray Tıbb!yes! mezunu olması. 1869 yılında Müze! Hûmayun’u kuran
Sadrazam Al! Pa#a’nın ve dönem!n Maar!f Nazırı Sa%et Pa#a’nın Mekteb!
Sultan!’n!n kurucuları olması. N!tek!m Mekteb! Sultan!’ye Do"a Tar!h!
Müzes! müdürü olarak atanan Edward Goold 1869 yılında Müze! Hüma-
yun müdürlü"üne de get!rm!#t!.

Bu durum ortaya çıktıktan sonra yapılması gereken Galatasaray L!-
ses!’n!n halen B!yoloj! Laboratuvarı’nda bulunan Do"a Tar!h! Müzes! ka-
lıntılarının men#e!n! saptamaktı. Dr. Sem!h Çel!k’!n bu çalı#ma !ç!n davet
ed!lmes! çok anlamlı olurdu. Çünkü o bu !lk müze g!r!#!m!n!n temel!nde
oldukça güncel b!r konunun yattı"ını dü#ünüyor: Küresel !kl!m de"!#!m!-
n!n do"urdu"u sonuçlara yönel!k !lk önlemler. Bu konu#madan b!rkaç ay
sonra l!seye tar!hç! b!r akadem!syen!n müdür olarak atanması da büyük
b!r #anstı. Konuyu duyar duymaz !lg!lend! ve genç meslekta#ıyla tanı#mak
!sted!; lak!n pandem! b!rço"u g!b! bu sürec! de engelled!. Vahdett!n En-
g!n’!n görevden ayrılmasıyla da unutulmu# müze yen!den unutuldu. 

Tamamen unutulmasın d!ye buraya yazalım: Memleket!n !lk müzes!
1835’te Galatasaray Tıbb!yes!’nde açılmı#tır.

2. Galatasaray müzecili!i bir e!itim i"levi 
olarak sürdürmü"tür.

1868’te Mekteb! Sultan! açılırken de b!r müzes! vardı. B!r ara#tırma ko-
nusu da budur. Emperyal sıfatı ve Fransızca e"!t!m veren b!r devlet kurumu
olarak tasarlanması üzer!ne Fransa $mparatoru III. Napolyon’un mektebe
b!r Do"a Tar!h! Müzes! arma"an ett!"! hatta b!r mamut kalıntısı b!le ser-
g!lend!"! b!rçok kaynakta yazılı olmasına ra"men kanıtları ortaya çıkma-
mı#, !çer!"! tam b!l!nmemekted!r. Oysa !k! !mparator arasındak!
hed!yele#men!n kaydı en azından aynı !mparatorun Par!s’te kurdu"u ve
halen ya#ayan Do"a Tar!h! Müzes! ar#!v!nde bulunuyor olsa gerekt!r.
Malum, b!zdek! kayıtlar ve müze varlıkları 1907 yangınında yok olmu#tur. 

Galatasaray müzeoloj!s! bu yangınla da b!tmez. Müze dönem!n prest!jl!
e"!t!m kurumlarının vazgeç!lmez unsuru olarak Tevf!k F!kret’!n !deal mek-
tep tasarımında da yer!n! bulur. N!tek!m halen korunmakta olan jeoloj! ve
b!yoloj!ye da!r kalıntıların büyük kısmı 1909’da kurulan müzeye a!tt!r. Yan!
19’uncu yüzyılın son çeyre"!nde Galatasaray’dan yet!#en ve gerek Osmanlı
gerekse cumhur!yet aydınlanmasında katkısı tartı#ılmaz olan nes!ller!n ta-
mamı !ç!nde müze !çeren b!r okuldan yet!#m!#t!r.

Okul !ç!nde b!r müze olmasının !#lev! sadece ders !çer!kler!ne katkı
yapan b!r laboratuvar olmaktan !baret de"!ld!r. Müze ayrı b!r mekandır.
Ayrı b!r davranı# adabı vardır. E"!tsel yöntem! farklıdır. B!lg!n!n ve ö"ren-
men!n der!nl!"!ne !#aret ederken b!r!kt!rme ve korumanın de"er!n! yan!
bugün eks!kl!"!n! en çok duyduklarımızı h!ssett!r!r. Tıpkı Haldun Taner’!n
ded!"! g!b!: “Bu ne büyük #anstır. $lkokul son sını&asınız. Ya#ınız, on-on
b!r. Henüz ezberc!l!kten kurtulamamı#sınız. B!r tar!h hocası dü#ünün k!,
s!ze !s!m ve tar!h belletmek yer!ne tar!h! canlı b!r #ek!lde ö"ret!yor. Esk!
Eserler Müzes!’ne götürüyor, $slam Eserler! Müzes!’ne götürüyor, Topkapı
Müzes!’ne götürüyor. Yavuz Sultan Sel!m’!n $ran sefer!n! 'ah $sma!l’!n altın
tahtından ba#latıyor. El!n!zde not de&er!, not almayı ö"ren!yorsunuz.”
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II. Abdülham!t dönem!nden ba"layarak 1970’lere kadar Galatasaray’ın
b!nası ve bahçes! kamu ve özel sektörün kongre, serg! ve fuar alanı olarak
da kullanılmı"tır. 1917’dek! Kızılay ve Kızılhaç ortak serg!s! ve 1934’dek!
#" Bankası’nın onuncu yıl serg!s! ayrı ayrı ele alınmaya de$er, !kon!k etk!n-
l!klerd!r ve b!rer kurum dı"ı etk!nl!k olarak n!telend!r!lemeyecek kadar Ga-
latasaraylı katkısı vardır. Ek olarak salonlarını yerl! mallar ve sanay!
serg!ler!ne de açmı"tır. Yan! devlet!n okulu ö$ren!m dı"ı e$!tsel etk!nl!klere
hep açık olmu"tur. L!se aynı zamanda 1916-1951 yılları arasında !lk mo-
dern sanat serg!ler!n!n de düzenlend!$! yerd!r. Ba"langıçtak! ham!s! b!zzat
Hal!fe Abdülmec!t Efend!’d!r ve kuruma olan "ükranını otoportres!yle
kend! yaptı$ı kurucu babası Abdülaz!z’!n portres!n! arma$an ederek gös-
term!"t!r. Galatasaray Müzes!’ndek! bu !k! eser bugün sadece Türk!ye’de
de$!l, tüm dünyadak! sanat müzeler!n!n sah!p olmak !steyece$! de$erded!r.
Farklı müzeler kurmu", yen!den yapılandırmı" ve mektep alı"kanlı$ını ka-
muya te"m!l etm!" Galatasaraylılar b!r ba"ka yazının konusu olsun.

3. Galatasaray Müzesi 
ortak bir bellek yaratma
re!eksidir.

Müze sah!b! olmanın de$er!ne vâkıf ö$-
renc!ler yet!"t!ren b!r kurum kend! mezunları
tarafından yönet!ld!$!nde ne olur? Sorunun
yanıtı Galatasaray tar!h!nde saklıdır. Pek saklı
da sayılmaz, a"!kârdır. Herkesçe b!l!nd!$! g!b!
Galatasaray Spor Kulübü’nün kurulu"undak!
statüsü 1905 yılında l!se ö$renc!ler!n!n gayrı-
resm! b!r futbol kulüple"mes!d!r. N!tek!m ku-
rucu ba"kanı daha !lk yıllardak! resm!le"me
sürec!nde genel kurula "öyle dem!"t!r: “Gala-
tasaray Kulübü, münhasıran, Galatasaray L!-
ses!’n!n kulübü olmalıdır, k! b!lahare,
Avrupa’nın büyük ün!vers!teler! g!b!, kend!
futbol takımına da sah!p olacaktır. Bu do$rul-
tuda kulübün akt!f üyeler!, mümkün oldu-
$unca bu l!sen!n ö$renc!ler! olmalıdır ve
ba"lıca amaç takımın bu müesseseye a!t oldu-
$unu resmen kabul ett!rmek olmalıdır. Oyun
sahası ve oyuncuların soyunma odası har!ç,
kulübümüzün l!se dı"ında lokal olarak kullanılab!lecek h!çb!r toplanma
yer! olmamalıdır. Z!ra, maalesef memleket!m!zde genell!kle böyle kulüpler
asıl amaçlarından uzakla"ıp, tembel, !"s!z, sarho", "a"kın veya kumarbaz-
ların b!raraya geld!$! b!r yer hal!ne dönü"mekted!rler. Tümüyle askerî b!r
d!s!pl!n ve c!dd!yete yönelmem!z ve mümkün olan b!r zamanda, sadece ha-
tıra e"yalarımızı saklamak !ç!n b!le olsa, ve b!r "ek!lde kulübümüzü mer-
kez!le"t!rmek !ç!n l!se !ç!nde küçük b!r lokal ed!nmem!z gerekmekted!r.”
Bu cümleler o zamanlarda ancak müzec!l!$!n genler!ne !"led!$! nes!ller ta-
rafından kurulab!l!r. 

D!$er yandan okul okuldur. Aynı dönemde d!$er okullarda kurulan
spor kulüpler!n!n kısa ömürlü olup sadece Galatasaray’ın varlı$ını sürdür-
mes! kurucunun !lk dönemdek! f!k!rler!n!n h!lafında, mektep dı"ında ya-
pılanmasıyla olmu", !k!nc! yönet!m merkez! olan Kalamı"’tak! Beau R!vage
yalısına ta"ınılması bran"la"mayı da beraber!nde get!rm!"t!r. Örne$!n den!z
sporları tar!h!m!z yazıldıkça bu alandak! duayenler!n tamamına yakınının
Galatasaraylı oldu$u ortaya çıkacaktır. Beau R!vage do$u"tan b!r müze n!-
tel!$!nded!r. Al! Sam! Yen’!n den!z ant!kalarıyla dekore ett!$! b!na, kulübün
!lk on yıldak! tüm belge ve ödüller!n! serg!ler. Bahr!ye Nazırı Cemal Pa"a
gördükler!nden etk!len!p lokal!n b!r den!zc!l!k müzes! !"lev! kazanması !ç!n
sava"ın ortasında (1915) tahs!sat çıkartır. Devlet !lk kez özel müze kurul-
masına destek olmu"tur.

Mütareke dönem!n!n !lk !"gal hareket! kamu ve özel b!nalara el kon-
masıdır. Beau R!vage’ın da aynı kader! payla"aca$ını öngören Al! Sam! Yen
kulüp hatıraları ve Galatasaray Den!zc!l!k Müzes! koleks!yonunu talandan

korumak !ç!n çare aramaktadır. #st!ladan kurtulan yegane b!na #ng!l!z ve
Fransızlar arasındak! rekabetten faydalanarak Fransızca e$!t!m! sürdüren
Mekteb! Sultan!’d!r. Ne var k! mekteb! zorlukla ayakta tutmaya ta"ıyan
müdür Sal!h Ar!f Bey’! !kna etmekte zorlanır. Altı ay süren !kna sürec! so-
nunda kulübün ham!s! konumundak! müdür !kna olur ve !k! yönet!c! ara-
sında !mzalanan sözle"meyle Galatasaray’ın haz!nes! doksan yılı a"kın süre
boyunca çıkmayaca$ı l!se b!nasına ta"ınır. Al! Sam! Yen 1938’de Bebek lo-
kal! açılı"ındak! konu"masında o günler! "öyle anacaktır: “Kulübümüzün,
!sm!n! ta"ıdı$ı sevg!l! mekteb!m!zle olan madd! ve manev! alakasının güzel
b!r n!"anes! "ekl!nde g!tt!kçe büyüyen ve zeng!nle"en müzem!z, !rfan oca-
$ımızın !ht!mamkâr ve mü"f!k eller!ne ver!lm!" oldu.” Artık !sm! Galata-
saray Müzes!’d!r. Den!z esk!ler! de dah!l olmak üzere kulübün kazanımları
ve Mekteb! Sultan!’n!n kurulu" dönem!ne da!r belge ve hatıralarla ö$ren-
c!ler, e$!tmenler ve mezunların sıra dı"ı ba"arılarının n!"aneler! burada top-
lanmaya devam eder. Galatasaray halen b!r bütün olarak görülmekted!r.

Cumhur!yet!n maar!f planlamasında kamu
okullarında müzeye alan açılması d!ye b!r dü-
zenleme olmadı$ından, !lk yıllarda her bakan-
lık müfett!"! z!yaret! müzeye ayrılan yerle !lg!l!
sorun çıkartmı"tır. B!r dersl!k olması gereken
mekanın farklı b!r amaçla kullanılmasını ho"
görenler oldu$u g!b!, !ved!l!kle bo"altılmasını
!steyen müfett!"ler de olagelm!"t!r. Bu tehl!-
keye kar"ı Galatasaray ortak aklı devreye g!r-
m!", te%!" önces! müzen!n yer! de$!"t!r!lerek
tehd!t bertaraf ed!lm!"t!r. Bugün Abdurrah-
man &eref’!n adını ta"ıyan salon, Tevf!k F!kret
Salonu’yla arasındak! ba$lantı !ptal ed!lerek
müze hal!ne get!r!lm!" mekan yeters!z kalınca
"!md!k! ö$retmenler odasına ta"ınmı"tı. So-
runa noktayı zar!f b!r yöntemle Atatürk koy-
mu"tur. Cumhurba"kanlı$ı antetl! mektup
e"l!$!nde gönderd!$! !mzalı !k! foto$rafıyla !l-
g!l! notta “Uygun bulursanız, b!r!n! müzen!ze
koyarsınız.” dem!"t!r. 1930’dak! !lk z!yare-
t!nde Galatasaray Müzes!’n! överken yanında
Hasan Al! Yücel’!n de olması, müzen!n k!ta-
bına uydurulması !ç!n de b!r "ans do$urur.
1915’te Bahr!ye Nazırı’nın yaptı$ı tekl!f!n b!r

benzer! 1940’ların ba"ında bu kez M!ll! Maar!f Vek!l!’nden gel!r: “Tahs!sat
çıkartılıp müze b!nası !n"a ed!lmes!.” 

4. Galatasaray hiçbir zaman müzesinden 
vazgeçmemi", kurumsal ayrı"ma konusu
yapmamı"tır.

Kampus !ç!nde müzeye özel b!r b!na tahs!satı çıkmasından sonra taah-
hüt ve tahs!sat bütçeler! ancak !st!mlâk ve karakol b!nası yıkımına yett!$!n-
den proje yarım kaldı. Y!ne de l!sen!n g!r!"! bugünkü durumuna geld! ve
müze g!r!"!m! sayes!nde okulun ön bahçes!ne bakan karakol nezarethanes!
yıkılmı", kampus bütünlü$ü sa$lanmı" oldu. Prof. Dr. Kemal Ahmet
Aru$’un ç!zd!$! proje 1968 yılındak! 100. yıl kutlamaları sırasında devreye
alındı. Bahçede !n"a ed!len b!naya ta"ınan müze, 1972 yılında z!yarete
açıldı. Kulübün 1927 tar!hl! tüzü$ünden ber! b!r kulüp üyes!n!n Galatasa-
ray Müzes! müdürlü$üne atanması öngörülmü"tü. Müzen!n açılı"ında
Z!yad Ebüzz!ya "öyle b!r v!zyon d!le get!r!yordu: : “... Bugün dünyada b!l!-
nen !lk tesc!ll! spor müzes! Fransa’da, Par!s’ted!r (1922). Halbuk! Galata-
saray, 1910’larda müzes!n! kurmu" ve resmen tesc!l ed!lm!"t!r. Dünyada
!lk spor müzes! b!z!md!r; ama bugün bunu halktan gel!p gören gayet azdır.
&!md! madem k! mekteb!n, Beyo$lu caddes! yayalara açıldı, b!z!m müzey!
b!r kat daha yer!n altına yan! yandak! soka$a kapı açılacak "ek!lde !nd!r-
meye çalı"ıyorum. Onu !nd!r!rsek bugünkü müzen!n bodrum katı, Gala-
tasaraylı sanatkârlar yan! res!m heykel sanat müzes!, Galatasaraylılar sanat
müzes!, bugünkü spor müzes! oldu$u katı da, Galatasaray Kültür Merkez!

1920'lerin sonunda Galatasaray Mu!zesi

Beau Rivage kulu!bu!n yo!netim kurulu salonu
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hal!ne get!rmek !ç!n dü"üncem var. Bunu tahakkuk ett!reb!l!rsek, ufacık
b!r h!zmet daha etm!" olaca#ım, b!z!m cam!aya. Sırasıyla Evl!yazade Mah-
mut Fer!dun, Suph! Ne"et, Selahatt!n Fevz!, $hsan $pekç!, Alaett!n %ah!nba",
$hsan Belor, Abd! $pekç!, Recep Ogan, Em!r Erer, Ferruhzat Turaç, Haluk
San, Vefa Semendero#lu, $zzedd!n Çalı"lar ve Al! Oralo#lu bu görevde bu-
lundu ve bütün resm! yazı"malarda Galatasaray Müzes! !sm! korundu. 

5. Beyo!lu Postanesi yatırımı 
Galatasaray Müzesi için yapılmı"tır.

2003 yılında Galatasaray Spor Kulübü Ula"tırma Bakanlı#ı !le b!r pro-
tokol !mzalayarak, tar!h! Beyo#lu Postanes!’n! Galatasaray Müzes! olarak
kullanma "artıyla devraldı. Kulübün tad!lata ba"layamaması ve tahs!s "art-
larını yer!ne get!rememes! neden!yle 1 Ocak 2005 tar!h!nde Galatasaray
Ün!vers!tes! !le PTT Genel Müdürlü#ü arasında !mzalanan yen! protokol
sözle"mes!yle aynı kullanım hakkı 25 yıl (+10 yıl) süreyle Galatasaray Ün!-
vers!tes!’ne tahs!s ed!ld!. $nan Kıraç tarafından f!nanse ed!lerek S!nan Ge-
n!m’e yaptırılan stat!k yen!leme ve restorasyon sonrasında 6 Aralık 2009
tar!h!nde Galatasaray Ün!vers!tes! Kültür ve Sanat Merkez! (GÜKSM) adı
ver!len b!nada h!zmete g!ren Galatasaray Müzes!, okul ve kulübün ortak
tar!h!n! yen! adres!nde sürdürmeye ba"ladı. Tar!h! Beyo#lu postane b!na-
sının $nan Kıraç’ın g!r!"!m!yle restore ed!lerek üst kullanım hakkının Ga-
latasaray Ün!vers!tes!’ne geçmes!yle, Galatasaray Müzes! doksan yıl sonra
mektep dı"ına çıkmı" oldu. Faal!yetler! Candan Erçet!n ba"kanlı#ındak!
müze kurulu tarafından planlandı ve !k! katının kalıcı, b!r katının sürel!
serg!lere yer vermes! öngörüldü. Müze müdürlü#üne de !lk kez konunun
profesyonel! olan b!r yönet!c!, Münevver Em!no#lu get!r!ld!. Açılı"tak!
müze ve B!r Numaralı Galatasaraylı: Al! Sam! Yen serg!ler!n!n küratörlü-
#ünü ben yaptım. Müze kısmının tasarımını T!muç!n Unan, serg!n!n ta-
sarımını Eray Makal yaptı.

2013’e kadar $k! Kıta $k! Yaka ve Ç!&e Kavrulmu" serg!ler! ve yan et-
k!nl!kler! düzenlend!kten sonra Galatasaray L!ses!’ndek! esk! müze b!na-
sında depolanmı" olan malzemen!n tümü postane b!nasına ta"ınmaya
ba"landı. Bu süreçte Galatasaray Ün!vers!tes!, Galatasaray L!ses! ve Gala-
tasaray Spor Kulübü yetk!l!ler! !" b!rl!#! yaparak 2014 ba"ında envanter pro-
sedürler!n! uygulamaya ba"ladı. Müzen!n Kültür Bakanlı#ı nezd!nde
resm!yet kazanması !ç!n raporlamalar yapıldıysa da eser koruma standart-
ları olu"turulamadı#ından bu g!r!"!m ötelend! ve GÜKSM adı korundu.
Müze müdürlü#üne Ça#lar %avkay atandı.

Galatasaray’ın e#!t!m kurumları, s!v!l toplum örgütlenmeler!, spor ku-
lübü ve tara&arları arasındak! d!nam!k ve g!r!& !l!"k! yen!den yapılanan Ga-
latasaray Müzes!’nde de korundu ve farklı a!d!yetler müze programına
yansıtıldı. Galatasaray Müzes!, Galatasaray üst k!ml!#!n!n b!le"enler! olan
kurumların ortak m!rasının s!mges! olmayı sürdürürken tüm Galatasaray
kurulu"larının tar!h! ar"!v!n! tasn!f ederek korumanın yanında, ara"tırma-
cılara h!zmet vermeye de ba"ladı. B!r bakıma Z!yad Ebüzz!ya’nın hayal!
gerçekle"m!"t!.

Postane binası protokolü (2003)
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6. Müzeler açtıkları sergiler, yaptıkları 
etkinlikler ve !ubeleriyle büyür.

Galatasaray Müzes! malzemeler!n!n uluslararası kabul görmü" müzeler
standardında ar"!vleneb!lmes! amacıyla alanında uzman b!r f!rmanın pro-
fesyonel deste#! alınarak ar"!v yazılım s!stem!n!n uygulamaya geçmes!yle
kadrosunu ve !"lev!n! artırdı. Galatasaray Müze Prosedürler! !lkeler! do#-
rultusunda ar"!v s!stem!ndek! tüm belge, b!lg! ve görseller d!j!tal ortama
aktarıldı ve sürdürüleb!l!r kılındı. Envanter!n uluslararası müze standart-
larına uygun ko"ullarda saklanması !ç!n müze dostlarının ba#ı"larıyla ar"!v
saklama dolapları ve sarf malzemeler! satın alındı, tekn!k ek!pman terad!k
ed!ld!. Herhang! b!r h!zmet bütçes! olmamasına kar"ın Galatasaraylıların
el! hep müzeler!n!n üstünde oldu ve !ht!yaçlar gönüllülük esasıyla kar"ı-
landı. B!na ve çalı"anlarla !lg!l! yönetmel!kler $" Güvenl!#! Yönetmel!#!’ne
uygun hale get!r!ld!. Esk! üyeler ve sporcularla sözlü tar!h çalı"maları, Ga-
latasaray kurumlarınca üret!len !çer!kler!n en-
vantere katılması, esk! d!ldek! belge ve
yayınların transkr!pt!, logo tasarımı, kadroya !k!
uzman restoratör katılması g!b! gel!"meler ya-
"andı.

Pandem! ba"langıcına kadar sürel! serg!lere
a#ırlık veren Galatasaray Müzes! tar!h!nde !lk
kez dı"arı açılarak Galatasaray’ı kamuoyuyla bu-
lu"turan etk!nl!kler de yaptı.  Örne#!n Galata-
saray’ın kurucu kadrosundan Pavle ve M!lo
Bak!ç’!n a!les!n!n davet! ve T.C. Büyükelç!l!-
#!’n!n organ!zasyonuyla Karada# Cumhur!ye-
t!’ne yapılan z!yaret ülke medyasının büyük
!lg!s!n! çekt!. Okudukları !lkokula Galatasaray
plaket! çakıldı. Elde ed!len yen! b!lg!ler müze ar-
"!v!ne kazandırıldı.

Neb!l Özgentürk’ün Efsane Aslanlar adlı 13
bölümlük belgesel d!z!s!n!n hazırlık ve !çer!k ça-
lı"malarına katkı sa#landı ve görsel malzeme
tem!n ed!ld!. Ar"!vdek! 16 ve 35 mm. f!lm ma-
karaları d!j!t!ze ed!lerek Galatasaray L!ses! 100.
Yıl Kutlama F!lm! ve 1928 yılında çek!lm!" K!l-
yos yaz kampı görüntüler! gün ı"ı#ına çıkarıldı.  

Feth! $sfend!yaro#lu ar"!v!n!n b!r kısmının
satın alınarak %eh!r Ün!vers!tes! ar"!v!ndek! kısmının !se d!j!tal kopyası en-
vantere kazandırıldı. Turgay %eren’!n vefatı sonrası a!les! aracılı#ıyla ed!n!-
len ar"!v! tasn!f ed!ld! ve envantere alındı.

Galatasaray L!ses! kütüphanes!nde saklanan Z!yad Ebüzz!ya ar"!v! dü-
zenlenerek d!j!tal ortama aktarıldı ve 2015 yılında $st!klal Caddes! ve Ga-
latasaray L!ses! parmaklıklarında Bu Mekteb!n Çocukları açık hava serg!s!
açıldı. Bu enstalasyon GSK Kalamı" Tes!sler!, Galatasaray $lkokulu ve Al!
Sam! Yen Spor Kompleks!’ne de ta"ındı. 2016’da daha gen!" !çer!kl! Çanak-
kale’dek! Galatasaraylılar serg!s! açıldı. Galatasaray L!ses! ö#renc!ler! tara-
fından hazırlan Ernest Mamboury b!yograf!k serg!s!ne katkıda bulunuldu. 
Koç Ün!vers!tes!’nde yürütülen proje kapsamında Ayetullah Em!n’!n Kara
Ked! derg!s! (1914-1920) ve ”Portray!ng &e Sultan: Sultan Abdülaz!z’s
Portra!t at the Galatasaray Museum” ba"lıklı tez çalı"malarına b!r!nc!l katkı
sa#landı.

Galatasaray L!ses!’n!n 150. kurulu" yılı kutlamaları süres!nce 2017-2019
arasında müzen!n ek!b! ve f!z!ksel olanakları tüm etk!nl!kler!n hazırlık ve
uygulama a"amalarına akt!f olarak katıldı. En!s Rıza Sakızlı ve Mesut Tufan
tarafından hazırlanan ve otuz b!n! a"kın !zlenmeye er!"en Zamanın Tanı#ı
Olmak belgesel!ne her tür katkıda bulunuldu.

Galatasaray L!ses! yönet!m! ve ö#renc!ler!n!n Uluslararası Bulu"malar
adı altında düzenled!#! Fraktal Sanat Serg!s! 8-11 Mart 2018 tar!hler! ara-
sında müzede gerçekle"t!. 2018 yılında Çanakkale Sava"larında Galatasa-
raylılar serg!s! düzenlend! ve!k! ayda 4649 k!"! tarafından z!yaret ed!ld!.
Aynı yıl Sarı Kırmızı $z Bırakanlar serg!s! de 3653 z!yaretç! çekt!. 

Pera Müzes!’nde düzenlenen Mektep Meydan Galatasaray serg!s!de ka-
tılan günümüz sanatçıları !lham kayna#ı olarak müze ar"!v!n! terc!h ett!.
13 Eylül 2018-23 %ubat 2019 tar!hler!nde $stanbul Ara"tırmaları Enst!-
tüsü’nde düzenlenen Batıya Açılan Pencere: Galatasaray L!ses!’n!n 150 Yılı
serg!s! ve katalo#u !ç!n müze ar"!v! kullanıldı. 

$stanbul Fransız Kültür Merkez!’nde  20 Eylül-4 Ek!m 2018 tar!hler!
arasında düzenlenen Galatasaray L!ses!: 150 Yıllık B!r Kültür Ortaklı#ı ser-
g!s!ndek! malzemeler!n büyük ço#unlu#u müze tarafından sa#landı.

Atatürk’ün 80. ölüm yıl dönümünde müze-
n!n g!r!" katında Türk ve Dünya Basınında 10
Kasım 1938 serg!s! düzenlend!. 2019 yılında
farklı koleks!yonlarla desteklenen müze ar"!v!
Galatasaray $zc!ler! serg!s!ne hayat verd!. 

Galatasaray E#!t!m Vakfı tarafından yayım-
lanan Mekteb-! Sultanî-Galatasaray L!ses! – Ku-
rulu" (Prof. Dr. Vahdett!n Eng!n), Mekteb-!
Sultanî 50. Yıl (Abdurrahman %eref, Mehmed
Z!ya $hsan [Sungu], Cem!l), Mekteb-! Sultanî
100. Yıl (Yazarlar: Muh!tt!n Sandıkçıo#lu, Fer-
ruhzat Turaç, Vefa Semendero#lu), Galata Sa-
rayı Tar!h! (Feth! $. $sfend!yaro#lu), 150.
Yılında Mektep - L'Ecole ($zzedd!n Çalı"lar),
Tevf!k F!kret, Galatasaray ve Aydınlanma
(Hıfzı Topuz), Ulu Çınar Galatasaray (Kolekt!f)
adlı k!tapların hazırlanmasında da müze ar"!v!
ve çalı"anları her türlü katkıda bulundu.

2018 ba"ında Galatasaray Stadyum Müzes!
projes!n!n gerçekle"mes! !ç!n Galatasaray Mü-
zes!’nde depolanmı" malzemeden yararlanıldı
ve tüm koleks!yon her yıl y!nelenen yazılı anla"-
maya ba#lı olarak Galatasaray Müzes! envante-
r!nden ödünç alındı. Proje kapsamında 768
kupa, 142 rozet, 175 'ama, 113 obje, plaket,

belge ve "!lt, 45 foto#raf olmak üzere toplam 1.243 adet obje ve belge tuta-
nakla Galatasaray Spor Kulübü Derne#! genel sekreterl!#!ne tesl!m ed!ld!.
Bu !çer!k 2020’den ber! sanal müze uygulaması olarak da kullanılmaktadır.
Galatasaray Stadyum Müzes!’n!n duvarında "u yazar: “GSÜ Kültür Sanat
Merkez!’n!n serg!leme dı"ında kalan koleks!yonunun b!r kısmı 2018’de bu-
rada serg!lenmeye ba"landı. Galatasaray müzeler!n!n yönet!m! spor kulübü
tarafından atanmakta, l!se ve kulübün ortak malı olan envanter Galatasaray
Ün!vers!tes! h!mayes!nde bulunmaktadır.” 

Halen müze envanter!nde 3.671 adet kupa, 251 adet madalya ve berat,
1.002 adet muhtel!f plaket, 378 adet rozet, 946 adet 'ama, 98 albüm !çer!-
s!nde 7206 adet foto#raf, 3.845 adet muhtel!f foto#raf, 785 adet çerçevel!
foto#raf, 583 k!tap, 743 derg!, b!n! a"kın muhtel!f obje ve be" b!n! a"kın or!-
j!nal belge ve doküman bulunuyor ve ba#ı"larla bu rakamlar artıyor. Gala-
tasaray kurumlarına da!r olanların yanı sıra Türk spor tar!h!ne ı"ık tutan
yayınların ($dman, Spor Alem!, Donanma Mecmuası vb.) koleks!yonları
ve nad!r k!taplar da spor tar!h! ara"tırmacıları !ç!n ba"vuru kütüphanes!
n!tel!#!nde.
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azıda geçen olaylar 1976-1977 e!"t"m yılında, ben dokuzuncu sı-
nı#ayken ba$ladı, yan" yakla$ık 45 sene önce. Sek"z"nc" sınıf b"t-
m"$; ortaokuldak" fen ve sosyal dersler" parçalara ayrılmı$; f"z"k,
k"mya b"yoloj"; edeb"yat, tar"h, co!rafya d"ye. Fransızca "y"ce a!ır-

la$mı$; Guy de Maupassant’ın Contes de la Bécasse ba$lıklı öykü k"tabını
okuyoruz derslerde Sosyal"st Part"s" üyes" b"r Fransız’dan. Adı Dan"el Ber-
mond’du. S"yah der" ceket g"yen b"r arkada$ımıza “tu es un fasc"ste” dem"$t"
b"r derste. Ba$ka b"r arkada$ımıza "se bütünleme sınavında II. Dünya Sava-
$ı’nda Naz"ler tarafından "$gal ed"len Fransa’dak" d"ren"$ örgütü, "lk harf"
büyük yazılan Rés"stence’ı sormu$tu. B"r ba$ka derste, pol"t"k yelpazedek" ye-
r"n" anlatmak "ç"n do!rudan kırmızı renk yer"ne, kel"me haznem"z" zeng"n-
le$t"rmek amacıyla “carm"n” sözcü!ünü terc"h etm"$t". 

Matemat"k ders"ne g"ren M. Gran"er’n"n "se %k"nc" Dünya Sava$ı’nda b"r
süre Naz" toplama kamplarında kaldı!ı söylen"rd". Do!rulu!undan em"n ol-
masak da Gran"er’n"n n"ç"n toplama kampında kalmı$ olab"lece!"n" merak
ederd"k. B"r Yahud" m", yoksa d"ren"$ç" oldu!undan mıydı acaba? B"raz
kaçık, b"raz dâh", o esk" püskü ceket"n"n ceb"nde ta$ıdı!ı b"r "ple kara tahtada
tebe$"rle b"r çırpıda da"re ç"zeb"len kırmızı burunlu tatlı b"r matemat"kç"yd"
Gran"er.

F"z"k ve k"mya dersler"ne M. Langlet g"rerd". Genç olmasına ra!men saçları
dökülmü$ b"r"yd" M. Langlet. “Autrement d"t” demey" de çok severd". B"r
derste saymı$tım, tam 21 kez “autrement d"t” dem"$t". B"yoloj"ye "se ün"ver-
s"te mezunu olmayan b"r", M. Galan gel"rd". K"tap f"lan yoktu. Sürekl" anlatır
dururdu. Arada b"r de tahtaya bazı hücreler"n d"key kes"tten nasıl göründü-
!ünü gösteren bas"t $emalar ç"zerd". Seven" h"ç yoktu, çünkü haber vermeden
sınav yapardı. Her ders b"r yürek çırpıntısı. Sınıfa g"rer g"rmez öyles"ne
büyük b"r $ehvetle “préparez vos feu"lles” derd" k", hazırlıksız yakaladı!ı ö!-
renc"ler"n çares"z surat "fadeler"n" görmekten özel b"r haz aldı!ını dü$ünür-
dük. Bu habers"z sınavların b"r"nde s"n"r hücres" nöronun yatay olarak nasıl
göründü!ünü ç"zmem"z" "stem"$t" kâ!ıtlarımıza. Bütün sınıf dökülmü$tü o
sınavda.

Vesselam oldukça zorlu b"r sını#ı dokuz. Tüm bu zorluk yetmezm"$ g"b"
yabancı d"l ders"nde, zorlu b"r d"l, Almancayı seçm"$t"m. Almanca sayes"nde
Fransızcadak" “le” ve “la”dan olu$an "k" “art"cle”"n b"r n"met oldu!unu anla-
mı$tım. Çünkü Almancada “der”, “d"e”, “das”; tam üç tane art"cle vardı. Bu
yetmezm"$ g"b" bazı kel"meler, "sm"n bel"rl" hâller"nde b"raz daha farklı ya-
zılıyorlardı.

Belk" de Almanca ders"nde ö!renm"$ oldu!um Der Bahnhof, yan" tren "s-
tasyonu kel"mes"n"n esrarından olmalı, Rose Mar" adlı b"r $arkı dolanmı$tı
d"l"me. Bora Ayano!lu söylüyordu o $arkıyı. Sıra dı$ı ve haf"f hüzünlü sözler",
yalın ve "ç burkan enstrümanlarıyla Rose Mar" b"rden b"re z"hn"mden dü$-
mez olmu$tu. &arkıda “Bahnhof ” dı$ında Almanca b"r sözcük daha geç"-
yordu: L"ebe, yan" h"tap anlamında sevg"l" kel"mes". &arkıdak" bütün hüzünlü

kel"meler" tek ba$ına er"ten b"r
güne$ g"b"yd" “l"ebe”.

“...B"r gar"pl"k çöker vay, b"r
gar"pl"k çöker vay. Vay, vay, vay.
Oturmu$um Bahnhof ’ta, gel"r
geçer trenler. O tren sen"n vay,
bu tren ben"m vay. Say, say, say.
Sank" gel"rm"$ Kars’tan, sank"
gel"rm"$ Van’dan, sank" gel"rm"$
%stanbul’dan. Ben"m gönlüm
sende l"ebe, ben"m gönlüm
sende l"ebe, Rose, Rose, Rose,
Rose, Rose Mar". Yakar sevdan
ben", b"r de vatan hasret", dar
gel"r bana Almanya.”

Bora Ayano!lu’nun Mektepl" oldu!unu b"l"yor de!"ld"m o zamanlar. Son-
raları ö!rend"m bunu. Ve Rose Mar"’n"n gönlümdek" yer" dolayısıyla çok
mutlu ett" bu m"n"k b"lg" ben". Hemen $unu da söylemek "ster"m; yıllar, yıllar
sonra bu mutlulu!umun hâlen devam ed"yor olmasından da ayrıca çok mut-
luyum. Z"ra Bora Ayano!lu’nun Rose Mar"’s", ben"m “Madele"ne de
Proust”umdur hayatta. Zaten yazıyı da Rose Mar"’y" tesadüf eser" YouTube’da
bulup yen"den d"nlememden sonra, anılar sökülüp gel"nce hafızamdan yaz-
maya ba$ladım. Tıpkı Marcel Proust’un Kayıp Zamanın %z"nde’s"n"n yazarın
ıhlamur çayına bandırdı!ı madlen kek"n"n kokusunun onu yıllar önces"ne
götürmes"yle ba$ladı!ı g"b".

Dokuzuncu sını#a Bora Ayano!lu’nun ardından, b"r ba$ka Mektepl", bu
kez Mektepl" oldu!unu b"ld"!"m b"r ba$ka Mektepl" daha dokunda bana. Ne-
reden bulmu$tuk hatırlamıyorum. T"mur Selçuk’un ODTÜ’de verd"!" kon-
ser"n b"r kaset" geçm"$t" el"m"ze. Sını#a b"r teypte d"nled"k bu konser kaset"n"
b"rkaç k"$". %spanyol Meyhanes", Ayrılanlar %ç"n, Beyaz Güverc"n g"b" parça-
larından dolayı zaten b"l"r ve severd"k T"mur Selçuk’u. Ama bu kez farklı b"r
T"mur Selçuk çıkmı$tı kar$ımıza. %syankâr ve devr"mc" b"r T"mur Selçuk.
Büyülenm"$t"k. Ses", p"yanosu, enerj"s" ve kararlılı!ı çarpmı$tı b"z". B"r de d"-
zeler".

“B"r el"nde k"tapları, türküler"yle geld"ler. Dalga dalga aydınlık, dalga dalga
aydınlık oldular. Yürüdüler karanlı!ın, karanlı!ın üstüne. Meydanları zapt
ett"ler, meydanları zapt ett"ler y"ne. Beyazıt’ta $eh"t dü$en, s"lk"n"p kalktı kab-
r"nden. Ve el"nde b"r güne$ g"b" ta$ıyıp yarasını, yıktı $ahmeranın ma!arasını.
Daha gün, o gün de!"l. Derlen"p dürülmes"n bayraklar. Uzaktan duydu!unuz
çakalların ulumasıdır. Sa'arı sıkla$tırın, sa'arı sıkla$tırın çocuklar.”

KEK’e, yan" uzun yazılı$ıyla Kültür Edeb"yat Kolu’na da dokuzuncu sını#a
ba$ladım. %lk sömest"r Ernest Hem"ngway’"n Çanlar K"m"n %ç"n Çalıyor k"-
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tabından hareketle !spanya !ç Sava"ı’nı #ncelem#"t#k altı-yed# k#"#l#k b#r
ek#ple. !k#nc# sömest#r #se Honoré de Balzac’ın k#tapları e"l#$#nde Fransız
!ht#lal#’n#. Her ek#p üyes# Balzac’ın b#r k#tabını okuyacak ve bunu ek#ple pay-
la"acaktı. Ben#m payıma Tours Papazı adlı, M#ll# E$#t#m Bakanlı$ı klas#kle-
r#nden basılmı" b#r k#tabı dü"mü"tü Balzac’ın. 1940’ların Türkçes#yle
çevr#lm#" olan bu k#taptan tam b#r edeb# zevk almasam da, Balzac’ın Fransız
!ht#lal# üzer#nden henüz yüzünü yen# göstermeye ba"lamı" olan moder-
n#zmle hesapla"ma g#r#"#m# oldukça heyecanlıydı.

%#md# dü"ünüyorum da, henüz 15 ya"ında olan b#r çocuk #ç#n ne kadar
büyük adımlarmı" bunlar. Belk# de bu nedenled#r mektebe #l#"k#n hatırala-
rımın en temelde #k# kategor#ye ayrılması ve #k#nc# kategor#n#n dokuzuncu
sını&a ba"laması. O hatıralar b#r tara'a toyluk ve na#&#k, b#r tara'a #se yep-
yen# olan b#r hayatı ya"amak #ç#n duyulan #nanılmaz #"tahla doludur.

Sonra b#tt# mektep. Hayl# olaylı ve karı"ık yıllardan sonra 1983’e attım ka-
pa$ı. 1976-1977’n#n Gran#er’ler#, Bermond’ları çok uzakta kalmı"tı artık. S#-
yasal tar#h, s#yaset sosyoloj#s#, s#yaset b#l#m#, s#yasal dü"ünce tar#h# g#b#
dersler# veren ün#vers#te hocaları almı"tı onların yer#n#. 12 Eylül’ün hüznü
yen# yen# uzakla"maya ba"lamı"tı u(umdan. B#r sevg#l#m vardı, mektep de
dâh#l benzer yollardan geçt#$#m#z. 1983’ün yazında, ba"ka b#r gelecek uzan-
maya ba"ladı önümde. Ba"ka formlarda olsa da, hayattan ve gelecekten y#ne
umutluyum…

!"te o yazın ba"ında d#nled#m F#kret Kızılok’un Zaman Zaman’ını. Ens-
trüman seç#mler#, müz#kal#tes#, gönülden koptu$u a"#kâr olan bas#t ve yalın
sözler#yle sıra dı"ı b#r çalı"maydı Zaman Zaman. F#kret Kızılok #ç#n b#r Rö-
nesans’tı. Çocuklu$umuzdak# Anadolu folk parçaları üzer#nden b#ld#$#m#z
F#kret Kızılok Zaman Zaman’la yen#den do$mu" g#b#yd#. Ba"ka b#r zamana
yelken açmı"tı. B#l#yorum kar"ıla"tırmak çok do$ru de$#l, ama P#nk
Floyd’un Dark S#de Of )e Moon’u g#b#, kuvvetl# sallayınca b#le #ç#nden h#ç-
b#r parçanın dü"med#$#, parçaların b#rb#rler#ne sıkıca sarıldı$ı güçlü b#r al-

bümdü Zaman Zaman. (Aradan bunca
zaman geçmes#ne kar"ın Zaman
Zaman bu gücünü hâlâ koruyor. Hâlâ
ayakta, hâlâ z#nde.)

Çocuklu$umda F#kret Kızılok’un
Mektepl# oldu$unu b#l#yor de$#ld#m,
zaten mekteb#n ne oldu$unu da b#lme-
d#$#m g#b#. %u an tam em#n de$#l#m,
ama Kızılok’un 1983’te Mektepl# oldu-
$unu b#l#yordum gal#ba. 1990’larda #se
Mektepl# oldu$unu kes#nl#kle b#l#yor-
dum.

Zaman Zaman albümün çıkmasının
üzer#nden 10-11 yıl geçm#"t#. Doksan-
ların #lk yarısında Bahar#ye’de oturuyo-
rum, #" yer#m #se Te"v#k#ye’de.

Sabahları yürüyerek Kadıköy’e #n#yorum, oradan da vapurla Be"#kta"’a ge-
ç#yorum. Ardından dolmu" (esk# tarz dolmu"tan söz ed#yorum tab##, m#n#-
büsten de$#l) veya yürüyerek Te"v#k#ye’ye çıkıyorum. Dönü"te de benzer
b#r yolculuk. Söylemeye b#le gerek yok, bu yolculukları en key#&# kılan unsur
Kadıköy-Be"#kta" ve Be"#kta"-Kadıköy vapurları. Yaz kı" "eh#r hatları va-
purlarının ön güvertes#nde oturuyorum. Hava, #nsanlar, !stanbul, k#tap say-
faları, s#gara dumanı, her "ey püfür püfür.

!"te bu vapur yolculuklarımda görmeye ba"ladım F#kret Kızılok’u ön gü-
vertede. Bana öyle gel#rd# k#, b#raz bohem g#y#n#"#nden, b#raz da “had# canım
o de$#ld#r” duygusundan olsa gerek, ço$u #nsan onu tanımıyordu. Ve y#ne
bana öyle gel#rd# k#, o da zaten k#m oldu$unun b#l#nmes#n# #stemezd#, #s#m-
s#z b#r kahraman g#b# gel#p geçerd# b#r kıyıdan d#$er#ne.

B#r sevg#l#s# vardı, kend#nden oldukça genç. Yuvarlakça yüzü, s#ms#yah
saçları, kapü"onlu kabanı ve #k# parma$ı arasında s#gara tutu"uyla hâlâ ak-
lımda. F#kret Kızılok da koyu kahvereng# kapü"onlu b#r parka g#yerd# kı"
vak#tler#nde, önü de ço$u zaman açık olurdu. O ve sevg#l#s#, #k# k#"#l#k ortak
dünyalarında ya"arlardı Kadıköy’le Be"#kta" arasında süren bu yolculuk-
larda. Çay ve s#gara #çerek konu"urlardı. F#kret Kızılok ayakta olurdu ge-
nell#kle, kız #se otururdu.

Nedend#r b#lm#yorum, o kadar sık rastlamama ra$men b#r kere b#le olsun
g#d#p konu"madım kend#s#yle. B#rkaç kez n#yet ett#mse de vazgeçt#m bun-
dan. Em#n#m k#, kend#m# tanıtsam ve “Ben de Mektepl#y#m” desem, gözle-
r#ndek# #fade de$#"#rd#. Ama b#r türlü yapamadım bunu. Her sefer#nde
uzaktan #zled#m onu k#tap okurken verd#$#m molalarda. Aynı mekândan
benden öncek# zamanlarda geçm#" b#r hak#kat yolcusunu #zler g#b#.

Fakat yanına g#tmesem de, konu"masam da a$abey#md# o ben#m. Bunu
sadece F#kret Kızılok dönem ve ya" olarak benden büyük oldu$u #ç#n söy-
lüyor de$#l#m. Çünkü Mektepte altı, yed# ve sek#z#nc# sını&ardayken, sadece
ve sadece ya"ça ve f#z#kçe b#zden büyük oldukları #ç#n korunması gereken
b#z küçükler#ne "#ddet uygulayan, topumuzu ve sahamızı el#m#zden alan,
yemekte b#zlere ver#len portakallarımıza el koyarak b#ze parayla satmaya ça-
lı"an büyük Mektepl#ler# a$abey olarak görmem#"t#k. B#z#m #ç#n hasbelkader
Galatasaray’da bulunan lümpen #nsanlardı bunlar, c#dd#ye almazdık.

Ded#$#m g#b# F#kret Kızılok ben#m hep a$abey#m olagelm#"t# hayatı bo-
yunca. Onu, a$abey#mm#"çes#ne sevd#m hep. Çünkü her ne kadar kend# b#l-
mese de bunu, üzer#mde eme$# vardı. Hayatımın b#rçok dönem#nde
dokundu bana. Çocukken, gençken, otuzlu yıllarımın ba"larında...

Bunu demekle aynı "ey#n Bora Ayano$lu ve T#mur Selçuk #ç#n de geçerl#
oldu$unu da söylem#" oluyorum aslında. O #k#s# de ben dokuzdayken kuv-
vetl# b#r "ek#lde dokundular bana. Bana kend# usuller#nce a$abeyl#k yaptılar,
yıldızların ve gökler#n altında yol gösterd#ler bana, yolda"ım oldular.

Ne yazık k# "#md# a$abeyler#m#n #k#s# hayatta de$#l. Yıllar önce F#kret Kı-
zılok’u kaybett#k. Bu yıl da T#mur Selçuk’u.

Aslında demem o k#, eserler#yle b#zlere dokunan ama b#zler#n onlara do-
kunmadı$ımız n#ce Galatasaraylı var. Met#n And bunlardan b#r#yd#. Arka-
sında büyük b#r küll#yat bırakarak, ama Galatasaray cam#ası #ç#nde sess#z
sedasız terk ett# b#z#. F#kret Kızılok ve T#mur Selçuk da bu kapsamdadır. B#r
tek Bora Ayano$lu kaldı ger#de. Muhtemelen #stasyonda trenler# saymıyor
artık, ama #y# k# hayatta.

1977 yılında Bora Ayano$lu’na, “Sen "#md# Rose Mar#’y# söylüyorsun ya,
#"te bu "arkı "u an henüz 15 ya"ında olan b#r çocu$u çok etk#leyecek ve o
çocuk çok uzun yıllardan sonra, 2021’de yazdı$ı b#r yazıda senden bahse-
decek.” deselerd# ne dü"ünürdü acaba? !nanmazdı. 1977’de 15 ya"ında olan
çocuk da #nanmazdı.

B#r gar#pl#k çöker vay. Dar gel#r bana Galatasaray.

QR kodunu telefonunuza okutarak 
Bora Ayano"lu, Rose Mari 
videosuna ulas !abilirsiniz.
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Dayanı"ma ve vefa duygularımızın simgesi Galatasaraylılar Yardımla"ma Vakfımızın Ba"kanı Betül Güntürkün, mesaisinin büyük bölümünü Galatasaraylılar Yurdu için harcıyor. Her dönemde camia içinde 
sorumluluk akan Güntürkün’ün albümünden… SA# ALT: Atletizm yıldız ve genç kız takımları arka bahçe. Yıl 1973 veya 1974. Üst : Soldan Sa$a Ela Hançer, Betül Güntürkün, Beril Toker, Gül Seven, Sema Koçak, 

Zafer Gürelli, Canan %entürk Oturanlar, (Sol ba" ?) Eser Öztunalı, Nurdan Ocaklı, Deniz Vardar, Filiz Bil, Ay"en Aksu, Ve Tuvana Aktulga.



alatasaraylılık çocuk ya!ımızdan bu
yana tutunacak en kuvvetl" dalımız.

Dallarımızı ye!erten, gelece#e umutla bak-
mamızı sa#layan kurumlarımızdan b"r" olan
Galatasaraylılar Yardımla!ma Vakfı, 257
mütevell" üyes"n"n deste#"yle Galatasaraylı-
lar Yurdu’nu "!let"yor. Galatasaraylılar Da-
yanı!ma Vakfı Yönet"m Kurulu Ba!kanı
Betül Güntürkün Pas"nler (108) Vakfın "!-
lett"#" huzurev" ve bakımev"n"n cam"a
"ç"nde hak ett"#" g"b" tanınması ve destek-
lenmes" "ç"n ça#rıda bulunuyor.

SULTAN! DERG! — Betül Güntürkün Pas!nler'! kısaca tanı-
yab!l!r m!y!z? 
BETÜL GÜNTÜRKÜN PAS!NLER — Galatasaray L"ses"’ne 1968
yılında, Ortaköy’de adım attım. 9. sını$an "t"baren Beyo#lu’nda
okumaya ba!ladık. L"se yıllarında sporla u#ra!tım. Galatasaray
L"ses"’n"n "lk kız atlet"zm takımında yer aldım. Çok kısıtlı ö#-
renc" sayısına ra#men takım çıkarmamız ve 4x400 bayrak takı-
mının Türk"ye 3’üncüsü olması en unutamadı#ım anılarımdan
b"r"... 1976 yılında Galatasaray L"ses"’nden mezun olduktan
sonra, %TÜ’de Elektron"k ve Haberle!me Mühend"sl"#" okudum.
Uzun yıllar mühend"s olarak çalı!ıp 2001 yılından "t"baren a"le
!"rket"m"z" "dare etmeye ba!ladım. Hâlen de çalı!ıyorum. 1990-
1992 yılları arasında Galatasaraylılar Derne#" Genel Sekreter-
l"#", 1992-2011 yılları arasında Galatasaraylılar Yardımla!ma
Vakfı Yönet"m Kurulu Üyel"#", 2011-2013 yılları arasında Gala-
tasaraylılar Derne#" 2. Ba!kanlı#ı görevler"nde bulundum.
2019’dan bu yana Galatasaraylılar Yardımla!ma Vakfı Ba!kanlı#ı
görev"n" yürütmektey"m.

SD — B!z s!z! L!se’yle ve cam!ayla !let!"!m! yüksek, duyarlı

b!r Galatasaraylı abla olarak tanıdık. S!z!n Galatasaraylılık
tar!f!n!z ned!r?
BGP — Galatasaraylılı#ı b"r cümle "le "fade etmek gerek"rse
ya!am !ekl", hayat felsefes" d"yeb"l"r"m. Karde!l"k, dayanı!ma,
sevg", her türlü dü!ünce ve f"kre saygı, b"l"me, sanata de#er
veren b"r anlayı!… Bazı tanımlar kl"!e g"b", ama onlara "çer"k
kazandıran da zaten Galatasaraylının kend"s"d"r. Her meslekten,
her kademede toplumun her kes"m"nde Galatasaraylıya rastla-
mak mümkün, bu büyük b"r zeng"nl"k. Bana göre Galatasaraylı,
poz"syonu ne olursa olsun bulundu#u ortamda fark yaratandır. 

SD — Galatasaraylılar Yardımla"ma Vakfı !le yollarınız nasıl
kes!"t!? Bu görev! üstlenm!" olmanız b!r tesadüf mü, yoksa
terc!h m!? Bu görev s!ze ne kattı?
BGP — Galatasaraylılar Yardımla!ma Vakfı "le yolum tesadüfen
kes"!t". 1990-1992 yılları arasında Galatasaraylılar Derne#"’nde
Genel Sekreter olarak görev yapıyordum. Hayrett"n Kozak A#a-
bey"m"z"n ba!kanlı#ında "y" b"r ek"pt"k ve ba!arılı b"r dönem ge-
ç"rd"k. Görev sürem"z b"tt"kten sonra Galatasaraylılar
Yardımla!ma Vakfı’ndan görev emr" geld" ve rahmetl" Anıl Bü-

BETÜL GÜNTÜRKÜN PAS!NLER (108) !LE RÖPORTAJ

G

“Yakınlarınızı Gönül Rahatlı"ıyla
Bize Emanet Edebilirsiniz”

41SULTAN! DERG! • KASIM 2021



yükero!lu ba"kanlı!ında rahmetl# Hayrett#n Tu!al’ın da yer al-
dı!ı ek#pte çalı"maya ba"ladım. Ba"langıçta ab#ler#me hayır d#-
yemed#!#m #ç#n görev almı"tım ama Huzurev# Projes# gel#"t#kçe
canla ba"la çalı"an ab#ler#m# gördükçe onlara destek olmayı
görev b#ld#m. Projen#n büyüklü!ü ve #mkânsızlıklar #ç#nde var
olması ben# çok etk#led#. Arsanın tahs#s#nden temel atma töre-
n#ne -k# törende Anıl Ab#’n#n #ste!# #le Vakıf adına ben konu"ma
yapmı"tım- ve sonrasında 2011 yılına kadar kes#nt#s#z görev
yaptım. Bu süreçtek# en büyük kazancım Galatasaray’a olan
#nancımın daha da pek#"mes# oldu. Cam#anın büyüklü!üne ve
dayanı"ma ruhuna hayran kaldım. E!er do!ru projeyle yola çı-
karsanız büyük küçük herkes projey# destekl#yor ve sah#p çıkı-
yor. $nanmayanlar da çıkmadı mı? Tab## k# çıktı… $"te orada da
ba"ka b#r Galatasaraylılık ruhu devreye g#rd# ve Hayr# Ab#m#z
h#ç pes etmed#. 

SD — Galatasaraylılar Yardımla!ma Vakfımızın geçm"!ten
bugüne cam"amıza sa#ladı#ı faydayı ve mevcuttak" h"zmet-
ler"n" aktarır mısınız?
BGP — Vakfımız 1977 yılında o zamank# Galatasaraylılar Der-
ne!# Ba"kanı Prof. Dr. O!uz $mregün tarafından kuruldu.
Amaç, Galatasaraylılar arasında her türlü yardımla"mayı, sosyal
b#rl#ktel#k ve dayanı"mayı gel#"t#rmek ve yaygınla"tırmaktı. Ba"-
langıçta Beyo!lu Terkos Pasajı’ndak# dükkânların gel#r#n#n ve
ba!ı"ların elverd#!# ölçüde, #ht#yaç sah#b# Galatasaraylılara sos-

yal yardımlarda bulunuldu. Hâlâ da bu yardımlar devam ed#yor.
Ama hedef daha büyüktü, tam Galatasaray’a yakı"ır "ek#lde da-
yanı"ma ve yardımla"mayı da örnek b#r yapıyla kurumsalla"tır-
mak gerek#yordu. Galatasaraylılar Yurdu bu hedef#n ba"langıç
noktasıdır. En ba"larda 13. Sınıf Yurdu g#b# planlansa da gerek
mal# ko"ullar gerek mevzuat, #"letmen#n b#r huzurev#-bakımev#
konsept#ne dönü"mes# sonucunu do!urmu"tur. Açıldı!ı tar#h
olan 2014’ten 2019 yılına kadar cam#amızın tecrübes#z oldu!u
b#r alanda b#r #"letmec#n#n b#r#k#m#nden faydalandık. Çok da
#y# oldu. 2019 yılında #"letmey# Vakfımız devraldı. Kurumsal ya-
pıyı oturtmaya, A#le ve Çalı"ma Bakanlı!ının bel#rled#!# kal#te
standartlarını olu"turmak ve kal#te belges# almak üzere kurum-
sal yapımızı #y#le"t#rmek #ç#n canla ba"la çalı"ıyoruz. Hedef#m#z
Türk#ye’n#n dört b#r yanındak# Galatasaraylılara ula"ab#lmek,
dayanı"ma ve b#rl#ktel#k ruhunu tems#l ederek cam#anın hatta
Türk#ye’n#n tanıdı!ı ve gurur duydu!u b#r kurum olmak. Daha
fazla k#"#ye ula"mak #ç#n de farklı sektörlerde yatırım yapmak
üzere çalı"malarımızı sürdürüyoruz.

SD — Galatasaraylılar Yurdu’nda k"mler kalab"l"yor, yakın-
larımızı nasıl b"r yere emanet ed"yoruz?
BGP — Galatasaraylılar Yurdu’nun araz#s# M#ll# Emlak'tan 49
yıllı!ına k#ralandı. Üzer#ne Galatasaraylıların ba!ı"larıyla b#na
yapıldı. Cam#ada adeta seferberl#k #lan ed#ld#.  B#namız 5 b#n
metrekare alan üzer#ne kurulu ve 100 yatak kapas#tel#. Kütüp-

Okullar arası Marmara Bölge Birincili!i yarı"ları.#4x400 bayrak yarı"ı. $lk 400’den sonra bayrak de!i"imi. 1974 $nönü#Stadı, $stanbul 1974.  
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hanem!z, çok amaçlı toplantı salonumuz, güzel b!r bahçem!z
var. Bu ves!leyle Galatasaraylılar Yurdu'nun !s!m babası Do"an
Hasol A"abey!m!z! de sevg!yle anmak !ster!m. Huzurev! ve ba-
kımev! statümüz var, tam olarak mevzuata uygun davranıyoruz.
Z!ra bu tür kurumlar Sa"lık Bakanlı"ı, Mal!ye, A!le ve Çalı#ma
Bakanlı"ı olmak üzere üç bakanlık tarafından denetlen!yor. Ba-
kanlık yönetmel!k #artlarına göre alt ya# sınırı var. B!z de buna
uyuyoruz. Ya# sınırı 55. $u anda yüzde 50 dolulukla h!zmet ve-
r!yoruz. Huzurev!n! ya#atmak !ç!n gel!re !ht!yacımız var. Gala-
tasaraylı olsun olmasın, kalan herkes ücret ödüyor. Bu h!zmete
!ht!yacı olan her Galatasaraylının aklına !lk b!z gelmel!y!z, bu
mot!vasyon !le çalı#ıyoruz. Ödemede sıkıntı ya#ayan ancak
yurtta kalmaya !ht!yacı olan Galatasaraylıların ödemes! !ç!n yurt
!#letmes!ne Vakıf olarak destek oluyoruz. 

SD — Yurt sak!nler!n!z k!mler? Turgay "eren A#abey!m!z de
kalmı$tı de#!l m!?
BGP — Evet, Turgay A"abey yurdumuzun sembol !s!mler!n-
dend!. $u anda tüm sak!nler!m!z arasında 5 l!sel!, 13 l!sel! ya-
kını, 3 kulüp yakını yer alıyor. Tüm Galatasaraylılara ça"rımız,
ba"ı# yaparak Mütevell! Heyet!m!ze g!rmeler! ve bakıma !ht!-
yacı olan yakınlarını gönül rahatlı"ıyla b!zlere emanet etmeler!. 

SD — Vakıf çalı$malarında yurt !ç!nde ve yurt dı$ında refe-
rans aldı#ınız kurum ya da kurumlar var mı? Hede%er!n!z
neler?
BGP — Cam!ada ve Türk!ye’de tanınan, örnek b!r kurum olma
hedef!m!zden bahsetm!#t!m. Bunu gerçekle#t!rmek !ç!n ba#arılı
kurumlarla !# b!rl!"! yapmak öngörümüz ba#ından ber! vardı.
Ancak b!z!m g!b! !lkö"ret!m, ortaö"ret!m, ün!vers!te olarak faa-
l!yet gösteren oldukça saygın b!r e"!t!m kurumu, Türk!ye’n!n en
öneml! spor kulüpler!nden olan b!r spor kulübü, Türk!ye’n!n ve
dünyanın her tarafında faal!yet gösteren dernekler! olan b!r ca-
m!anın benzer!n! bulmak oldukça zor. Bazı kurumlarla !let!#!-
m!m!z oldu, epey de yol aldık ama pandem! neden!yle
durdurmak zorunda kaldık. Önümüzdek! dönem a"ırlık vere-
ce"!m!z konulardan b!r! de bu olacak.

SD — Yurdumuz sak!nler! !ç!n b!r gün nasıl geç!yor? S!z
orada nasıl b!r hava kokluyorsunuz? 
BGP — Yurdumuzda ha%ada 2 gün gen!#let!lm!# sa"lık toplan-
tıları yapılıyor. Her sak!n!m!z!n ha%alık sa"lık durumları farklı
dallardak! uzmanlar tarafından de"erlend!r!l!yor. Pandem! ko-

#ullarının elverd!"! ölçüde el ve z!h!nsel becer!ler!n gel!#t!r!lme-
s!ne !mkân tanıyan grup faal!yetler! yapılıyor. Yurt sak!nler!m!-
z!n hayatla ba"lantılarını güçlend!rmek !ç!n, sanal t!yatro ve
s!nema faal!yetler! organ!ze ed!yoruz. Yurdumuz sadece 2019
Mayıs’ından !t!baren Vakıf tarafından !#let!ld!"! !ç!n Galatasaray
a!d!yet! henüz !sted!"!m!z sev!yede de"!l. Son 2 sened!r Galata-
saraylılar Derne"! organ!zasyonuyla, çalı#anlarımız ve sak!nle-
r!m!ze Galatasaray P!lavı !kram ett!k. Çok mutlu oldular.

SD — Cam!amızdan Vakfımız ve Yurdumuz !ç!n madd! ve
manev! beklent!ler!n!z ned!r? Nasıl b!r ça#rıda bulunursu-
nuz?
BGP — Vakfımızın cam!ada yeter! kadar tanınmadı"ını dü#ü-
nüyorum. Mütevell! Heyet!m!z!n ço"unlu"unun dah! faal!yet-
ler!m!z! b!lmed!"! ve !lg!lenmed!"! acı b!r gerçek. 2019
Eylül’ünden !t!baren her 2 ayda b!r Mütevell! Heyet! üyeler!m!ze
Vakfın ve Yurdun faal!yetler!n! anlatan mektup gönder!yoruz.
Sosyal medyayı akt!f b!r #ek!lde kullanmaya çalı#ıyoruz. Mart
2020’de Galatasaraylılar Derne"! organ!zasyonuyla genç dö-
nemlere Vakfımızı tanıtan kahvaltılı b!r sohbet toplantısı yaptık.
O toplantıya katılan b!rçok karde#!mle hâlâ !let!#!m hal!ndey!z.
B!zlere çok katkıları oluyor. 

Cam!amızın en öneml! kurumlarından b!r!y!z, çok de"erl!
b!r konumda, f!z!ksel ko#ulları !y! olan b!r b!namız var. De"e-
r!ne de"er katmak, sah!p çıkmak hep!m!z!n görev!. Mütevell!
Heyet!m!z!n 64,5 olan ya# ortalamasını a#a"ıya çekeb!lmek !ç!n
genç mütevell! sayımızı artırmak zorundayız. Önümüzdek! yıl-
larda Vakfımızın hedef!n! büyütmek, !ler!de muhtemel d!"er
kurumları ça"da# yöntemlerle yönetmek !ç!n genç katılıma !h-
t!yacımız var. 

Galatasaraylılar Yurdu’nun, sadece !ht!yaç sah!b! Galatasa-
raylıların de"!l, ya# almı# tüm Galatasaraylıların kalmak !ç!n
b!rb!r!yle yarı#tı"ı b!r kurum olması en öneml! beklent!m!z. Bu
nedenle Sultan! Derg!m!z aracılı"ıyla tüm
Galatasaraylıları, Vakfımıza mütevell! üye
olmaya davet ed!yorum. Lütfen çevren!ze
b!zden bahsed!n, yakınlarınızı b!ze emanet
ed!n, bu güzel mücevher! hep beraber daha
da parlatalım.
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rofe, 18’!nc! yüzyıldak! Fransızca hâ-
k!m!yet! sırasında Türkçeye geçm!"
b!r sözcük. Öncel!kle saraylı sınıfın

avcılık merakına ba#lı olarak kullanılmı".
Fransızcada gan!met anlamında kullanıldı-
#ından aslında t!p!k safar! avcısının duva-
rına astı#ı hayvan kelles!n!n kar"ılı#ı.
Günümüzde hâlen sport!f balık avcılı#ında
kullanılıyor ve tutulan en büyük balık da ba"
gan!met olarak “trofe” d!ye adlandırılıyor.

Flaması üçüncü kez toplu olarak den!zlerde dalgalandı#ına
göre cam!anın en genç gelene#! unvanını hak eden Mekteb!
Sultan! Den!zc!ler! Trofes!’n!n özell!#! !se üç gün boyunca her
ak"am tüm katılımcıların gan!mete ortak olması. Ne var k! bu
gan!met ba"ka trofelerdek!ne benzem!yor. Mekteb! Sultan!
Den!zc!ler! trofe sırasında tuttukları balıkları anında m!deye
gömdükler!nden !"!n av kısmı her teknen!n !ç !"ler!nden sa-
yılıyor. Bu trofen!n gan!met! varı" noktasındak! bulu"malar ve
topluca yenen yemek oluyor.

2021 yaz trofes! 17-19 Eylül günler!nde Aspat-Sel!m!ye-
Kurucabük-Bodrum rotasında ko"uldu. Belk! de “ko"uldu”
yer!ne !ç!ld! de deneb!l!r! Hava ve den!z b!r !ç!m suydu çünkü.
$lk gün arkadan tatlı b!r rüzgârla a"a#ı !n!ld!. Datça Burnu so-
runsuz geç!ld! ve Ege’den Akden!z’e !nt!kal ed!ld!. S!m! te#et
geç!lerek en uzun etap Sel!m!ye’de sonlandı. Ak"amüstü !ske-
lede kıçtankaralık yer bulab!len "anslılarla alargaya tal!m
edenler, trofeye Marmar!s’ten katılan tembellerle b!rl!kte
Melek House Sel!m!ye’n!n kend!ler!ne ayrılmı" Guru Restau-
rant’ında bulu"tu. Ev sah!pler! 116 devres!nden Tuba ve Sel-
çuk, sezon sonunda böyle b!r grubu doyurab!lmek !ç!n tüm

!ZZEDD!N ÇALI"LAR (115)
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önlemler! almı"tı ve gece lezzet düzey! çok yüksek b!r
"ölene dönü"tü. Trofen!n !lk komodoru Gündüz Nal-
banto#lu görev! Ekrem $nözü’ye devrederken Galata-
saraylılar Derne#! Ba"kanı F!del Berber b!r konu"ma
yaptı ve her ya"tan katılımcılara te"ekkür ett!. Tamamı
trofe t!"örtler! g!ym!" 73 mürettebat günün yorgunlu-
#unu gan!metle atarken saatler !lerled!kçe kıkırda"ma-
lar kahkahaya dönü"tü, "!"eler de ger! dönü"üme
yollandı. 

Hava muted!l oldu#undan ertes! gün Sel!m!ye-Kuru-
cabük seyr! !ç!n aceleye gerek yoktu. H!sarönü’nde yaz
devam ed!yordu ve 24 tekne serbest saatler! de#erlen-
d!rerek bütün sezon tıklım tıklım olan har!ka koyların
tenhalı#ından yararlandı. Teknes! Anouk’u D!rsek-
bükü sı#lı#ında dem!rleyen komodor, aynı yer! seçen
d!#er teknelere kıyak yaparak kend!ne bordalatınca
den!z üstünde toplu b!r foto#raf çekme !mkânı da
do#du. Ak"am gan!met! !ç!n Kurucabük $skele Beach
Club’da bu kez ev sah!bes! 115 devres!nden Meryem’d!.
Datça P!lav bulu"malarından antremanlı oldu#undan
zeng!nle"t!r!lm!" Galatasaray P!lavı sunması da sürpr!z
oldu. Gerç! k!mse daha önce p!lavda bu kadar çok et
görmem!"t! ama nedense "!kâyet eden çıkmadı! Bu
trofe geces!n!n en genc! 127 devres!nden Do#an Gege-
o#lu, en az genc! !se zaten Aktur’da ya"ayan 1948 me-
zunu Fal!h Kaya Önder’d!. Elektr!kl! motos!klet!yle
masaların arasına gel!p, tıpkı geçen yıl oldu#u g!b!
Fransızca "!!r okuyup ve ben! görünce “1077 Pa"a Gün-
düz’ün o#lu.” d!yerek belle#!ne hayran bıraktı. Enerj!s!
onun g!b! yer!nde olanlar gecen!n !lerleyen saatler!nde
Aktur’un gece hayatıyla da tanı"tı. Ben de onlardan b!-
r!yd!m ama $stavr!t’e dönü"ümü hatırlamıyorum. Mas-
ter kab!nde muk!m ba"kanın söyled!#!ne göre yüzerek
dönmü"üm!

Ertes! sabah dönü"e geçmeden önce son b!r gan!met
!mkânı daha do#du. Nevales! yeterl! olanlar görece çul-
suzları tekneler!ne davet ederek kahvaltı payla"ımında
bulundu. Herkes!n yüzünde gülücükler açarken "u
veya bu nedenden dolayı trofeye katılamayanlar, ka-
çaklar WhatsApp grubundak! foto#ra%ara bakıp !ç çe-
k!yordu. Tekneler b!rer b!rer asl! l!manlarına vardıkça
gruptak! mesajla"malar türde" b!r hâl almaya ba"ladı.
Herkes organ!zasyonun "ahanel!#!nden bahsed!yor ve
Berk Kuteng!n’e te"ekkür ed!yordu. Ben öyle b!r mesaj
çekmed!m; çünkü Berk o sırada oltaya takılan yazılı
tonu ayıklıyor ve ba"kanın sa"!m!s!n! hazırlıyordu.
Tüm trofec!lere tüyo verm!" ola-
yım; bu !k!l!y! seneye teknen!ze
davet edeb!l!rs!n!z. Berk’!n el!n-
den her !" gel!yor; ba"kan da çok
!y! bula"ık yıkıyor.

Mektebi Sultani Denizcileri Trofesi
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2021 GS Trofe Katılım Listesi 

Katılan tekneler
Yosun, Mamita, Ma Vie, Turkuaz, Congo, 
My Way, Denizkızım, Akene, Anouk,
Munganga, Miki, La Boheme, Blue Ice, Siesta,
Desiree, Pera 1, True Blue, Gurur Deniz, 
!stavrit, Celine3, Taj, Leandra, Gece, Kala        

Katılımcılar: 
Yücel Köya"asıo"lu (87), Tamay Kural (93),
Gündüz Nalbanto"lu (93), Burhan 
Ramazano"ulları (94), Erdal Muso"lu (97),
Cemal Burnaz (98), Hamdi Yasaman (98), 
Melahat-Mehmet Göbülük (98), 
Ne#et Üster (98), Mine-Derya Fidan (101), 
Ekrem !nözü (101), Levent Semi (105), 
$evket Dal (105), Mert $evket Ökter (107), 
Çi"dem-Nesimi Uçkunkaya (109-108), 
Zeynep-Tu"rul Koyuncu (112), 
Ali Ö"üdücü (113), Serdar Eder (113), 
Mustafa Özbek (113), Selçuk Ti%ik (113), 
Güven Aykaç (113), Günnur Diker (113), 
Rengin-Burhan Ozan (114), 
Ye#im-Eren Güra (114), Co#kun Kutbay (114),
$ennur-Yüce Uyanık (114), 
Gencer Emiro"lu (114), Mehmet !lter (114),
!zzeddin Çalı#lar (115), Emine Sayü (115),
Yasemin Chicqueportiche (115), 
Mehmet Dedeo"lu (117), 
Julie-Tunç Aytunç (119), Serdar !yibudar (120), 
Akın Ketenci (120), Kerem Kemerli (120), 
Yüksel Barı# (120), Mehmet Kamil Eri#en (120),
Mehmet Erem (120), Berk Kutengin (123), 
Fidel Berber (123), Aykut Uzuno"lu (124),
Murat Tatlısu (124), Erdal Demirba" (124), 
Bora Gerçek (124), Burak Sümer (124), 
Günberi Tuncer (125), Do"an Gegeo"lu (127)
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Denizcilikle ilgilenen 
tüm Galatasaray Liselileri
grubumuza davet ediyoruz.

Galatasaray Liseli deniz ve yelken tutkun-
larının, birbirleriyle her zaman ileti#imde ol-
ması 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 gönder-
meleri yeterli olacaktır. 

Sevgi ve saygılarımızla...



Solda: !lk nü eser sergileyen Namık !smail’in Hicab tablosu kar"ısında: -Bari oldu olacak altına adresini de yazsalardı! (Çizgi: Haydar #evket. Ayine dergisi, sayı 52, 16 A$ustos 1922. 

Sa$da: Mekteb-i Sultani’de açılan ilk serginin katalo$u, 24 Temmuz 1919

Galatasaray Sergileri’ne yog!un ilgi. 1940'lı yıllar.
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ensubu olmaktan her da!m gurur
duydu"umuz L!sem!z!n, Türk res!m
tar!h!ndek! yer! pek b!l!nmez. Her

alanda çok yetk!n b!reyler!n oca"ı olan ve ye-
t!#t!rd!"! de"erl! sanatçılarla b!l!nen Mekteb!-
m!z, !k! büyük sava# dönem!n! de !ç!ne alan
1916-1951 yılları arasında kes!nt!s!z olarak
her yıl açılan (1918 !st!sna) Türk!ye’n!n !lk
uzun sürel! sanat etk!nl!"!ne ev sah!pl!"! yap-
mı#tır.

1916 yılında ba#latılan ve 1919 yılı !t!barıyla Mekteb!m!zde
devam eden Galatasaray Serg!ler! konusunda 2003 yılına kadar
herhang! b!r ara#tırma yapılmamı#tı. Yapı Kred! Kültür Sanat
Yayıncılık’ın, 2003 yılında Kazım Ta#kent Sanat Galer!s!’nde dö-
neme a!t yakla#ık 60 eserle açtı"ı serg! !le Mekteb!m!z!n ba#-
rolde oldu"u bu tar!h, öneml! ölçüde aydınlatılmı# ve kurum,
b!r serg! katalo"u hazırlayarak bu dönem! belgelem!#t!r. $stan-
bul’da her kes!m!n heyecanla bekled!"! ve her yıl a"ustos ayında
açılan Galatasaray Serg!ler!, ülkem!z sanatçılarına eserler!n! ser-
g!leme !mkânı sunarken, 35 yıl boyunca, 350 sanatçının 6.000’!
a#an eser!n! serg!leyerek dünya sanatının yansımalarını da !z-
ley!c!lere sunmu#tur.

Tar!hsel açıdan baktı"ımızda, Osmanlı’da tuval resm! !ç!n
!lk çalı#malar Fat!h Sultan Mehmet’!n Gent!le Bell!n!’ye kend!
portres!n! yaptırmasıyla ba#lamaktadır. Böylece Osmanlı m!n-
yatür ustaları ve nakka#ları da !lk kez Batılı res!m anlayı#ı !le
kar#ıla#mı# oldular. Fat!h dönem!yle b!rl!kte uluslararası !l!#k!ler
gel!#t!, elç! ve seyyahların seyahatler! arttı. Bu z!yaretler!n bel-
gelenmes! amacıyla, Batılı z!hn!yet!n b!r yansıması olarak res!m
sanatı devreye g!rd! ve d!plomas! kaf!leler!ne ressamların katıl-
ması söz konusu oldu. Yurt dı#ından gelen ressamlar, sarayın
merak ed!len yüzünü tasv!r ett!"! kadar, özel s!par!#lere de yanıt
vererek Osmanlı topraklarında res!m sanatının yaygınla#ması
!ç!n yen! pencereler açtı.

Osmanlı’nın Batılıla#ma çabalarına g!rd!"! 18. yüzyılın !k!nc!
yarısında, Osmanlı sanatı da bu etk!lerle yön de"!#t!rmeye ba#-
ladı. Ula#ım !mkânlarının arttı"ı bu dönemde yabancı gezg!n
ve sanatçılar, kend! meden!yetler!n!n !zler!n!, m!mar! ve res!m
alanında Osmanlı’ya yansıtıyorlardı. III. Sel!m (1789-1807) ıs-
lahatlarına, Batı tarzı e"!t!m veren askerî okulların kurulması
kararı da eklenm!#t!. 1794’te e"!t!me ba#layan Mühend!shane-!
Ber!! Hümayun’a askerî amaçlı res!m dersler! konarak, tekn!k
ç!z!m, perspekt!f, ı#ık-gölge çalı#maları ba#latılmı#tı. III. Se-
l!m’den sonra, II. Mahmud (1808-1839) dönem!nde de Batılı
anlamda okulların açılması ve ça"da# e"!t!m çabaları devam
ederken, II. Mahmud’un kend! portreler!n! devlet da!reler!ne
astırması, kend! görüntüsünü ve otor!tes!n! halk arasında bel!r-
g!n kıldı"ı kadar, res!m sanatının yaygınla#masına da katkı sun-
mu#tur.
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Yabancı ressamlar, !stanbul’da özell"kle Pera’yı mesken tut-
mu#ken, Batılıla#ma çabaları çerçeves"nde açılan okullarda res"m
yapmaya "lg" duyan "lk "s"mler Asker Ressamlar Ku#a$ı olarak
adlandırılıyordu. !lk otoportrey" yapan "s"m olan Kola$ası Hüsnü
Yusuf Bey, Galatasaray Enderun Mekteb"’nden Fer"k Tevf"k Pa#a,
kahramanlık konulu eser veren "lk ressam Osman Nur" Pa#a,
Sultan Abdülmec"d’e res"m dersler" veren Fer"k !brah"m Pa#a,
Hüsey"n Zeka" Pa#a, 1873’te yabancı ressamların da eserler"n"n
yer aldı$ı Türk"ye’n"n gerçek anlamdak" "lk resm" serg"s"n" açan
%eker Ahmet Pa#a, ayrıca Süleyman Seyy"d, Hoca Al" Rıza ve
Hal"l Pa#a dönem"n en etk"n "s"mler" olarak sıralanmaktadırlar.

Aynı ku#a$ın asker ressamları, Tanz"mat (1839) ve Islahat
(1856) fermanlarıyla gen"#leyen b"l"m ve sanat alanındak" yen"-
l"klerle, okullarda res"m dersler" vererek, res"m sanatının daha
da gel"#mes"ne katkı sa$lamı#lardır. 1873’te %eker Ahmet Pa-
#a’nın açtı$ı "lk serg"yle, res"m sanatı, devlet"n hemen tüm kade-
meler"nde "lg" uyandırdı$ı kadar, "lk p"yasa hareketler"n"n
ba#lamasına da yol açmı#tır.

1883’te Sanay"-" Nef"se Mekteb"’n"n kurulmasıyla sanatın ge-
l"#"m" "vme kazanmı#, askerî okullar dı#ında "lk güzel sanatlar
e$"t"m" böylece ba#lamı#tır. II. Me#rut"yet’"n "lan ed"lmes"yle

(1908) gel"#en özgürlük ortamı, sanatta da kend"n" h"ssett"rm"#t"r
ve 1909’da ülkem"z"n "lk sanatçı b"rl"$" olan Osmanlı Ressamlar
Cem"yet"’n"n kurulmasına "mkân sa$lamı#tır. Vel"aht Abdülme-
c"d Efend"’n"n h"mayes"nde, ço$u Sanay"-" Nef"se Mekteb" me-
zunu Sam" Yet"k, %evket Da$ (Tevf"k F"kret’"n müdürlü$ü
dönem"nde Mekteb-" Sultan"’de res"m ö$retmen"d"r.), H"kmet
Onat (Mekteb-" Sultan"’de res"m ö$retmen"d"r.), !brah"m Çallı,
Ahmed Z"ya Akbulut, Ahmed !zzet g"b" genç "s"mler"n kurdu$u
Osmanlı Ressamlar Cem"yet"’ne sonradan Feyhaman Duran
(Mekteb-" Sultan"’de okumu#tur.), Hüsey"n Avn" L"f"j, Müf"de
Kadr" (!lk kadın ressamlarımızdandır.), M"dhat Reb"" g"b" "s"mler
de katılmı#tır.

!lk res"m serg"ler"n"n kronoloj"k sıralamasına göz attı$ımızda
%eker Ahmet Pa#a’nın 1873 ve 1875 yıllarında açtı$ı serg"ler"n,
res"m sanatına yen" anlamlar kazandırmasının yanı sıra sanat
üret"m" ve p"yasasının sürekl"l"$" "ç"n sanat cam"asını daha da
cesaretlend"rd"$"n" görmektey"z. 1880-1881 yıllarında Osmanlı
azınlı$ının mensubu oldu$u ABC Kulübü’nün serg"ler"n", 1901-
1904 yıllarındak" "lk !stanbul Res"m Salonları Serg"ler" tak"p et-
m"#t"r. Sanay"-" Nef"se Mekteb"’nde ver"len düzenl" sanat e$"t"m",
devlet deste$"n"n de gücüyle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl ba#ında
oldukça "vme kazanmı#tı. Profesyonel düzeyde "cra ed"len ve t"-
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car! de"er de kazanan res!m sanatı, özell!kle Pera’da açılan ser-
g!lerle daha çok !lg! çeker hâle gel!yordu. Balkan Sava#ları ve I.
Dünya Sava#ı, bu gel!#melere b!r ölçüde ket vursa da Osmanlı
Ressamlar Cem!yet!’n!n, sava#lar sürerken, 1916 yılında Galata-
saray Serg!ler!’n! düzenlemeye ba#laması, res!m sanatını destek-
leyen ko#ulları gel!#t!rd!. Bu çabalar, meslek b!rl!"! z!hn!yet!n!n
gel!#mes!n!n yanında Türk resm!n!n dünyada tanınmasını da
sa"lıyordu.

Pera bölges!n!n Batılıla#ma adımlarında ba#ı çekmes!n!n;
toplumsal, b!l!msel, t!car! ve sanatsal alanlarda merkez! ko-
numda olmasının ardında, sevg!l! Seza S!nanlar Uslu’nun (124)
doktora tez!nde yorumladı"ı g!b!, bölgen!n tam göbe"!ndek!
Mekteb!m!z oldu"unu dü#ünmek h!ç de aykırı kaçmayacaktır.
Tar!h!m!z! kısaca hatırlamak gerek!rse, 1481 yılında Galata
Saray-ı Oca"ı kurulmu#, 1827’de kurulan !lk tıp okulu II. Mah-
mud dönem!nde Galata Saray-ı Oca"ı’nın b!nasına yerle#t!r!le-
rek 1838’den !t!baren Galata Sarayı Tıp Okulu olarak devam
etm!#t!r. 1868 !t!barıyla da farklı d!nlere mensup ö"renc!ler!n
b!r arada okuyaca"ı, Batılı e"!t!m ve ya#am tarzını ben!mseyen
Mekteb-! Sultan!, Osmanlı’nın modernle#me hareket!n!n öncü
s!mgeler!nden olmu#tur. Mektep müfredatına eklenen res!m
dersler!yle, res!m artık s!v!l hayatın !ç!ne !y!ce dâh!l ed!lm!#t!r.
Mekteb-! Sultan! res!m ö"retmen! Hayette, bazı ö"renc!ler!n re-
s!mler!n! 1873 yılında $eker Ahmet Pa#a tarafından açılan !lk
res!m serg!s!ne götürerek, ö"renc!ler! desteklem!#, bazılarını

okul sonrasında Sanay!-! Nef!se Mekteb!’ne g!tmeye cesaretlen-
d!rm!#t!r.

Galatasaray Serg!ler!’n!n !lk!, 1916 yılında daha önce b!r %tal-
yan Lokal! olarak serg! etk!nl!kler!ne de sahne olan Soc!eta Ope-
ra!a’da (Galatasaray Yurdu) açılmı#tır. Par!s’e res!m e"!t!m!
almaya g!den ve sava# neden!yle 1914’te yurda dönen Namık %s-
ma!l (Mekteb-! Sultan!’de okumu#tur.), Nazm! Z!ya Duran,
Avn! L!f!j, H!kmet Onat (Mekteb-! Sultan!’de res!m ö"retmen-
l!"! yapmı#tır.), Ruh! Arel g!b! “1914 Ku#a"ı Sanatçıları” !le Sam!
Yet!k, $evket Da" (Mekteb-! Sultan!’de res!m ö"retmenl!"! yap-
mı#tır.), Vec!h Bereketo"lu, %sma!l Hakkı ve M!hr! Mü#v!k g!b!
ressamların katılımlarıyla gerçekle#en !lk serg!de 49 sanatçının
190 eser! serg!lenm!#t!r.

Yılda b!r kez, yaz aylarında açılan serg!lerde, büyük salonda
“usta” eserler! serg!len!rken, yan salonlarda amatör sanatçıların
ve ö"renc!ler!n res!mler!ne yer ver!l!yordu. G!r!# bedel! olarak
da “duhul!ye” denen b!r ücret alınıyordu. $eh!r halkı ve özell!kle
aydınlar tarafından merakla beklenen b!r kültür olayı hâl!ne
gelen serg!lerde, özell!kle Par!s’ten gelen sanatçıların eserler!yle,
ba#ta empresyon!zm olmak üzere Avrupa’da gel!#en sanat akım-
larının yansımalarını görmek mümkün oluyordu.%lk !k! serg!
Soc!eta Opera!a b!nası olan Galatasaray Yurdu’nda açıldıktan
sonra, tak!p eden yıllarda serg!ler Mekteb-! Sultan! b!nasına ta-
#ınarak 1951 yılına kadar devam etm!#t!r. Sava# süres!nce sadece
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1918 yılında serg! açılmamı"; serg! sanatçıları, 1917 yılında Har-
b!ye Nazırı Enver Pa"a’nın !ste#! !le V!yana ve Berl!n’de serg!len-
mek üzere sava" ve kahramanlık konulu res!m çalı"maları
yapmı"lardır.

Galatasaray Mekteb-! Sultan!’s!nde açılan !lk serg!n!n tar!h!
24 Temmuz 1919’dur. Ülken!n !"gal altında oldu#u ve çok c!dd!
toplumsal sarsıntıların ya"andı#ı dönemde sanatı ya"atmak güç
olsa da sanatçının tesell!s! y!ne sanat olacaktır.

Res!m sanatına alı"maya çalı"an ülkem!zde, Batılı sanat an-
layı"ının henüz yeter! kadar gel!"med!#! gerekçes!yle basında ve
sanat dünyasında !lk serg!ler !ç!n olumsuz ele"t!r!ler de yapıl-
maktaydı. Res!m sanatının gel!"!m!ne sonsuz katkı sa#layan bu
serg!lerde, modern Türk!ye’n!n b!r yansıması olarak kadın res-
samların eserler! de !zley!c!lere ula"maktaydı.

1923’te açılan 5. serg!ye gel!nd!#!nde artık gurur ve huzurun
es!nt!ler! vardı. Gaz! Mustafa Kemal Pa"a’yı tems!len serg! açılı-
"ına Hamdullah Suph! katılmı"tı. Mustafa Kemal, gönderd!#! tel-
graf aracılı#ıyla tebr!k ve takd!rler!n!n "u "ek!lde !let!lmes!n!
!stem!"t!: “Sanatkârlarımızın mütemad! ve feyyaz mesa!s!n!n

da!ma takd!rkârı bulundu#um selam ve hürmetler!mle beraber
cem!yet azasına tebl!# etmen!z! r!ca eder!m.”

Sava" sonrası ülken!n tar!hsel gel!"!m!ne ba#lı olarak, sanat
etk!nl!kler!ne ve serg!lere !lg! arttı#ı g!b! sanat konuları da de-
#!"mekte ve Avrupa sanat akımlarının yanında Atatürk, Cum-
hur!yet ve devr!mler! konu alan eserler de üret!lmekteyd!.

Dönem!n hızlı toplumsal gel!"!m!ne ba#lı olarak, her yıl yaz
aylarında Türk resm!ne ev sah!pl!#! yapan Mekteb!m!z, ö#ret!m
kadrosundak! res!m ö#retmenler!, yet!"t!rd!#! sanatçılar ve aydın
e#!t!m kadrosunun çabalarıyla sanat hayatına büyük katkılarda
bulunmu"tur. Konumu !t!barıyla toplumsal hareketl!l!#!n odak
noktasında yer alan Mekteb!m!zde 1951 yılına kadar süren Ga-
latasaray Serg!ler!, sanat alanında toplumdak! büyük bo"lu#un
dolmasını sa#larken; !lerleyen yıllarda bayra#ı, yaygınla"an özel
serg! salonlarına gururla ve gönül rahatlı#ıyla tesl!m etm!"t!r.
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a!amın standart b"r döngüsü var. Okul-
lar okuyup, okullar b"t"rmek, meslekler
ed"nmek, evlenmek, çocuk sah"b"

olmak, kend"n" büyütmek, gel"!t"rmek, çalı!-
mak, kazanmak, "lerlemek. Büyümek, ya!lan-
mak, kaybetmek. G"tmek.

Bu döngünün "ç"nde, ya!am ko!turmacasında, "nsanın hayata
neden geld"#"n", ne yapaca#ını ke!fetme "mkânı o kadar kısıtlı k".
Hâlbuk" her "nsanın "y" oldu#u b"r konu var. Ya da z"hn"n"n ger"le-
r"nde gerçekle!t"rmek "sted"#" b"r hayal". B"r haslet". Ço#unlukla da,
gündel"k ko!turmacalarda er"y"p g"den, s"l"kle!en hayaller". Unutu-
lup, dolapların üstüne kalkan hayaller…

 
Pek azımız, döngüler", günlük !eyler" kırıp, o hayallere do#ru

adım atab"l"yoruz. Elbette bunun çok çe!"tl" sebepler" var. En önce-
l"kl"s" de tab"" k" ekonom"k. Ama b"r kısmı da, çok kıymetl" Ulus-
lararası Hukuk hocam ve Mektepl" ablam Prof. Dr. I!ıl Ergüvenç’"n,
taa fakülte yıllarında söyled"#" !ey: “Kend"n"z", günlük veya domes-
t"k konularla köreltmey"n çocuklar.” d"ye ö#üt verm"!t". Bu ö#ü-
dünü aradan neredeyse 15-20 yıl geçt"kten sonra, bamba!ka b"r
konuda, "k" teker sevdamla "lg"l" olarak z"hn"mde ev"r"p çev"rece-
#"m" h"ç dü!ünmem"!t"m o yıllarda. Ama "!te, b"lgece sözler"n,
mecrası yok. 

34-35 ya!larımda, anne olduktan 8-10 ay sonra, hayatın o sü-
rekl" kend"n" tekrar döngüsü devam ederken, sevg"l" kocam Murat
Tüfekç"o#lu sayes"nde, o döngüye âdeta çomak sokan b"r sevdaya
tutuldum. Motos"klet sevdası. 

Ancak bu asla, yollara dü!ey"m, rüzgârı üzer"mde h"ssedey"m,
!uraları buraları gezey"m nev"nden b"r sevda olmadı. Bu daha z"-
yade, ben" oldu#um anın ve boyutun dı!ına çıkartan, "nsanın ola-
#an-günlük do#asında olmayan açı ve süratlerde hareket ett"ren p"st
sürü!ünü Türk"ye $amp"yonu Tolga Uprak’tan ö#renmemle ba!ladı. 

O anda, o v"rajda, motos"klet"n üzer"nden sarkıp, d"z"n"z" yere
koydu#unuzda, motos"klet"n hızı, "vmes", açısı, ses", d"z"n"zdek" sl"-
der’ın asfalta sürterek yanması, burnunuza gelen yanık kokusu, kalp

atı!larınızı artık duymamanız ve "ç"ne g"rd"#"n"z o zamanı büken
kor"dor, "!te "ç"nde bulundu#unuz andan ayrıldı#ınız, kend"n"z" dı-
!ınızdan sadece b"r enerj" kütles" olarak gördü#ünüz b"r kırılma
ben"m "ç"n.

%!te s"ze günlük hayatı anlamsızla!tıran, ona çomak sokan b"r
kor"dor.  

Konu, h"çb"r zaman, yarı!mak olmadı. Konu her v"rajda o h"ss"
aramak oldu. Bu bas"t b"r adrenal"n arayı!ı olarak n"telenemez. B"-
l"yorum; çünkü uçaktan da atladım zamanında. 

Bu, hem z"h"nsel, hem ps"koloj"k, hem f"zyoloj"k, hem de be-
densel b"r tam olma hâl". 

%!te bu derece yo#un ya!adı#ım b"r tecrübeye ula!tıktan sonra,
onu daha "ler"ye ta!ımak "ç"n el"mden geld"#"nce çalı!tım. Türk"-
ye’de bununla "lg"l" buldu#um her e#"t"me g"tt"m, her k"tabı oku-
dum, her hocayla konu!tum. Bununla beraber de, k"!"sel blo#um
www.r"dermum.com’da ö#rend"kler"m", ya!adıklarımı payla!maya
ba!ladım. Amacım, b"r anne, b"r avukat ve b"r motos"klet sevdalı-
sının gözünden, hem bu sporu anlatmak, hem de bu sporu yapmak
"steyen, özell"kle kadınlara, tecrübeler"m" aktarmaktı. Gerek sosyal
medya hesabım @r"der.mum "le,  gerek blog yazılarım "le, zannet-
t"#"mden çok daha fazla "nsana ula!mayı ba!ardım. 

Av. PINAR ALTU! TÜFEKÇ"O!LU (130)
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2021 Türkiye Pist #ampiyonası’nda 
Bir Galatasaraylı ve Onun Gözünden

Kadınlar Kupası



2021 yılında, pandem! tedb!rler!nde yumu"amalar ba"layıp, Tür-
k!ye Motos!klet Federasyonu, P!st #amp!yonası takv!m!n! !lan ett!k-
ten sonra, Avrupa’da yarı"an ve Türk!ye’de de yarı"mak !steyen genç
sürücü $layda Yılmaz’la, yarı"ır mıyız acaba, d!ye dü"ünmeye ba"la-
dık. Ancak kadınlar kategor!s!nde yarı"maya n!yetlenen neredeyse
k!mse yoktu ve "amp!yona takv!m!nde kadınlar kategor!s!nde sadece
600cc vardı. B!lmeyenler !ç!n çok kısaca "öyle !zah edey!m, 600cc
stok b!r yarı" motoru 1. v!tes!n!n 12-13b!n devr!nde 130-140km’lere
2-3 san!yede rahatlıkla ula"ab!l!r. 600cc kategor!s!nde !se !k!m!zden
ba"ka yarı"acak k!mse gerçekten yoktu. Nereden b!l!yoruz? Çünkü
k!mse 600cc kadınlar kategor!s!ne kayıt yaptırmadı. 

Ama küçük hac!ml! motor süren çok sayıda genç kadın vardı ve
onlara ula"ab!l!yorduk. O hâlde, neden kadınlar kategor!s! küçük
hac!ml! motos!kletlerle yapılmasındı k!? Neden bu spora genç ka-
dınlar katılmasındı k!? Böylel!kle, $layda !le b!rl!kte yola çıkıp, onun
vasıtasıyla Türk!ye Motos!klet Federasyonu (TMF) !le koord!ne
olup, Dünya #amp!yonumuz Kenan Sofuo%lu’nun da deste%!n! ala-
rak, bu zamana kadar p!st "amp!yonalarında bulunmayan yen! b!r
kategor!n!n olu"masına ön ayak olmu" olduk. 

Adeta yıldızlar sıraya g!rm!"t!. TMF, kategor!y! organ!ze ett!. Ya-
maha Motor Türk!ye kupaya sponsor olarak, p!st motoru olmayan,
ed!nemeyen genç kadın sürücülere p!stte yarı"ma !mkânı vereb!l-
mek !ç!n 10 adet motor tahs!s ett!, bunların tüm masra&arını üst-
lend!. E%!t!m ve organ!zasyonunu yaptı, ek!pman sa%ladı. Tanıdı%ım
en !y! e%!tmenlerden b!r! olan Metehan Yılmaz hocayı gençler!m!z!n
e%!t!m!ne atadı ve Metehan da onlarla müth!" b!r !" yaptı. Kend! mo-
toru olan sürücüler !se yarı"larda kend! motorlarını kullandılar.
Anlas Anadolu Last!k !se, kupanın last!k tedar!kç!s! oldu ve tüm
"amp!yona boyunca, kupaya katılan tüm motos!kletler!n last!kler!
Anlas tarafından üret!l!p montajı yapıldı ve böylece Yamaha R25 Ka-
dınlar Kupası ortaya çıkmı" oldu. Haz!ran ayından ba"layarak eylül
ayına kadar her ay olmak üzere 4 ayaktan olu"an ve $zm!r Ülkü
Park’ta ko"ulan Türk!ye Motos!klet Federasyonu’nun düzenled!%!
#amp!yona kapsamında Yamaha R25 Kadınlar Kupası da böylece
yer aldı. 

Kupaya katılan genç kadınlar 14 ya"tan 20’l! 30’lu ya"lara gen!"
b!r yelpazeye yayıldı. Aralarında elbette ya"ı en büyük olan bend!m.
Kend!m! aralarında b!r etüt ablası g!b! h!ssett!%!m çok olmu"tur.
Hatta kupamızın b!r bebe%! b!le oldu. Bu genç kadınlar, p!ste yürek-
ler!n! koyarak, âdeta kıran kırana yarı"tılar, ama padokta kucakla"-
mayı b!ld!ler. $"te ülkem!zde, özled!%!m!z kadın sporcu prof!l!
böylel!kle yarı" p!st!ne yansımı" oldu. 

Böylece, !lk defa p!ste çıkan, bu heyecanı !lk defa ya"ayan, b!l-
med!kler!n! fark ed!p gel!"t!rmek !ç!n u%ra"an, genç, dolu dolu he-
yecanlarla, yen! b!r yola çıkan, ya"amlarındak! döngüyü kıran 20
genç kadın, gözler!m!n önünde Türk!ye’de bu yıl b!r !lk! ba"ardılar;
“Bu sporda, b!z de varız!” ded!ler. Bu yüzden en önce onlara ve bu
kupanın gerçekle"mes!n! sa%layan TMF, Yamaha Türk!ye ve Anlas’a
te"ekkür ed!yorum. 

#amp!yonanın temmuz ve a%ustos aylarında ko"ulan 2 aya%ında,
çok kıymetl! a%abey!m, her zaman yüre%!m! ser!nleten, motor spor-
larının ses! olarak da tanınan Y!%!t Top (122. Dönem) yarı"ları ve
ödül törenler!n! canlı olarak sundu. Yarı" atmosfer! !ç!nde, çok sev-
d!%!m, Mektepl! b!r a%abey!m!n orada olması, garaja yanıma gel!p
bana destek olması ve kend! u%urunu bana vermes!, bu yazın en
güzel anılarından b!r!yd! ben!m !ç!n. Ded!m k!; !y! k! Mektepl!y!m. 

Ayrıca, Galatasaraylılar Derne%!, varlı%ını yanımda f!z!ken de
h!ssetmem !ç!n, Dernek logomuzu motos!klet!mde gururla ta"ı-
mama müsaade ett!%! !ç!n p!stte gö%sümün ba"ka b!r kabardı%ını da
söylemeden edemeyece%!m. Ded!m k!; !y! k! Mektepl!y!m. 

Bu heyecanlı ba"langıcın parçası olup, b!r 3.’lük kupası ve genel
klasmanda 4.’lükle, kazasız ve hasarsız sezonu kapatab!ld!%!m !ç!n
ama en öneml!s!, bence büyük b!r döngüyü kırdı%ım !ç!n çok mut-
luyum. 

Umarım k!, bu daha sadece ba"langıç. Hep!m!z!n, kend! kor!-
dorlarımızı, kend! hayaller!m!z! bulab!lmem!z d!le%!yle. 

2021 Türkiye Pist !ampiyonası’nda Bir Galatasaraylı Ve Onun Gözünden Kadınlar Kupası
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k! yılda b!r yapılan Avrupa P!rat "amp!yo-
nası 15-21 A#ustos 2021 tar!hler!nde $sv!ç-
re’de Urner Gölü’nde gerçekle%t!. 6 ülkeden

50 tekne, 100 yelkenc!n!n katıldı#ı %amp!yo-
naya, 8 Türk ek!b! katıldı. Onlardan b!r! de 58
ya%ında Türk M!ll! Takımı’na g!ren Gencer
Em!ro#lu (114) ve 16 ya%ındak! &okçusu Ozan
Görgü !d!. 

!ampiyona Kasabası Brunnen

Brunnen, Zür!h’!n güney!nde b!r saat tren/araba mesafes!nde bulu-
nan b!r göl kıyısı kasabası. $sv!çre’y! tanıtan tüm res!ml! albüm k!taplarda,
takv!mlerde mutlaka üç be% sayfa alan ola#anüstü güzel b!r yer. Nefes
kesen manzarası esk!lerden ber! tur!stler! buraya çekm!%. W!nston
Church!ll burada balayını geç!rm!%, ünlü $ng!l!z ressam W!ll!am Turner
1850’lerde buraların tablolarını yapmı%. Alman yarı%macılarla %amp!yona
önces! haberle%mem!zde, b!r ha'a önce g!tt!kler!n! duydu#umda, adam-
lar ne kadar c!dd!ye alıyor, hazırlanmaya, antrenman yapmaya g!tt!ler
sanmı%tık. B!z de üç gün önce g!tt!#!m!zde, Almanları suda antrenman
yapar görece#!m!z! sanırken gezerlerken bulduk.  

Pirat Sınıfı ve Teknesi

P!rat, 5m uzunlu#unda, hareketl! salmalı, sport!f yelkenl! tekne.
1950’ler!n sonunda Almanya’dan Türk!ye’ye gelen b!r sınıf olarak Tür-
k!ye’de yelken sporunu sevd!ren, ö#reten tekne oldu#unu söyleyeb!l!r!z.
Almanya ve Türk!ye dı%ında Avusturya, $sv!çre, Macar!stan, Çekya, Po-
lonya ve "!l! de faal f!lolar var. Ol!mp!k b!r sınıf olmadı#ı !ç!n sonraları
yer!n! Opt!m!st, Laser, 420 g!b! sını&ara kaptırarak "arp! ve Sn!pe’la b!r-
l!kte Türk!ye’de yok olan P!rat sınıfı, 1980’ler!n sonunda tekrar canlan-
dırıldı. "u an Türk!ye’de faal ve sınıf kurallarına uygun !n%a ed!lm!% 30
adet p!rat bulunmakta. $k! k!%!l!k ek!p dümenc! ve &okçudan olu%uyor.
D!rek boyu 6m. B!r yatta olan tüm arma p!ratta da mevcut. Flok, ana yel-
ken toplam 10m(. S!metr!k balon 10m(. Esk! p!ratlar ah%aptan yapılma
ve bas!t donanımlı !ken modern p!ratlar f!berden ç!' c!darlı !n%a ed!l!yor.
Kokp!tten !dare ed!len yakla%ık y!rm! farklı ayarı sayes!nde yarı% mak!-
nasına dönü%mü% b!r tekne. Çenel! bordası ve rahat küpe%tes! !le 420-470
sını&arı g!b! fazla akrobas! gerekt!rmeden !ler! ya%lara kadar yapılab!len

b!r yelken sınıfı. Hareketl! salmasında safra olmadı#ını ve tüm safranın
ek!p tarafından kar%ılandı#ını hatırlatırsak, özell!kle denges! d!kkat, tra-
pez! efor gerekt!ren, suya yakın olunması neden!yle ıslaklık ve rüzgâra
dayanıklılık gerekt!ren b!r yelken sınıfı. 

Dı"i"lerimiz ve Yelken Federasyonumuzdan #lgi

Açılı% tören!nde Zür!h Konsoloslu#umuzdan, konsolos yardımcısı
z!yaret!m!ze geld!. $stanbul’dan Türk bayra#ı götürme görev! bendeyd!,
me#er $sv!çrel! organ!zasyon katılan her ülken!n bayra#ından aynı boy
yaptırmı%. Get!rd!#!m bayrakla ve takım formalarımızla çekt!#!m!z re-
s!mler! daha sonra Instagram’da Zür!h Konsoloslu#u ve Türk!ye Yelken
Federasyonu resm! sayfalarında gördük, gururlandık.  

Yarı"

B!r günü deneme yarı%ı olmak üzere be% günde 12 yarı% planlandı#ı
g!b! eks!ks!z yapıldı. Her yarı%, sos!s rota den!len !k! orsa-!k! pupa aya-
#ından olu%makta ve son 100m’s! apaz aya#ı !le sonuçlanmaktaydı. B!r
yarı% yakla%ık 50dk sürmekteyd!. Yarı% organ!zasyonu $sv!çre’ye özgü t!-
t!zl!kte gerçekle%t!. 

B!r buzul ça#ı kalıntısı olan göl, ortalama 130m der!nl!kte oldu#u
!ç!n %amandıraları halat ve çapa !le sab!tlemek mümkün de#!l. Teknoloj!
devreye g!rm!%, altlarında pervane bulunan GPS’l! robot!k %amandıralar
ver!len koord!natlarda duruyor, rüzgâr açısına göre ver!len düzeltmeler!

GENCER EM!RO"LU (114)
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uzaktan kumandalarla yer!ne get!r!yorlardı. Sadece kapı "amandıraları
robot!k olamıyor, z!ra hareket etmemeler! gerekl!, e#er akıntı varsa suyla
ve rüzgârla, f!lo !le b!rl!kte hareket edeb!lmeler! gerek!yor. Hakemler bu
hareket!n hız ve yönünü br!f!ngde söyley!p uyardılar. Ek!pler!n alı"ması
b!raz zaman aldı, !lk yarı"larda toplu ger! ça#ırmalar ya"andı.   

Urner Gölü ve Ünlü Termik Rüzgârı

Esk! adı Luzern Gölü, yen! adı Dörtkanton Gölü’nün batı tarafına
Urner Gölü den!yor. Göl, burada güneye do#ru kesk!n b!r dönü" yaparak
z!rveler! a#ustos ayında b!le karla kaplı Alp Da#larına do#ru sokuluyor.
Burası $sv!çre’n!n en !y!, Avrupa’nın be"!nc! rüzgâr !stat!st!kler! olan ye-
r!ym!". Çevres!n! b!r çanak g!b! saran 3000m’l!k Alp z!rveler!n!n kayaları
ısınınca olu"an sıcak hava !le so#uk göl suyunun üzer!ndek! so#uk hava-
nın yer de#!"t!rmes!yle olu"an b!r term!k rüzgârı var. W!ndy g!b! hava
tahm!n s!teler!nde bu yerel olay görülmüyor. $sv!çre’ye g!tmeden önce
sürekl! W!ndy’ye bakıyorduk ve ha%alarca 0 !la 5knots arası göstermes!ne
b!r anlam verem!yor, neden buranın Avrupa &amp!yonası !ç!n terc!h ed!l-
d!#!n! anlamıyorduk. Me#er bu term!k sadece $sv!çre’n!n yerel hava tah-
m!n raporlarında görünürmü". Ö#len 11 g!b! çıkan bu rüzgâr saat 16’ya
kadar !st!krarlı b!r "ek!lde es!yor ondan sonra dü"üyor ve sa#anaklı gel-
meye ba"lıyor. Bu özell!#! sayes!nde sabah ak"am yelken yarı"ları yapılı-
yor. Örne#!n, b!z!m yarı"lardan sonra, gece 8’de startı ver!len M!dn!ght
Cup adında yat yarı"ı vardı. 

Söz konusu term!k b!r m!le-b!r m!l b!r alanda sank! etrafına vant!la-
törler yerle"t!r!lm!" g!b! es!yor, onun dı"ında esm!yor. Yarı" merkez! Fal-
lenbach Mar!na’dan parkura olan 3m!l’l!k mesafey! jür! botları !le
yedeklenerek g!d!yor, dönü"te de aynı "ek!lde dönüyoruz.   

Yarı" parkurunun tek mü"ter!s! b!z de#!l!z, sa#anaksız !st!krarlı rüz-
gârı seven k!tesurf ’çüler de burada. Onlar da uçurtmayı uçuracak güçte
rüzgâr bulurlarsa parkura dalıyorlar. Bazen sudan kalkmaya çalı"an b!r
sörfçüyle burun buruna gel!yor, bazen de kaptırmı" tam gaz üstümüze
gelen sörfçü !le k!m!n !skele-sancak yol hakkı oldu#unu dü"ünmek g!b!
gar!p durumlarda kalıyorduk.  

58 Ya!ında Millî Yelkenci Olmak

Her spor bran"ında oldu#u g!b! yelken sporcusunun da hayal!, m!llî
takıma g!rerek uluslararası yarı"lara katılmaktır. M!llî olab!lmek !ç!n, b!r
sene önces!nden, bel!rl! sayıda yarı"a g!rerek alınan derecelerle puan b!-
r!kt!rmek gerek!yor. Her uluslararası "amp!yonanın, yarı"ın ülke konten-
janı var.  Örne#!n Türk!ye’n!n Avrupa "amp!yonasında 10 tekne

kontenjanı varsa Türk!ye’de en !y! !lk ona g!rmek gerek!yor. Geç otuzlu
ya"larda sport!f yelkene ba"lamı" b!r! olarak ve yerl! yapım tekne kullan-
dı#ım !ç!n hadd!m! b!ld!#!mden m!llî olmak g!b! b!r hedef koyamamı"-
tım kend!me… Buna ra#men topladı#ım puanlarla kontenjan sınırına
yakla"mı"ım. Ben!m üstümdek! ek!plerden de çe"!tl! sebeple Avrupa’ya
g!demeyecekler çıkınca "ans b!z!m kayık TUR 152’ye güldü.     

Hazırlanma Süreci

&amp!yonaya ek!p olarak 16 ya"ında genç 'okçu Ozan Görgü !le ka-
tıldık. Robert Kolej Yelken Kulübü’nden ö#renc!m Ozan’ın "amp!yona-
dan b!rkaç ay önces!ne kadar p!rat ya da benzer b!r tekne seyr! yoktu.
Daha önce h!ç yarı"a g!rmem!"t!. B!rl!kte b!r l!g yarı"ı ve b!r de Türk!ye
"amp!yonasında yarı"tıktan sonra zor b!r !" olan 'okçulu#u çok çabuk
ö#rend!. Ortama adapte oldu. Çalı"kanlı#ı ve a#ır ba"lılı#ı !le kısa sürede
kend!s!n! d!#er ek!plere de sevd!ren Ozan’la yarı"lara hazırdık.  

M!llî takım den!l!nce yanlı" anla"ılmasın, yurt dı"ı masra'arını dev-
let kar"ılamıyor, herkes kend! bütçes!yle katılmak zorunda! De#er kay-
beden Türk l!rası ve $sv!çre’n!n pahalı b!r ülke olması katılmamıza engel
!ken, Ozan’ın babası &ah!n Bey !mdadımıza yet!"t! ve f!rması INTER-
POLYMER deste#! !le "amp!yonaya katılmamızı sa#ladılar. 

Kov!d sınırlamaları sebeb!yle $sv!çre’ye "amp!yonaya g!d!p g!deme-
yece#!m!z son ana kadar bell! de#!ld!. Ço#umuz yakla"ık !k! yıldır yurt
dı"ına çıkmıyorduk, v!zeler!n süres! geçm!", konsolosluklar kapalı, a"ılar
yen! ba"lamı", b!rçok "ey bel!rs!z durumda !d!. Engeller! gr! pasaportla
a"mayı umarken, gr! pasaportla yurt dı"ına g!d!p dönmeyenler!n skan-
dalları Türk ve Avrupa basınında çıkması bu kapıyı da nerdeyse kapa-
tacaktı. B!r de bunların üzer!ne, yarı" önces! $sv!çre’de sel baskınlarıyla
yarı" bölges!n!n afet alanı !lan ed!lmes! de geld!. Sonuçta az!mle "ansı-
mızı zorlaya zorlaya, konsoloslu#umuzun da deste#! !le n!hayet!nde ken-
d!m!z! Zür!h Havaalanı pasaport kontrolde bulduk. Kaf!le ayrı ayrı
uçaklarda $sv!çre’ye g!tm!"t!k. $lk uçakla g!denler!n en önünde ben pol!s
kontrole g!rm!"t!m. Geçt!kten sonra telefonumun roam!ng’!n! açtı#ımda
arkada"lardan ya#an WhatsApp mesajlarını gördüm, herkes problem
çıkıp çıkmadı#ını soruyordu.

Mektepli Dayanı!ması

Yarı"ın $sv!çre’n!n en güzel yerler!nden b!r!nde yapılması konaklama
mal!yet!m!z! artırmı"tı. Alman, Macar, Çek ek!pler arabalarıyla çadır ge-
t!r!p mar!na yanındak! kamp!nge yerle"!rken b!z! otel mal!yetler! dü"ün-
dürüyordu. Uzak yerde otel tutmak, ayrıca araba k!ralamayı
gerekt!recekt!. Sponsorumuza fazla yük olmayalım, hem de d!#er ya-
bancı ek!plerle b!r arada olalım, b!z de çadır kurar kalırız d!ye dü"ünür-
ken, konuyu bahsett!#!m Günnur D!ker (113), Cenevre’de ya"ayan Gün
Arun’u (113) bulmu". Yarım saat !çer!s!nde duyar duymaz What-
sApp’tan arayan Gün, “Merak etme, sana Decathlon’dan çadır alır get!-
r!r!m, o da olmadı ba"ka "ey buluruz.” d!yerek !ç!m! ferahlattı. Sonradan
hesaplı b!r da!re bulduk yerle"t!k fakat b!r telefon mesafede b!r Mektep-
l!ye ula"ab!lme güvences! güzel b!r duyguydu.

B!r d!#er engel de s!gortaydı. $sv!çre yarı" kom!tes!n!n "artı, her tek-
nen!n 2 m!lyon Euro kapsamı olan 3. "ahıs mal! mesul!yet s!gortası yap-
tırmasıydı. Türk!ye’den böyle b!r pol!çey! k!mse verm!yor. Devreye
dönem arkada"ım s!gortacı Mert Yücesan (114) g!rd!, Türk!ye ve $s-
v!çre’de olab!lecek her yer yoklandı; ancak böyle b!r pol!çen!n, TC va-
tanda"ı oldu#umuz !ç!n mümkün olmadı#ını ö#rend!k ve hatta Tokyo
Ol!mp!yatlarına g!den Türk yelken ek!pler!n!n de s!gortasız g!tmek zo-
runda kaldıklarını, Japonlar sayes!nde durumun kurtarıldı#ını ö#rend!k.
Sonuçta b!z!m s!gorta !"!,  $sv!çrel!ler!n hâl!m!ze acımasıyla, b!r ara çö-
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zümle, halloldu. Yarı!a g"reb"ld"k ancak h"çb"r tekneyle temas etmeme-
l"yd"k, aks" takd"rde ba!ka tekneye ver"lecek ufak b"r zarar 500 avro ya-
zacaktı. 

Antrenman Günü

#amp"yonaya katılan 8 Türk ek"b"nden 6 tanes"n"n tekneler" TIR "le $s-
tanbul’dan geld", ben"m tekney" $sv"çre’den k"raladık. Farklı tekneye alı!-
mak "ç"n "lk gün teknem"z" donatıp yen" yelken set"m"z"n üzer"ne
sponsorumuzun logosunu yapı!tırdık ve ana yelken" basıp suya "nd"k.
Yarı! parkuruna geld"%"m"zde aynı yerde $sv"çre opt"m"st puan yarı!ları
varmı!. 120 kadar opt"m"st yarı!ıyor, ben de aralarından çaparız verme-
den dola!ıyorum fakat alan küçük, f"lodan uzak durmak mümkün de%"l,
b"r ara üzer"me son gaz b"r jür" teknes" gelmeye ba!ladı ben de h"ç "st"f"
bozmadan opt"lerden uza%a do%ru topukladım ancak göz ucuyla bakı-
yorum tekne ısrarla üzer"me gel"yor. Ben de tekney" yava!lattım, bekle-
d"m. Eyvah fırça y"yece%"z, parkurda dola!mayın g"b" b"r uyarı alaca%ız
sanırken dümendek" jür" yanımıza gel"p  ''Ooo welcome Turkey, th"s your
race course...'' demez m"! Me%er opt" yarı!ının jür"s" b"z"m yelkendek"
TUR yazısını uzaktan görmü! gelm"!. Mar"naya dönerken de yolda y"ne
b"r ba!ka jür" b"z" yedekled". M"saf"rperverl"k,  parkuru görmü!,  yen"
teknem"z" denem"! olmanın rahatlı%ı "le deplasman heyecanımızı b"r
nebze a!tık, yarı!lara hazırdık. 

Yarı! Günleri

TUR 152 ek"b" olarak yarı!tan derece beklent"m"z !u !ek"ldeyd": Ge-
nelde bundan öncek" Avrupa !amp"yonalarından karnem"z, b"r Türk ek"-
b"n"n "lk y"rm"ye g"reb"lmes", b"r "k" teknen"n de ortalarda d"%erler"n"n
sonuncu olması !ekl"nde oluyordu. Y"ne aynı !ek"lde oldu. Zaten aks"
olamaz. B"r yarı! olsa bazen sürpr"zler olab"l"r ama 12 yarı!ın sonunda
!ans faktörü sıfır oluyor. Herkes hak ett"%" yer" buluyor. B"z zaten Türk
kontenjanından son g"ren ek"p oldu%umuz "ç"n Avrupa’da sonuncu ola-
ca%ımızı b"l"yorduk. Ben"m hede&er"m, Avrupalı yelkenc"lerden b"r !ey-
ler ö%renmek, genç &okçuma deney"m kazandırmak, kend"m"
gel"!t"rmek, devr"lmeden, batmadan, yaralanmadan, protesto ed"lmeden,
d"skal"f"ye olmadan, ba!ka teknelerle çarpı!madan, dnf - d"d not f"n"sh
olmadan yarı!ları tamamlamak, yarı! sırasında arka f"lodan kopmamak
"d". Ayrıca so%uk göl suyu üzer"nde günde altı saat, bazen ıslak bazen
kuru, f"z"ksel olarak bu ya!ta performans göstereb"lmekt". Arada e%er
sürpr"z olarak b"r kaç tekne geçeb"l"rsek de bonus olacaktı. 

$st"krarlı esen term"k sayes"nde 4 günde 12 yarı! yapıldı. Her ek"p "k"
kötü dereces"n" atab"ld", term"k rüzgârında avantajlı taraf de%"!eb"l"yor
ve yarı!macılara sürpr"zler yapıyordu.

#amp"yona "lk gün haf"f b"r hava "le ba!ladı, hakemler yeterl" rüzgârı
bulamayınca ek"pler" karada beklett"ler. 8knts havada 3 yarı! yapıldı. Tür-
k"ye !amp"yonumuz 5. geld", b"z de b"rkaç tekne geçeb"ld"k. 2. gün saat
11’de planlanan yarı!lar yen"den geç ba!ladı, az ve orta b"r hava "le üç
yarı! yapıldı ancak de%"!en rüzgâr dereceler" altüst ett", hemen hemen
tüm ek"pler"m"z sıralamadak" yerler"n" kaybett"ler, b"z b"r basamak çıktık.
Güne geç ba!ladı%ımız "ç"n ger"ye de geç dönüldü ve happy hour b"rala-
rından sonra do%rudan ev sah"b" $sv"çre P"rat B"rl"%"’n"n organ"ze ett"%"
!amp"yona yeme%"ne geç"ld". 

3. Gün ve Kaçırdı"ımız Yarı!

Bugün b"z" b"r sürpr"z bekl"yordu. Türk"ye’deyken !amp"yonanın
resm" sayfasından "nd"rd"%"m"z yarı! "lanında 3. günün startı 12:00 olarak
bel"rt"lm"!t". Sonradan de%"!m"!, saat 11’e alınmı! ve "lan panosuna asıl-
mı!. Ancak b"z kontrol etmed"%"m"z "ç"n bundan b"haber, sabah ev"n bal-
konunda kahvaltıdan sonra key"f kahves" "ç"yoruz. B"r anda gölde,
tekneler" yarı! parkuruna g"derken gördük. Apar topar evden çıkıp belk"
yet"!"r"z umuduyla teknem"z" hazırlayıp suya çıktık. #ansımıza normalde
esmeyen güzel b"r batılı rüzgâr vardı. Parkur alanına balon açarak adeta
uçarak g"tt"k ancak 50sn farkla startı kaçırdık ve sonuncu olmu! g"b" 7.
yarı!tan kötü b"r puan aldık. Arkasından 8. yarı!ta sank" bunun acısını
çıkarır g"b" b"r yarı! çıkartarak en "y" derecem"z olan 36.’lı%a ula!tık. 9.
yarı!ta, y"ne "y" yarı!ırken orsa !amandırasına de%"nce ceza dönü!ü ya-
pana kadar on be! tekne tarafından geç"ld"k. Mar"naya döndü%ümüzde
organ"zasyon hed"yes" b"ralar ve sohbetler her !ey" unutturuyordu. Ar-
dından yapılan ufak çek"l"!lerde çe!"tl" hed"yeler da%ıtılıyordu. B"ze de
alkı!lar arasında parkuru kaçırma özel ödülü verd"ler. Ak!amları evde,
$sv"çre’de ke!fett"%"m meyve b"ralarından "çerken günün anılarını Mek-
teb-" Sultan" Den"zc"ler" WhatsApp grubunda payla!ıyordum. 7. yarı!ı
kaçırma h"kâyem de en çok h"t yapan konulardan oldu grupta. Daha
sonra Türk"ye’ye döndükten b"r ay sonra bu sene "lk kez katıldı%ım Sul-
tan" Trofes"’nde fark ett"m k" tanı!madı%ım abla a%abey ve karde!ler"n
aklında “han" !u $sv"çre’de yarı!ı uyuya kalıp kaçıran k"!"” olarak bellen-
m"!"m: “Merhaba sen k"ms"n?” “Ben 114 Gencer.” “Aa, !u uyuyup yarı!
kaçıran mı? Puhahah…!” !ekl"nde tepk"lerle "y" kötü b"r üne kavu!tu-
%umu fark ett"m.  Gülü!meler"n ardından ne kadar "!"n do%rusunu an-
latmaya çalı!sam da naf"le! Bu arada geçt"%"m"z günlerde Gaye (119)
karde!"m"z"n kızı Den"z aradı. Yelkenc"ym"! kend"s". B"z"m kulübe
IYK’ya gelm"!, tanı!mak "stem"!. $sv"çre’den laf açılınca “Aa, uyuyarak
yarı! kaçırmı!sınız! Hahhaah…!” demez m"!? Artık ben de pes ett"m!
Gönül "sterd" k" 58 ya!ında m"llî olu!umla, P"rat sınıfında Avrupa’da ya-
rı!an belk" "lk L"sel" olu!umla anılayım ama... Reklamın kötüsü olmaz d"-
yerek makûs tal"h"m" kabullend"m.  

Dördüncü ve son gün bulutsuz b"r havada güne! pırıl pırıl parlayınca
term"k "y"ce güçlend", rüzgâr sertle!t". B"r Türk ek"b" devr"ld". B"z de tek-
ney" d"k tutmakta zorlandık, yorulmu!tuk. Her !eye ra%men Alpler"n gö-
rüntüsü ve manzaranın güzell"%" yorgunlu%umuzu alıyordu. Pupa
!amandırasında b"r hatam sonucu bro!a g"r"nce so%uk sularda yüzmek-
ten kıl payı kurtardık, artık "y"ce yorulmu!, sa%lıklı karar veremez olmu!-
tum. Artık yarı!maya de%"l tekney" ve ek"b"m" sa% sal"m karaya get"rmeye
odaklandım. Ak!am karada $sv"çre’n"n geleneksel yeme%" Raklet "kram
ed"ld", yerel !araplar "ç"ld". Keyf"m"z tekrar yer"ne geld". Ertes" gün he-
de&enen 12 yarı! tamamlandı%ı "ç"n rezerv günü olan cumartes", yarı!
yapılmadan ödül tören" ve "çk"l"-yemekl" güzel b"r reseps"yonla !amp"-
yona kapandı. B"zden be! ek"p son sıraları aldık, Türk"ye !amp"yonası
ek"b"m"z, en "y" derecem"z olan 13.’lükle !amp"yonayı tamamladı. $lk be!
sıra Alman ek"pler"n"n oldu. Dereceler" b"r kenara bırakırsak Türk"ye en
uzaktan gelen ülke olmasına ra%men Almanlardan sonra en kalabalık
ek"pt"k, b"z g"demesek yarı! yavan olacaktı. B"r sonrak" !amp"yona 2023
yılında Macar"stan’da yapılacak. Onu da !"md"den "ple çek"yoruz. 
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u projeye adım attı!ım "lk günden "t"ba-
ren en çok kar#ıla#tı!ım #ey, tıpkı b"r yel-
ken yarı#ında oldu!u g"b", de!"#en

#artlara uyum sa!lamak oldu. Mesle!" yelkenc"l"k
olan b"r" olarak bu uyum konusuna her ne kadar
alı#ık ve barı#ık olsam da özell"kle Cov"d sürec"
bu durumu zorluk anlamında üst sev"yeye ta#ıdı
d"yeb"l"r"m.

Öncel"kle, hem antrenman yapaca!ımız hem de yarı#a katılaca!ımız tek-
nem"z, Cov"d sebeb"yle ocak ayı yer"ne, b"r ay gec"kmeyle, #ubat ayında $s-
tanbul’a ula#tı. Teknen"n kurulması ve tekn"k hazırlıkları "se kı# #artları
sebeb"yle, çok hızlı olamasa da dönem"n beklenenden ılık geçmes" sebeb"yle,
büyük gec"kmelere sebeb"yet vermed" ama kaybett"!"m"z zamanı da ger" ala-
madık.

Antrenmanlara ba#ladıktan kısa b"r süre sonra, ha%a sonu ve gece soka!a
çıkma kısıtlamaları ba#ladı. Bu sebeple günlük antrenmanlara ek olarak
planladı!ımız gece seyr" "çeren 300 m"ll"k antrenman parkurlarını gerçek-
le#t"remed"k. Buna ek olarak, tekne sürat ve açılarını test etmek "ç"n $stanbul
"ç"nde katılmayı planladı!ımız üç yat yarı#ı da ha%a sonu kısıtlamaları se-
beb"yle "ptal olunca el"m"zde sadece gün "ç"nde planlayab"ld"!"m"z ve tek ba-
#ımıza yapab"ld"!"m"z kısa günüb"rl"k antrenmanlar
kaldı.

Tüm bu olumsuzluklara ra!men, bu antrenmanlar
esnasında takım arkada#ım Tolga "le çok "y" b"r
k"mya yakaladık. Tüm hazırlıklar, manevralar ve se-
y"rler esnasında çok az konu#arak daha çok göz te-
masıyla anla#ab"ld"!"m"z" gördük k" bu b"r takım
"ç"n çok büyük b"r #ans. B"rçok takımın uzun saat-
ler, günler harcayarak geleb"ld"!" b"r noktayı, b"z
daha ba#langıçta, do!al yolla yakalamı# olduk ve kı-
sıtlı antrenman saatler"m"zde üzer"ne koyarak
devam edeb"ld"k. Onun uzun mesafe solo tecrübe-
ler" ve ben"m orta ve kısa mesafe ek"pl" yarı#lardak"
tecrübeler"mle çok yönlü b"r takım olaca!ımızın
s"nyaller"n" aldık.

Tab"" tüm bu hazırlık sürec"ndek" günlerde Cov"d
tedb"rler" sebeb"yle TC vatanda#ı olarak start nok-
tamız olan Mars"lya’ya seyahat etme "mkânı bulun-

muyordu. Start a!ustos ayında oldu!u "ç"n b"r öncek" seneden gözlemled"-
!"m tecrübeler ı#ı!ında, yaz aylarında vaka sayılarında ger"leme olaca!ı ve
seyahat yasaklarının kalkaca!ını öngörerek, moral bozmadan çalı#maları-
mıza devam ett"k. Her ne kadar so!ukkanlı olsam da, bu aslında ps"koloj"k
olarak zor b"r durum oldu, z"ra bu süreçte a#ı konusu da ülke "ç"nde bel"r-
s"zl"!"n" koruyordu.

E#"m"n doktor olması sebeb"yle mayıs ve haz"ran aylarında a#ılarımı oldu-
!umda b"raz "ç"m rahatladı ancak v"ze alma ve Fransa’ya g"r"# prosedürler"
hâlâ sıkıntılı ve gün gün de!"#en b"r durumdaydı. Temmuz ayında, yan" ya-
rı#a sadece 1,5 ay kala durum poz"t"f anlamda b"raz daha netl"k kazandı,
sak"n ama sahne arkasında kaygılı bekley"# yer"n" b"r m"ktar rahatlı!a bı-
raktı.

Bu dönemde teknen"n Fransa transfer" ve v"ze "#ler"n" organ"ze ett"k. Trans-
fer" yapacak Fransız ek"p tekney" Türk"ye’den tesl"m almak "ç"n yolda gel"r-
ken Cov"d te#h"s" koyulması sebeb"yle, b"r son dak"ka gel"#mes"yle, b"z" yen"
b"r ek"p organ"zasyonuna zorladı. Bu yen" planlamadak" gec"kme sebeb"yle
olası kötü b"r hava "le kar#ıla#ma durumunda teknen"n starta yet"#me du-
rumu r"ske g"rse de el"m"zden gelen" yaptık ve neyse k" Pose"don b"zlere "y"
davrandı ve teknem"z starttan be# gün önce Mars"lya L"manı’na ula#tı.

Bu esnada hayat da b"zlere "y" davrandı ve hazırlıklarımızın son döne-
m"nde ardı ardına projem"z"n sponsor ve destekç"ler" bell" oldu. OMM
(Odunpazarı Modern Müze) ana sponsorumuz olurken, Columb"a kıyafet
ve macera sponsorumuz, YACHT Türk"ye derg"s" "let"#"m sponsorumuz
oldu. TÜDAV (Türk Den"z Ara#tırmaları Vakfı) "le b"rl"kte dünya den"zle-

r"nde m"kro plast"k ara#tırması konusunda b"r "# b"r-
l"!" yaparken, aynı zamanda onların deste!"yle, tüm
yurt dı#ı l"manlarında elç"l"k düzey"nde destekle kar-
#ılandık. B"r d"!er destekç"m"z de TAYK (Türk"ye
Açık Den"z Yarı# Kulübü) oldu.

Proje ortaklarımızın da deste!"yle seyahat"m"zden
sadece be# gün önce Moda Den"z Kulübü’nde sıcak
b"r davetle, basın ve yelken severlerle b"r araya gel-
d"k. Duygu dolu anlar ya#adı!ımız güzel b"r u!ur-
lama oldu.

Ger"ye, pek de gündeme gelmeyen, tek ama öneml"
b"r engel kalmı#tı: Cov"d test". O da hem ben"m hem
de Tolga’nın Fransa’ya uçu#umuz önces" yaptırdı!ı-
mız Cov"d testler"m"z"n negat"f çıkmasıyla a#ıldı.
Her gün 25.000 vaka olan o günlerde her ne kadar
a#ılı da olsak, protokollere d"kkat de etsek, Cov"d+
çıkmak tüm planları suya dü#üreb"lecek b"r etkend". 

S!NAN SÜMER (126)
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Transquadra: Marsilya Limanı’ndan
Yarı"a ve Maceraya Yelken Açmak
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Do!rusunu söylemek gerek"rse bu test sonucu
ben"m "ç"n ün"vers"te sınav sonucu g"b" b"r stres
unsuru oldu dersem abartmı# olmam. Neyse k"
"k"m"z"n de testler" negat"f çıktı ve start hattında
yer"m"z" almamıza b"r engel kalmamı# oldu.
Uçakla Mars"lya’ya vardık.

Daha önce b"rçok kere Fransa’ya seyahat et-
meme ra!men Mars"lya’ya g"tme "mkânım olma-
mı#tı. Fransa’nın en büyük l"man #ehr" olan bu
kent, do!rusunu söylemek gerek"rse, tam b"r
cümbü# ve 24 saat kalabalı!ın ve gürültünün
eks"k olmadı!ı b"r yer. Çok detaylı gezme "mkânı
bulamasam da herhang" b"r mecbur"yet olma-
ması durumunda b"r daha g"tmek konusunda
pek "stekl" olmayaca!ım b"r yer oldu!unu söyle-
yeb"l"r"m.

Transquadra organ"zasyonu böyles" uzun me-
safel" b"r yarı# konusunda hem çok tecrübel" hem
de gerekl" #artlar konusunda çok sertt". Teknen"n
yarı#a hazırlanmasına ek olarak özell"kle güven-
l"k malzemeler" ve teknede bulunması gereken
"laçlar konusunda eks"kler"m"z" tamamlamamız
oldukça zamanımızı aldı. Ve yarı# önces" son
"#lem, gıda alı#ver"#", oldukça d"kkat gerekt"r"-
yordu. Depolama alanı kısıtlı, so!utucusu bulun-
mayan 33 feet b"r yarı# teknes"ne 1300DM
süres"nce yüksek tempo yapacak "k" k"#"ye yete-
cek gıda alımını çok "y" hesaplamamız gerekl"yd".
Bu hesabı yaparken m"ktar kadar, hang" malzeme
ne kadar dayanır, hang" günler ne yer"z g"b" ko-
nulara özell"kle d"kkat ett"k.

$lk 3-4 gün görece taze kalab"lecek gıdalara ön-
cel"k ver"rken devamı "ç"n hazır ve bozulması
daha güç gıdaları planladık. Tüm bunlara ek, su
da öneml" b"r karardı, z"ra az olursa susuz kalma

r"sk"m"z olmakla b"rl"kte, çok olması da gereks"z
a!ırlık yapıyordu. On "k" gün üzer"nden, k"#" ba#ı
günlük 3lt su hesabı yaparak yola çıktık.

Ve start hattındayız;

Gün 1:
13 A!ustos günü Mars"lya L"manı’nın çıkı#ının

yakla#ık 2 m"l "skele tarafına kurulan start hattına
yakla#ık yarım saatl"k motor seyr"yle ula#tık.
Hava 4-5 knots c"varında ve çok haf"f es"yordu.
Start sonrası, yakla#ık 2 m"ll"k b"r pupa seyr" son-
rası, l"manın kar#ısındak" adayı "skelede bıraka-
rak, "lk hedef"m"z $spanya kıyıları ve Bale"ra
Adaları arasında güneybatı yönlü b"r rota b"z"
bekl"yordu. Startta kom"te botu oldukça avantajlı
görünüyordu ve tüm stratej"m"z" buradan çıka-
cak #ek"lde yaptık. Hava haf"f oldu!u "ç"n daha
önce antrenmanlarda çok rahat ett"!"m"z ve hızlı
h"ssett"!"m"z A3 as"metr"k balonumuz "le start
etme kararı verd"k. Yarı#tak" en hatalı kararımızı
daha yarı#ın ba#ında verd"!"m"z" nereden b"leb"-
l"rd"k. Oysak" hazırlık dönem"nde tüm haf"f hava
antrenmanlarımızda pupa seyr"nde teknem"z as"-
metr"k balonla çok "y" ve hızlı b"r h"ss"yat ver-
m"#t". Ama esk" yarı#çıların alaycı dey"m" “en
hızlı tekne den"zde tek ba#ına olan tekned"r”
sözü, yalnız ba#ına yaptı!ımız antrenmanların
b"ze en a!ır bedel"n" ödetm"# oldu. Statta en "y"
yerden çıkmamıza ra!men her kar#ıla#mada tüm
rak"pler"m"ze kar#ı b"r b"r yer kaybett"k ve 15 da-
k"kanın sonunda kend"m"z" f"lonun en arkasında
bulduk, üstel"k geçen zaman "ç"nde aramız da g"t
g"de açılmaya ba#ladı. Balon de!"#t"rmek "k" k"-
#"l"k b"r ek"pte öyle kolay b"r "# de!"l, zaman ve
enerj" mal"yet" çok büyük, dolayısıyla mümkün
mertebe d"!er tekneler"n altına g"rmeden, tem"z
rüzgârda b"raz da aykırı b"r rota "le devam kararı

aldık, ne de olsa adayı bordaladı!ımızda orsaya
dönecekt"k. B"r süre geçmes"ne ra!men l"der
grupla aramız "y"ce açıldı ve moraller oldukça
dü#tü. Tolga önümüzdek" mesafey" gözeterek
b"raz daha rahat olsa da, özell"kle b"r parkur ya-
rı#çısı olarak ben"m "ç"n kabul ed"lemez b"r du-
rumdu. Adaya yarım m"l kala bulundu!umuz
bölgeden küçük sa!anaklar alarak be# tekney" ar-
kada bırakmayı ba#ardık, d"!er be# tekneye de ol-
dukça yakla#tık. Ada d"b"nde orsa seyr"ne
geçt"kten sonra 2 m"ll"k b"r mesafede her açan
çeken havayı kollayarak ve en küçük sa!anak ar-
tı#ını kullanarak d"!er f"loya göre fazladan tra-
molalar attık ve adeta kısa b"r #amandıra yarı#ı
g"b" tekneye odaklandık. Bu sekansta 1 saat"n so-
nunda be# tekne daha geçerek kend"m"z" ön gru-
bun arkasına attık. 4 saatl"k bu sürec"n sonunda
1 günden fazla enerj" tüketm"# de olsak oyunun
"ç"ne g"rmek moraller"m"z" yer"ne get"rd". Artık
açık den"zdeyd"k. Büyük resme odaklanma za-
manı gelse de ben "lk gün ve gece çok az uyudum
ve sabaha kar#ı 2. sıraya kadar yükseld"k. Tolga
enerj"m" daha ekonom"k kullanmam gerekt"!"
konusunda ben" uyardı ama kısa parkur yarı#çı-
lı!ından kalan alı#kanlı!ım ben" görü# sev"yes"n-
dek" rak"b" geçme çabamdan alıkoymaya engel
oluyordu.

Gün 2:
Yarı# haf"f havada ve de!"#ken yönlerde devam

ett". Yorgunluk bünyem" ele geç"rmeye ba#lasa da
yarı#ın l"derl"!"n" ele aldık. Gün boyu "lk üç tekne
çok yakın mesafelerde seyre devam ett"k. Bu
günün ak#amı, stab"l ve #ıkır havanın da saye-
s"nde, ben de b"raz d"nlenmeye öncel"k verd"m
ve düzenl" vard"yalar "le toplamda 4 saatl"k %b"r
gece uykusu "le ertes" güne daha enerj"k ba#la-
dım.
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Gün 3:
Yarı! haf"f hava !artlarında devam ett". Hava ra-

porları do#rultusunda hedef"m"z $spanya kıyıla-
rına yakın kalmak yönünde oldu. Gün boyu
l"derl"#"m"z" sürdürdük ve "nternet çeken zaman-
larda b"z" tak"p eden dostlarımızın destek mesaj-
larıyla moral"m"z "y"ce yükseld". Daha yarı!ın
ba!ı olmasına ra#men yarı!ı kazanma konu-
sunda c"dd" b"r !ansımız oldu#una "nanmaya
ba!ladık.

Gün batımının ardından sıcak "y"ce arttı ve ha-
vada o sevmed"#"m"z basıklık hâl" olu!maya ba!-
ladı. Barometreye baktık, h"çb"r de#"!"kl"k yok.
Saat 23.00 c"varı sıcak havanın ardından kısa b"r
ser"nl"k geld". $k"m"z de “eyvah, tatsız b"r hava
gel"yor” ded"k. Z"ra gün boyu bulundu#umuz
bölgede b"r sonrak" gün "ç"n tels"zden fırtına "h-
barı gelmekteyd". B"z"m hesabımız, ertes" gün bu
bölgeden uzakla!mı! olmak ve "hbar ed"len fır-
tına bölges"nden çıkmı! olmaktı. Az sonra daha
sıcak b"r es"nt" geld", adeta fön mak"nes" g"b" ve
hemen ardından y"ne ser"n b"r rüzgâr est". Ted"r-
g"nl"#"m"z "y"ce arttı. Çok geçmeden bu defa öm-
rümde "lk defa !ah"t oldu#um ısıda b"r es"nt"
geld", 50-60C c"varında "d", adeta 200 derecede
b"r fırını açtı#ınızda yüzünüze çarpan !"ddette
b"r sıcaktı bu. Canımı acıtan bu sıcak rüzgâr se-
beb"yle gözler"m" kapatıp sırtımı rüzgâra dön-
mek zorunda kaldım. Bu anormal sıcak, hatta
kaynar es"nt", 30-40 san"ye kadar sürdü, hemen
pe!"nden gelen ser"n es"nt"n"n ardından “acaba
hortum mu çıkacak?” derken beklenen oldu ve
rüzgâr 30kts’luk an" b"r hamle yaptı. Hava z"f"r"
karanlık oldu#u "ç"n den"z üzer"n" okumamız da
pek mümkün de#"ld" ama genel h"ss"yatımız bu
kötü havanın daha çok kıyıya do#ru g"tt"#" yö-
nündeyd". B"z de bu sebeple açı#a tramola atıp
bu sorunlu oldu#unu dü!ündü#ümüz alandan
uzakla!maya çalı!sak da rüzgâr yüksek !"ddette
devam ett". Bu esnada yarı!ın "lk ve tek camada-
nını vurduk. B"rkaç saat sonra rüzgâr "y"ce azaldı
ve hatta tamamen tükenmeye yüz tuttu. Bell" k"
bu olay parkurun farklı noktalarında farklı etk"-
ler yaratacaktı. Sabah oldu#unda hem uykusuz-

duk hem de l"derl"#" kaybett"#"m"z b"lg"s"ne ula!-
tık. Sonradan ö#rend"k k" bu olay esnasında bazı
tekneler 40-42kts mertebes"nde rüzgârlar "le kar-
!ıla!mı!, !ükür k" k"msede büyük hasarlar olma-
mı! ve y"ne bazı tekneler sabaha kadar kuvvetl"
rüzgârla yollarına devam etm"!, bu da l"derl"#"
y"t"rmem"ze sebep olmu! ve y"ne f"n"!te ö#rend"k
k" h"çb"r raporda görünmeyen ve f"lodak" tüm
yarı!çıların "lk defa yüzle!t"#" bu sıcak
rüzgâra %Fransız yarı!çılar “Le Sou&e de D"able”
yan" “'eytanın üfürü#ü” adını takmı!lar. Yarı!
sonrası météo uzmanları ve yarı! kom"tes", "lk
defa görülen bu do#a olayı "le "lg"l" tüm yarı!çı-
lardan gözlemler"n" ve ölçümlemeler"n" yazma-
larını "sted"#"nde, gerçekten c"dd" b"r varta
atlattı#ımızı fark ett"k.

Gün 4:
Sabaha kadar rüzgârsızlık ve rüzgâr bulma ça-

baları ve sıralamadak" yer"m"z" kaybetmem"z ve
daha kötüsü arka grubun tazeleyen rüzgâr "le d"-
b"m"ze kadar g"rmes" moraller"m"z" "y"ce a!a#ı
çekt". Üstel"k f"z"ksel olarak çok yorgun b"r hâl-
deyd"k. Ö#len saatler"nde bu arkadan tazeleyen
rüzgâr b"ze de ula!ınca 15-20kts’luk f"r"!ka b"r
rüzgârla yarı!ın "lk pupasını g"tmeye ba!ladık.
Neredeyse sek"z-on teknel"k b"r grup hâl"nde
seyr"m"ze devam ed"yorduk. Gün batımına yak-
la!tıkça ve rüzgâr artmaya ba!layınca çevrem"z-
dek" tüm tekneler küçük sert hava balonlarına
geçmeye ba!ladılar. Hava raporu, gece 20kts sa-
#anaklarda 25kts hava öngörüyordu. Büyük ba-
lonla bu !artları gö#üsleyeb"l"rd"k. Ancak
sa#anaklarda 30kts olması durumunda "!ler
sarpa sarab"l"rd". Tolga, gün batmadan b"z"m de
küçük balona geçmem"z" terc"h ett"#"n" söyled",
Ben "se bu durumun yakalandı#ımız grupla arayı
açmak "ç"n b"r fırsat olaca#ını dü!ündü#üm "ç"n
devam etme tara(arı oldu#umu "lett"m. Sonuç
olarak büyük balonda kalmaya karar verd"k.
Yarı! boyunca bu t"p durumlarda hızlı ve ortak
karar alma konusunda h"ç zorlanmadık; antren-
manlar esnasında gözlemled"#"m"z k"mya
uyumu, yarı! baskısı altında da kend"n" göster-

meye devam ed"yordu. Hava, gece boyunca en
fazla 27-28kts’a kadar çıktı. Büyük balonla sa-
baha kadar f"z"ksel olarak c"dd" b"r tempo yaptık;
aldı#ımız r"sk b"ze kar!ılı#ını verd" ve tekrar ken-
d"m"z" grubun önüne atmamızı sa#ladı. Ancak
gün a#ardı#ında c"dd" anlamda yorgunduk.

Gün 5:
Hem yorgunlu#un b"z" ele geç"rmes" hem de

kend"m"z" öne atmanın b"r m"ktar rahatlı#ıyla
gün "ç"nde vard"yalarla 2’!er saatl"k güzel uyku
molaları verd"k. Kaybett"#"m"z enerj"m"z" ger"
toplamaya çalı!tık. Cebel"tarık hun"s"ne g"r"!"
s"mgeleyen Punta Negra Burnu’na yakla!tı#ı-
mızda hem ho! hem de enteresan b"r sürpr"z b"z"
kar!ıladı. Be! günün sonunda yarı!ın ba!ından
ber" l"derl"k "ç"n kıyasıya çek"!t"#"m"z Shamrock
teknes"yle koca den"zde pupa seyr"nde, b"z san-
cak, onlar "skele, kontra hâlde kafa kafaya geld"k.
Bu hâlde manevra yapmak çok zor olaca#ı "ç"n
rak"b"m"z, önümüzden geç"p geçemeyece#"n"
sordu, b"z de yol b"zde olmasına ra#men, b"raz
orsalayarak kend"s"ne yol verd"k. Bu kar!ıla!ma-
dan "k" gün geçt"kten sonra fark edecekt"k k" bu
an, yarı!ı rak"be verd"#"m"z ve kend"s"n" gözle
son kez gördü#ümüz an olacaktı.

O an kuzey kıyıya yakın olsak da uzun vadel"
hava raporu ve akıntı har"taları sert b"r hamleyle
güney, yan" Afr"ka kıyısına yönelmem"z" tavs"ye
ed"yordu. B"z de, yolu uzatsa da, bu tavs"yey" d"n-
led"k ve pupadan dar apaza dönerek süratl" b"r
!ek"lde Afr"ka kıyısına do#ru yöneld"k. Gece
çöktü#ünde rüzgâr hızını dü!ürdü ve gece yarısı
"y"ce b"tt". Havanın "y"ce b"tt"#" bu anlar gerçek-
ten çok stresl", z"ra tüm rak"pler"n poz"syonları 4
saatte b"r gel"yor ve koca den"zde b"z dururken
onların "lerley"p "lerlemed"#"n" görememek, z"h-
nen "nsanı çok zorluyor.

Gün 6:
Sabah gün a#ardı#ında b"z havasız alanda du-

rurken f"lonun büyük kısmının "lerlem"! oldu-
#unu görmek ve sıralamada tekrar yer
kaybett"#"m"z" görmek moraller"m"z" b"r kere
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daha ala!a"ı ett#. Evvelk# gece sert havada yaptı-
"ımız temponun ve üzer#m#zde ta!ıdı"ımız yor-
gunlu"un tamamı bo!a g#tm#! oldu. Afr#ka
kıyılarına yakla!tı"ımızdan, hava #y#ce sıcakla!tı.
Görü! epey dü!ük, den#ze s#s ve pus hâk#md#. B#r
an, Fas Sah#l Güvenl#"# tarafından üzer#nde dört
k#!#n#n oldu"u b#r botun arandı"ı anonsu geld#.
B#z önce mültec# ta!ıyan küçük b#r bottan bah-
sett#kler#n# dü!ündük; kar!ıla!ırsak ne yaparız
d#ye aramızda konu!tuk, sonra yarı! konsantras-
yonuyla konu kapandı ve seyr#m#ze devam ett#k.
Aradan b#rkaç saat geçt#kten sonra, ben#m gü-
verte vard#yam esnasında, b#r karartı gördüm.
B#rkaç dak#ka geç#nce karartı netle!t#, çok yakı-
nımızda, oldukça lüks, 10-12m boyunda, arka-
sında muhtemelen 350HP gücünde #k# adet
motoru ve dev b#r uydu #let#!#m c#hazı olan b#r
!#!me bottu bu. Üzer#nde asker ün#formasına
benzer kıyafetler olan s#lahlı dört #r# yarı adam
vardı. Hızla tekney# otop#lota alıp #çer# g#rd#m,
Tolga’yı uyandırdım, dürbünü alıp kamara #ç#n-
den bu g#zeml# tekneye baktım. Aynı anda tek-
nedek#lerden b#r#n#n de dürbünle b#ze baktı"ını
gördüm. Bunlar aranan tekne ve k#!#lerd# ama
mültec# de"#l, Fas-$spanya arasında uyu!turucu
t#caret# yapan b#r çete #d#. B#r an ne yapmamız
gerekt#"#n# dü!ündük, öte yandan bu k#!#lere #s-
temeden tanıklık etm#! olmanın verd#"# ted#r-
g#nl#k ve yanımıza gel#p gelmeyecekler# korkusu
b#ze hâk#m oldu. Bu andan #t#baren 1 saat b#z#m
#ç#n oldukça stresl# geçt# neyse k# hayat h#çb#r !ey
olmamı! g#b# devam ett# ve ne mutlu k# b#z# c#d-
d#ye almadılar. Ak!ama do"ru gelen güzel b#r
hava #le kavança atarak güney sah#l#nden Cebe-
l#tarık’ın güney ucuna do"ru rota tutmaya ba!-
ladık. Akıntının leh#m#ze oldu"u bu dönemde
açıktan d#rek rota g#den ve önümüze çıkacak g#b#
görünen tekneler#n büyük ço"unlu"u c#dd# me-
safede ger#m#ze dü!tü. Bu gruptan #k# tekne ya-
kınımıza gelmey# ba!ardı. Gece haf#f havada
sürekl# akıntı har#tasını okuyarak ve en küçük
rüzgâr kırıntısını de"erlend#rmeye çalı!arak yen#
uykusuz b#r gecey# ger#de bıraktık ve bu yakın
mücadeleden sabaha kar!ı gal#p ayrılarak, sa-
baha kar!ı gözümüzden uyku akarak Cebel#tarık
Bo"azı’nın g#r#!#n#n güney kö!es#ne do"ru #ler-
led#k.

Gün 7:
Sabah saatler#nde yarı! boyunca belk# de en #s-

ted#"#m#z yerdeyd#k d#yeb#l#r#m. Start önces# bo-
"aza tam da bu noktadan g#r#! yapmayı
planlamı!tık. Kuzey kıyısı hem akıntı yönünden
çok ters hem de g#r#lmes# yasak bölgeler# de göz
önüne aldı"ımızda yolu çok uzattı"ı #ç#n çok
kötü b#r terc#ht#. Gece b#z# tak#p eden #k# tekne
daha bo"aza gelmeden orta suya çıkmı! ve akın-
tının kuvvetl# oldu"u bölgeye dü!mü!tü. Yarı!ın
l#der# b#z#mle aynı rotada sadece 6DM önü-
müzde bo"azın g#r#!#n# bordalamı! stab#l ve 3-
4kts’lık b#r süratle #lerl#yordu. Bu senaryoda b#z
de aynı rotada pe!#nden g#decek, kuzeydek# ra-
k#pler#m#z #se hem akıntı hem de uzun rota se-
beb#yle ger# dü!eceklerd#. Grubun kalanı #se
oldukça ger#deyd#. 

Oldukça haf#f b#r havada Punta Alm#na Burnu’na
#lerlerken kâbusun #lk dak#kaları ba!ladı ve rüzgâr
#y#ce tükend#. Kanala g#rmek #ç#n kafamızı bur-
nun dı!ına çıkardı"ımızda kuvvetl# akıntıya kapı-
lıp ger# sürüklenmeye ba!ladık. Daha önce bo"az
yarı!larında benzer senaryolarla çok kar!ıla!tı"ım
#ç#n, çok ısrar etmeden kaybı göze alıp, b#r an
evvel cenovaya geç#p ger#s#n ger# güneye rota
tutup, bu bölgedek# cebe saklanarak akıntısız böl-
geden 1-2 saat #ç#nde tekrar aynı buruna yakla!-
tık. Hava hâlen yok denecek kadar azdı. Önce,
#y#ce kıyıya g#r#p dem#r atma planı yaptık; sonra,
dem#r# ger# alamama r#sk#ne kar!ın serbest !ek#lde
o bölgede saatlerce durduk, zaman zaman sürük-
lend#k. Güncellenen rak#p konumlarında #se ar-
kamızdak# dört teknen#n kuzeye yöneld#"#n#,
akıntının en güçlü oldu"u yere ra"men 2-3kts #le
#lerled#kler#n# gördük ve moral#m#z #y#ce bozuldu.
Rüzgârsız bekley#!#n yakla!ık 6. saat#nde çok haf#f
b#r es#nt# yakaladık. Rüzgâr tam arkadan geld#"#
#ç#n, balon basmamız durumunda tam #"nec#kte
!#!meyecek ve bu sebeple açılı g#tmem#z gereke-
cek, bu durum b#z# y#ne hızlıca akıntıya çıkaracak
ve aynı sürüklenme senaryosu ba!tan ya!anacaktı.
Bu sefer, akıllarda b#r ampul yandı ve haf#f havada
kıyıyı âdeta elleyerek ve akıntıdan uzak kalmaya
çalı!arak ayı baca"ı seyr#yle tam #"nec#k seyr#nde
m#l#m m#l#m #lerlemeye ba!ladık. 2-3 saatl#k b#r
mücadelen#n ardından #lk burnu a!tık ve kend#-
m#z# resmen kanalın #ç#ne attık. Akıntı devam etse
de en güçlü kısmı atlatmı! olduk. $k#nc# buruna
geld#"#m#zde rüzgâr 7-8kts’lara çıktı ve balonu da
basab#ld#k. Devam eden dak#kalarda g#derek
artan rüzgâr kısa süre #ç#nde 20kts güce çıktı ve
saatlerce süren umutsuz mücadele sonunda, ken-
d#m#z# Atlant#k sularına do"ru atmayı ba!ardık. 

Okyanusa çıktı"ımızda hava kararmaya ba!la-
mı!, son 3-4 günlük bunaltıcı hava yer#n# taze b#r
ferahlı"a bırakmı!tı. Kötü haberse: 2. olarak g#r-
d#"#m#z bo"azı, 6. tekne olarak çıkmı!tık. L#der
tekne #se g#r#!te 6DM olan farkı 85DM’ye çıkar-
mı!tı. Haf#f havada saatlerce tekne yürütme ça-
bası, b#r öncek# gece aynı sebeple çok az uyumu!
olmamız, #k#m#z# de f#z#ksel olarak tükett#. Gün
batarken vermem#z gereken öneml# b#r karar

vardı. Önümüzde y#ne havasız b#r del#k olacaktı.
D#rek rota Mader#a’ya mı g#tmel#yd#k yoksa At-
lant#k’#n hâk#m kuzey rüzgârına erken kavu!mak
#ç#n batıya rota tutarak yolu uzatmalı mıydık?
Yolu uzatmaya ve rüzgâra g#tmeye karar verd#k.
Rotayı 270 dereceye ayarlayıp tekney# otop#lota
alıp yarı! ba!ından ber# #lk defa #k#m#z de aynı
anda #çer# g#r#p neredeyse tüm gece uyuduk. At-
lant#k’te traf#"#n az olması, rüzgârın stab#l olması
ve teknede bulunan çatı!ma uyarı s#stem# bu ko-
nuda b#raz #ç#m#z# rahat ett#rd#. B#raz performans-
tan kaybetsek de bu araya #ht#yacımız vardı ve
yarı!ın ba!ından ber# #lk defa terc#h#m#z# d#nlen-
mekten yana kullandık. Sabah oldu"unda hem
poz#syonumuzda b#r kayıp yoktu hem de b#r#
har#ç d#"er tekneler#n rüzgâra de"#l rotaya g#tt#k-
ler#n# görmek b#raz umutlarımızı artırdı.

Gün 8:
Günün ortalarına kadar haf#f hava #le #lerled#k-

ten sonra bekled#"#m#z bölgede kuzey rüzgârını
yakaladık ve 15kts’luk güzel b#r havayla rotamızı
f#n#! yapaca"ımız Made#ra Adası’na do"ru çev#r-
d#k. Rüzgârı d#"er gruptan önce almak keyf#m#z#
b#raz yer#ne get#rd#. Ak!ama do"ru hava !#ddet#n#
artırmaya ba!ladı ve haf#f kafaya do"ru döndü,
den#zler büyüdü. Teknem#z cenova apazı d#yeb#-
lece"#m#z bu sey#rde hızlı b#r !ek#lde yol almaya
devam ederken gece hem rüzgâr daha da arttı
hem de dalgalar daha da büyüdü. Sürat#m#z #y# ol-
masına ra"men sallantı çok fazla olmaya ba!ladı
bu da #çer# g#r#p vard#yalı uyumamızı zorla!tırdı.
Güvertede uyumak da b#r terc#ht#, #lk vard#yaya
bu !ek#lde ba!ladık ancak büyüyen dalgalar tek-
nen#n üzer#n# a!maya ve havuzlukta patlamaya
ba!ladı. Üstel#k so"uk g#tg#de !#ddet#n# artırmaya
ba!ladı. $k#m#z de tulumlarımızı ve su geç#rmez
ceketler#m#z#, hatta bereler#m#z# g#ymem#ze ra"-
men hem çok ıslandık hem de çok ü!üdük. Bu
!artlar altında güvertede durmak da çok zorla!tı,
#çer# g#r#p uyumak da. Ancak kısa sürede o kadar
b#tap dü!tük k# 45’er dak#kalık vard#yalar hâl#nde
#çer# g#r#p m#de bulantısı pahasına sürekl# yana
yatık teknede kısa uykular uyumaya çalı!arak sa-
bahı zor ett#k.%
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Gün 9:

Zorlu geçen gecen!n ardından güne"!n do#ma-
sıyla hem hava b!raz yumu"adı hem de dalgalar
b!raz küçüldü. Hâlâ sörf "artlarında g!tsek de
artık dalgalar havuzlu#a kadar ula"mıyordu. Bu
güzel günü ben sıcak b!r çay, Tolga !se sıcak b!r
çorbayla kar"ıladık. Güncel konum b!lg!ler!n! al-
dı#ımızda gece boyunca verd!#!m!z mücadele-
n!n b!z! tekrar 2.’l!#e ta"ıdı#ını görmek ne"em!z!
yükseltt!. Güne"!n kend!n! göstermes!yle, gece
ıslanan tüm kıyafetler!m!z! güvertede uygun yer-
lere astık. O an tekne, yarı" teknes!nden çok,
pazar yer!n! andırıyordu d!yeb!l!r!m. So#uktan
t!tred!#!m!z gecen!n ardından hem kıyafetler!-
m!z kurudu hem de kem!kler!m!z ısındı. 1-2 sa-
atl!k b!r d!nlenmen!n ardından y!ne b!r karar
anına geld!k. Rak!pler!n ço#u rüzgâr altımızda
ve cenova !le !lerl!yordu. B!z en üstte !d!k ve 15-
20 derece kafayı açmamız durumunda as!metr!k
balon basab!lecek ama b!r o kadar da rotadan
a"a#ı seyredecekt!k. Ancak hava raporu !lerleyen
saatlerde rüzgârın arkalayaca#ını ve haf!$eyece-
#!n! öngörüyor, bu durum, o an b!raz dü"ük ve
hızlı sey!r yapmak, b!ze !ler!s! !ç!n avantajlı hâle
get!rme potans!yel! sa#lıyordu. Bu aynı zamanda
b!z! rak!plerle aynı h!zaya get!recek ve tam ola-
rak önler!ne dü"mem!z! sa#layacaktı. Kısa b!r
bey!n fırtınası sonrası as!metr!k balonumuzu
bastık ve 9 günün sonunda belk! de kend! adı-
mıza yarı"ın en süratl! ve key!$! sekansını g!tt!k.
Yarı" ba"ından ber! tekney! sürerken !lk defa
key!f çı#lıkları attım. Hatta b!rkaç kere Tolga
uyku süres!nde uyanıp güvertede aks! g!den b!r
"eyler oldu#unu sandı. Bu sürede rak!pler ce-
nova !le 8-9kts süratte g!derken b!z düzenl! ola-
rak 15-16kts süratler! yakaladık ve gün batımı
yakla"tı#ında arka grupla farkı 20DM üzer!ne çı-
kardık. L!der tekneyle farkı da 60DM altına !n-
d!rd!k. Gece hava beklend!#! g!b! yumu"adı ve
arkaladı, böylece b!z de gece yarısı s!metr!k ba-
lona geçt!k; bu durumda öngörümüz tutmu",
c!dd! anlamda kazançlı b!r günü ger!de bırakmı"
olduk.

Gün 10:

Günün aydınlanmasıyla f!n!"e artık son
200DM’ye g!rd!k. Sab!t orta "!ddet rüzgârda ke-
y!$! b!r "ek!lde seyr!m!ze devam ett!k. Gün ba-
tımına do#ru Made!ra Adası ufukta görünmeye
ba"ladı. Key!$er !y!ce yer!ne gelmeye ve f!n!"
sonrası ne yer!z ne !çer!z "akala"maları ba"ladı.
Gün batımında !se har!ka b!r do#a olayı b!z! se-
lamladı âdeta: pruvamızda ufuk ç!zg!s!nde güne"
batarken, pupamızda ufuk ç!zg!s!nde ay do#-
mu"tu b!le. Müth!" b!r görsel "ölene tanıklık
ett!k. Sabaha kar"ı 03.42’de 2. tekne olarak f!n!"e
ula"tı#ımızda en yakın rak!b!m!z 30 m!lden fazla
mesafede arkamızda !d!. Yorgun ama key!$! b!r
"ek!lde f!n!" sonrası yana"aca#ımız 12DM mesa-
fedek! Funchal L!manı’na do#ru dümen tuttuk.

Gün 11:

Sabaha kar"ı 06.00 g!b! l!mana yana"tık. Çok
kısa b!r toparlanma sonrası b!r uyku molası ver-
d!k, z!ra son gece h!ç uyumadık. 3-4 saat sonra
hem güne"!n etk!s!n! göstermes! hem de d!#er

tekneler!n l!mana varma gürültüsüyle uyandık.
F!n!"e g!r!" günümüz bell! olmadı#ı !ç!n henüz
kalacak b!r yer!m!z yoktu. Ayrıca yarı" kom!te-
s!nden, f!n!"e vardıktan sonra Cov!d test! olaca-
#ımız, 3-4 saat !ç!nde sonuç alınaca#ı,
devamında teknelerden çıkaca#ımız b!lg!s! geld!.
N!speten makul b!r plandı ancak sıcak b!r y!ye-
cek olmaması, bunu almak !ç!n tekneden çık-
maya !z!n de ver!lmemes!, do#rusu keyf!m!
kaçırdı. Neden sonra b!raz da serzen!"lerle, her
tekneye b!rer sıcak kruvasan ve kahve !kramı
ula"tı. 10 gün den!zde olan b!r yelkenc!y! kes-
mese de h!ç yoktan !y!yd!.%&lk !", ak"amüzer!ne
otel rezervasyonu yapma, ardından rak!plerle
b!raz sohbet ett!kten sonra yorgun da olsak
kalan mecbur! zamanı tekney! ve malzemey!
toplayarak ve tem!zleyerek de#erlend!rd!k. Bu,
her hâlükârda yapmamız gereken b!r !"t!. B!r
yandan TÜDAV !ç!n Funhcal L!manı’ndan su
örne#! almayı !hmal etmed!m. Ö#len Cov!d tes-
t!m!z! olduk. Saat 16.00’da sonuç çıkana kadar
tüm !"ler!m!z! b!t!recek g!b!yd!k, ma!l adres!-
m!ze sonuçların gelmes!n! bekl!yorduk. Saat
16.00’da !"ler!m!z! b!t!rd!k. Telefondan ma!l ku-
tumu sürekl! güncellerken saatler geçt!yse de b!r
b!lg! ula"madı. Ak"am 19.00 g!b! dayanamayıp
kom!teye test sonuçlarımızı sormaya g!tt!m. So-
nuçların ak"ama veya b!r sonrak! güne çıkab!le-
ce#!n! söyled!ler. O noktada sabrım b!raz ta"tı,
hem 3. gelen ek!b!n deste#! hem de b!raz da r!sk
alarak l!mandan f!rar etmeye karar verd!k ve l!-
manın kar"ısındak! otele yerle"t!k. O an tam !ç!-
m!ze s!nmese de 2 gün sonra hâlen gelmeyen
test sonuçları sonunda bunun yarı" boyunca ver-
d!#!m!z en do#ru kararlardan b!r! oldu#unu an-
ladık.

Taze p!"m!" b!r ak"am yeme#!, ser!n b!r b!ra ve
ardından sallanmayan gen!", kuru, gerçek b!r
yatak, den!zde geçen 10 günlük maceranın üze-
r!ne har!ka b!r son oldu d!yeb!l!r!m.

Gün 12:

Vard!ya olmadan güne ba"lama, sıcak f!ltre
kahve ve zamana yayılmı" güzel b!r kahvaltı son-
rası teknede kalan son !"ler! hallett!kten sonra
teknem!z! Funchal Havaalanı altındak!, üzer! ka-
palı, do#al çekek yer!ne aldık ve b!r sonrak! etap
!ç!n her "ey hazır konumda Funchal’dak! son gü-
nümüzü geç!rd!k. '!md! kaybed!len k!loları ger!
alma, uykuya olan borcumuzu ödeme, eve, !"e ve
sevd!kler!m!ze dönüp dört ay sonra start alacak
b!r sonrak! etaba hazırlanma zamanı.%

SORU / CEVAP

-Nasıl beslend!n!z?"
-Gün boyunca 2 veya 3 ana ö#ün yed!k. Kahvaltı ola-
rak !lk 3-4 gün peyn!r ve "arküter! !çeren sandv!ç,
domates, salatalık ve çay-kahve; ö#len ve ak"am p!lav
veya makarnaya ek olarak konserve balık veya pa-
ketl! yarı p!"m!" farklı et ürünler! ısıtarak yed!k. So-
#utucumuz yoktu ama !k! gözlü oca#ımız
d!led!#!m!z zaman sıcak yemek yapmamıza !z!n
verd!. Buna ek olarak bol bol ara atı"tırmalık, meyve,
sebze, kuruyem!", musl! bar veya b!sküv! tükett!k.

-Nasıl uyudunuz?"
-Uyku en zor konu olmasına ra#men b!r "ek!lde
do#al r!tm!nde yer!n! buldu d!yeb!l!r!m. Zorlu gece-
lerde ve günün bell! kısmında güvertede !k! k!"!yd!k.
Bunun dı"ında geceler! 1-1,5 saatl!k de#!"mel! uyku-
lar uyuduk sırayla, gün !ç!nde hava sab!tse bu uyku
süreler!n! 2 saate çıkardı#ımız oldu. Ancak toplamda
ortalama her 24 saatte 5-6 saat uyudu#umuzu söyle-
yeb!l!r!m.

-Ba#ınıza gelen !lg!nç olaylar?"
-Fas kıyılarında uyu"turucu çetes!yle kafa kafaya gel-
mem!z bence yarı"ın en !lg!nç olayıydı. Tab!! tehl!ke
geçt!kten sonra aynı olay anılarda kom!k b!r hâl aldı
d!yeb!l!r!m.

-Kararları nasıl verd!n!z?"
-Bu konu da do#al b!r akı" !ç!nde !lerled!. Genell!kle
uzun vadel! ve rotayla !lg!l! kararlarda Tolga, kısa va-
del! ve rak!be göre poz!syon alma gerekt!ren karar-
larda ben daha çok !"!n !ç!ne g!rd!m. Kararları,
!k!m!z de uzman oldu#umuz konularda verd!k d!ye-
b!l!r!m. Zaman zaman kararsız kaldı#ımız durumlar
da olmadı de#!l ama burada da en çok !ç!m!ze s!nen!
yapmaya özen gösterd!k.

-En zorlandı$ınız an hang!s!yd!?
-Start sonrası !lk dört saat ve Cebel!tarık g!r!"!ndek!
uzun bekley!"ler ps!koloj!k olarak b!z! çok zorladı.
Atlant!k’tek! !k!nc! gece !se b!z! f!z!ksel olarak en zor-
layan süre oldu d!yeb!l!r!m.

-Korktunuz mu?
-B!r m!ktar korku bu t!p yarı"larda hep var, bence ol-
malı da; k!"!y! d!r! ve temk!nl! tutuyor, bu !y! b!r "ey,
z!ra den!z!n "akası olmaz. Ancak olay olarak bakar-
sak, üçüncü gecek! hava olayı ve devamında gelen
kaçak, hem b!z! hem tüm yarı"anları b!rkaç saat sü-
reyle c!dd! anlamda korkuttu, z!ra o an !"!n nereye
varaca#ını kest!rmen!z güç oluyor.
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CEYL!N ERBAK AYTEK!N (137) 

ZAMANDAN KAÇAN AYRILIK
Karakarga Yayınev!, Haz!ran 2021. 
Öykü.

Bu yıl Karakarga Yayınev!’nden çıkan öykü k!tabı
!ç!n “Çok kalpten yazdım ve en büyük arzum onun
sayes!nde pek çok kalbe dokunab!lmek.” d!yen Cey-
l!n Erbak Aytek!n (137), !lk "!!r ve öyküler!n! Galata-
saray’da ö#renc!l!k yıllarında yazmaya ba"ladı#ını
bel!rterek k!tabının yazım sürec!n! ve yazar olma se-
rüven!n! Sultan! okurlarıyla payla"tı.

Galatasaray
Kitaplı!ı

Ayrılıkları zamandan kaçırmaya çalı!tı"ım yolculu"um…
Yazmak küçüklü#ümden !t!baren ben!m !ç!n hep b!r kaçı", rahatlama

ve sorgulama alanı oldu. 
Ya"adı#ım yerler de#!"t!, !ç!nden geçt!#!m gerçekl!kler, hayatım, etra-

fımdak! !nsanlar… Tüm bunların heps! dönü"ürken, sab!t kalan en kıy-
metl! m!henk ta"ım hep yazıydı. Galatasaray’da yatılı okurken etüt
aralarında öykü ve "!!r yazmaya ba"ladım. Sözlükten b!r kel!me seçerd!m,
o kel!meyle ba"ladı#ım kurgu yazıları yazardım. 19-20 ya"larıma geld!-
#!mde be#end!#!m yazılarımı derley!p sevd!kler!me hed!ye etmek !ç!n
fotokop!c!de 100 adet bastırmı"tım. 

Zaman !ç!nde ün!vers!te, yüksek l!sans derken kend!m! pazarlama dün-
yasının yo#un !" temposu !ç!nde buldum. N!tek!m !"! bırakmaya karar
verd!#!mde dokuz yıldır pazarlama sektöründe çalı"ıyordum ve mesle-
#!m! çok sevd!#!m ek!b!mle mutlu b!r "ek!lde gerçekle"t!r!yordum. $nsa-
nın alı"kanlıklarını ve b!ld!#! gerçekl!#!n! bırakması her zaman kolay
olmuyor. Kend! !ç!nde r!skler! olan b!r karar verd!#!mden önce pek çok
g!t gel ya"adım. O yüzden de n!ha! kararımı uygulamam b!raz vak!t aldı. 

D!#er b!r tara%an edeb!yatın hayatımdak! önem!n! ve de#er!n! her
zaman gördüm, b!ld!m. On b!r ya"ından ber! hayal!m olan k!tap yazma
dürtüsü sanırım madd! ve manev! olarak kend!m! hazır h!ssett!#!m anda
önünü alamayaca#ım b!r b!ç!mde ye"erd!. O yüzden de kararımı uygu-
ladıktan sonra ger!ye dönüp “Ne yaptım ben!” d!ye b!r p!"manlık h!ç h!s-
setmed!m. Ne yapmak !sted!#!m! b!l!yordum ve dı"arıdan duydu#um pek
çok ses!n aks!ne !ç ses!m “&!md! de#!lse ne zaman?” d!ye sürekl! kalb!m!
ve aklımı dürtüyordu. Bugün ger!ye dönüp baktı#ımda, her ne kadar
karar sürec!m ve devamında ya"adıklarım kolay olmasa da, !y! k! bu yol-
culu#a n!yet!m! koymu"um d!yeb!l!yorum. Zamandan Kaçan Ayrılık’ı

çok kalpten yazdım ve en büyük arzum onun sayes!nde pek çok kalbe
dokunab!lmek.  

Ayrılık zamandan kaçar mı?
K!tabımın ba"lı#ında anlatmak !sted!#!m, ne yaparsak yapalım ayrılık-

tan kaçamayaca#ımız. B!zler ne kadar arzu ed!p de ayrılı#ı zamandan ka-
çırmaya, hayatlarımızda ötelemeye çalı"sak da er ya da geç, gerçekle"mes!
gereken b!r ayrılık kend!n! gerçekle"t!rece#! anı yakalıyor. Özgür !rade-
ler!m!zle hayatlarımızı yönlend!r!yoruz ve bazen sonuçlarını tahm!n
etsek de o sonuçların gerçekle"ece#! zamanı ötelemey! seç!yoruz. Oysak!
ne kadar çabalarsak çabalayalım, kend!m!z! veya sevd!kler!m!z! ya"ana-
caklardan kaçırıp, koruyamıyoruz. 

K!tabımdak! öyküler!m!n tamamı ayrılık temasında bulu"uyor. Ayrı-
lıkları hep kötü b!rer tecrübe olarak et!ketl!yoruz. Oysak! !nsan ayrılıkları
sayes!nde hayatın geç!c!l!#!yle tanı"ıyor ve kend!n! daha yakından tanı-
yor. Ayrılıklarımız, hayatın ba"ka ba"ka yüzler!yle tanı"mamıza ves!le
olan b!r araç ve her zaman hüzün dolu olmak zorunda de#!l. Sıklıkla
unutuyoruz ama ayrılıklar yen! h!kâyeler!n haberc!s! b!r lütuf esasında…
D!#er yandan, tüm öyküler!n b!r d!#er ortak noktası !se her b!r!n!n a!le
olgusu etrafında örülmes!. A!le, hayatımdak! en kıymetl! me'um ve en
çok ö#ret!y! kazandı#ımıza !nandı#ım b!r çe"!t okul. Do#al olarak da öy-
küler!mde büyük b!r alan kaplıyor. K!tap, b!r yandan farklı "eh!rlerde,
farklı ko"ullarda ya"ayan a!leler!n !ç!nde olan b!tenler! yansıtırken; b!r
yandan da a!le !ç!ndek! sorunların tek!l hayatlara nasıl etk! ett!#!n! ayrılık
teması üzer!nden aktarıyor.(
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NED!M GÜRSEL (102) 

SON FASIL 
Do!an K"tap, Temmuz 2021. 
Gez!.

Ned"m Gürsel (102) Galatasaray L"ses"’n" b"t"rd"kten
sonra Par"s Sorbonne Ün"vers"tes" Modern Fransız Ede-
b"yatı bölümünde okuyup doktorasını Nazım H"kmet ve
Aragon üzer"ne kar#ıla#tırmalı edeb"yat alanında bu ün"-
vers"tede aldı. Yazar, Fransa B"l"msel Ara#tırmalar Ulusal
Merkez"’nde (CNRS) ara#tırma ba#kanlı!ı görev"n" yü-
rütürken, Par"s’te bulunan Do!u D"ller" Yüksek Oku-
lu’nda (INALCO) Türk edeb"yatı dersler" vermey"
sürdürüyor.

Yapıtları Fransa ba#ta olmak üzere 25 farklı d"lde/ül-
kede yayımlandı, hakkında belgeseller, doktora tezler",
ara#tırmalar hazırlandı. K"m" öyküler" t"yatroya uyarla-
nıp Türk"ye ve Avrupa’da sahnelend". Aralarında TDK,
Abd" $pekç" Barı# Ödülü, Fransız PEN Kulüp Özgürlük
ödülünün de yer aldı!ı pek çok ulusal ve uluslararası
ödüle layık görülmü#tür.

Gez" türünde kaleme aldı!ı son k"tabı, Do!an K"tap
tarafından bu yıl yayımlandı. Gürsel bu eser"nde okuru
res"m, edeb"yat ve #""r"n "ç"nde b"r yolculu!a davet ed"-
yor.

Nasıl mı?
“Ben" etk"lem"# yazar ve sanatçıların ‘son fasıl’larının

"z"n" b"zzat yer"nde sürmem"n neden" kend" ‘son faslımı’
ya#ıyor olmam sanırım. Azra"l zamandan çaldı!ı akrep
ve yelkovanla kapıya dayandı!ında ‘Ho# geld"n ama b"raz
bekle, vak"t var daha!’ d"yemem. Bundan sonrası b"l"n-
mez de!"l, b"r b"lene sormaya da gerek yok. Önces" ar-
dımda kaldı, sonrası önümde, yoklu!a be# kala. Heps" bu
"#te.” Sözler"yle, Son Fasıl k"tabının ortaya çıkı# f"kr"n"
"fade eden yazar, Van Gogh, Tolstoy, Semprun, Nazım
H"kmet, Leonardo Da V"nc", Rubens, R"lke, Sartre g"b"
ustaları etk"lem"# kent ve co!rafyaların "z"n" sürüyor. B"r
"stasyonda, toplama kampında ya da sürgünde, sanat ve
hayatın "ç "çe geçerek edeb"yata dönü#en ç"zg"ler"n", ke-
l"me kel"me, cümle cümle okurla bulu#turuyor.

TUNA K!REM!TÇ! (124) 

MEZUN C$NAYETLER$
Do!an K"tap, N"san 2021. 
Pol!s!ye-Ger!l!m.

Galatasaray L"ses"’nden mezun olduktan sonra müz"k ve edeb"yat üzer"ne çalı#-
malarına devam eden Tuna K"rem"tç"’n"n (124) "lk yazıları Varlık derg"s"nde yayım-
landı. Ardından ulusal gazete ve derg"lerde yazarlı!ını sürdürdü. On yed" farklı d"le
çevr"len romanlarından bazıları s"nema ve t"yatroya uyarlandı.  

Do!an K"tap tarafından yayımlanan ve pol"s"ye türünde kaleme aldı!ı "lk romanı
olan k"tabı, $stanbul’un önde gelen l"seler"nden b"r"n"n a#ure gününde, b"r "# adamı-
nın okulun çatısından dü#erek ölmes" "le ba#lıyor. Bu #üphel" vakayı ara#tırmaya ba#-
layan ba#kom"ser hanımın soru#turması, daha üst merc"lerce engellen"nce olaylar
gel"#"yor… Üstel"k bu ölümlere pe# pe#e yen"ler" de eklen"yor…

K"rem"tç", okurunu g"tt"kçe karma#ıkla#an ve esrareng"z b"r hâl alan c"nayetler"n
pe#"nden merak ve #üpheyle sürüklerken, yarattı!ı kadın ba#kahraman: sak"n, zek"
ve tecrübel" Ba#kom"ser Per"han Uygur’la tanı#tırıyor…  

J!LBER BARUTÇ!YAN (113) 

MAKRO MANTARLAR (Renkl")
G"nko B"l"m, Temmuz 2021. 
B!l!m. 

Türk"ye’n"n “"lk ve tek m"kolo!u” J"lber Barutç"yan’ın (113) 15 yıllık b"r araz" ça-
lı#masının ardından özel tasarımla hazırladı!ı tamamı renkl" k"tabı, G"nko B"l"m ta-
rafından bu yıl yayımlandı. Barutç"yan’a göre mantar toplamak “b"r tutku”.

Galatasaray L"ses"’n" b"t"rd"kten sonra 20’l" ya#larında $sveç’e yerle#en yazarın bu
tutkusu küçük ya#larında b"r merakla ba#ladıktan sonra hob"ye, ardından d"ploma-
sını 2006 yılında $sv"çre’de aldı!ı uzmanlı!a dönü#mü#.

$sv"çre Mantar Uzmanları Kurulu#u’nun (VAPKO) üyes" olan J"lber Barutç"yan
aynı zamanda Türk"ye’n"n en kapsamlı "lk mantar k"tabının da yazarı. 

Bu "k"nc" k"tabında mantarları, mantar tutkusunu, do!a "le b"rl"kte olmanın an-
lamlarını anlattı!ı kadar, henüz ya!mı# ya!murun kokusunu duyarak ormanın neml"
topra!ı, a!aç gövdeler", otları ve yaprakları arasında mantar arama heyecanını da
okurla payla#ıyor.

GALATASARAY K!TAPLI"I
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ÇA!LAYAN KOVANLIKAYA (118) , 

DERYA FIRAT (123)  

BOMONT! – 
KENTSEL DÖNÜ"ÜM VE 
MEKÂNIN BELLE#!
!let$%$m Yayınları, N$san 2021.
Ara!tırma-"nceleme. (Sosyoloj#) (Kolekt#f)

!let$%$m Yayınları tarafından yayımlanan BOMONT! – Kentsel Dö-
nü%üm ve Mekânın Belle&$ k$tabı, Ça&layan Kovanlıkaya, Derya Fırat,
Egemen Yılgür, "ükrü Aslan, Aylın D$kmen Özarslan yazarlarının b$r-
l$kte hazırladı&ı kolekt$f b$r eser. 

Sosyoloj$k b$r ara%tırma-$nceleme k$tabı olan BOMONT!,  “gen$% b$r
saha çalı%masının ürünü”. Bomont$’y$ mekânın sak$nler$n$n gözünden
$ncelerken, geçm$%, bugün ve gelecek arasında dönü%ümü ve olası de&$-
%$mler$ ortaya çıkarıyor. 

Eser$n olu%masında yer alan Ça&layan Kovanlıkaya (118), Galatasa-
ray L$ses$’ndek$ e&$t$m$n$ tamamladıktan sonra, !stanbul Ün$vers$tes$
Edeb$yat Fakültes$ Sosyoloj$ Bölümü’nü b$t$rd$. M$mar S$nan Ün$vers$-
tes$’nde yüksek l$sansını ve doktorasını tamamladı. !lg$ ve çalı%ma alan-
ları, toplumsal c$ns$yetı, fem$n$st teor$, Türk modernle%mes$ ve Türk
dü%ün $nsanları, kültürel çalı%malardır. Kovanlıkaya, M$mar S$nan Güzel
Sanatlar Ün$vers$tes$ Sosyoloj$ Bölümü’nde ö&ret$m üyes$d$r.

K$tapta ara%tırmalarıyla yer alan b$r d$&er $s$m Derya Fırat (123), Ga-
latasaray L$ses$’n$ b$t$rd$kten sonra ö&ren$m$ne Fransa’da devam ett$. !k$
yüksek l$sans programı b$t$rd$. (Un$vers$té de Par$s IX Dauph$ne’de S$ya-
set B$l$m$ ve École des Hautes Études en Sc$ences Soc$ales-Par$s’te Sos-
yoloj$). Sosyoloj$ doktorasını EHESS’ten aldı. Fırat, kolekt$f bellek,
kültürel üret$m alanları, gençl$k sosyoloj$s$, göç sosyoloj$s$, tar$hsel olay
ve ku%ak $l$%k$s$, ya%am st$ller$ konularında çalı%makta ve halen M$mar
S$nan Güzel Sanatlar Ün$vers$tes$ Sosyoloj$ Bölümü’nde ö&ret$m üyes$
olarak görev yapmaktadır. 

ARZU ÖZGEN (125) 

AFFET BEN!
DKY (Da&han Külegeç Yayınları), Mayıs 2020.
Öykü. (Kolekt#f)

Arzu Özgen sanatla $lk olarak Galatasaray L$ses$ yılla-
rında Tevf$k F$kret Sahnes$’ndek$ t$yatro performanslarıyla
bulu%mu%tur. Galatasaray Ün$vers$tes$ Hukuk Fakültes$, Ga-
latasaray Ün$vers$tes$ Avrupa B$rl$&$ Hukuku Yüksek L$sansı
ve !stanbul Tekn$k Ün$vers$tes$ M$kro !%letme Yönet$m$ me-
zunudur. Yeme-$çme sektöründe %$rket avukatı olarak çalı%-
maktadır. Yurt $ç$ ve yurt dı%ında l$sanslı yelkenc$ olarak
yelken yarı%larında Türk ve Yunan ek$pler$yle yarı%ırken,
k$tap yazma duygusu $le de Syros adasında tanı%mı%tır. “Nay-
lon Çorap” adlı $lk öyküsünün ardından $k$nc$ öyküsü “Dı%ı
Beyaz !ç$?” de y$ne Erbulak Ev$ Yazarlık Okulu’nun 2021’de
çıkardı&ı “Pandem$den Önce Uykudan Sonra” $s$ml$ kolekt$f
öykü k$tabında yayımlanmı%tır. Özgen, hâlen $lk romanını
yazmakla me%guldür.

A'et Ben$, 66 yazarın kalem$nden çıkan kolekt$f b$r
öykü k$tabı. Erbulak Ev$ Yazarlık Okulu’nun 6. kolekt$f k$tap
çalı%ması olan eserde Arzu Özgen’$n (125) kaleme aldı&ı
öykü $lk kez okurla bulu%uyor.

Bu k$taptak$ öykülerde yer alan karakterler$n ortak nok-
tası b$rb$r$nden çok farklı yollarda, anılarda, verd$kler$ söz-
lerde, d$yaloglarda “bazen çı&lıkla, bazen fısıltıyla”
kend$ler$ne ya da ba%kalarına söyled$kler$ “a'et ben$” söz-
cükler$.

Kurguyla gerçe&$n b$rb$r$ne karı%tı&ı öykülerde tanıdık
oldu&u kadar sıra dı%ı olaylar okura, “A'etmen$n Tam Za-
manı” oldu&unu hatırlatır türde sıralanıyor…
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eredeyse tüm !" ya"amını faktor!nge ada-
mı" olan Yüce Uyanık’ın (114) #ng!l!zce
olarak kaleme aldı$ı ve tüm dünyadak!

Faktor!ng Hukuku e$!t!mler!nde ders k!tabı ola-
rak okutulacak olan k!tabı “Understand!ng the
General Rules for Internat!onal Factor!ng: A
Comprehens!ve Gu!de” merkez! Amsterdam’da
bulunan Uluslararası Faktor!ng B!rl!$! tarafından
yayımlandı. Uluslararası faktor!ng sektöründe
haklı b!r "öhrete sah!p olan Uyanık !le uluslar-
arası faktor!ng "!rketler! ve faktor!ng kullanıcıları
!ç!n referans k!tap konumundak! eser!n! ve fak-
tor!ng sektörünü konu"tuk.

SULTAN! DERG! — Kar!yer!n!zle Türk!ye'de
faktor!ng!n"tar!h! neredeyse e# zamanlı ba#la-
mı#. B!ze o günlerden bahseder m!s!n!z?

YÜCE UYANIK — Türk!ye’de faktor!ng!n ba"la-
ması !le ben!m dâh!l olmam arasında sadece b!r
yıl var ve "u anda b!r faktor!ng "!rket!nde çalı"-
mayan ama faktor!ngle yakından !lg!lenen Tür-
k!ye’dek! en esk! faktor!ngc!y!m. Ün!vers!tey!
b!t!rd!kten sonra Mektepl! a$abey!m!z Erol Ak-
soy’un büyük h!ssedarı oldu$u #kt!sat Bankası’na
management tra!nee (MT) olarak g!rm!"t!m.
B!z!m MT grubunun sözcüsü olarak da b!raz s!v-
r!lm!"t!m. Artık terf! zamanımızın geld!$!ne !na-
nıyorduk. Bankanın genel müdür yardımcısı !le
b!r görü"me yaptık ve bu görü"ümüzü !lett!m.
Sonrasında çıktı$ım tat!l yer!nden aradı$ım ar-
kada"ım bana b!r !y! b!r de kötü haber verd!. #y!
haber, hep!m!z terf! etm!", yetk!l! olmu"tuk; kötü
haber !se ben! faktor!ng departmanına verm!"-
lerd!. Sadece #kt!sat Bankası’nın genel müdürlük
b!nasında faal!yet gösteren b!r departmandı ve ne
oldu$unu dah! b!lm!yordum. Oysa "ubede cep-
hede !d!k, çok "ey ö$renmekteyd!m. Kend!m! kı-

za$a çek!lm!" h!ssett!m. Yakla"ık üç ay kadar müdürümden en kötü "ube
dah! olsa ben! "ubeye ger! göndermeler!n! !sted!$!m! hatırlıyorum. Ta k!
!lk mü"ter!m! kazandırıncaya kadar... #lk uluslararası faktor!ng mü"ter!m
!le aldı$ım tatm!n ben! bugünlere kadar get!rd!, daha da epey götürecek
g!b!… Faktor!ng!n Türk!ye’dek! !lk pazarlamacısı de$!l!m ama b!r süre
tek pazarlamacısı oldum, hatta aynı zamanda operasyoncusu.

SD — Faktor!ng!n"Türk !# dünyasında kabulü, kullanımı nasıl ba#-
ladı?

YU — Mü"ter! adaylarını randevu !ç!n !lk aradı$ımız zamanlarda, yan!
1989-90 yıllarında “factory m!, ne fabr!kası?”, “Ha bu yen! b!r b!lg!sayar
programı de$!l m!?” g!b! sorularla muhatap oluyorduk. Her mü"ter! gö-
rü"mes! b!r sem!ner g!b!yd!. Görü"meler çok uzun sürüyordu, mü"ter!
adaylarının konfor alanlarından çıkmaları ve s!stemler!n! de$!"t!rmeler!
çok kolay olmadı$ı !ç!n s!steme kazandırdı$ımız her yen! mü"ter! b!r
bayram havası yaratıyordu. O dönemde sadece #kt!sat Bankası Faktor!ng
Grubu vardı. Ben çok !nanmı"tım. Hak!katen hâlâ da !nanıyorum. Ulus-
lararası faktor!ng, Türk!ye’n!n !hracatını çok artıracak b!r ürün. Anlata-
b!lmek çok zordu, "!md! çok daha zor. Y!ne de !"lem hac!mler! !lk üç
senede 3, 16 ve 65 m!lyon dolar olarak gerçekle"t!. Bu ba"arımız pek çok
yatırımcının d!kkat!n! çekt!.

SD — Faktor!ng"sektörü zaman !ç!nde Türk!-
ye'de nasıl b!r gel!#!m !zled!?

YU — 1990 yılında b!z!m departman FactoF!nans
adıyla "!rketle"t!. Personel!m!z!n yarısı b!r ba"ka
faktor!ng "!rket!n!n kurulu"unda yer aldı. Banka-
dan ayrı "!rket olunca kârlılık ön plana çıktı ve
daha kârlı olan yurt !ç! faktor!nge yönel!m ba"-
ladı. Fatura ve çekler kar"ılı$ında f!nansman sa$-
lanıyor olması ve özel b!r !z!n gerekmemes!
zamanla her yerde mantar g!b! faktor!ng "!rketle-
r!n!n kurulmasına, faktor!ng!n de halk arasında
“Al çek! ver parayı” "ekl!nde b!r f!nansman yön-
tem! olarak anla"ılmasına neden oldu. 1993 so-
nunda Türk!ye’de 100’den fazla faktor!ng "!rket!
bulunuyordu.

N!hayet, Ödünç Para Verme #"ler! Hak-
kında KHK’da b!r de$!"!kl!k yapılarak faktor!ng
!"lem! tanımlandı ve "!rketler Haz!ne Müste"arlı$ı
kontrolüne alındı. 2006’dan !t!baren sektör Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) kontrolüne geçt!. 2012 yılı sonunda f!-

OKUR YAZAR BULU!MASI — YÜCE UYANIK (114)

N

Faktoringin Kitabını Yazdı
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ÜSTTEK! BÜYÜK FOTO"RAF:
Mektepte 11. Sınıf (1981);
Üst Sıra: Mert Yücesan, Selçuk Karabatı,
Cenk Sökmensüer, Murat !demen, 
Hansın Akoral, Mehmet Ba#balıkçı, 
Cem Osmano$lu, Oktay Demircio$lu,
Mete Sarper, Cemil Havlio$lu, 
Ercan Arısoy, Yüce Uyanık, Osman Elibol,
Temuçin O$u#, Özcan Çetinsoy, 
Tankut Cebel, Oktay U$ural, 
Mahir Keskinta#, Mehmet Açar, 
Alpagut Güntekin, Barlas Yurtsever, 
Ali Ekmekçi; Orta Sıra: Kozma Sayek,
Okan Baydan, Metin Koyuncu, 
Ali Çakım, !ngilizce Hocamız Ye#im Akad, 
Oktay Ünaldı. Daha öndekiler: Faruk
Demir, Konyalı (Orhan Akdo$an), Nejad
Özalp, Tuncer Müftüo$lu, 
Arma$an Tunaboylu, Sinan Çakım,
Ahmet Eyübo$lu, Haluk Baykal, Mahmut
Ka#ıkçı.

K!TAP FOTOSU: Mert Ökter (108)
SA"INDA:  GSL Mezuniyet 1982

D!"ER SAYFADA: Teknem S/Y Gurur
Deniz üzerinde. (Temmuz 2020)

FCI Hukuk Komitesi toplantısı sonrası (Amsterdam
2013): Soldan Sa$a: Yüce Uyanık, Matthew Irvine (!ngiltere),
Jan Van Moer (Belçika), Marco Loni (Italya), Peter Mulroy
(ABD - yeni genel sekreter), Harvey Guberman (RIP – ABD),
Jeroen Kohnstamm (Hollanda - eski genel sekreter)

SOLDA: 12 Fen E (1982); Üst üçlü: Osman Elibol, 
Nejad Özalp, Hansın Akoral; Alt üçlü: Yüce Uyanık, 
Özcan Çetinsoy, Tankut Cebel 
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nansal k!ralama ve f!nansman "!rketler! !"lem-
ler! !le faktor!ng! b!rl!kte !çeren 6361 sayılı
yasa çıktı ve artık faktor!ng tamamen devlet
tarafından kontrol ed!len b!r enstrüman hâ-
l!ne geld!. Get!r!len kısıtlamalarla "!rket ade-
d!nde b!r dü"ü" oldu ama “çek kar"ılı#ı !"lem”
!majı ortadan kalkmadı, herkes b!rb!r!nden
çok farklı hâle get!r!lm!" !k! !"lemden yurt !ç!
faktor!ng! ö#rend!, ded!#!m g!b! ülkeye çok
büyük katkısı olacak uluslararası faktor!ng ye-
ter!nce anla"ılamadı.

Bütün bunlara ra#men, Türk!ye hep
dünya !hracat faktor!ng hac!mler!nde !lk üçte
oldu. Son 12 yılın 11’!nde Türk faktor!ng "!r-
ketler! dünyanın en !y! !hracat faktorü seç!ld!-
ler. Factors Cha!n Internat!onal (FCI)
ba"kanlı#ı, tekn!k kom!te ba"kanlı#ı, e#!t!m ve
bölge d!rektörlü#ü yapan Türk arkada"larımız
oldu. Ben de 2003’ten bu yana FCI’ın Hukuk
Kom!tes! üyes!y!m. Dü"ünün, bu potans!yelle
Türk!ye’de bu ürün !y! tanınsa neler neler ola-
b!l!r.

SD — S!z faktor!ng" !le !lg!l! uluslararası
platformlarda Türk!ye'y! tems!l ed!yorsu-
nuz ve görev alıyorsunuz. Türk!ye'n!n özel-
l!kle mevzuat ve hukuk! çerçeve anlamında
eks!kl!kler! ya da avantajları var mı?

YU — Bu soruya cevap vermek h!ç kolay
de#!l. Öncel!kle yurt !ç! faktor!ng !le uluslar-
arası faktor!ng!n “bal kaba#ı” ve “dolmalık
kabak” kadar b!rb!r!ne benzer olduklarını
söyleyel!m sonra uluslararası faktor!ngden
bahsett!#!m!z! bel!rtel!m. Kes!n olan b!r "ey
var; Türk!ye’dek! uluslararası faktor!ng söz-
le"meler! dünyanın d!#er ülkeler!nden farklı.
Bu farklar uluslararası faktor!ng!n kred! s!gor-
tasına olan üstünlükler!n! ortadan kaldırıyor.
Bu durum faktor!ng "!rketler! açısından avan-
tajlı ama özün öncel!#!ne göre farklı davalar-
dan farklı net!celer çıkab!l!yor. Her konuda
oldu#u g!b!, uzun yıllar !çer!s!nde olu"an b!r
s!stem!n parametreler!nden b!r!s!n! kafanıza
göre de#!"t!r!rsen!z tüm parametreler! ona
göre ayarlamanız lazım, yoksa s!stem! do#ru
çalı"ır hâle get!remezs!n!z. Dolayısıyla bu
avantaj mıdır, dezavantaj mıdır söyleyemem
ama Türk!ye uluslararası faktor!ng sözle"me-
s!n! mü"ter!ler!ne farklı uygulamakta.

SD — Faktor!ng, öteden ber! özell!kle eko-
nom!k dalgalanma ve kr!z dönemler!n!n
!lacı g!b! göster!l!r. Neden? Bugünkü mev-
cut ortamda faktor!ng neden öneml!?

YU — Ekonom!k dalgalanma ve kr!z yen!
pazar arayı"larını get!r!r. Yen! b!r pazara g!r-
men!z gerek!yorsa sadece f!yatı de#!l o pazarın
talepler!n! de kar"ılamanız "arttır. Yen! mü"-
ter! s!zden açık hesap ve vadel! satı" yapmanızı
bekleyecekt!r. Pek! o mü"ter!y! ne kadar tanı-
yorsunuz? Paranızı tahs!l edeb!lecek m!s!n!z?

H!ç tanımadı#ınız b!r adama mallarınızı Al-
lah’a emanet göndereb!lecek m!s!n!z? Nor-
malde bu ko"ullarda satı" yapmanız çok
zordur.

Tıpkı k!"!ler !ç!n kred! kartı !"lemler!nde
oldu#u g!b! uluslararası faktor!ng de satıcıya
%100 garant!l! ve neredeyse tamamı pe"!n
satı" !mkânı ver!r. Satıcı satı"ını yapar, parası-
nın %80’!n! faktor!ng "!rket!nden hemen alır.
Ger!s!n! de faktor!ng "!rket! tahs!latı yaptı-
#ında ya da en kötü !ht!malle vadeden sonrak!
90’ıncı gün alır. Yeter k! !"!n! gerekt!#! g!b!
yapsın. Tıpkı kred! kartında oldu#u g!b!
ödeme kolaylı#ına kavu"an alıcı satın alacak-
tır, kend!s!n! garant!ye alan satıcı da satab!le-
cekt!r. H!ç yapılamayacak !"lemler bu "ek!lde
yapılab!l!yorsa, yen! pazarlara daha kolay g!-
r!leb!l!yorsa, kr!z dönemler!nde hareket kab!-
l!yet! daha kolay olacaktır, !hracat hac!mler!
artacaktır. N!tek!m geçm!" rakamlara bakı-
lırsa Türk!ye’de kr!z dönemler!nde uluslar-
arası faktor!ng hac!mler!n!n arttı#ı
görülecekt!r.

$ç!nde bulundu#umuz Cov!d-19 pandem!
sürec!nde çok sa#lam görünen pek çok ulus-
lararası f!rma zarar gördü ve ödemeler!n! ya-
pamaz hâle geld!. FCI’dak! görev!m gere#!
b!l!yorum k! dünya üzer!nde pek çok !hracatçı
f!rma bu sorunlardan faktor!ng sayes!nde h!ç-
b!r yara almadan çıktı.

SD — Bu k!tabı neden yazdınız? 

YU — Bankacılı#a ba"ladı#ım 1987 yılından
bu yana ben! !lg!lend!ren konuların mevzua-
tına merak duymu"umdur. Mekteb!n b!ze ka-
zandırdı#ı b!r "ey bu; her konuda “Neden?”
d!ye sormak. $" ya"amında detaylar çok
öneml! ve farklılık detaylardak! b!lg! kırıntıları
!le yaratılıyor. $"!m! layıkıyla yapmak ben!m
!ç!n o konudak! bütün detayları b!lmem anla-
mına gel!r. H!ç k!msen!n okumadı#ı s!rküler-
ler! okuyordum bankacıyken… Belk! de bu
nedenle b!r faktor!ng "!rket!nde genel müdür
oldu#umda 32 ya"ındaydım. 

1997 yılından !t!baren uluslararası fakto-
r!ng konusunda faktor!ng e#!t!mler! vermeye
ba"ladım. Her "ey! çok !y! b!ld!#!m! zanned!-
yordum. 2000 yılında faktor!ng ve leas!ng "!r-
ketler!n!n genel müdürlü#ünden ayrıldı#ımda

FCI’ın uluslararası faktor!ng dokümanlarını
tekrar !nceled!m. Pek çok konuda b!lg!ler!m!n
yanlı" oldu#umu fark ett!m. B!ld!kler!m! ve
ö#rend!kler!m! yazıya döktüm, b!bl!yografyası
olmayan !lk k!tabım ortaya çıktı: “Faktor!ng
Kuralları”. O zamank! uluslararası faktor!ng
kurallarını tek tek sorular ve vakalarla açıklı-
yordum. Me#er o k!tap dünyada bu konuda
yazılan tek k!tapmı". $ng!l!zces!n! de yazmak
üzere harekete geçt!m. Konudan o zamank!
FCI genel sekreter!ne bahsett!kten altı ay
kadar sonra b!r davet aldım. Ek!m 2003’te
ben! $skoçya’dak! FCI Hukuk Kom!tes! top-
lantısına ça#ırdılar. Hâlen FCI Hukuk El K!-
tabı’nda bulunan uluslararası kural
açıklamaları bölümünü hazırladım. 2005 yı-
lından ber! FCI adına bu konuları açıklayan
16 sem!ner verd!m. Oralarda anlattıklarımın
yazılması gerek!yordu. FCI Hukuk Kom!te-
s!’n!n en kıdeml! akt!f üyes! olarak uluslararası
faktor!ng kurallarını açıklamayı görev b!ld!m
çünkü bunu b!r!n!n yapması gerek!yordu.
Böyle b!r referans k!taba !ht!yaç vardı, üstel!k
$ng!l!zce olarak yazdı#ım bu k!tabın 2002 yı-
lından ber! hayal!m oldu#unu da söylemel!-
y!m.

SD — K!tabınızı k!mler okumalı?

YU — K!tabın öncel!kl! hedef k!tles! dünya-
dak! uluslararası faktor!ng çalı"anları. Z!ra
Türk!ye’de oldu#u g!b! dünyada da !nsanlar
özell!kle anla"ılması zor hukuk! met!nler!
okumak !stem!yorlar. Topu topu 32 madde-
den olu"an GRIF de gerçekten zor b!r met!n,
çev!r!s!n! yaparken ne kadar u#ra"tı#ımı ha-
tırlıyorum. Operasyonculara kuralları layı-
kıyla anlatab!lmek öneml!yd!. Bu nedenle de
bunu hem operasyoncu hem hukukçu b!r!s!-
n!n yazması gerek!yordu. Dolayısıyla bu k!-
tapta operasyoncu d!l!yle hukuk anlatılıyor.

K!tabımdan faktor!ng çalı"anları dı"ında,
uluslararası faktor!ng uygulaması yapan "!r-
ketler!n yönet!c! ve çalı"anları da çok yararla-
nab!l!rler, hayat! düzeyde b!lg!ler alab!l!r,
büyük paralar kaybetmekten kurtulab!l!rler. 
D!#er k!"!ler !ç!n !se k!tabım ancak kurba#a-
ların eklemler!ndek! hücre yapısı kadar !lg!nç
olab!l!r.

ÜSTTEK! FOTO"RAF:
114 Fen E Geleneksel Sakarya bulu!ması (Nisan 2019): 
Arka Sıra: M.Ali #u$le, Mehmet Açar, Yüce Uyanık, 
Cemil Havlio$lu, Faruk Demir, Haluk Baykal, Barlas Yurtsever,
Tuncer Müftüo$lu, Cem Osmano$lu, Sinan Yarenci, 
Sa$dan Sola: Selçuk Karabatı, Kozma Sayek, Temuçin O$u%,
Ahmet Eyübo$lu, Cenk Sökmensüer. 
Ön Sıra Soldan Sa$a: Mert Yücesan, Arma$an Tunaboylu, 
Metin Özdemirli, Konyalı, Mete Sarper, Mehmet Ba%balıkçı.



* !ndirim oranları "rma ve hizmetlere göre de#i$iklik göstermektedir. !ndirimler Galatasaraylılar Derne#i üyelerinin Galatasaraylılar Derne#i Sultani Sanal Kartını göstermeleri durumunda

geçerlidir. Hastanelerdeki indirimlerden birinci derece yakın akrabalarınız da yararlanabilir. Firma listesini de#i$ebilir, lütfen www.galatasaraylilardernegi.org.tr web sitesinden güncel durumu

inceleyiniz.  Firma ba!vurusu için: dernek@galatasaraylilardernegi.org.tr

Sultani Kart ile anla!malı "rmalarda 
yapaca#ınız harcamalarda %5 ila 
%30 arasında* de#i!en indirimlerden
yararlanırken aynı anda Cemiyet’e de destek olabilirsiniz.
Harcamanızın bir miktarı Galatasaraylılar Derne#i’ne aktarılmaktadır. 

!ndirim sa#layan "rmaların güncel listesini incelemek ve kart 

ba$vurunuzu yapmak için: www.galatasaraylilardernegi.org.tr
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Sa!lık hizmetleri
L$V Hospital®  Hastaneleri • Ulus, !stanbul • Vadi !stanbul • Samsun 

Memorial® Hastaneleri • Ata$ehir, !stanbul • Bahçelievler, !stanbul • Ankara 

• Antalya • Diyarbakır  • Kayseri • Bahçelievler Hizmet Hastanesi

Tekne kiralama ve yelken dersleri 
• Sailing and People (Bodrum, Göcek, Marmaris) 

• One Yacht (!stanbul, Bodrum, Marmaris)

Restoran ve konaklama 
• Beyaz $skele Hotel & Restaurant (Selimiye, Marmaris) 

Sultani Kart ile
harcamalarda 
indirim, Cemiyet’e
destek...
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l! Suav! Efend! (1839-1878) "stanbul’da Cerrahpa#a sem-
t!nde 1839 yılında do$mu#tur. Soyu Anadolu’da V!ran-
#eh!r'e dayanır. Bunu kend!s! !fade etmekted!r. Babası
“efrâd-ı esna%an” V!ran#eh!rl! Kâ$ıtçı Hüsey!n A$a’dır.

Davutpa#a "skeles! Rü#t!yes!’nde okumu#, sonra !k! üç sene Bab-ı
Seraskerî adındak! askerl!k merkez!nde Dersaadet ["stanbul] Yok-
lama Kalem!’nde çalı#mı#tır. Bursa Rü#t!yes!’nde muall!m-! evvel
olarak görev yapmı#, S!mav’ın “Ko#ulu Medreses!”nde !kamet ed!p
d!n e$!t!m! almı#tır. Sofya’da T!caret Mahkemes! Re!sl!$!, F!l!be’de
tahr!rat müdürlü$ü yaptıktan sonra "stanbul’a
dönmü# ve &ehzade Cam!!’nde ders okutmaya
ba#lamı#tır. Y!rm! yed! ya#ında gazetec! F!l!p
Efend!’n!n çıkardı$ı “Muhb!r”  gazetes!nde ça-
lı#maya, yazılar yazmaya ba#lamı#tır. Al!
Suav!’n!n yazdı$ı yazılar devr!n yönet!m! tara-
fından ho# kar#ılanmadı$ından Muhb!r, 31.
sayıda geç!c! b!r süre kapatılmı#, Al! Suav! de
b!r daha Muhb!r’de yazı yazmamı#tır. Bu yazı-
lar neden!yle Kastamonu’ya sürülmü# oradan
da 17 Mayıs 1867’de Par!s’e kaçmı#tır. Al! Suav!
bu tar!hte Yen! Osmanlılar Cem!yet!’ne üyeyd!. 

Par!s’te fazla tutunamayan Yen! Osmanlılar
!le b!rl!kte Al! Suav! de 30 Haz!ran 1867’de
Londra’ya geçt!. Gazete çıkarmak f!kr!nde olan
Yen! Osmanlılar Cem!yet! üyeler! Par!s’ten
daha güvenl! buldukları Londra’da 31 A$ustos
1867’de “Muhb!r-Le Mukhb!r” gazetes!n! çı-
karmaya ba#ladılar. Al! Suav!’n!n !dares!nde
çıkan bu gazete Türk!ye dı#ında Türkçe olarak
basılan !lk gazetem!z olmak unvanına sah!pt!r.
3 Kasım 1868 tar!h!ne kadar Al! Suav! yönet!-
m!nde toplam 50 sayı olarak çıkan “Muhb!r”
!lk sayısında alt ba#lık olarak: “Bu gazete [bu-
rada] (Londra) basılır. Neden bahsedece$!
!ç!nden anla#ılır. &!md!l!k ha%ada b!r çıkar. B!r
nüshası yer!nde !k! pens, Türk!stan’da [Tür-
k!ye] b!r buçuk kuru#tur.” yazmaktadır. Muh-
b!r’!n boyutu üç defa de$!#m!#t!r. 

B!r süre sonra Yen! Osmanlılar Cem!yet!’n!n d!$er üyeler!yle
arası bozulan Al! Suav!, Namık Kemal ve Z!ya Pa#a’nın Muhb!r’den
destekler!n! çekmeler! üzer!ne gazetey! kapatmak zorunda kaldı.
Londra'da Mar!e Stewar Lugh !s!ml! b!r "ng!l!z hanımla evlenen Al!
Suav!, Namık Kemal ve Z!ya Pa#a'nın Hürr!yet gazetes!n! çıkarma
kararı alıp bunu b!r mektupla Al! Suav!’ye b!ld!rd!ler. Bu arada
Muhb!r’! d!zen Rum mürett!p de basım malzemes!n! alıp Türk El-
ç!l!$!’ne kaçınca gazete sonlandı. Bunun üzer!ne Al! Suav! Par!s’e ge-
çerek orada 26 Temmuz 1869 tar!h!nde “Ulum Gazetes!-Ouloum

Gazatassy” ba#lıklı sürel! yayını çıkarmaya
ba#ladı. Üç ayrı dönemde toplam 33 sayı çıkan
“Ulum” 15 Aralık 1870’te yayınını sonlandır-
mı#tır. Fransa-Prusya Sava#ı neden!yle Par!s’!
terk eden Al! Suav!, Lyon’a geçm!# 1870-1871
yılları arasında burada “Muvakkaten Ulum
Gazetes! Mü#ter!ler!ne” adıyla yayına devam
etm!#t!r. Bu sürel! yayın da 11 sayı sürer. Bu sü-
rel! yayınlar dı#ında Avrupa'da kaldı$ı 9 yıl bo-
yunca b!rçok k!tap, r!sale ve salname [yıllık]
yayımlayan Al! Suav!’n!n Yen! Osmanlılar Ce-
m!yet! !le !l!#k!s!n!n b!tt!$! 1871 yılından, Sul-
tan Abdülham!d’!n !rades!yle "stanbul’a dönü#
tar!h! olan 4 Kasım 1876 tar!h!ne kadar olan
sürede neler ya#adıkları hakkında b!lg!m!z yok
g!b!d!r. Al! Suav!, !lk olarak Sultan Abdülha-
m!d’!n kurdurdu$u “Cem!yet-! Müterc!m!n”
[Çev!r! Cem!yet!] üyes! tay!n olundu. Toplulu-
$un üyeler!nden b!r! olan Namık Kemal !le Al!
Suav!’n!n aralarındak! husumet bu g!r!#!m!n
da$ılmasına neden olmu#tur. Al! Suav!’n!n Ce-
m!yet’e katılaca$ının duyulmasından sonra
Namık Kemal’!n tab!r!yle “&arlatan” olan Al!
Suav! !le çalı#amayacakları !fade ed!lm!#t!r.
Bunun üzer!ne Cem!yet b!r daha toplanma-
mak üzere da$ılmı#tır.

Al! Suav!, "stanbul’a gel!r gelmez Saray’a
kabul ed!lm!# ve Sultan’ın k!tapçıba#ılı$ı ve
#ehzadeler!n hocalı$ına get!r!lm!#t!r. Dört ay
sonra 1 &ubat 1878 tar!h!nde pad!#ahın #!fah!

A

Mekteb-i Sultani Müdürü 
Ali Suavi ve Yayınları
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buyru!u "le “Mekteb-" Sultanî” müdürü olan Al" Suav"’n"n "lg"l" pa-
d"#ah "rades" 12 $ubat 1877’de çıkmı#tır. Al" Suav", Sultan" müdür-
lü!ü sırasında Maar"f Nazırı’nı d"nlemem"#, ba#ına buyruk "#ler
yapmı#, devlet memuru olarak "ler" ger" yazılar yazmı#, yayın yap-
mı#tır. Ayrıca %ng"l"z olan e#"yle okulda yatıp kalkması da ded"ko-
dulara yol açmı#tı. N"hayet"nde 9 Aralık 1877’de [3 Z"lh"cce 1294]
müdürlükten alındı ve yer"ne Al" N"zam" Pa#a tay"n olundu. Os-
manlı-Rus Sava#ı’nın (93 Harb") çıkı#ı, Mecl"s’"n kapatılması g"b"
öneml" olaylar Al" Suav"’y" etk"lem"#t"r. Bernard Lew"s, Al" Suav"’n"n
“Üsküdar Kom"tes"” "sm"yle b"r g"zl" örgüt kurdu!unu "dd"a etm"#t"r.
Al" Suav" hakkında doktora yapmı# olan akadem"syen ve s"yasetç"
Hüsey"n Çel"k'"n, Türk"ye Günlü!ü "s"ml" derg"n"n 18. sayısında
(Bahar, 1992) “Ar#"v Belgeler"ne Göre Al" Suav" Efend" “Mekteb-"
Sultan"” Müdürlü!ü’ne N"ç"n ve Nasıl Get"r"ld", N"ç"n ve Nasıl Az-
led"ld"?” ba#lıklı çok yetk"n b"r makales" vardır.

Al" Suav" 18 Mayıs 1878’de “Bas"ret” gazetes"nde “Devlet-"
Âl"yye’n"n dı# pol"t"kası #u sırada b"rtakım zorlukla kar#ıla#mı#sa da
bunun kolaylıkla hall" "mkânsız de!"ld"r. Pazartes" günü gazeten"z
aracılı!ı "le yayınlayaca!ım makalen"n "ncelenmes"n" tüm ahal"ye
tavs"ye eder"m.” yazar.

Al" Suav" bu yazı/notunun gazetede çıkı#ından sonra 93 Harb"
neden"yle Balkanlar’dan %stanbul’a gelm"# olan ço!unlu!u F"l"bel"
muhac"rlerden topladı!ı "nsanlarla Çıra!an Sarayı’nı basmı#tır. Mev-
cut pad"#ahın yer"ne Çıra!an’da hap"s olan V. Murad’ı tekrar tahta
geç"rmek "ç"n harekete geçt"!" sırada Çıra!an’da Be#"kta# Karakolu
Muhafızı [Yed"-Sek"z] Hasan Pa#a tarafından ba#ına sopa vurularak,
dövülerek öldürülmü#tür. [20 Mayıs 1878]

Al" Suav" Efend" ve Çıra!an Vakası hakkında pek çok "nceleme
yapılmı# olmasına, yazı çıkmasına ra!men %ng"l"z e#"n"n Al" Sua-
v"’n"n bütün belgeler"n" yakıp "mha etmes"nden sonra %ng"ltere’ye
dönmes"yle pek çok "l"#k"ler, olaylar karanlıkta kalmı#tır.

Kend" çıkardı!ı Muhb"r, Ulum Gazetes", Muvakkaten Ulum g"b"
sürel" yayınlar dı#ında Tasv"r-" E&âr, Vak"t, Bas"ret, Muhb"r, Ruz-
name-" Cer"de-" Havad"s g"b" %stanbul gazeteler"nde ve Londra’da
çıkan Hürr"yet gazetes"nde pek çok yazısı bulunan Al" Suav" her g"t-
t"!" kentte yayın yapmı#, eser verm"#t"r. 

Arab" %bare Usul ü’l-Fıkıh nam R"salen"n Tercümes", 'e Pr"n-
c"ples of Jur"sprudence, ( Londra, 1868, 8 sayfa.), Kamusü’l-ulûm
ve’l-Maar"f, (Par"s, 1870, 80 sayfa.), Türk"ye F" sene 1288,
(Par"s,1871, 52 sayfa.), Türk"ye F" sene 1289, (Par"s, 1872, 102 sayfa.),
Türk"ye F" sene 1290, (Par"s, 1873, 104 sayfa.), Mısır F" Sene 1288,
(Par"s, 1871, 66+3 sayfa.), H"ve, (Par"s, 1290 / 1873. 135 sayfa, 1 ha-
r"ta.), H"ve, (2. baskısı; %stanbul, 138 sayfa.), Nasıred-d"n Chah d’Iran
(Par"s, 1873), Devlet Yüz On Altı Buçuk M"lyon L"ra Borçtan Kur-
tuluyor, (Par"s, 1875, 16 sayfa.), A Propos de l’Herzégov"ne, (Par"s,
1875, 96 sayfa, 2 har"ta.), Monténégro, (Par"s, 1876), De(er-" A’mâl-
" Âlî Pa#a, (tar"h yok, 28 sayfa.), Âlî Pa#a’nın S"yaset", 2. baskısı; %s-
tanbul, 1325 / 1909, 39 sayfa.) Fransa’da Par"s $ehr"nde Müsafereten
mukîm el-Hac Al" Suav" Efend" Tarafından Y"ne Par"s’te Kan" Pa#a-
zâde Ahmet R"’fat Bey’e Yazılan Mektubun Suret". (Par"s, tar"h yok,
8 sayfa.), Hukûku’#-#evâr", (%mam Muhammed el-Gazal"’den çev"r",
%stanbul, 1908, 16 sayfa.), Sefaretname-" Fransa [Bu k"tap b"n yüz
otuz "k" senes"nde Fransa'ya g"den elç" Mehmed Efend"’n"n takr"r"-
d"r, Tacryr de relat"on de Mahommed éfend" ambassadeur de La S.
Porte en France 1720], (Par"s, 1872, 52 sayfa.), Takv"mü’t-Tevâr"h,
C"ld-" Evvel, (Kât"p Çeleb"’den notlarla yayınlayan: Al" Suav", Par"s,
1874, 16 sayfa.), Tercüme-" Lûgaz-ı Kâb"s-" E)atûn (Par"s, 1873.)

Son dönem Osmanlı dünyasında çok öneml" "#ler"n "ç"nde bu-
lunmu#, Mekteb-" Sultan" g"b" çok büyük b"r okulu kısa b"r dönem
de olsa yönetm"# olan Al" Suav" Efend"’n"n bunca k"tap, gazete ya-
yımlamasına ra!men hayatının b"rçok bölümü b"l"nmezl"klerle do-
ludur. Yayınlarının ço!u Türk"ye dı#ında yapılmı# oldu!u "ç"n
%stanbul’da bu eserler" bulmak çok zordur. Çıkardı!ı sürel" yayınların
koleks"yonuna "se ancak perakende olarak bazı merkez kütüphane-
lerde rastlanır. Al" Suav" "ç"n eserler"n" toplamak, tıpkıbasımlarını
yapmak, hayatı hakkında sa!lam b"r anı k"tabı çıkarmak gerekl"d"r
ve bu kültür, s"yaset, yayın ve e!"t"m tar"h"ne büyük b"r h"zmet ola-
caktır.

Soldan sa"a: 1) Ali Suavi, Mithat Cemal Kuntay - 2) Ulum Gazetesi - 3) Hive, Yeni har#i baskısı - 4) Mısır, Victor Goupy Matbaası, 1871 
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KAYBETT !KLER !M !Z
15.05.2021 – 31.10.2021

Yalçın Büyükfırat : 109. Dönem
Atilla Darmar : 1960 yılı mezunu

Do!an Ultav : 1962 yılı mezunu
Hidayet Bu!daycı : 97. Dönem

Orhan Erdivanlı : 1955 yılı mezunu
Atıf Aksel : 1948 yılı mezunu

Cengiz Yücel : 106. Dönem
Halil "brahim Giray : 104-106. Dönem#

Cem Ünal Erzen : 128. Dönem
Ata Sakmar : 1961 yılı mezunu

Ahmet Emin Okay : 124. Dönem ############
Aziz Ba$do!an :# 96. Dönem

Erkan Selçuk : 105. Dönem
Duygu Erolgil#Karaca : 133. Dönem

Ali %evki Aslan : 129. Dönem#
Cevdet Dayıo!lu : 1950 yılı mezunu#

Salih Suphi : 104. Dönem
Mehmet Mete Savacı : 1959 yılı mezunu

Erol Ba$tu! : 1952 yılı mezunu
Ferhan %ensoy : 102. Dönem#

Ahmet Nursan Be!en : 111-114. Dönem
Duygun Yarsuvat : 1957 yılı mezunu

"lhan Gürsel : 1959 yılı mezunu
Beyhan Türer : 1954 yılı mezunu

Göksel Ümit Durgut : 122. Dönem
Uriel %ulam : 101. Dönem
Arif Ceylan : 99-100. Dönem#

Ertan Kurdo!lu : 87. Dönem
Ataç Kaya : 120. Dönem

Semih "$becer : 1952 yılı mezunu
Murat Aksoy : 106-108. Dönem

Yılmaz Bülent Üryanio!lu : 1962 mezunu
Oya Akku$ : 109-110-111. Dönem

Osman Nuri Ulu : 89. Dönem
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uygun Hocam !ç!n en do"ru sözü Soner Yalçın
söyled!. O asla ya#lı b!r! olmadı. $ç!nde yüksek
sesle müz!k d!nled!"! kırmızı Alfa Romeo’sun-

dan, her an s!z! kopartacak b!r espr! patlatab!lmes!ne
kadar gençl!k doluydu.

Ve cesurdu. Hem de çok cesurdu. Sene 2010, babamı Balyoz’a
soktukları anla#ıldı"ında karde#!mle hocamıza g!tt!k. Ortalık toz
duman, o vak!tler FETÖ yok ETÖ var. Telev!zyonda adam asmaca
oynanıyor. Zamanın ruhu do"al olarak !nsanları çek!ngen yapı-
yor. Utana sıkıla sorduk hocamıza, babamızın avukatlı"ını yapar
mısınız d!ye. Koltu"unda haf!fçe do"ruldu, “Tab!! k!.” ded!. Üc-
ret!n! sordu"umda bana dönüp “Had! oradan Galatasaraylılı"ın
ücret! m! olur!” ded!. 

Aylarca yıllarca onunla (ve Nurcan Hanım’la El!f ’le b!rl!kte)
omuz omuza S!l!vr!’ye g!tt!k. Hâk!m-savcı görünümlü çeteyle s!-
n!r!nden eller! t!treye t!treye çarpı#tı. Bu ya#tan sonra ne !#!m var
burada demed!, h!ç de ger! adım atmadı. Sanırım hayatımda gör-
dü"üm en cesur adamdı. Aynı cesaret! sene ortasında ortada kal-
mı# futbol takımımızı #amp!yonlu"a götürürken de görürsünüz,
Beyo"lu’ndak! Cem!yet Lokal!’n! Levent’e ta#ırken de.

Hocam çok e"lencel! b!r!s!yd! aynı zamanda. Kıvrak b!r zekâsı
vardı. Kend!n! ve etrafını e"lend!rmey! çok severd!. B!reb!r ya#a-
mamı# olanlar !nternettek! v!deolarını seyrets!nler yeter. Ama
otor!terd! aynı zamanda. B!r gün Galatasaray genel kurulunda
d!van ba#kanıyken “Genel Kurulu erteled!m, had! g!d!n b!r ay
sonra gel!n.” ded!"!nde yakla#ık 1000 k!#!n!n h!ç sorgulamadan
kapılara yöneld!"!n! unutamam. O b!r #ey söyley!nce mutlaka
d!nlen!r ve yapılırdı.

De"erl! hocam, nur !ç!nde uyuyun. B!z s!zden sadece ceza hu-
kuku de"!l, !nsanlık ve Galatasaraylılık da ö"rend!k. Her aklımıza
geld!"!n!zde yüzümüze tatlı b!r gülümseme yayılaca"ını b!l!n lüt-
fen. 

Ö"renc!n!z Sel!m. 

Selim YAVUZ (129)
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Hocama Veda

Çizim: Ezgi "irin Balkan (147)
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kulumuzda alt sını%a okuyanların, arkada#la-
rının üst sını&arda okuyan a"abeyler!yle olan
!l!#k!ler! genell!kle d!"er a"abeylerle olan !l!#-

k!lerden daha yo"un ve sıcaktır. Yatılı ya#amda bu !l!#k!
kend!n! daha fazla h!ssett!r!rd!. Ben!m de Duygun A"a-
bey’le olan !l!#k!m, karde#! Hüsey!n !le be# yıl aynı sını%a
okumaktan ve beraber ayrı #ubelerden mezun olmaktan
gelen b!r yakınlık ve dostluktu.

1990 ba#larında Derne"!m!z!n seç!mler! yakla#mı# ve
kadro !le l!ste çalı#maları ba#lamı#tı. Arkada#ım Levent
Yücel ben! ve b!rkaç arkada#ımızı of!s!ne davet ett!.
Konu, Duygun A"abey’! ba#kan adayı olmaya !kna et-
mekt!. Duygun A"abey adaylı"ı kabul ett!kten sonra yö-
net!m kurulu !ç!n !s!mler konu#ulmaya ba#landı.
Arkada#ım Türker Arslan kend!s!n!n daha evvel yöne-
t!mde çok defa çalı#tı"ını ve elan !k! Galatasaraylı ku-
rulda görevl! oldu"unu öne sürerek ben! önerd!. Duygun
A"abey onaylayınca ben!m !ç!n kend!s!ne üç yıl yardım-
cılık yapma !mkânı do"du. O toplantıda Yönet!m Kuru-
lunun d!"er üyeler! tesp!t ed!ld! ve seç!m çalı#maları
ba#ladı. Yönet!mde bulundu"umuz 3 yıl boyunca Duy-
gun A"abey arkada#larla Derne"!n ruhuna ve çalı#mala-
rın yönüne göre uygun b!r d!yalog kurarak güzel b!r
ortam kuruyordu. Dernek onun !ç!n odak noktasıydı ve
bu !l!#k!s!n! ömrünün sonuna kadar sürdürdü.

Bu ves!le !le Saygıde"er Duygun A"abey ve sevg!l! arka-
da#larım Türker Arslan ve Hüsey!n Yarsuvat’a tanrıdan
gan! gan! rahmet d!ler!m.

Do!u ÖZGÜR (94) 

O

Duygun A!abey’in 
Ardından

81
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alatasaray’a ba!ladı"ımız tar#hlerde kullandı-
"ımız “Le Pet#t Robert” d#ye b#r sözlük vardı,
han# !u sözcü"ün yanı ba!ına #lg#l# nesne-

n#n/k#!#n#n foto"rafının veya resm#n#n konuldu"u
sözlük. $!te bu sözlükte b#r Galatasaray maddes# olsa,
yanına pekâlâ Duygun A"abey’#n sarı kırmızı ka!-
kollü b#r foto"rafı yerle!t#r#leb#l#rd#.

Belk# #dd#alı b#r g#r#! oldu ama lütfen dü!ünün Duygun A"a-
bey’# nasıl b#rkaç kel#meyle özetleyeb#lece"#n#z#. Ben#m aklıma
gelenler muz#pl#"#, çocuksulu"u, aydınlanma felsefes#ne ba"lı-
lı"ı, yüksek dayanı!ma duygusu, te!k#latçılı"ı, çet#n b#r mücadele
adamı olması, mütevazılı"ı, an#den parlayıp sönmes#, sev#ml#
k#br#, kend#s#yle barı!ıklı"ı, müth#! öz güven#, tüm karde!ler#n#
co!kuyla kucaklaması, Galatasaray kurumlarına sarsılmaz sada-
kat# ve Galatasaray de"erler#ne kar!ı tehd#t gördü"ü k#!# ve gü-
ruhlara kar!ı korkusuzca -bana bazen esk# kula"ı kes#kler#
andırırcasına- kar!ı çıkı!ı…%

Am#cale Galatasaray’ın yanlı! hatırlamıyorsam 12-13 yıl önce
yayımladı"ı “Galatasaray Temel De"erler B#ld#r#s#”ne b#r kez
daha bakarsanız, b#ld#r#n#n mah#yet#yle Duygun A"abey’#n
hemen her Galatasaraylının altına #mza ataca"ını dü!ündü"üm
yukarıdak# özell#kler#n#n büyük ölçüde örtü!tü"ünü göreceks#-
n#z… N#tek#m Mektepl#ler#n veya Kulüp üyeler#n#n dü!ünceler#
b#r yana, sokaktak# #nsan #ç#n, Duygun A"abey, modern Gala-
tasaray’ın olumlu/olumsuz hemen tüm özell#kler#n# ta!ıyan ve
Galatasaray de"erler#n# âdeta kend# k#ml#"#nde somutla!tıran
#kon#k b#r k#!#yd#. Duygun A"abey de bunun farkındaydı as-
lında, ancak mütevazı k#!#l#"#nden dolayı göze sokmayıp sarı
kırmızı ka!kolü b#r nev# taç g#b# ta!ımakla yet#n#yordu…

Profesör, doçent, avukat, ba!kan vb. unvanlarının h#çb#r#s#
b#zler #ç#n onun “A"abey” sıfatının önüne geçmed#. Hep#m#z
#ç#n, tüm karde!ler# ve büyük Galatasaray a#les#n#n tüm b#le!en-
ler# bakımından gerçek b#r a"abeyd# Duygun Yarsuvat. Galata-
saraylı olup da ba!ı sıkı!an ve fakat yolu Duygun A"abey’#n
of#s#nden geçmeyen yok denecek kadar azdır sanırım. Bazen
Fransa’da ta!kınlık yaptı"ı #ç#n gözaltına alınan 20’l# ya!lardak#
b#r l#sel#n#n tek telefon hakkını kullandı"ı, bazen akadem#syen-
ler b#ld#r#s#ne #mza attı"ı #ç#n ün#vers#teden atılan ö"ret#m üye-

s#n#n yardım #sted#"#, bazen ölümlü traf#k kazasına karı!an genç
futbolcu #ç#n yönet#c#ler#n sabaha kar!ı kapısına dayandı"ı #n-
sandı Duygun A"abey. Tüm kaleler çökse de, #nandı"ımız bütün
da"lara kar ya"sa da, b#l#rd#k k#, son kertede Duygun A"abey
b#z#m sı"ınaca"ımız mend#re"#m#zd#…

Bu noktada, kend# devrem bakımından kısa b#r parantez
açmam gerek#yor. 2016’nın o u"ursuz gününden sonra maalesef
at #z# #t #z#ne karı!mı!, kurunun yanında ya! da yanmı!, dönem#n
ola"anüstü ko!ulları #ç#nde pek çok masum #nsan haksız yere
cezaev#ne g#rm#!t#. $!te bunlardan b#r#s# de hayatının her sant#-
m#ne tanık ve kef#l olab#lece"#m#z b#r arkada!ımızdı. Hukukun
#!lemed#"#, dert anlatmanın mümkün olamadı"ı günlerd#. $n-
sanların korkudan konu!maya çek#nd#"# bu dönemde, ne yazık
k# telefonlarımıza cevap vermeyen, randevu alamadı"ımız, son
derece yaratıcı bahanelerle b#z#mle görü!mey# savsaklayan bü-
yükler#m#z oldu. Ancak, cam#anın hakkını yemeyey#m, bunlar
#st#sna düzey#nde kaldı, a"ırlıklı ço"unluk b#ze madd#/manev#
destek verd#. Galatasaray’ın deste"#n# almamızdak# temel faktör
#se Duygun A"abey’#n b#ze verd#"# deste"#n sa"ladı"ı me!ru#yet
zem#n#yd#. Randevuyu kad#m arkada!ım, karde!#m Murat De-
vel#o"lu (Prof. Dr. Murat Devel!o"lu, hâlen Galatasaray L!ses!
Müdürü.) almı!tı. Duygun A"abey’#n bürosuna g#tt#"#m#zde #k#-
m#z de heyecanlıydık, gerg#nd#k, stresl#yd#k. Evet, o a"abey#-
m#zd# ama konu da çok hassastı, konumu neden#yle dosyaya
g#rmek #stemese b#r !ey d#yemezd#k. Arkada!ımızı anlattık, sü-
rec# açıkladık, yarım saat ancak geçm#!t# k#, Duygun A"abey
as#stanı Müjgan Hanım’a seslenerek “…!oförü Mısır Çar!ısı’na
gönder, mest alsın bana…”% ded#. Murat #le b#rb#r#m#ze baktık,
Duygun A"abey ba!ka b#r mevzuya mı geçt# acaba, konuyu es
m# geçt# yoksa, d#ye kukumav ku!u g#b# dü!ünürken, bo! bo! ba-
kı!tı"ımızı gören Duygun A"abey “…o"lum, çocu"u Kandıra
Cezaev#’ne z#yarete g#derken aya"ıma mest g#yey#m k# x-ray öt-
mes#n, bu ya!ta ayakkabıyı g#y çıkar ez#yet oluyor…”% ded#. A"-
lasak mı gülsek m# d#yece"#m#z b#r andı aslında, ama Duygun
A"abey’#n bulundu"u b#r ortamda, a"lamaya, hüzne, melod-
rama yer yoktu, n#tek#m hemen Galatasaray magaz#n#ne geçt#k
ve her zamank# g#b# kahkahalarla devam ett#k. O tar#hte ha&ada
3 gün d#yal#ze g#ren, zorlukla yürüyen ve sa"lık durumu g#tt#kçe
kötüye g#den Duygun A"abey gerçekten de cezaev#ne kadar
geld#, b#rkaç yüz metre ben#m koluma g#rerek cezaev# #ç#nde yü-
rüdü ve arkada!ımıza dop#ng etk#s# yapan o z#yaret# gerçekle!-

ANISINA
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Sarı Kırmızı Ka!kollü Adam 
Duygun A"abey
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t!rd!. Bununla da yet!nmed!, vekâlet!n! üstlend!, savunma d!lek-
çeler!n! !mzaladı, konuyla !lg!l! olarak adl! mekan!zmanın en te-
pes!ne kadar mektuplar yazdı. Sonuç, arkada"ımız benzerler! !le
mukayese ed!lemeyecek kadar hızlı b!r "ek!lde tahl!ye oldu, mes-
le#!ne döndü, hakkındak! soru"turmaların tamamı “pardon” de-
n!lerek kapatıldı. Duygun A#abey olayın bu "ek!lde mutlu sonla
b!tmes!nde ne kadar etk!l! olmu"tur kest!reb!lmek mümkün
de#!l, ancak onun sözde de#!l özde a#abey oldu#unu bu olayda
b!r kez daha gördü#ümüzü rahatlıkla söyleyeb!l!r!m. Duygun
A#abey’e bu tatsız olaydan sonra onun muz!p k!"!l!#!n! de d!k-
kate alarak verd!#!m!z hed!yey! ölümsüzle"t!rd!#!m!z anın fo-
to#rafı a"a#ıdadır.

Duygun Yarsuvat’ın Galatasaraylılı#ı
böyles!ne önde olmasına ra#men, ka-
muoyunda ve hatta rak!p takım taraf-
tarları nezd!nde sev!lmes!, sayılması ve
!t!bar görmes! ku"kusuz onun saygın
b!r hukukçu ve akadem!syen olmasın-
dan kaynaklanıyordu. “Saygın” !fade-
s!n! gel!"!güzel, kl!"e b!r bel!rleme
olarak kullanmıyorum. Z!ra saygınlı#ı
kend!s!n!n yazdı#ı makale sayısından,
yayımlanmı" k!taplarından veya ta"ı-
dı#ı akadem!k unvanlardan de#!l, ya-
"amı boyunca özgürlükçü ve !nsanı
temel alan gerçek b!r hukuk !nsanı ola-
rak kalmayı ba"arab!lmes!nden, zor za-
manlardak! d!k duru"undan, özell!kle
de Türk!ye’n!n son 20 yılda g!rd!#! tür-
bülansta !st!kamet!n! b!r an b!le kaybet-
memes!nden kaynaklanıyor…
Gerçekten, Cumhur!yet kurumları sözüm ona yargı merc!ler!
b!r aparat g!b! kullanılarak fethed!lmeye çalı"ılırken Yarsuvat
hep sahada olmu", sahte del!llerle kurgulanmı" davaların !st!s-
nasız tamamında bazen b!r b!l!m !nsanının, bazen emekl! b!r ge-
neral!n, bazen de genç gazetec!ler!n yanında durmu", anlı "anlı
pek çok meslekta"ı g!b! sütre ger!s!ne saklanmamı"tır. Öyle k!,
Yarsuvat, Kulüp Ba"kanlı#ı sırasında dah! bu davaları cübbes!n!
g!yerek tak!p etmekten çek!nmem!", zaman zaman b!z!m ma-
hallen!n baskısını umursamayıp do#ru b!ld!#!n! söylemeye
devam etm!", n!hayet artık yürümekte güçlük çekt!#! son dö-

nemde b!le sa#lı#ını da tehl!keye atarak S!l!vr!’ye kadar g!tm!"
ve kutsal belled!#! savunma mesle#!n! !cra etm!"t!r. $"te bu !st!k-
rarlı ve kararlı tavır Duygun Yarsuvat’ın kamuoyunda gerçekten
“saygın” b!r hukukçu olarak kabul görmes!yle sonuçlanmı"tır.

Duygun Yarsuvat’ın pek çok hatasının ve çel!"k!l! tavrının da
bulundu#u !ler! sürüleb!l!r h!ç ku"kusuz. Böyles!ne uzun ve
dopdolu geçen b!r hayatta kusur olmasa tuhaf kaçardı açıkçası.
Yarsuvat, !lkokula adım attı#ı tar!hten !t!baren neredeyse 75 yı-
lını geç!rd!#! Galatasaray’da sayısız tartı"mada taraf olmu", fevr!
yapısı neden!yle hatalı b!r takım kararlar verm!", sert polem!k-
lere g!rm!", hatta rak!pler! tarafından ah!r zaman !tt!hatçısı/ko-

m!tacısı g!b! görülmü" olab!l!r… Sonuç
olarak, Galatasaray’da ba"ka h!çb!r fa-
n!ye nas!p olmayacak "ek!lde gel!neb!-
lecek tüm görevlere gelm!", tar!h! b!r
k!"!l!kt!r Duygun Yarsuvat. Bu sebeple,
yaptı#ı/yapmadı#ı !"ler hakkındak! en
sa#lıklı de#erlend!rmey! de zaman
!ç!nde tar!hç!ler yapacaktır. Tab!! her-
kes bu kadar sabırlı olmak ve tar!hç!ler!
beklemek zorunda de#!l; ele"t!r! haktır
ve b!z! b!z yapan temel özell!kler!m!z!n
ba"ında gel!r, !fade özgürlü#ü, yeter k!,
asgar! saygı sınırları !ç!nde d!le get!r!l-
s!n. E#er, sa#lı#ında Duygun Yarsu-
vat’ın kar"ısına çıkacak meden! cesaret!
bulamayan ve zaman !çer!s!nde Truva
Atı oldukları anla"ılmı" b!r takım sü%!
k!"!l!kler kafalarını !ç!nde ya"adıkları
çöp konteynerler!nden kaldırmaya ba"-
lamı"larsa, önemsemeyel!m, burnu-

muzu kapatalım, yolumuza devam edel!m…

Sarı kırmızı ka"kolün en çok yara"tı#ı Duygun A#abey’e, he-
p!m!ze ve özel olarak bana kattı#ı her "ey !ç!n çok te"ekkür eder,
anısı önünde saygıyla e#!l!r!m…

Metin Sinan ASLAN (126) "

Sarı Kırmızı Ka#kollü Adam Duygun A$abey



ANISINA

evg!l! Ba"kanım F!del Berber ben! arayıp “Serdar Ab!, ek!m ayı Sultan!
Derg!’de Duygun Ab! !le !lg!l! b!r bölüm yapmak !st!yoruz, koord!ne eder
m!s!n?” d!ye görev! bana ver!nce, Duygun Ab! !le çe"!tl! Galatasaray Ku-

rumlarında beraber çalı"an ab!, arkada" ve karde"ler!mden burada kend! gö-
rü"ler!n! payla"malarını !sted!m.

Duygun Ab! !le b!z!m yakınla"mamız dernek seç!mler!ne aday olunma tekl!f!
götürdü#ümüz b!r ab!m!z!n “Hazerun b!ze seç!m! kazandıramayab!l!r, ben! af-
fed!n.” demes! üzer!ne Duygun Ab! !le randevu almamızla ba"ladı. O dönem
5 arkada"ımız !le beraber onun yönet!m!nde çalı"tık. Duygun Ab! yönet!mler!
15 !çerde 20’l!, 30’lu da dı"arda fahr! görev yapan b!r anlayı" ve yapıda oldu-
#undan dernek !ç! faal!yetler! ve de !"letme deste#! !le dernek üyeler!n!n en ka-
tılımcı oldu#u yıllar arasında yer almı"tır. Kulüp seç!mler! !le dernek
seç!mler!n!n çakı"masını engellemek !ç!n b!r defaya mahsus 3 sene görev
yapan bu yönet!m!n !k!nc! dönem! !ç!n !se Duygun Ab!’n!n b!zler tarafından
beraber çalı"mamız !mkânsız olan b!r Ab!’y! yönet!me almasıyla yönet!mde
görev almama kararı almı" !d!k. Duygun Ab! de b!zler tarafından farklı ko-
numdak! b!r d!#er 113’lü Özhan Canaydın Ab! !le $rfan Aktar Ab!’y! yönet!me
alıp b!z! dı"ardan destek vermek zorunda bıraktırmı" !d!. Ancak yönet!m
!ç!nde ya"anan b!r olay sonucu b!zler!n haklılı#ı Duygun Ab!!y! tamamen
113’lü yapmı"tı. Sonrasında hep beraber ya"adık. Beraber do#um günler! kut-
ladık, tar!f! ve anlatılması !mkânsız “Yalova Davetler!” gerçekle"t!rd!k. Rah-
metl! e"! Ay"e Abla’nın evde sıkı perh!z uygulattı#ı dönemde, evde perh!z
yeme#! önces! Dernek veya Ada’da kokoreçler, sucuklar, dolma !çler! ama ol-
mazsa olmaz her da!m s!gara börekler!n! payla"tık. Sadrazam Mahmut’un
“Sadrazam P!lavı”nı da, Pala Ocakba"ı’nda herkes normal et yerken Kenan’ın
ka" gözle s!par!" verd!#! kuyruk ya#ını da sa#lı#ına etk!s!n! dü"ünmeden b!z-
lerle beraber yed!.

Mezun!yet!m!z!n 25. yılına Özhan Ab! !le beraber b!zlerle o sıraları payla"mı"
g!b! katıldılar. Ve hatta !ç!ne dansöz g!zled!#!m!z pastamızı da kes!p hep!m!z!n
b!l!p b!r kend!s!n!n b!lmed!#! bu sürpr!z! de b!zlerle beraber alkı"ladı. Rektör-
lük yaparken sıkça makamında “özel” toplantılar yaptı. B!zlerle 35. yılımızda
pasta kest!.

Etem “Görevden Almadı#ı Müdür”, ben “Herbokolog”, Kenan “Kasap”, Hal!t
“Yürüyen Ö%e”, Argun ve Al! “$"letmec! Çocuk” !d! onun !ç!n. Al! Ö#ütücü !le
Kulüp Ba"kanlı#ı dönem! ve sonrasındak! görü"meler!m!zde b!zler! Ömür,
Emre, El!f ’ten ayrı görmez ve b!z!m yakla"ımımızı b!r a!le !ç! karar olarak yo-
rumlardı.

Serdar EDER (113)

De!erli Hocam, Rektörüm,
Ba"kanım ve A!abeyim 
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’ın
Ardından

986 yılı mayısında $stanbul Ün!vers!tes! S!yasal B!lg!ler Fa-
kültes!’nde tanıdım Hocamı. Yetk!n b!r b!l!m !nsanı ve
dünya çapında b!r hukukçuydu. $"letme Ana B!l!m Dalı’nda

ç!çe#! burnunda b!r ara"tırma görevl!s!yken fakültede Galatasa-
raylı b!r a#abey!m! tanımak ben!m !ç!n öneml! b!r ayrıcalıktı.
Hocamın sıcak ve sam!m! üslubu, uzun yıllar sürecek b!r a#a-
bey-karde" dostlu#unu yarattı. Galatasaraylı olmanın gururunu
Hocamla payla"maktan çok mutluydum. B!zler! eng!n b!lg!,
görgü ve zekâsıyla der!nden etk!ler, onun varlı#ı !le güç bulur-
duk.

Farklı ana b!l!m dalında olmama ra#men meslek ya"amımda
çok "ey ö#rend!m Hocamdan. Ün!vers!te, ö#renc!lerle !l!"k!ler,
Galatasaray, Dernek, Spor Kulübü hatta sosyal ya"am hakkında
her zaman yol göster!c!yd!. Çalı"kanlı#ı yücelt!r, c!dd!yete ve
üretkenl!#e çok önem ver!rd!. As!stanlara !çten "akalarıyla takı-
lır, b!zler!n her sorunuyla yakından !lg!len!rd!. Ün!vers!tedeyken
Galatasaraylı Hocam, Mezunlar Derne#!’ndeyken ba"kan ve
a#abey!md!. Çocuklu#u ve gençl!#!yle !lg!l! anılarını payla"ır,
Galatasaray L!ses!’ne g!r!"!, Anadolu H!sarı’nda geçen güzel yaz
günler!n! anlatırdı. Cem!yet’e her g!rd!#!mde !se gözler!m önce
onu arar, e#er Hocam oradaysa dünyalar ben!m olurdu.

Sonra Galatasaray Ün!vers!tes! yıllarımız ba"ladı. Hukuk Fa-
kültes! Dekanlı#ı ve Ün!vers!te Rektörlü#ü dönem!nde Ün!ver-
s!tem!z büyüdü, gel!"t!. Yönet!m!nde çalı"mak, müth!" b!r enerj!
gerekt!r!yordu. Kurumumuzla gurur duymayı ve çok çalı"mayı
ö#rett! b!zlere. Özell!kle genç akadem!syenlere destek vermek,
onlara yen! olanaklar yaratmak Hocamız !ç!n çok öneml!yd!.
Bunu büyük b!r özver!yle ö#renc!ler! !ç!n de yapardı. Hukuk Fa-
kültes! b!nasının !n"aatını canı pahasına denetlemes!, tüm ö#-
ret!m üyeler!, !dar! personel ve ö#renc!ler!m!zde hayranlık
uyandırmı", kend!s!ne büyük b!r "ükran duymu"tuk. 

Hocamızla olan payla"ımlarımız sadece çalı"ma hayatı !ç!nde
kalmaz, düzenled!#! sosyal faal!yetlerle b!zlere büyük b!r a!len!n
"anslı b!reyler! oldu#umuzu h!ssett!r!rd!. $stanbul ve Güney
Köy’de verd!#! davetlere katılmak, e"!m ve ben!m !ç!n büyük b!r
heyecan ve aynı zamanda büyük b!r key!f olurdu. Sevg!l! e"!
Ay"e Hanım’la b!rl!kte, b!zler! zevkle a#ırladıklarını sam!m!yetle
h!ssett!rd!kler! bu davetlerde, Galatasaray cam!asından çok de-
#erl! a#abeyler!m!z ve arkada"larımızla unutulmayacak zaman-
lar geç!rd!k.

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat Hocamız, hukukun üstünlü#üne
!nanır ve gençler!n bu !nanç do#rultusunda yet!"mes!ne büyük
önem ver!rd!. Görev yaptı#ı $stanbul Ün!vers!tes! ve Galatasaray
Ün!vers!tes!’ne çok de#erl! katkıları oldu. Her !k! kurumu da
daha üst düzeye ta"ıma m!syonu !le b!zlere l!derl!k yaptı. Sadece
akadem!k ba"arıları ve yönet!c!l!#!yle de#!l; aynı zamanda cesa-
ret!, duyarlılı#ı, dost canlısı yakla"ımı ve en öneml!s! de sonsuz
ya"ama sevg!s!yle b!zler üzer!nde çok öneml! !zler bıraktı.

Duygun Hocamız, Ün!vers!tem!zde, Derne#!m!zde, Kulübü-
müzde ve tab!! k! kalb!m!zde da!ma b!zlerle b!rl!kte ya"ayacak. 

Saygı, sevg! ve özlemle… 

Prof. Dr. !dil KAYA (112)

S

Duygun Abi
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Duygun’un Ardından
enden Duygun !le !lg!l! olarak kısa b!r "eyler yazmamı !sted!#!n!z !ç!n te"ekkür
eder!m. Ben okuldayken benden !k! sınıf büyük olan Duygun’u tanımazdım.
Onunla $stanbul Hukuk Fakültes! ceza kürsüsünde Prof. Sulh! Dönmezer’!n k!-

tabının tash!hler! ve düzenlemes!yle !lg!len!rken tanı"tık. Sene 1967. O tar!hte Yarsuvat
A!les! Selam!çe"me’de otururdu. Ben ha%a sonları Erenköy’e annem! ve karde"ler!m! z!-
yarete g!tt!#!mde Yarsuvat A!les!’ne de u#rardım. Kapıları her zaman dostlarına açık, sevg!
dolu b!r a!leyd!. E"! Ay"e !le Duygun’un aralarındak! sevg!, uyum ve ne"eler! ben!m çok
ho"uma g!d!yor, onlarla kend!m! çok rahat h!ssed!yordum. Sanırım onların a!le ortamları,
b!rb!rler!ne olan sevg!ler! bende evl!l!k dü"ünces!n! kuvvetlend!rd!. Net!cede evlend!m
ve Duygun n!kâh "ah!d!m oldu. 

Duygun’un ne kadar !y! b!r Galatasaraylı oldu#unu !se hep!m!z b!l!yoruz. 
Duygun, do#ru b!ld!#!nden "a"mayan, !nsanları seven ve sayan, fazla konu"mayan,

d!kkatle d!nleyen, !y!l!ksever, !y! b!r baba, !y! b!r e" ve vefakâr b!r arkada"tı. Hırs ve ta-
mahların es!r! de#!ld!, problem! olanlara yardım etmey! severd!. E"! Ay"e de aynı "ek!lde
!y! b!r e", !y! b!r anne, ba"arılı b!r !" kadınıydı. Sabırlı, d!nam!k, yaratıcı, uyumlu, becer!kl!,
poz!t!f b!r k!"!l!kt! ancak ne yazık k! onu Duygun’dan evvel kaybett!k. Bu, Duygun’u çok
sarstı. 

Duygun’un çehres!nde kederl! ve vakur b!r eda vardı. Bu, b!rçok k!mseye onun k!b!rl!
oldu#u h!ss!n! ver!rd! ama h!ç de öyle de#!ld!. 

Duygun’un portres!n! tamamlamak !ç!n ger! kalan tara&arını da onu !y! tanıyacak kadar
tetk!k etm!"!md!r. Mal!k oldu#u mez!yetler! çek!nmeden söyleyecek kadar tanıdı#ımı
zanned!yorum. 

Nur !ç!nde yatsın...

Sermed ARKADA! (1961 yılı mezunu)

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 
uygun Hoca’yı her ne kadar önceden tanıyor olsam da Galatasaray Ün!vers!tes!
Hukuk Fakültes! Dekanlı#ı sırasında daha da !y! tanıma "ansına sah!p oldum.
Önce Dekanlı#ı, sonra Rektörlü#ü boyunca hemen hemen her gün kend!s!yle

görü"tük. Elbette 7 yıl boyunca üzüldü#ünü, s!n!rlend!#!n! çok gördüm ama en çok ö#-
renc!ler!n ba"arılarını duyunca sev!n!rd!. Yen!l!klere açıktı, Galatasaray’ın adının geçt!#!
her "ey!n mükemmel olmasını !sterd!. El! açıktı, ün!vers!tede b!r "eye !ht!yacımız olunca
“hemen halledel!m” derd!. Günlük !"ler!n, dersler!n arasında ö#len yemekler!, kend!s!yle
beraber geç!rd!#!m!z en key!&! zamanlardı. B!r masa etrafında arkada"larım ded!#! 10
k!"! toplanır, genell!kle s!m!t, ka"ar peyn!r! yer, ayran ve çay !çer ve ün!vers!teden spora,
güncel konulardan ülke ve dünya gündem!ne kadar her "ey! konu"ur, "akala"ır, dü"ün-
celer!m!z! bel!rt!rd!k. 

Bugün hatırladı#ımda ben! gülümseten b!rçok anım vardır. 'aka yapmayı çok severd!,
telefon ed!p ses!n! de#!"t!r!p konu"urdu ama hemen tanırdım, o da “B!r kere de tanıma
ben!!” derd!. Çok !y! !nsan anal!z! yapar ve tar!f ederd!. 2004 Haz!ran ayı sonunda $stan-
bul’da yapılan NATO Z!rves!’n!n sonunda A.B.D Ba"kanı George W. Bush Galatasaray
Ün!vers!tes!’nde konu"ma yapaca#ı zaman hazırlıklar 10 gün kadar sürmü"tü. Konu"ma
günü Ün!vers!te tat!l ed!lm!", Be"!kta"’tan Ortaköy’e kadar traf!k kapatılmı"tı. Ün!vers!-
teye davetl!ler dı"ında k!mse alınmıyordu. Ancak Hocamla beraber ben de oradaydım.
B!z sabah erkenden Ün!vers!te’ye geld!#!m!zde g!r!"te A.B.D güvenl!k güçler!nden !k! yet-
k!l! hocanın üstünü aramak veya güvenl!k kemer!nden geçerek !çer! g!rmes!n! !sted!ler.
Hoca çok s!n!rlend!. “Burası ben!m ün!vers!tem, ben de buranın ba"kanıyım, h!çb!r!n!z
bana dokunamazsınız, üstümü arayamazsınız ve kemerden geçmem, yoksa "u an verd!-
#!m tüm !z!nler! ger! çeker!m.” ded!. Kar"ısındak! adamlar b!r !k! adım ger!ye çek!lerek
onun ded!#!n! yapmak zorunda kaldılar. O gün g!demezs!n!z ve g!remezs!n!z ded!kler!
her yere g!tm!" ve g!rm!"t!.

Bence Galatasaray e#!t!m ve spor cam!asının gördü#ü en b!lge, en renkl!, en nüktedan
ve en t!t!z k!"!lerden b!r!yd!.  

Nur !ç!nde yat Sevg!l! Hocam.

Ay"e Dilek ANADOL UMUL (111)
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a!ımın böyle büyük kayıpları
kaldırab"lecek olgun b"r ya!
oldu#unu dü!ünüyordum.

Hayatımın en güzel seneler"n"n geç-
t"#" SES-1885 Ortaoyuncular T"yatro-
su’ndak" yaprak dökümü g"b" pe! pe!e
gelen Levent Ab", Ras"m Ab" ve en son
Ferhan Ab"’n"n ölümüyle tamamen
hayatımın b"r dönem"n" kapatmı! g"b"
h"ssed"yorum.

Ve "lk defa onunla "lg"l" “d"’l" geçm"!” zamanlı
b"r yazı yazıyor olmanın mutsuzlu#unu ya!ıyo-
rum.

Ferhan Ab" büyük b"r Beyo#lu a!ı#ı "d". R"tü-
eller" vardı. 40 sened"r aynı berbere g"der, aynı
yerde çorbasını "çer, aynı yerden k"tap alır, aynı
yerde !arabını "çerd". Ondan ö#renerek hep"m"z
onun g"b" ya!amaya ba!ladık. Sonra b"r baktık k"
t"yatro olarak komün hâlde ya!ıyoruz. Kocaman
b"r a"leye dönü!mü!tük. Ferhan Ab" b"r k"tap öner-
d"#"nde ko!a ko!a g"d"p o k"tabı alırdık. Kul"ste k"-
tapla "lg"l" herkes"n ne dü!ündü#ünü merak
ederd". Çok önem ver"rd" farklı dü!üncelere. Ken-
d"s" her gün günlük tutardı, hep"m"z" yazmaya te!-
v"k ederd". Öyle de oldu! T"yatrodak" b"rçok
k"!"n"n kalem"n"n kuvvetl" olması tesadüf ola-
mazdı! Çok "y" yazan arkada!lar çıktı aramızdan…
Ortaoyuncular’da onunla b"r sürey" geç"rm"! olan
herkes"n a#zından dökülecek cümled"r bence:
“Ondan çok !ey ö#rend"m… Ferhan Ab"’den, us-
tadan…” 

$öyle dü!ünün; kar!ınızda öyle b"r b"r"k"m var
k" dünya üzer"ndek" bütün t"yatro oyunlarını tak"p
ed"yor ve gel"yor ne b"l"yorsa anlatıyor. Ho!una g"-
denler" b"lhassa anlatıyor… B"z b"le kend" ülke-
m"zdek"lere tümüyle vakıf de#"lken o b"z"mle
dünyanın herhang" b"r yer"ndek" yen" oyunlardan
bahsed"yor… 

B"r gün kul"ste oturuyoruz “%talya’da Kukla
Operası var mutlaka onları buraya ça#ırmalıyız.”
ded". Tab"" b"zlere bu tekl"f pek sıcak gelmed".
Kend" aramızda bakı!maya, gülü!meye ba!ladık
oyuncu arkada!larla. Ferhan Ab"’den hâl"yle fırçayı
yed"k. 

“Hayatınızda görmed"#"n"z b"r !ey "ç"n olum-
suz dü!ünmey"n. Bu, hayatınızda "zleyece#"n"z en
büyük t"yatro !ölen" olacak!”

Gerçekten de o t"yatronun buraya gelmes"n" o
kadar yürekten "sted" k" çok kısa b"r süre sonra, 5
Mayıs 2004 tar"h"nde, Uluslararası Kukla Fest"val"
pröm"yer"n" %talyan Carlo Colla a F"gl"’n"n sahne-
leyece#" “Il Travatore” "le t"yatromuzda yaptı. %na-
nılmaz b"r göster"yd". Boyları 1.40’a varan, %talyan
klas"k kukla gelene#"yle hazırlanmı! 200 "pl" kukla
muazzam b"r görsel !ölenle %stanbulluların kar!ı-
sına çıktı. De#"!"k gölge oyunları ve e!s"z müz"kle-
r"yle unutulmaz b"r göster" oluyordu. Ferhan Ab"
sa#dak" arka localardan b"r"nden kend" t"yatro-
sunda çok görmek "sted"#" bu kukla t"yatrosunu
büyük b"r key"&e "zl"yordu. Hayatımızda "lk kez
böyle b"r göster" ve sahne gören b"zler "ç"n bu "y"
b"r ders olmu!tu. Ferhan Ab" haklı çıkmı!tı. Ustaya
hayranlı#ımız katlanmı!tı… Ama tab"" la&arından
kurtulmamıza yetm"yordu hayranlı#ımız. 

“Arkada!lar bana be#enmed"#"n"z oyunları
söyley"n… Heps"ne g"dece#"m, s"z tutmaz d"yor-
sanız kes"n "y"d"r…”

Her sözü hak etm"!t"k. 

Buraya sı#amayacak kadar çok anı ve ö#ret" b"-
r"kt"rd"k hayatımızda. Onun yanında, onun saye-
s"nde. Galatasaray L"ses"’ne ve arkada!larına
duydu#u a!k, t"yatrosuna gösterd"#" hassas"yet,
b"zler" b"rb"r"m"ze ba#lama yetene#", hayal"n" b"le
kuramayaca#ımız büyülü b"r t"yatroda onunla ça-
lı!mak, k"taplarını okumak, oyunlarının "ç"nde ya-
nında olmak, hayatı sevmek… Heps" b"zler"n
büyük !ansıydı.

Aradan geçen zamanda normal olarak herkes
hayatına döndü. Bugün koskoca 23 gün geçm"!
onun ardından. Ferhan Ab"m"z" anmadı#ımız b"r
gün yok. T"yatro arkada!larım ve a"les"yle, her gün
onu yen"den ya!ıyoruz. 

B"zlere her pröm"yerde da#ıttı#ı kırmızı karan-
f"llerle u#urladık onu ve artık h"ç sevmed"#"m"z “-
d"’l" geçm"!l"” h"kâyeler"m"ze sı#dırdık Ferhan
Ab"m"z". 

Ho!ça kal Ferhan Ab"... O ne!el" meyhanede
bulu!uncaya dek. Ho!ça kal.

!rem ÖZBEY (125)

martılar da yardımcı oldular
martı ortaladık lili yar
artık istanbul hep bahar
dar vakitlerin adamıyım
ve herkesle ve her "eyle öyleyim
bir uzun ko"u"turmacadır i"im

i"im arasına sıkı"an ya"am
tiyatro bir deli attır
at üstündeyim
hep yarı"tayım
bir gün attan dü"ersin
the end
bu böyle bir maratondur
çok molalar veremezsin

Ferhan #ensoy
(Yayımlanmamı", Gecedeste'den

Ferhantoloji$- Bilgi Yayınevi)

ANISINA

Y

En Sevmedi!im -di’li Geçmi" Zaman ve 
Ferhan Abi…
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Bulmaca: Olimpiyatlar ve Mektep

L!sedek! lakabının çıkı" öyküsü,
“Galatasaray !k!nc! takımında oynarken
ufak tefek b!r çocuktum… O kadar ufak
ve cılızdım k!, !darec!ler ben! takıma
koyarlarken ufak b!r çarpmaya maruz
kalarak b!r yer!m kırılacak d!ye
korkarlar ve mütemad!yen topa fazla
g!rmemem! ısrarla tavs!ye ederlerd!.”
g!b! olan, 1928 Amsterdam
Ol!mp!yatları’nda m!llî forma !le Mısır’a
kar"ı forma g!yen k!"! k!md!r?
Mehmet Leblebi

Galatasaray L!sel! !k! devre arkada"ı
olarak basketbol tar!h!m!zdek!
ol!mp!yat serüven!ne katılan k!"!ler
k!mlerd!r? Erdo!an Partener ve 

Yılmaz Gündüz (GSL 81)

1944-1950 yılları arasında Galatasaray
Futbol Takımı’nın kalec!l!#!n! de yapmı"
olan, 1948 Londra Ol!mp!yatları’na
katılan k!"! k!md!r?
Erdo!an Atlıo!lu

Türk!ye’n!n en büyük spor salonuna
!sm! ver!len, 1989 yılında TMOK
Ba"kanı olan Galatasaray L!ses! mezunu
k!md!r? Sinan Erdem

Kısa süre önce aramızdan ayrılan
TMOK Spor Hukuk Kom!syon Yönet!m
Kurulu üyel!#! de yapmı" duayen
Galatasaraylı k!md!r?
Türker Arslan

AL! NEJAT ALPAT (138)

Türk!ye’de j!mnast!#! c!dd! ders olarak !lk
tatb!k eden okul hang!s!d!r?
Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi)

Mekteb-! Sultan!’de k!m!n önderl!#!nde
j!mnast!k dersler! ver!lmeye ba"lanmı"tır?
Mr. Curel

Mekteb-! Sultan! tar!h!ne damga vuran
j!mnast!k ö#retmenler!nden b!r d!#er!
k!md!r? Stangali

B!r Mektepl! ö#renc!n!n anlatımıyla: 
“B!r seksen be" boyunda, yüz on okka
çeken hocamız tam manasıyla b!r erkek
güzel! !d!. Derse, sırtında s!yah bonjur, d!k
kolalı yaka, ba"ında fesle ba"lar, saat
tamamlandı#ı zaman kend!s!n! j!let
fan!lasını da çıkarmı" ve aya#ında !pek
mayosuyla barparalel!n üzer!nde bırakıp
ayrılırdık.” d!yerek bahsett!#! efsane
j!mnast!k hocası k!md!r?
Faik Üstünidman

Ol!mp!yatlarda top ko"turmu", Türk esk!
m!llî futbolcu, tekn!k d!rektör, kürekç!,
atlet, b!n!c!, yüzücü, yelkenc! ve s!yasetç!
de olan, “Aslan” lakabıyla takımımızın
sembolü olan k!"! k!md!r?
(Aslan) Nihat Bekdik

1944-1946 yılları arasında Galatasaray
Spor Kulübü Ba"kanlı#ı yapan, Futbol
M!llî Takımı !le Ol!mp!yatlar’da Türk!ye’y!
tems!l etm!" olan Galatasaray L!ses!
mezunu k!"! k!md!r?
Muslihittin Peyko!lu

1928 Amsterdam Ol!mp!yatları’nda Futbol
Takımı’nda m!llî formayı terleten Burhan
Atak’ın mekteptek! lakabı ned!r?
Ours / Ayı Burhan

Ay yıldızlı formayla 1928 Amsterdam
Ol!mp!yatları’nda 100 metre ko"an
Galatasaray L!ses! mezunu k!"! k!md!r?
Mehmet Ali Aybar

1925-1933 yılları arasında Galatasaray
Futbol Takımı’nın kales!n! koruyan 1928
Amsterdam Ol!mp!yatları’na katılan, aynı
zamanda b!r dönem Galatasaray Spor
Kulübü Ba"kanlı#ı ve Türk!ye Futbol
Federasyonu Ba"kanlı#ı da yapan k!"!
k!md!r? Ulvi Yenal

Sel!m Sırrı Tarcan 1909 yılında hang!
kurum adına M!lletlerarası Ol!mp!yat
Kom!tes! toplantısına katılmı"tır?
Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti

Sel!m Sırrı Tarcan’ın, Uluslararası
Ol!mp!yat Kom!tes! Türk!ye Tems!lc!s!
olması neden!yle, Ol!mp!yatlar önces!
hazırlıklarda bulunmak üzere 24 N!san
1924 tar!h!nde hang! vapurla, Galatasaray
L!ses! ö#renc!ler!n!n de katıldı#ı b!r
törenle Par!s’e u#urlanmı"tır?
Lamartine Vapuru

1907 yılında Beyo#lu Tokatlıyan
Otel’de Mr. Jeury’!n Sel!m Sırrı
Tarcan !le tanı"tırdı#ı “Modern
Ol!mp!yatların Kurucusu” olarak
b!l!nen k!"! k!md!r?
Baron de Coubertin
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