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Sevg!l! Galatasaraylılar, 

Sultan! Derg!m!z!n ek!m sa-
yısı !le s!zlere ula"maktan son
derece mutluyum.  

Mart ayından !t!baren ülke-
m!zde etk!s!n! gösteren
COVID-19 salgını !le süreç
haz!ran ba"ında b!raz !y!-
le"me gösterse de bu yaz dö-
nem! herkes !ç!n b!raz
ted!rg!n ve buruk geçt!. #ç!"-

ler! Bakanlı$ı'nın !lg!l! genelges!yle 17.03.20 tar!h!nde kapattı$ımız
Dernek lokal!m!z! 02.06.20 tar!h!nde açtık. Korunaklı bahçem!z!n
olması, gerekl! tüm önlemler!n alınması, sosyal mesafen!n sa$lan-
ması b!r nebze katkı sunsa da öncek! yıllara oranla daha sess!z b!r
yaz dönem! geç!rd!k.  

Lokal!n sak!nl!$! yanında mart ayında ba"lattı$ımız akt!v!teler!-
m!z!n onl!ne platformlara ta"ınması ve buradan cam!amıza
ula"ma !mkânı, bu dönemde de tam gaz devam ett!. 29 Mayıs’ta
d!j!tal ortamda düzenled!$!m!z “2020 Galatasaray Ödülü” tören!,
b!r !lk olmasının yanında çok büyük be$en! topladı.   

Bu sene “#let!"!m Dalı” ba"lı$ı !le “Geleneksel Medya” alanında
“Sn. Orhan Karavel!” ve “Yen! Medya” alanında “Sn. Ru"en Çakır”
bu ödüle layık görülmü"lerd!r.  

Bu senek! ola$anüstü hâlden dolayı, 86. P!lavımızı da farklı "ek!lde
gerçekle"t!rd!k. 1 Haz!ran 1934’ten bugüne Cem!yet olarak ev sa-
h!pl!$! yaptı$ımız “Galatasaray A!le Yeme$!” !le bu sene Mektep
yer!ne evler!m!zde b!r araya geld!k. 7 Haz!ran Pazar sabahı, p!lav-
larımızı evlere ula"tırarak bu de$erl! gelene$!m!z!, gününde, akıl-
larımız Mektep’te gönüller!m!z b!r, yer!ne get!rd!k. 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 yayında, okul bahçes!nde Galatasaray P!lavı yenerek yapılan
sohbetler !le b!r nebze de olsa büyük özlem duydu$umuz L!sem!z
!le hasret g!dermeye gayret ett!k.  

Aynı günün ak"amı Galatasaray L!ses! 150. Yıl Kutlama Kom!tes!
tarafından VTR Yapım’a yaptırılan Mektep tar!h! üzer!ne yapılmı"
en kapsamlı belgesel!n dünya pröm!yer!n! 86. Galatasaray P!lavı
etk!nl!kler! kapsamında Derne$!m!z!n YouTube kanalında yayın-
ladık. #mkânlar ölçüsünde dolu dolu, hakkını vererek gerçekle"-
t!rd!$!m!z bu özel günün her b!r!m!z!n hafızasında "!md!den
yer!n! aldı$ına !nanıyorum.  

Bu dönemde yapılanlardan kısaca bahsetmek gerek!rse, !lk aklıma
gelenler "unlar olacaktır; “Sınırsız Galatasaray Sohbetler!”ne on-
l!ne olarak devam ett!k.  

Babalar Günü’nde Galatasaraylı babalarımızla, çocukları har!ka
sohbetler gerçekle"t!rd!; ekran ba"ından key!%! muhabbetler!ne,
çok özel anılarına "ah!t olduk.  

Kar!yer ve Sürekl! E$!t!m Kom!tes! !le L!sedek! karde"ler!m!ze ün!-
vers!te terc!h, yen! meslekler ve yetk!nl!kler, b!lg! !"lem dünyasında
g!r!"!mc!l!k, Amer!ka’da e$!t!m g!b! farklı konularda destek olmaya
gayret ett!k.  

L!sede okuyan karde"ler!m!z ve üyeler!m!z!n yakınları !ç!n orga-
n!ze ett!$!m!z Ün!vers!te Tanıtım Günler!, rektör sev!yes!nde ka-
tılımlarla çok zeng!n, faydalı ve güzel geçt!. Bu organ!zasyona
katılan B!lkent, Bo$az!ç!, #stanbul B!lg!, Kad!r Has, Koç, Orta
Do$u Tekn!k, Özye$!n ve Sabancı Ün!vers!teler!ne te"ekkür ed!-
yorum.  

13. Sınıf ’a geçm!" olan karde"ler!m!z!n Dernek ve Kulüp üyel!kle-
r!nde !ht!yaç duydukları referanslar !ç!n Dernek’te bulu"malar dü-
zenled!k.  

Galatasaraylılar Derne$! Mentörlük Programı’nın !lk dönem! ba-
"arı !le tamamlandı. #lk dönemde bu programı gerçekle"t!ren men-
tör ve ment!ler!n ger! dönü"ler! !le !k!nc! dönem hazırlıklarımıza
ba"ladık.  

“Okur-Yazar Bulu"maları”mızı onl!ne’a ta"ıdık ve !lk!n! 117 Dev-
res!’nden Prof. Dr. Al! Ergur A$abey!m!z !le gerçekle"t!rd!k. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün her zaman dü"ünceler!n!
rehber aldı$ını bel!rtt!$!, 119 okul numarası !le 1888 yılında L!se-
m!z! b!r!nc!l!kle b!t!rm!" olan a$abey!m!z, unutulmaz müdürü-
müz, "a!r, yazar ve dü"ünce !nsanı Tevf!k F!kret’!, her sene oldu$u
üzere, 19 A$ustos’ta A"!yan’da kabr! ba"ında düzenled!$!m!z tören
!le andık.  

Dernek çatı"ı altında olu"turulan “Mekteb-! Sultan! Den!zc!ler!”
platformu grubu !le 18-20 Eylül tar!hler! arasında gerçekle"t!rd!-
$!m!z “GS Trofe 2020”ye 16 tekne !le 46 Galatasaraylı den!zc!m!z
katıldı. B!zlere katılımları !le destek veren Akene, Aquachol!c,
Congo, Enk!du, Gurur Den!z, La Boheme, Luna, Mam!te, My Way,
Oysa, Pescatore, Taj, True Blue, Turkuvaz, Vamos ve Yosun tekne-
ler!ne te"ekkür ed!yorum. 3 gün boyunca hep beraber key!%!, soh-
betl! har!ka zaman geç!r!p, de$erl! anılar b!r!kt!rd!k. Gelecek
senelerde de bu organ!zasyonun artarak devam edece$!ne olan
!nancım tamdır. 

BA#KAN’IN MESAJI

SULTAN! DERG! • EK!M 20204



Pano, kitap, rozet,
defter, t-shirt, fincan, 

aksesuar... 

CEM!YETTENAL.COM
Galatasaraylılar Derne$i resmi satı" sitesi

B!r süred!r çalı"malarını sürdürdü$ümüz, Derne$!m!ze a!t
hed!yel!k e"yaları, Galatasaraylı yazarlarımızın k!taplarını,
Dernek logolu ürünler!m!z! onl!ne olarak s!par!" edeb!le-
ce$!n!z www.cem!yettenal.com !nternet s!tes!n!, eylül ba-
"ında yayına aldık.  

Özell!kle bu süreçte, Derne$!m!ze esk! sıklıkta gelemeyen,
"eh!r dı"ında ya"ayıp bu ürünlere ula"mak !steyen üyele-
r!m!z tarafından büyük !lg! gören satı" s!tem!z! lütfen s!z-
ler de z!yaret ed!n. Daha da gel!"t!rmek !ç!n çalı"malarımız
devam ed!yor. S!zlerden gelecek öner!, de$erlend!rmeler
de bunu en !y! "ek!lde gerçekle"t!rmem!ze olanak verecek.   

Sultan! Derg!m!z!n yen!lenm!" hâl! !le 5. kez kar"ınıza ge-
l!yoruz. S!zlerden gelen olumlu dönü"ler, takd!rler ve kat-
kılar b!zler! gerçekten çok mutlu ed!yor. Farklı devrelerden
gönüllü olarak olu"an Sultan! ek!b!n!n tüm üyeler!ne, gös-
terd!kler! özver! ve katkılarından dolayı sonsuz te"ekkür-
ler!m! sunuyorum. Destekler!n!z b!zler !ç!n çok de$erl!,
lütfen b!zlerle payla"maya devam ed!n.  

Üyeler!m!zle daha !y! !let!"!m kurmak, s!zler!n Derne$!-
m!ze ve b!zlere daha kolay ve etk!l! ula"manız adına “üye-
l!k s!stem!m!z!” yen!lem!"t!k. S!zlerden, bu sayımızda da
!ç sayfalarda yer alan b!lg! güncelleme konusuna b!raz
zaman ayırıp, b!lg!ler!n!z! güncel hâle get!rmen!z! ve b!z-
ler! sosyal medya hesaplarımızdan da tak!p etmen!z!
önemle r!ca ed!yorum. Özell!kle bu günler gösterd! k!, !le-
t!"!m hal!nde olmamız, dayanı"mamızı ve b!rl!$!m!z! her
ko"ulda güçlü ve etk!l! kılıyor. Derne$!m!ze destek olmak,
onu güçlü kılmak, L!se’ye olan borcumuzu ödemen!n de
b!r yolu. Galatasaray L!ses!, b!zler!n oca$ı, yuvası, kut-
salı…  

Her b!r!n!z!n katkısı çok öneml!. Bu k!m! zaman b!r des-
tek, k!m! zaman network, k!m! zaman da madd! katkı ola-
b!l!yor. Lütfen b!zler! “katkılarınızdan” eks!k bırakmayın. 

B!r sonrak! sayımızda bulu"ana kadar, Derne$! tak!p ed!n,
gerekl! sosyal mesafe ve tedb!rlere ba$lı kalarak, Cem!yet’e
gel!n, !let!"!mde kalın, sa$lıkla ve ho"ça kalın… 

Sevg! ve saygılarımla, 

F!DEL BERBER (123)
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Corona V!rüsü’nün ülkem!zde ve tüm dünyada etk!ler! hâlâ
sürüyorken geçt!"!m!z aylarda da Galatasaraylılar Derne"!
olarak s!zlerle !let!#!m!m!z! en yüksek sev!yede sürdürmeye
gayret ett!k.  Bu sürede gerçekle#t!rd!"!m!z ve s!zler!n
övgüsünü kazanan !k! öneml! etk!nl!"!m!z oldu. 

Etkinliklerimizin ilki, 29 Mayıs tarihinde

gerçekle!en, perde arkasında çok yo"un ve

detaylı bir çalı!ma sonrası sizlerle payla!tı"ımız

“Galatasaray Ödülü Töreni” idi. 

Bu yıl !let!#!m alanında ver!len Galatasaray Ödülü,
Türk!ye'n!n !lk sanal ödül tören!yle "Geleneksel Medya"

dalında Orhan Karavel!'ye, "Yen! Medya"
dalında !se Ru#en Çakır'a takd!m ed!ld!.  

#kinci önemli etkinli"imiz ise

tüm de"i!en ko!ullara

ra"men vazgeçmedi"imiz 7

Haziran Pazar günü sizlerle

bulu!an “Geleneksel Pilav

Günü” etkinli"imizdi.

“P!lav Evde Yenecek, Gelenek Sürecek”
d!yerek günler önces!nde çıktı"ımız yolda

destekler!n!z !le !lerled!k ve 7 Haz!ran Pazar
günü “Get!r” sponsorlu"u !le P!lav paketler!n!z! s!zlere
ula#tırdık. $lk defa ve zorunlu olarak yapılan bu çalı#mada
h!çb!r aksaklık ya#anmamı# olması da
gün sonunda b!zler !ç!n gurur
ver!c!yd!.  P!lav Günü’nün co#kusunu
b!raz olsun anımsamak adına, saat
12:00’den !t!baren Youtube kanalımız
üzer!nden L!sem!z bahçes!nden
yaptı"ımız canlı yayında, Bertrand
Buchwalter (Galatasaraylılar Derne"!
fahr! üyes!, Fransa’nın $stanbul
ba#konsolosu), Hakkı Ak!l (104
Devres!, emekl! büyükelç!-danı#man),
Mel!h %abano"lu (112 Devres!, tar!hç!-
yazar), Okan Bayülgen (115 Devres!,
sahne sanatçısı, radyo ve telev!zyon
programcısı), Ayl!n Yazıcıo"lu (118
Devres!, execut!ve chef), Mer!ç Acem!
(131 Devres!, senar!st-oyuncu), Pınar
Erba# (138 Devres!, haber sp!ker!),

M!chele Cedol!n (142 Devres!, akadem!syen-Youtuber),
Arma"an Kırant’ın (152 Devres!, ö"renc!, as!stan #ef)
katılımları ve Damla Pehlevan'ın (137 Devres!), #arkıları !le
evler!n!ze konuk olduk. Aynı günün ak#amı !se “Galatasaray
L!ses! 150. Yıl Kutlama Kom!tes!” tarafından VTR Yapım’a
yaptırılan Mektep tar!h!m!z üzer!ne yapılmı# en kapsamlı
belgesel!n dünya pröm!yer!n! Derne"!m!z!n YouTube
kanalından gururla yayınladık ve 86. Galatasaray P!lav Günü
etk!nl!kler!m!z!, !lk 24 saatte 5.342 go !ru !ntu !lemeye ula#an bu
belgesel!m!z !le sonlandırdık.   

Sohbetlerimize yine Youtube ve Instagram

kanallarımız üzerinden devam ettik.

31 Mayıs’ta 106. Dönemden Gülgün Yaral Dur#en !le “Sosyal
$zolasyon Dönem!nde Sınav ve D!"er Kaygılar”, 4 Haz!ran’da
113. Dönemden Tolga Erem !le “Amer!ka’da E"!t!m Üzer!ne
Söyle#!”, 11 Haz!ran’da 139. Dönemden Ecem Tezel Aldanmaz
!le “Yen! Meslekler ve Yetk!nl!kler”, 18 Haz!ran’da 
121. Dönemden Selçuk Kumbasar !le “B!lg! $#lem Dünyasında
G!r!#!mc!l!k”, 20 Haz!ran’da L!sem!z emekl! ö"retmenler!nden
“M. Jean Mar!e Lacharpagne !le Galatasaray L!ses! Anıları”, 

21 Haz!ran’da “Babalar Günü”, 
23 Temmuz’da 124. Dönemden
Ara Koçunyan !le “Jamanak’ın
Dönü#üm Mücadeles!”, 
4 A"ustos’ta L!sem!z Müdürü Prof.
Dr. Vahdett!n Eng!n !le
“Galatasaray L!ses! Tar!h!”, 
27 A"ustos’ta 127. Dönemden
Tulga Ozan ve 117. Dönemden
Cenk Bulut !le “Kar!ye”, 22 Eylül’de
!se 125. Dönemden Dr. Yudum
Söylemez ve 118. Dönemden 
Prof. Dr. $pek Merç!l !le “$stanbul
Sözle#mes!, Toplumdan B!reye”
ba#lıkları !le s!zlerle bulu#tuk.  

S#MGE ARGÜDEN (127)

Zamanın tanı!ı olmak

CEM#YETTEN HABERLER
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Geçti!imiz dönemde üniversite tercihi yapacak olan

karde"lerimizi de unutmadık. 

11-12 Temmuz tar!h!nde “Ün!vers!te Terc!h Destek Platformu” adı
altında Zoom üzer!nden yaptı"ımız toplantılara katılan üyeler!m!z,
tecrübeler!n! aktararak terc!h yapacak olan karde#ler!m!ze yol
gösterd!ler. Ün!vers!te Terc!h Destek Platformu’nun hemen
sonrasında !se karde#ler!m!z !ç!n yen! b!r sohbet ser!s!ne ba#ladık
ve ülkem!z!n önde gelen ün!vers!teler!n!n rektör ve ö"ret!m
görevl!ler! !le sohbet ett!k. “Ün!vers!te Tanıtım Günler!” ba#lı"ı
altındak! sohbetler!m!zde, 16 Temmuz’da Sabancı Ün!vers!tes!
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Lebleb!c! ve Sabancı Ün!vers!tes!
E"!t!mden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Güner!’y!, 
20 Temmuz’da $stanbul B!lg! Ün!vers!tes! E"!t!m Danı#manı Özge
Alya’yı ve y!ne aynı gün B!lkent Ün!vers!tes! Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Atalar ve Provost Yardımcısı Prof. Dr. H!tay Özbay’ı
(113), 22 Temmuz’da Koç Ün!vers!tes! Prof. Dr. Umran $nan'ı, 
24 Temmuz’da Kad!r Has Ün!vers!tes! Rektörü Prof. Dr. Sondan
Durukano"lu Fey!z'!, 25 Temmuz’da ODTÜ Rektör Yardımcısı Doç.
Dr. Eren Kalay'ı, 29 Temmuz’da O !zyeg"!n U!n!vers!tes! Rekto !rü Prof.
Dr. Esra Genc#tu!rk'ü, 28 Temmuz’da Bo"az!ç! Ün!vers!tes! Rektörü
Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı a"ırladık. 

24 A!ustos tarihinde ise, 13. Sınıfa

geçen karde"lerimizi Cemiyet'te

düzenledi!imiz ak"am yeme!inde

a!ırladık.

19 Eylül’de !se kar!yerler!n!n ba#ında olan
karde#ler!m!z !ç!n 2. Dönem Mentorluk
Programı’nı ba#lattık. 19 Eylül’de Zoom
üzer!nden yapılan bu b!lg!lend!rme
toplantısı önces!ndeyse, 11 ve 13 A"ustos
tar!hler!nde, resm! Instagram hesabımız
@gscem!yet üzer!nden gerçekle#t!r!len
sohbette, !lk dönem Mentorluk Programı’na
katılan ment! ve mentorların tecrübeler!n!
d!nled!k.  

Her 19 A!ustos’ta oldu!u gibi bu yıl da aynı

tarihte unutulmaz müdürümüz Tevfik Fikret’i

kabri ba"ında andık. 

Sosyal mesafe tedb!rler! !le açık havada gerçekle#en törende,
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün her zaman dü#ünceler!n!
rehber aldı"ını bel!rtt!"!, 119 okul numarası !le 1888 yılı
mezunumuz, a"abey!m!z, #a!r, yazar ve dü#ünce !nsanı Tevf!k
F!kret’!n de"erler!n! ve b!zlere bıraktı"ı m!rası b!r kez daha
hatırladık.  

Yaz sonu yaptı!ımız en önemli etkinli!imizse

Mekteb-i Sultani Denizcileri’nin 18-20 Eylül

tarihleri arasında gerçekle"tirdi!i ilk trofesi oldu. 

Trofeye toplamda 16 tekneyle 46 L!sel! den!zc!m!z katılarak hep
beraber key!%! ve unutulmaz hatıralarla dolu 3 gün geç!rd!.
B!zlere katılımları !le destek veren tüm Galatasaraylılara, Yosun,
Mam!ta, Turkuaz, Congo, Akene, MyWay, Oysa, Luna,
Pescatore, Enk!du, La Bohème, True Blue, Gurur Den!z, Taj,
Aquachol!c ve Vamos tekneler!ne b!r kez daha sonsuz

te#ekkürler...  

Yine bu süre içinde, Derne!imize

ait hediyelik e"yaların satı"a

sunuldu!u cemiyettenal.com web

sitemizi de sizlerin hizmetine

açtık. 

S!par!#ler!n!z!n en geç b!r gün !ç!nde
kargoya ver!ld!"! alı#ver!#ler!n!zde, yurt
!ç!nde 100 TL ve üzer! alı#ver!#ler!n!zde
kargo ücret! de alınmamaktadır.  

Önümüzdek! dönemde her #eyden önce
sa"lıklı günlerde, yen!l!kler !le kar#ınızda
olab!lmek d!le"!yle…



SULTAN! DERG! • EK!M 20208

Tevf!k F!kret Salonu, 2020 yılının 29 Mayıs
günü, saat 21.00’de !lg!nç b!r olaya sahne
oluyordu. Galatasaraylılar Derne"! Türk!ye’de
ve belk! dünyada !lke !mza atmı#, “Galatasaray
Ödülü” tören! sanal b!r ortamda düzenlenm!#
ve yayınlanmı#tı. 

Pek çok Galatasaraylı, ekran, b!lg!sayar, tablet veya cep telefonları
üzer!nden bu sanal ödül tören!n! !lg!yle !zled!ler; "u kötü, bıktırıcı
ve !ç bunaltan salgın dünyasında, Galatasaray’ın sıcak duygularını
b!r kez daha h!ssetmek fırsatını buldular. Galatasaray’ın de#erler!
onları b!r kez daha kucakladı. Sarı kırmızı sahne ı"ıkları,
Galatasaray’ın kurucu !s!mler!n!n tabloları, Tevf!k F!kret
Salonu’nda ama hemen yanımızdaydılar.
Rej!s!nden sahne düzen!ne, tören!n
sunumundan sunucularına, belgesel
v!deolardan konu"macılara ve ödülün
sah!pler!n! bulmasına kadar her "ey
büyük b!r ba"arıyla yürütülmü"tü. 

Galatasaraylılar Derne#!, ödül sah!pler!
ve !zleyen Galatasaraylılar, daha önce b!r
benzer! ya"anmamı" b!r tören!
güzell!kler !çer!s!nde b!t!rd!. Ger!ye b!r
sıcak duygu !le b!r !lke !mza atmı"
olmanın haklı gururu kaldı.  2020
yılında Galatasaray Ödülü, medya
alanında ver!ld!. Ama medya dünyasında
ya"anılan büyük de#!"!m d!kkate
alınarak ödül, “Geleneksel Medya” dalında, büyük b!r yazar ve
usta b!r gazetec! olan Orhan Karavel!’ye, d!j!tal medya alanında
yaptı#ı öncü g!r!"!m! neden!yle !se “Yen! Medya” alanında Ru"en
Çakır’a ver!ld!.  

$lk ödül sah!b!n!n Daron Acemo#lu oldu#u Galatasaray
Ödülü’nün tar!hçes! !se epey esk!d!r ve b!rb!r!nden farklı
dönemlerde görev yapmı" Dernek yönet!mler!n!n sabırlı
eme#!yle bezenm!"t!r.  Galatasaraylılar, b!r “Galatasaray Ödülü”
kurulması projes!yle !lk kez 2005 yılında ba"kan seç!len Reha
B!lge ve arkada"larının çalı"ma programıyla tanı"mı"tı. B!r
Galatasaray Ödülü kurulmasındak! amaç, Galatasaraylılar
Derne#!’n!n düzenleyece#! b!r ödülün bütün Türk!ye’ye

yönelmes!yd!. Sadece Galatasaraylılar de#!l, b!l!m, sanat ve kültür
alanında ba"arılarıyla öne çıkmı" Türk vatanda"ları bu ödülün
sah!b! olab!lecekt!. 

Ancak açıkça söylemek gerek!rse, o dönem Galatasaraylılar
Derne#!’n!n ve Galatasaray cam!asının dı"ında, Galatasaraylılar
Derne#!’ne kar"ı gel!"t!r!lm!" b!r tutum sebeb!yle öncel!kler
de#!"m!"; Reha B!lge ve arkada"ları Derne#!m!z!n can yakıcı b!r
sorununa odaklanmı" ve ödül gerçekle"t!r!lemem!"t!.    

2011 yılında ba"kan seç!len Tevf!k B!lge !se “Galatasaray Ödülü”
projes!n! tekrar gündeme almı"tır. Tevf!k B!lge’n!n ba"kanlık
dönem!nde, !lk ödülün Tevf!k F!kret Salonu’nda Daron
Acemo#lu’na ver!lmes!yle b!rl!kte de “Galatasaray Ödülü” ya"ama
geç!r!lm!"t!r. 2013 yılında ba"kan seç!len Polat Beng!serp,

“Galatasaray Ödülü”nü devam
ett!rm!"t!r.  2019 yılında ba"kan
seç!len F!del Berber de, “Galatasaray
Ödülü”nün kurulu" amaçlarına sah!p
çıktı#ı kadar, kurumsalla"masına da
önem verm!", d!j!tal b!r dönü"ümün
öncülü#ünü yapmı", arkada"larıyla
b!rl!kte bu dönü"ümü ba"arıyla
gerçekle"t!rm!"t!r.  

Projen!n !lk ortaya atılı"ından
bugüne kadar geçen süre !çer!s!nde
Türk!ye çapında yankı yaratan b!r
olay olmaya, g!derek kurumsal n!tel!k
kazanmaya ba"ladı#ı b!r gerçekt!r.
Bunda, “Galatasaray Ödülü”nün,
gerek ödülü kazanmı" de#erl! kültür,

sanat, b!l!m ve !" !nsanlarıyla, gerekse seç!c! kurullarında görev
yapan saygın k!"!ler!yle b!rl!kte, c!ddî ve kurumsal b!r yapı
ed!nmes!n!n de rolü büyüktür.  Bu sev!nd!r!c! ve gurur ver!c! b!r
durumdur. Ama Galatasaraylılar Derne#! ve Galatasaraylıların
görev! burada b!tmemekte, yen! hede%er onları beklemekted!r. 

Bu hede!er" #öyle özetlemek mümkündür: 
1) Galatasaray Ödülü’nün daha da kurumsal b!r yapıya
kavu"ması. 
2) Ödülün Türk!ye’dek! tanınırlı#ının artırılması. 
3) Ödülün dünyada duyurulması ve tanınması. 
4) Galatasaray Ödülü’nün, dünya çapında, uluslararası b!r ödül
n!tel!#!ne kavu"turulması.   

Fidel Berber (123), Rus!en C !akır (112), Haluk Levent (113) 

REHA B!LGE (1972 YILI MEZUNU)

Bir projeden gerçe"e ve 

yeni hedeflere do"ru: 

Galatasaray ödülü
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Galatasaray Ödülü’nün uluslararası b!r n!tel!k kazanması, dünya
çapındak! !s!mlere ver!lmes!, 1908 yılında kurulmu" olan
Galatasaraylılar Derne#! !ç!n heyecan ver!c! b!r hedef, ülkem!z
Türk!ye !ç!n unutulmaz b!r katkı olacaktır. Böyle b!r hedef!
gerçekle"t!rmek, Türk!ye’de pek çok !lke !mza atan Galatasaray’a ve
Galatasaraylılar Derne#!’ne yakı"ır b!r hede$!r.

Bu arada, geçt!#!m!z dönemler boyunca ba"arıyla görev yapmı"
Galatasaray Ödülü seç!c! kurul üyeler!ne de kısaca b!r göz atmak,
anlamlı b!r kad!r"!naslık örne#! olacaktır. Çünkü Galatasaray
Ödülü’nün tar!hsel gel!"!m!nde ve ba"arısında, seç!c! kurul
üyeler!n!n özen!, c!dd!yet! ve sorumluluk duygusu çok öneml! b!r
rol oynamı"tır: 

2011 Yılı Galatasaray Ödülü 
• Ekonom! alanında: Daron Acemo"lu 
Dernek Ba"kanı: Tevf!k B!lge 
Seç!c! Kurul Ba"kanı: Reha B!lge  
Seç!c! Kurul Üyeler!: Günay Anla", Em!n Darendel!ler, 
Vahdett!n Eng!n, Tevf!k B!lge 
Uzman Üyeler: Prof. Dr. %ak!r Ersoy 
Prof. Dr. Asaf Sava" Akad , Prof. Dr. Hasan Ersel 

2012 Yılı Galatasaray Ödülü 
• Tıp alanında: Ahmet Gül 
Dernek Ba"kanı: Tevf!k B!lge 
Seç!c! Kurul Ba"kanı: Reha B!lge  
Seç!c! Kurul: Günay Anla", Vahdett!n Eng!n, Em!n Darendel!ler,
Tevf!k B!lge. Uzman Üyeler: Prof. Dr. %evket Ruacan 
Prof. Dr. Dursun Bu#ra, Prof. Dr. Hasan Yazıcı 

2013-2018 Yılları Galatasaray Ödüller! 
• Edeb!yat alanında: Hıfzı Topuz (2013)
• Sahne Sanatları alanında: Ferhan #ensoy (2014)
• Hukuk alanında: Ay$e I$ıl Ergüvenç Karaka$ (2015)

• D!plomas! alanında: #ükrü Elekda" (2016)
• Galatasaraylılık ba$lı"ı !le: Fuat D!r!ker (2017) 
Dernek Ba"kanı: Polat Beng!serp 
Seç!c! Kurul Üyeler!: Do#an Hasol, Al! S!rmen, Ceng!z Nayır,
Hülya U#ur Tanrıöver, Polat Beng!serp 

2019 Yılı Galatasaray Ödülü
• Edeb!yat alanında: Al! S!rmen 
Dernek Ba"kanı: Polat Beng!serp 
Seç!c! Kurul Üyeler!: Do#an Hasol, Ceng!z Nayır, Polat Beng!serp,
Nurper! Gaz!o#lu 

2020 yılı Galatasaray Ödülü 
• Geleneksel Medya alanında: Orhan Karavel!
• Yen! Medya alanında: Ru$en Çakır. 
Dernek Ba"kanı: F!del Berber 
Seç!c! Kurul Ba"kanı: Reha B!lge 
Seç!c! Kurul Üyeler!: Sa!t Mısırlıo#lu, Vahdett!n Eng!n, 
Reha Yolalan, Al! Ergur, Âl! K!rem!tç!o#lu, F!del Berber 
Uzman Üyeler: Ay"e Toy Par, Gülfem Say Sanver, Do#an Albayrak,
Murat Yetk!n 

“Galatasaray Ödülü” h!ç "üphes!z k!, ortakla"a b!r çabanın
ürünüdür. Dolayısıyla, Galatasaraylılar ve Galatasaraylılar Derne#!
üyeler! olarak, bu çabaya katkı yapan herkese b!r te"ekkür
borçluyuz. %!md! hedef daha güçlü, daha kurumsal ve uluslararası
boyuttak! b!r “Galatasaray Ödülü”dür ve bu hedef !ç!n çalı"mak
zamanıdır. 

REHA B!LGE

Galatasaraylılar Derne!" Esk" Ba#kanı 
1972 yılı mezunu 

Taylan Türkkan (141) Pınar Erba" (138), Fidel Berber (123) Eray Yazgan (126), Orhan Karaveli (81), Fidel Berber (123) 



J’ai quitté Istanbul et la Turquie à la fin

du mois d’août au terme d’une mission

dense et enthousiasmante de quatre

années. 

Je ne pouva!s toutefo!s pas part!r sans d!re « au revo!r » et
merc! à la communauté des Galatasaraylı et je su!s donc très
reconna!ssant au Prés!dent de l’Assoc!at!on des anc!ens, mon
am! F!del Berber, de m’avo!r proposé d’écr!re un mot dans
votre revue. 

Les moments que j’a! passés à vos
côtés, ces dern!ères années, ont été
parm! les plus marquants de mon
séjour en Turqu!e et je tena!s à vous
remerc!er chaleureusement pour
votre am!t!é et votre sout!en, sans
lesquels ma m!ss!on aura!t été très
d!"érente. 

La cr!se du Cov!d a un peu
compl!qué les rassemblements au
cours des dern!ers mo!s ma!s j’a! été
très honoré d’avo!r été !nv!té, aux
côtés d’anc!ens élèves, au prem!er
p!lav électron!que organ!sé en ju!n
dern!er à l’!n!t!at!ve de l’assoc!at!on,
dans les jard!ns du Lycée. 

Je garde auss! le préc!eux souven!r
des nombreux p!lavs plus
trad!t!onnels auxquels j’a! ass!sté,
des man!festat!ons organ!sées à
l’occas!on du 150e ann!versa!re de
la transformat!on de l’anc!en Lycée
!mpér!al et du 25e ann!versa!re de
la fondat!on de l’Un!vers!té, des
cérémon!es de rem!ses des
d!plômes à l’Un!vers!té et de
quelques matchs de l’équ!pe que j’a! eu la chance de su!vre au
stade, dont celu! déc!s!f (et un peu stressant) contre
Ba#ak#eh!r le 19 ma! 2019 ! Je n’oubl!e pas, non plus, le bal
organ!sé, en 2018 par Polat Beng!serp et celu! qu! s’est tenu
l’année su!vante dans les jard!ns du Pala!s de France. 

Mon adm!rat!on pour Galatasaray est anc!enne : je deva!s
avo!r une d!za!ne d’années quand j’a! rencontré mes prem!ers
Galatasaraylı, qu! éta!ent des am!s de mon père quand !l éta!t

en poste à Ankara et qu! m’!mpress!onna!ent beaucoup. Je me
rappelle auss!, dans ces mêmes années (j’éta!s au collège à
Ankara), des très beaux matchs entre Monaco et Galatasaray
dans le cadre de la L!gue des Champ!ons!

Cette adm!rat!on n’a fa!t que croître au fur et à mesure des
années où j’a! serv! à Ankara pu!s plus récemment, à Istanbul,
en tant que Consul général et au f!l de mes nombreuses
rencontres avec les anc!ens et de mes v!s!tes au Lycée et à
l’Un!vers!té.

Pour mo!, Galatasaray reste,
conformément à ce que le Sultan
Abdulaz!z ava!t souha!té au retour
de son voyage en France en 1867
une fenêtre ouverte sur la
“modern!té” et un symbole
d’excellence et d’ex!gence
académ!ques. J’a! toujours été
frappé par la l!berté d’espr!t et
l’audace des anc!ens de Galatasaray
qu! fa!t honneur à la max!me de
Tevf!k F!kret. J’a! auss! été
!mpress!onné par leur sens de la
sol!dar!té. 

Le lycée et l’un!vers!té sont auss!
devenus des symboles de l’am!t!é,
parfo!s tumultueuse ma!s toujours
ex!geante et s! préc!euse et
nécessa!re, entre la Turqu!e et la
France.

En vous renouvelant tous mes
remerc!ements, je forme tous les
vœux de bonheur et de succès à
tous les Galatasaraylı!

Yo!un ve heyecanlı

geçen dört yıllık

görevimi tamamlayarak "stanbul’dan ve

Türkiye’den a!ustos sonunda ayrıldım.

Ancak Galatasaraylılar cam!asına “au revo!r” ve “merc!”
demeden ayrılmam mümkün olamazdı. Galatasaraylılar
Derne$! Ba#kanı ve de$erl! dostum F!del Berber’e, derg!n!ze
bu kısa yazıyı yazmama !z!n verd!$! !ç!n müte#ekk!r!m.

Bertrand Buchwalter Sultani Balo açılı!ında, 2019.

SULTAN" DERG" • EK"M 202010

BERTRAND BUCHWALTER

Au Revoir et Merci!
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HO"ÇA KALIN! / AU REVOIR ET MERCI!

!u geçt"#"m"z yıllarda s"zlerle beraber ya$adı#ım anlar,
Türk"ye’de geç"rd"#"m en unutulmaz anlar arasında yer
alıyor. Dostlu#unuz ve deste#"n"z sayes"nde görev"m
bamba$ka boyutlar kazandı, bunun "ç"n hep"n"ze çok te$ekkür
eder"m. 

Son aylarda b"r araya gelmem"z Cov"d kr"z" neden"yle
güçle$m"$ olsa da geçt"#"m"z haz"ran ayında L"se’n"n
bahçes"nde düzenlenen "lk elektron"k P"lav’a davet ed"lm"$
olmaktan $eref duydum. 

Daha evvel katıldı#ım b"rçok geleneksel P"lav’ın hatırasını da
kalb"mde ta$ıyorum. Mekteb-" Sultan"’n"n kurulu$unun 
150. yıl dönümünü, Ün"vers"te’n"n kurulu$unun 25. yıl
dönümünü, katıldı#ım d"ploma törenler"n" ve canlı "zleme
$ansına sah"p oldu#um b"rkaç futbol maçını -özell"kle de 
19 Mayıs 2019’da Ba$ak$eh"r’e kar$ı oynanan bel"rley"c" ve
heyecanlı maçı- asla unutmayaca#ım. Sayın Polat Beng"serp
tarafından 2018’de düzenlenen balo ve ertes" yıl Fransa Sarayı
bahçeler"nde düzenlenen balo da en güzel hatıralarım
arasında yer alıyor.

Galatasaray’a olan hayranlı#ım esk"ye dayanıyor. Daha on
ya$ındayken babamın Galatasaraylı dostlarıyla Ankara’da

tanı$mı$ ve çok etk"lenm"$t"m. Keza Ankara’da geç"rd"#"m
ortaokul yıllarımda !amp"yonlar L"g"’nde Monaco-
Galatasaray kar$ıla$malarını dah" hatırlıyorum. 
Bu hayranlı#ım yıllar geçt"kçe, önce Ankara’da görev yaptı#ım
dönemde daha sonra da %stanbul’dak" Ba$konsoloslu#um
süres"nce, pek çok Galatasaraylıyla tanı$mamla ve gerek
L"se’ye gerek Ün"vers"te’ye gerçekle$t"rd"#"m sayısız
z"yaretlerle katlanarak arttı.

Ben"m "ç"n Galatasaray, Sultan Abdülaz"z’"n 1867’de Fransa’yı
z"yaret" sonrasında hayata geç"rmey" arzuladı#ı g"b",
ça#da$lı#a açılan b"r pencere ve b"r akadem"k mükemmel"yet
sembolü olmaya devam ed"yor. Galatasaraylıların açık
görü$lülü#ü ve cesaret" ben" da"ma çok etk"lem"$t"r.
Aranızdak" dayanı$ma duygusunu da her zaman büyük
takd"rle gözlemled"m.

Galatasaray L"ses" ve Ün"vers"tes", Türk"ye ve Fransa
arasındak" bazen çalkantılı ama da"ma güçlü ve de#erl"
dostlu#un s"mges" hal"ne gelm"$t"r.

S"zlere sonsuz te$ekkürler"m" y"nelerken, tüm
Galatasaraylılara, mutluluk ve ba$arı d"lekler"m" sunarım!

Fidel Berber, Bertrand Buchwalter’e fahri üyelik duyurusu sonrası Galatasaray rozeti takarken, 2019.



Ru!en E!ref Ünaydın’ın anılarında "lk Galatasaraylı den"zc"ler olarak adı
geçen Kemal N"yaz" ve Tevf"k #evket’"n Mekteb-" Sultanı den"zc"ler"’n"n
duayenler" kabul ed"lmes" gerek"r. Galatasaray Kulübü’nün den"zc"l"k !ubes"
kurulmadan önces"ne da"r b"r geçm"!" oldu$unu gösteren bu kayna$a
baktı$ımızda, Kemal N"yaz"’n"n be! altı teknel"k b"r Galatasaray f"losuyla
Marmara’ya açılmasının âdetten oldu$unu da ö$ren"yoruz. 1913 yılında Al"
Sam" Yen’"n g"r"!"m" ve Bahrey" Nazırı Cemal Pa!a’nın te!v"k"yle Kalamı!
kıyısında, Beau R"vage adlı ta! yalının kulüp lokal" olarak k"ralanması,
kulübün kurumsalla!ması ve den"zle "l"!k"s"n" der"nle!t"rmes"nde öneml" b"r
k"lometre ta!ıydı. O güne kadar kazanılan kupa ve !"ltler,  yalının gen"!
salonundak" v"tr"nlere yerle!t"r"ld" ve Galatasaray’ın hem müzec"l"k hem
den"zc"l"k tar"h" ba!ladı. 

Kemal N"yaz"’n"n “%lk günden ber" gem"m"n d"re$"nden Galatasaray
bayra$ını b"r defa b"le "nd"rmed"m.” sözünden "lham alarak harekete geçen
Mekteb" Sultan" Den"zc"ler" olu!umu 18 A$ustos 2019’da kuruldu. Gruptak"
her nes"lden Galatasaray L"ses" mezunlarının "lk g"r"!"m" Galatasaray
Müzes"’ndek" den"zc"l"k bölümünü yen"den derley"p bu köklü geçm"!"n
"zler"n"n topluca serg"lenmes"n" sa$lamak oldu. 2019’un "k"nc" yarısında
Galatasaray L"ses" ö$renc"ler" "ç"n b"r Den"zc"l"k ve Yelken Kulübü’nün
kurulmasıyla profesyonel Galatasaraylı hocalar genç Galatasaraylılara teor"k
dersler vermeye ba!ladı. Pandem" sebeb"yle çevr"m"ç" yapılan ell"ye yakın
sunum Mekteb-" Sultan" Den"zc"ler" Youtube kanalında yayımladı ve
den"zc"ler arasında sıkı b"r "let"!"m a$ı kuruldu. 

Dünyanın dört b"r köses"nde ya!ayan 188 Galatasaraylı den"zc"y" bulu!turan
WhatsApp grubu sayes"nde gerek tekn"k gerekse kültürel den"zc"l"k b"lg" ve
deney"mler"n"n payla!ımına olanak sa$layan olu!umun üyeler"
Galatasaraylılar Derne$" aracılı$ıyla tıpkı Kemal N"yaz" g"b" gönderden h"ç
"nd"rmed"kler" &amalarına kavu!tu. Mekteb-" Sultan" Den"zc"ler"’n"n son
etk"nl"$" "se 18-20 Eylül 2020 tar"hler"nde Bodrum-Kurucabuk-Sö$üt
ayaklarından olu!an trofe oldu. Ardında unutulmaz key"&" anılar bırakan
trofe sonundak" ortak d"lekler bu tür etk"nl"klere devam ed"lmes"
oldu$undan, 2020’n"n Ek"m ayında, %stanbul’da Kalamı!-Burgazada seyr"
planlandı. Galatasaray L"ses" Den"zc"l"k ve Yelken Kulübü ö$renc"ler"n"n de
davet ed"lece$" "k"nc" trofeye tüm Galatasaraylılar davetl".

SULTAN! DERG! • EK!M 202012

BERK KUTENG!N (123)

Trofe 2020
!lk trofede pruva neta,

rüzgâr kolayınaydı.
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Trofe. 18-20.9.2020 
Bodrum-Kurucabuk-Sö!üt

Katılan tekneler
Akene, Aquacholic, 
La Boheme, Congo, 
Gurur Deniz, Enkidu, Luna,
Mamita, My Way, Oysa,
Pescatore, Taj, True Blue,
Turkuaz, Vamos, Yosun,

Katılan denizciler
Yücel Köya!asıo!lu 87
Tamay Kural 93
Gündüz Nalbanto!lu 93
Erdal Muso!lu 97
Cemal Burnaz 98
Ne"et Üster 98
Hamdi Yasaman 98
Olgun Yenersoy 98
Derya Fidan 101
Ömer Ça!lar 108
Cem Demiray 106
I"ıl Kasapo!lu 106
Mehmet #"men 108
Nesimi Uçkunkaya 108
Çi!dem Uçkunkaya 109
Mehmet Önder 112
Ahmet Tanju Berk 113
#zzeddin Çalı"lar 113
Ahmet Cebeci 113
Serdar Eder 113
Etem Sönmezı"ık 113
Alp Berk 114
Ço"kun Kutbay 114
$ennur-Yüce Uyanık 114
Julie-Tunç Aytunç 119
Cumali Bilmece 119
Murat Alpa 119
Mehmet Erem 120
Fidel Berber 123
Berk Kutengin 123

Galatasaray Liseli deniz ve yelken tutkunlarının,
birbirleriyle her zaman ileti"imde olması amacıyla
kurdu!umuz "Mekteb-i Sultani Denizcileri"
Whatsapp ileti!im grubuna, denizcilikle ilgilenen
tüm Galatasaray Liselileri davet ediyoruz. Gruba
katılmak isteyenlerin, berk.kutengin@bnktextile.com
adresine ad, soyad ve devresini belirten bir e-posta
göndermeleri yeterli olacaktır. 
Sevgi ve saygılarımızla...

Denizcilikle ilgilenen tüm Galatasaray
Liselileri grubumuza davet ediyoruz.



Üyelik bilgilerinizi güncellemeyi unutmayın!

!çi"leri Bakanlı#ı Dernekler Yönetmeli#i de#i"ikli#i

sebebiyle, Dernekler Bilgi Sistemi’ne (DERB!S)

zorunlu olarak bildirmemiz gereken üye ADI,

SOYADI, TC K!ML!K NO ve MESLEK sütunlarındaki

eksik ki"isel bilgilerinizi güncellemenizi sizlerden 

rica ediyoruz. 

Derne#imizde kayıtlı mail adresiniz ile üyelik

sistemimize, https://fonzip.com/gsd web sitesi

üzerinden kolaylıkla giri" yapabilir, üyelik bilgilerinizi

güncelleyebilir, aidatlarınızı ödeyebilir, etkinlik,

kampanya ve ba#ı" fonlarımızı takip edebilirsiniz.

Foto#raf Galatasaraylılar Derne#i’nin “Mektep’te Bir Gün” kitabından alınmı"tır.

Üyelik 
bilgileriniz
güncel mi?



Tevf!k F!kret, farklı yönler!yle ele alınab!lecek b!r "a!r;
!nsanseverl!#!, do#ruluktan "a"mayan ç!zg!s!, örnek
e#!t!mc!l!#!, okul müdürlü#ü, ressamlı#ı g!b! b!rçok yanıyla
üzer!nde durulması gereken b!r k!"!l!k. Ben bu yazımda,
ölümünün 105. yılında onu “b!r haykırı"ın "a!r!” olarak
anaca#ım. Ben!, onu bu yönüyle anmaya götüren, Tevf!k
F!kret’!n umutsuz, karamsar; !nsanlardan ve gerçeklerden
kaçan Servet-! Fünûn Edeb!yatı’nın öncüsüyken b!le,
toplumsal konulardan bütünüyle kopmamı", b!r “haykırı"”ı
hep !ç!nde ta"ımı" olmasıdır. 

“Hasta Çocuk”, “Vagonda”,
“Ramazan Sadakası”, “Balıkçılar”,
“Nesr!n”, “Ver!n Zavallılara”
"!!rler!, her ne kadar Franço!s
Coppee !zler! ta"ısa da Servet-!
Fünûn’da yayımlandı#ında etk!l!
olmu" "!!rlerd!r. Servet-! Fünûn
toplulu#unun genel anlayı"ı dı"ına
çıkarak günlük ya"ama yönelen bu
"!!rlerde, Tevf!k F!kret’!n toplumun
alt kes!m!ndek! !nsanların
ya"adıkları zorlukları, çekt!kler!
sıkıntıları d!zeler!nde yansıttı#ını,
acıma duygusunu açıkça d!le
get!rd!#!n! görürüz. 

O#lu Halûk !ç!n yazdı#ı !lk "!!rler de Tevf!k F!kret’!n Servet-!
Fünûn Derg!s!’n! yönett!#! yıllara rastlar. Bunlar da
karamsarlıktan, gelecek kaygısından uzaktır. Tevf!k F!kret,
y!ne Servet-! Fünûn karamsarlı#ının, kötümserl!#!n!n
uza#ındadır. Halûk onu ya"ama ba#lamakta, daha ı"ıltılı b!r
“yarın”a (“ferdâ”ya) yöneltmekted!r. H!çb!r zaman sanatı
ya"amdan, toplumdan ayrı görmeyen "a!r, bu dü"ünces!n!
1900’de Servet-! Fünûn Derg!s!’nde "öyle açıklar: “Sanat !ahsî
olamaz; kend" !ahsı "ç"n âsâr-ı sanat vücûda get"renler bulunsa
b"le, sanatkârlar yalnız kend" !ahısları "ç"n tevl"d-" sanat
edenler de#"ld"r. O hâlde sanatkârın hayat-ı umumuy"den
ayrılmaması, b"lak"s onu tezy"n ve takv"ye etmas" lazım gel"r.”

Servet-! Fünûn’dan ayrılmadan önce yayımladı#ı bu
dü"ünceler ve Halûk !ç!n yazdı#ı "!!rler de göster!yor k! Tevf!k
F!kret’te de#!"!m b!rden ortaya çıkmamı"tır. Onun b!r
haykırı" "a!r! hâl!ne gelmes!n!n daha esk!ye g!den yanları,
bunların da ülken!n !ç!nde bulundu#u durumla !lg!s! vardır.
Haykırı"larının tonu, tanık oldu#u haksızlıkların "!ddet!ne

ko"ut olarak artacaktır. F!kret b!r acının, duyarlılı#ın ve
!ncel!#!n !nsanıdır. Bunların h!çb!r!, olumsuz bakılacak,
yadırganacak, ele"t!r!lecek özell!kler de#!ld!r. Aks!ne bunlar,
özell!kle de "a!r olmanın gerekt!rd!#! n!tel!klerd!r. Duyarlılık
ve !ncel!k olmadan der!nl!kl! "!!rler yazılamaz. F!kret’! d!#er
"a!rlerden ayıran en öneml! yanlardan b!r! de her
olumsuzlukla, haksızlıkla b!raz daha b!lenen bu duyarlılı#ıdır.
Evet, son derece !çl! b!r "a!rd!r; !ç!nde sürekl! b!r acıyı
b!r!kt!r!r. Ancak kend! !ç!nde ya"ayan b!r "a!r oldu#u kadar,

kend! dı"ındak! dertler! de dert
ed!nen b!r k!"!l!#e sah!pt!r.
“Rübâb’ın Cevabı”nda da söyled!#!
g!b!, onu !nleten elemler!n ço#u
ba"kalarınındır; aç, sef!l, k!mses!z
!nsanlarındır:

“Sen zanneder m"s"n k" ben"m hep
elemler"m? 
Heyhât! Ben nevâ"b-" eyyâmı
"nler"m!”

F!kret’!n !ç dünyası, k! buna b!r
anlamda "!!r dünyası da deneb!l!r,
ya"anan sıkıntılarla kabarır. Bu !ç
dünya, “sözüm kanundur” d!ye
d!reten yönet!c!ler!n baskıları ve

tal!hs!zl!#!n, k!mses!zl!#!n pençes!nde kıvranan halkın
!nlemeler!yle ta"ar, “Rübâb’ın Cevabı”nda bu !nlemelere
katılmamayı günah sayan, cesur ve gür b!r sese dönü"ür:

“Her !ekl-" "lt"kaamı helâl addeden, ‘Sözüm
Kaanun!’ d"yen tasallutu altında: ‘Öksüzüm,
Bedbahım, "!te k"msec"#"n hayrı yok bana;
Ben b"r zavallıyım!..’ d"ye pür !ehka-" bükâ 
$nlerken, artık "nlememek, hem de en cesur
En gür ses"mle "nlememek b"r günâh olur...”

Hayatında b!r kez olsun do#ruluktan uzakla"mamı", hak
b!ld!#! yoldan ayrılmamı" b!r!n!n, haksızlıklar kar"ısında
susmayıp karanlı#ı yırtarcasına haykırmasına "a"mamak
gerek. F!kret’!n bu özell!#!n! Ya"ar Nab! Nayır "öyle d!le
get!r!yor: “Erdeme bu derece â!ık, ba!kalarının dertler"ne bu
derece duyarlı b"r !a"r"n, tar"h"m"z"n en karanlık, en acıklı
devres"nde b"ze ne!el", !akrak !""rler bırakması gerçekten
anla!ılması güç b"r kar!ıtlık olacaktı.” 
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Bir Haykırı!ın "airi:
Tevfik Fikret

Tevf"k F"kret, yalnız anlattıkları,
gençl"#e, topluma yönel"k
"let"ler" "le anılacak, yalnız
bunlarla ya!atılacak b"r !a"r
de#"ld"r. Onun “ney" haykırdı#ı”
kadar, “ney", nasıl haykırdı#ı”
da öneml"d"r.
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B!R HAYKIRI"IN "A!R!: TEVF!K F!KRET

F!kret’!n haykırı"ları, Servet-! Fünûn sonrasında, özell!kle de II.
Me"rut!yet’!n !lanıyla daha da bel!rg!nle"!r. Bu arada "!!rler!n!n
sözcük kadrosu da de#!"meye ba"lar. $lk "!!rler!nde sıkça
rastladı#ımız “melâl” (hüzün), “!ht!zâz” (t!treme), “g!rye”
(a#lama), “muzl!m” (karanlık), “alâm” (elemler), “enîn”
(!nleyen), “hayâl-! sef!d” (beyaz hayal), “sûz!"-! felâket”
(felaket!n yakıcılı#ı), “derd-! n!hân” (g!zl! dert), “gam alud”
(gama bula"mı"), “g!rdab-ı gam” (gam g!rdabı), “zehr-! memat”
(ölüm zehr!) g!b! sözcük ve tamlamaların yanında, arka arkaya
sıralanan eylemler, sıfatlar ve ünlemler d!kkat! çeker. 

“Ramazan Sadakası” "!!r!nde “efend!ler” seslen!"! be", “so#uk”
sözcü#ü sek!z kez geçer. “So#uk” sözcü#ü !le fak!r b!r çocu#un
ya"adı#ı ortamın olumsuzlu#unu pek!"t!r!rken “efend!ler”
seslen!"!yle de b!z! b!r kar"ıtlı#a götürür. B!r yanda durmadan
geçen pek vakarlı efend!ler, b!r yanda soluk, "a"kın bakı"larında
haz!n b!r yalvarı" edasıyla her geçen “hayal”e çolak el!yle selam
veren yavrucak. Burada “hayal” sözcü#ü !le neler dü"ündürüyor,
ne çok "ey anlatıyor Tevf!k F!kret: $nsanların
sadaka vermeden, belk! de çocu#u h!ç
görmeden g!tmeler!, çocu#un gözünde hayale
dönmeler! ya da bu yavruca#ın kend!s!ne
yardım edecek b!r “hayal”e b!le muhtaç
olması...

“ ‘Efend!ler, ne olur, ben fak!r!m !"te...’ Sükût;
‘Efend!ler, acıyın...’ Pür-vakaar ü bî-ârâm
Efend!ler geç!yor; yavrucak soluk, mebhût
Nazarlarında haz!n b!r edâ-yı !st!rhâm,
Çolak el!yle ver!r her geçen hayâle selâm ”

Ne kadar etk!ley!c!, etk!ley!c! oldu#u kadar da
haz!n... Ya "a!r!n “âh” ve “ey” ünlemler!n!
b!rl!kte kullandı#ı "u d!ze, ya"anan kar"ıtlı#ın
aynası âdeta: “Çocuk harâb olacak; âh ey saâdetle” Ve !nsanları
bu zal!mce kar"ıtlı#a son vermeye, sıska, çıplak ve e#r! kollarıyla
yürekler! parçalayan hasta yavruca#ın !n!lt!ler!ne ortak olmaya
ça#ıran "a!r!n ses!: “S!z!nd!r !"te, ver!n, susturun bu hasta ses!!”
Tevf!k F!kret’!n bu kar"ıtlı#a, e"!ts!zl!#e kar"ı haykırı"ı, Halûk’a
seslen!"ler!nde de kar"ımıza çıkar. “Halûk’un Bayramı” adlı
"!!r!nde "a!r, !ster k! bayram herkes!n bayramı olsun. O#lunu bu
ses! duymaya, d!nlemeye davet eder: 

“... Evet, meserrett!r
Çocukların payı; lâk!n sev!nc!nle
Sev!nm!yor "u yet!m a#lıyor... Halûk d!nle!”

“Sabah Olursa” "!!r!nde "a!r!n haykırı"ları “efend!ler”den
uzakla"mı"tır. Artık bu seslen!"ler sadece Halûk’a de#!l, bütün
gençl!#e yönel!kt!r. Melâl!n yer!n! ne"e almı"tır, F!kret’!n
“gece”ler!n uzun sürmeyece#!ne, “sabah”ın olaca#ına da!r
!nancı tamdır. Yarının gö#ünün küçük güne"ler! olarak gördü#ü
gençler, b!rer b!rer uyanmalı ve gelece#!m!z !ç!n arzuladı#ımız
sonsuz aydınlanmayı get!rmel!d!r: 

“Evet, sabah olacaktır, sabah olur, geceler,
Tulû-! ha"re kadar sürmez; akıbet bu semâ,
Bu mâ! gök b!ze b!r gün acır; melûl olma.

Hayatta ne"’e güne"t!r, melâl !ç!nde be"er,
Çürür b!z!m g!b!... S!z, ey fezâ-yı ferdânın 
Küçük güne"ler!, artık b!rer b!rer uyanın! 
Ufukların ebed! !"t!yâkı var nûra.” 

Tevf!k F!kret, yalnız anlattıkları, gençl!#e, topluma yönel!k
!let!ler! !le anılacak, yalnız bunlarla ya"atılacak b!r "a!r de#!ld!r.
Onun “ney! haykırdı#ı” kadar, “ney!, nasıl haykırdı#ı” da
öneml!d!r. Tevf!k F!kret; konuya göre seçt!#! sözcük ve özgün
!mgelerle, b!l!nçl! ve yer!nde ses ve sözcük y!nelemeler!yle,
de#!"!k cümle örgüler!yle, olaya ve öyküye tesl!m olmadan,
düzyazının olanaklarını "!!re aktarmasıyla, kend! "!!r d!l!n! ve
b!çem!n! olu"turmu"tur. Bu özell!kler, F!kret’!n söyled!kler!ne
büyük b!r etk!leme gücü katmı"tır. 1915’te b!r ak"amüstü,
A"!yan’dak! de%er!, “b!r F!kret hayranı” olarak !mzalayan
Mustafa Kemal de gücünü, !nancını F!kret’!n d!zeler!nden
almı"tır. “Zaten her "ey unutulur. Fakat b!z her "ey! gençl!#e
bırakaca#ız. O gençl!k k! h!çb!r "ey! unutmayacaktır; gelece#!n ı"ık

saçan ç!çekler! onlardır. Bütün umudum
gençl!kted!r!” (1919, Mazhar Müf!t Kansu,
E.Ö.K. Atatürk’le beraber, C!lt: II, s. 471-472)
d!yerek, umudun kayna#ını gençl!kte bulan
Atatürk’ün seslen!"!, arzularının temel!ne
aydınlanmayı koyan, korkuların gölges!nden
uzakla"ıp ı"ık !ç!nde kurtulu"a ko"mayı
gençlerden !steyen F!kret’!n seslen!"! !le
aynıdır; “Sabah Olursa” "!!r! bu d!lekle b!ter:

“Tenevvür... asrımızın !"te rûh-! âmâl!;
S!l!n bulutları, s!lk!n zılâl-! ehvâl!, 
Z!yâ !ç!nde ko"un b!r halâs-! me"kûra
Üm!d!m!z bu: ölürsek b!z, ya"ar mutlak
Vatan s!z!nle, "u z!ndan karanlı#ından uzak!” 

Günümüzde hâlâ güncell!#!n! koruyan “kadına "!ddet” konusu
da Tevf!k F!kret’!n haykırı"larında yer!n! alır. “Elbet sef!l olursa
kadın, alçalır be"er” d!yen "a!r, “Hem"!rem #ç!n” "!!r!nde, genç
ya"ında ölen kız karde"!n!n, kocasının ve onun a!les!n!n el!nden
neler çekt!#!n! anlatarak, zulme u#ramı" k!mses!z kadınların
savunmasını yapar. Bu d!zelerde onun haykırı"ı kadını
alçaltanlaradır, kadın !ncel!#!nden yoksun olanlaradır. Kadın
!ncel!#!n!n, güzell!#!n!n, onurunun yok ed!l!"! yen! de de#!ld!r: 

“Sen ölmed!n, sen! öldürdüler, zavallı kadın!
Öldürdüler...
Bu hem de bugün, "!md! olmadı;
Çoktan gömüldü hüsn-! "ebâbın, zerâfet!n,
Kalb!n, kadınlı#ın, "eref!n, !st!rahatın.”

Zavallı çocukların, k!mses!z kadınların dertler!n! haykıran
F!kret’!n d!zeler!, Servet-! Fünûn sonrasında daha açık ve sett!r.
Bu haykırı"lar, “S!s” "!!r!nde $stanbul üzer!nden yönet!me
yönel!r çünkü bu dertler!n, haksızlıkların kayna#ı da dönem!n
baskılarıdır. Baskıların "!ddet!yle haykırı"lar o kadar üst
perdeden gel!r k! bunların A"!yan’dan geld!#!n! anlamamak
mümkün de#!ld!r. Doruklardan yankılanan ses, $stanbul’u örten
s!s!n üstüne !nmekted!r. Gerçekten de tıpkı F!kret g!b!,
haykırı"ları da doruklardadır “S!s”te. 
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Seksen dokuz d!zeden olu"an "!!r!n kırk d!zes! “ey” ünlem!yle
ba"lar. Bu d!zeler de yetmez "a!r!n haykırı"larına, on yed! kez de
d!ze !çler!nde “ey” ünlem!yle haykırır F!kret. On !k! d!zen!n her
b!r!nde !k! kez kullanır bu ünlem!. Bu "!!r!n sonunda "a!r!n
çocuklara seslen!"!, "!!r!m!z!n en etk!ley!c! d!zeler!ndend!r: “Ey
k!mses!z âvâre çocuklar... Hele s!zler, / Hele s!zler...”

Aslında “S!s”te kötülenen, yüzüne haykırılan #stanbul de$!l,
dönem!n baskıcı tutumudur. %a!r yed! yıl sonra yazdı$ı “Rücû”
"!!r!nde; “Hayır, hayır, sana râc! de"!l bu tel’!nat” (Hayır,
hayır, bu lanet etmeler sana a!t de$!l) d!yerek bu durumu
bel!rtecekt!r. 

Tevf!k F!kret’!n haykırı"larının !"!t!ld!$! "!!rler!nden b!r! de
“M!llet #arkısı”dır. Okuyanda b!r mar" etk!s! yaratan bu "!!rde
d!l!n harekete geç!r!c! gücü, ünlemler, sözcük y!nelemeler!
ustaca kullanılmı"tır. %a!r, haksızlıklara kar"ı kanun ve devlet
arayı"ını, ama bulamayı"ını, soru cümleler!yle b!rle"t!r!p
haykırmaktadır:  “Haksızlı"ın envâını gördük... Bu mu
kaanun?  / En gamlı sefaletlere dü$tük... Bu mu devlet?”

Bu arayı"ın ardından "a!r y!ne m!llete döner ve "a!r!n
haykırı"ları sıkça tekrarlanan son d!zelerde yankılanır:  “M!llet
yoludur, hak yoludur tuttu"umuz yol; / Ey hak, ya$a, ey sevg!l!
m!llet, ya$a... var ol!” 

Tevf!k F!kret’!n seslen!"ler! k!m! zaman b!reysel b!r ça$rıdır
ama o b!rey, bütünü tems!l eder. “Promete” "!!r!nde oldu$u g!b!
ça$rı, ı"ı$ın ve !lerlemen!n özlem!n! çeken b!r b!l!nmez
kahramana yönel!kt!r; ama o kahraman F!kret’!n gözünde
ülken!n bütün gençler!d!r. Ça$rı artık evrensel olana do$ru
yankılanmaktadır. Gençler, yeryüzünde ger!l!$!, karanlı$ı,
m!sk!nl!$! ortadan kaldıracak, vücudu besleyecek ne varsa, tıpkı
Promete g!b! bütün tehl!keler! göze alarak, !nsanlı$ın h!zmet!ne
sunacaklardır:

“B!r gün "u hastalıklı vatan canlanırsa...
Ey Mü"tâk-ı feyz ü nûr olan âtî m!llet!n
Meçhul elektr!kç!s!, aktâr-ı f!kret!n
Yüklen, get!r -ne varsa- b!raz meskenet-f!ken,
B!r parça rûhu, benl!#!, !drâk! besleyen
Esmar-ı bünye-hîz!n!; bo" durmasın el!n.
Gör dâîma önünde esâtîr-! evvel!n
Gökten dehâ-yı nârı çalan kahramânını...”

Umutlarının kırıldı$ı, hayaller!n!n karardı$ı anlarda ünlemler!
de de$!"!r Tevf!k F!kret’!n. “Ey”ler!n yer!n! “eyvâh”lar,
“heyhât”lar alır, haykırı"lar !çe yönel!r. %a!r, büyük umutlarla
kar"ıladı$ı 1908 Me"rut!yet!’n!n de yava" yava" bozuldu$unu
görerek üzülmekted!r. “Doksan Be$e Do"ru”da, bu üzüntüyle
#tt!hat ve Terakk!’ye kar"ı tutumunu ortaya koymakta,
“Rübâbın Cevabı”nda !se bu s!yas! tavır alı"ın gerekçes!n!
açıklamaktadır. F!kret, “Kopsun sen! -b!r hak d!ye- alkı$layan
eller!” d!zes!yle b!t!rd!$! “Doksan Be$e Do"ru” "!!r!nde, onlarca
yılın hayal kırıklı$ını, keder!n!, p!"manlı$ını !k! “heyhât”
ünlem!yle haykırır: 

“Heyhât! Otuz üç yıl, otuz üç yıl bütün ekdâr,
Heyhât... Ne b!r ders, ne b!r f!kr-! mukarrer!”

“Hân-ı Ya"ma” "!!r!nde de F!kret, #tt!hatçılara seslen!r ama bu
kez seçt!$! sözcük farklıdır. Bu "!!r!nde, onlara “Ramazan
Sadakası”nda açlık ve sefalet !ç!ndek! !nsanlara duyarsız
kalanlar !ç!n kullandı$ı “efend!ler” sözcü$üyle haykırır. Elbette
bu seslen!"te b!r !$neleme de söz konusudur. Türkçen!n aruzla
kullanılmasındak! ustalı$ın açıkça görüldü$ü bu "!!r, b!l!nçl!
sözcük y!nelemeler!yle de d!kkat çeker. “Hân-ı Ya"ma”da
F!kret, “efend!ler” sözcü$ünü dokuz kez kullanır, “y!y!n”
sözcü$ünü y!rm! kez kullanmakla yet!nmez, yemek eylem!yle
!lg!l! d!$er sözcükler! de arka arkaya sıralar: 

“Bu harmanın gel!r sonu, kapı"tırın g!derayak!
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!
Bugünkü m!deler kav!, bugünkü çorbalar sıcak,
Atı"tırın, tıkı"tırın, kapı" kapı", çanak çanak...
Y!y!n efend!ler y!y!n, bu hân-ı pür-nevâ s!z!n,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar y!y!n!”

Tevf!k F!kret’!n b!r “haykırı" "a!r!” oldu$u daha b!rçok "!!r!yle
örneklend!r!leb!l!r. Son örne$!, onun “bugünün gençler!ne”
!thaf ett!$! “Ferdâ” "!!r!nden vermek, “Gençler, bütün ümmîd-!
vatan $!md! s!zded!r” d!yen "a!r!n anısına daha uygun
dü"ecekt!r. F!kret; bu "!!rde gayretl!, vatansever gençlere
seslen!rken y!ne “ey” ünlem!ne döner, “ey genç, unutma k!”
ded!$! gençlere yarını (ferdâ) arma$an eder çünkü gelece$!m!z
!ç!n onlardan daha güvenl! b!r kale yoktur. Ancak gençler!n de
yer!nde durmaması, sürekl! d!d!nmes! gerek!r: 

“U#ra", d!d!n, dü"ün, ara, bul, ko", atıl, ba#ır-
Durmak zamanı geçt!, çalı"mak zamanıdır!”

Onun mezunu oldu$u ve müdürlük yaptı$ı b!r okulda
çalı"manın onurunu ya"ayan b!r ö$retmen olarak Tevf!k F!kret’!
ölümünün 105. yılında saygıyla ve m!nnet duygularıyla
anıyorum. Bu yazıyı, Tevf!k F!kret’!n gelece$!n umudu olarak
görüp çok sevd!$! Mekteb-! Sultan!’n!n gençler!ne, her yıl
yüzlerces!n! yarınlara u$urladı$ımız ö$renc!ler!me, aynı
duygularla ve a"a$ıdak! d!zelerle arma$an ed!yorum:

“Kırılıp !nc!nmed!k,
Bu sevdâ ned!r?
Daha dün ‘merhaba’ dem!"t!k,
Bu elvedâ ned!r?
S!z de de#!lsen!z,
F!kret’!n anlattı#ı ‘Ferdâ’ ned!r?” 

Yararlanılan Kaynaklar:
Tevf!k F!kret, Ya"ar Nab! Nayır, Varlık Yayınları, 1995, $stanbul
Tevf!k F!kret, Memet Fuat, De Yayınev!, Ek!m 1979, $stanbul
Edeb!yatımızın $ç!nden, Mehmet Kaplan, Dergâh Yayınları, 1978, $stanbul
%a!rlere Ölüm Yok, Oktay Akbal, Özgür Yayınları, %ubat 1994, $stanbul
P!r Sultan Abdal’dan Onat Kutlar’a, Konur Ertop, Ça#da" Yayınları, $stanbul
$ler!c!l!k ve Ger!c!l!k Kavgasında Tevf!k F!kret, Sab!ha Sertel, Hür Yayınları, 
Aralık 1969, $stanbul / 20. Yüzyıl Türk %!!r!nde 5 %a!r, Saadett!n Kaplan, Mar!fet
Yayınları, 1996, $stanbul
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Çorlulu Al! Pa"a’ya olan !lg!m Galatasaray’ın kurucusu Sultan 2’nc!
Bayez!d !le !lg!l! olarak ara"tırmalar yaptı#ım esk! yıllara kadar ger!
g!der. Ama b!r türlü el!m varıp hem Türk tar!h! hem de Galatasaray
ve Galatasaraylılar tar!h! bakımından çok önem ta"ıyan bu esk!
dönem Galatasaraylısı hakkında b!r yazı yazamamı"tım. “Sultanî”
derg!s! bana bu fırsatı verd!#! !ç!n Galatasaraylılar Derne#!’ne te-
"ekkür ed!yorum.

1670 yılında do#du#u dü"ünülen Çorlulu Al! Pa"a’nın, 26 Aralık
1711’de öldü#ü b!l!nmekted!r. Çorlulu Al! Pa"a Galatasaray’ın 17.
yüzyılda yet!"t!rd!#! b!r devlet adamıdır. “Devlet adamı” n!teleme-
s!n! burada do#ru anlamda ve b!lerek kullanıyorum çünkü o sıra-
dan b!r rütbe ve makam sah!b! de#!ld!r. U$u, hede%er!, yaptıkları
veya yapmak !sted!kler!yle Çorlulu Al! Pa"a tar!h!m!zde t!t!zl!kle
!ncelenmes! gereken b!r k!"!d!r. Çor-
lulu Al! Pa"a hakkında yapılmı" ça-
lı"maların sayısı ne yazık k! çok
sınırlıdır ve bunlar da son yılların
ürünüdür. Ancak &mparatorluk Dö-
nem! tar!hç!ler!n!n anlatılarında
Çorlulu Al! Pa"a’nın adına ve yaptık-
larının !z!ne rastlarız.

17. yüzyılın sonlarında Galatasa-
ray’da e#!t!m almı" ve oradan yet!"en
Çorlulu Al! Pa"a, kend!s!n! sıradan
rütbe ve makam sah!pler!nden ayı-
ran pek çok özell!#e sah!pt!r. Hedef-
ler!nden, yaptıklarından ve yapmak
!sted!kler!nden; Çorlulu Al! Pa"a’nın
!ç!nde ya"adı#ı 17. yüzyıl dünyasını, bu yüzyılda ya"anılan büyük
de#!"!kl!kler!, &mparatorluk’un kar"ıla"maya ba"ladı#ı dev sorunları
ve tehl!keler! çok !y! kavradı#ını bugün ger!ye bakıp onu !nceled!-
#!m!zde çok !y! göreb!l!yoruz. 

E!er tar"hç" Hal"l #nalcık ve Çorlulu Al" Pa$a’nın ya$amı hak-
kında yapılan çalı$malar do!ruysa, Galatasaray’ın tar"htek" ge-
l"$"m" bakımdan Çorlulu Al" Pa$a’nın "st"snaî b"r yere sah"p
oldu!unu, gec"kerek de olsa bugün kabul etmek zorundayız.1

Ayrıntılarını daha a"a#ıda görece#!m!z g!b!, Çorlulu Al! Pa"a’nın
“Enderun”da ba"lattı#ı b!r süreç, daha sonra Galatasaray’ın &mpa-
ratorluk h!yerar"!s! !çer!s!ndek! konumunun yükselt!lmes!nde etk!l!
b!r rol oynamı"tır. Bu yükselt!lmeyle ba"layan süreç sayes!nde Ga-
latasaray belk! de tar!h!n tozlu yaprakları arasında unutulup g!t-

mekten kurtulmu"; 1481’de kurulan okulun, 1868’de “Sultanî” ve
Cumhur!yet dönemler!ne ula"masının önü açılmı"tır.

Gen"$ u%u ve stratej"k öngörüsüyle Çorlulu Al" Pa$a’nın d"kkat
çekt"!" b"r alan Rusya konusudur. Çünkü 17. yüzyıldan ber" Tür-
k"ye’n"n kar$ıla$tı!ı en çet"n sorunların ba$ında hep Rusya yer
almı$tır.

Özell!kle Çar 1’!nc! Petro’nun tahta geçmes!nden sonra !vme kaza-
nan Rus yayılmacılı#ı sadece bugünkü Türk!ye de#!l, Karaden!z, o
zamanlar Türkçe konu"ulan Kırım ve Türkçe konu"ulan daha gen!"
b!r co#rafyada yıkıcı sonuçlara yol açmı"tır. &"te tam bu noktada
Çorlulu Al! Pa"a, Çar 1’!nc! Petro ve Rus tehl!kes!ne kar"ı b!l!nçl!
b!r dı" !tt!fak pol!t!kasının temeller!n! atmayı hede%em!" ve uzun

er!ml! b!r Rusya stratej!s!n! uygula-
mak !stem!"t!r. Çorlulu Al! Pa"a’nın
stratej!k u$u ne yazıktır k! &mpara-
torluk seçk!nler! ve özell!kle döne-
m!n hükümdarı Sultan 3’üncü
Ahmet tarafından engellenm!", uzun
dönemde kazanan Rusya olmu"tur. 

Den"zler ve donanma, Çorlulu Al"
Pa$a’nın pol"t"k ya$amında öne
çıkan ba$ka b"r özell"kt"r. 

Avusturya, Rusya, Fransa ve &ng!l-
tere 17. yüzyılın yen! yükselen güç-
ler! olarak dünyaya, dolayısıyla da
Türk!ye’ye meydan okumaktadır.

Çorlulu Al! Pa"a’nın bu tehd!d! !y! ve do#ru b!r noktadan anlamı"
olması takd!r ed!lmes! gereken b!r konudur ve onun, donanmanın
yen!lenmes! !ç!n neden c!dd! b!r çaba !çer!s!ne g!rd!#!n! açıklar.
Yükselen güçlere kar"ı koyab!lmek yetene#!n!n güçlü b!r donan-
maya sah!p olmaktan geçt!#!n! Çorlulu Al! Pa"a !y! anlamı"tır. Do-
layısıyla donanmanın güçlend!r!lmes! onun !ç!n büyük önem ta"ır.
Donanmanın güçlend!r!lmes! !ç!n yen!lenmes!, yen!lenmes! !ç!nse
ülke !çer!s!nde yen! b!r gem!c!l!k altyapısının kurulması ancak bü-
tüncül b!r yakla"ımla gerçekle"ecek b!r konudur. Çorlulu Al! Pa"a
!"te bu noktada da bütüncül b!r donanma pol!t!kasının sah!b! ola-
rak kar"ımıza çıkmaktadır.

Yen" b"r donanma "ç"n ver"len mücadele "se "ster "stemez sanay"-
le$me "ç"n de adımlar atmayı gerekt"rmekted"r ve Çorlulu Al" Pa-
$a’nın bu alanda da b"rtakım "lklere "mza attı!ını görmektey"z.

REHA B!LGE (1972 YILI MEZUNU)

!ktidarda Bir Galatasaraylı Vezir:

Çorlulu Ali Pa"a

"Çorlulu Al! Pa"a, 17.c! yüzyıldan 
18.c! yüzyıla geçerken Galatasaray'ın 
yet!"t!rd!#! seçk!n b!r devlet adamı; 
tar!hte !z bırakmı" b!r Galatasaraylıdır.
Bugüne kadar ne yazık k! pek tanımadı-
#ımız Çorlulu Al! Pa"a'nın anlatısı, 
b!r Galatasaraylının ba"arılı ama sonu
haz!n b!tm!"  ya"am öyküsüdür…"
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ÇORLULU AL! PA"A – !KT!DARDA B!R GALATASARAYLI VEZ!R

!ler"k" yıllarda hırslı, öz güven" yüksek, önüne çıkan fırsatları "y" de-
#erlend"ren b"r k"$" olarak "zled"#"m"z Al" Pa$a, Çorlu’da küçük b"r
ç"%ç" a"les"n"n çocu#u olarak dünyaya gelm"$t"r. Daha çocukluk ya$-
larından "t"baren berber çıraklı#ı yaparak ya$am kavgasını sürdüren
Çorlulu Al"’n"n ya$am ç"zg"s" b"r anda de#"$ecekt"r. Çorlulu Al"’n"n
ya$am ç"zg"s"n" de#"$t"recek k"$", Sultan 2’nc" Ahmet’"n kapıcıba$ısı
Türkmen Kara Bayram A#a’dır. Çocu#un zekâsını be#enen Türk-
men Kara Bayram A#a, Çorlulu Al"’y" evlat ed"n"r ve e#"t"l"p yet"$-
t"r"lmes" "ç"n Galatasaray’a ver"r.2

Galatasaray’da aldı#ı e#"t"m Çorlulu Al"’n"n kar"yer"nde b"r "lk
adımdır. Oradak" ba$arısıyla göz dolduran bu genç Galatasaraylı,
daha üst düzey b"r e#"t"m "ç"n Topkapı Sarayı’nın Enderun bölü-
müne kabul ed"l"r. Orada artık devlet h"zmet"ndek" kar"yer" ba$la-
mı$tır. Çorlulu Al", Topkapı Sarayı’nda önce “Seferl" Ko#u$u”na
sonra “Has Oda”ya geçerek !mparatorluk’un tam "kt"dar merkez"n-
dek" "lk basamakları çıkacaktır.

Alçak gönüllü, belk" yoksul veya en azından yüksek sını&ara a"t ol-
mayan a"le köken"yle Çorlulu Al" Pa$a’nın kar"yer" ve yüksel"$" daha
sonra da pek çok örnekler"n" görece#"m"z Galatasaraylı ya$am öy-
küler"n" andırmaktadır. Toplumun alt ve orta kes"mler"nden gelen
n"ce çocuk, özell"kle Cumhur"yet Dönem"’n"n Galatasarayı’nda al-
dıkları e#"t"mle yetenekler"n" gel"$t"rmek ve yüksek b"r kar"yer elde
etmek fırsatını yakalamı$tır. 

1699 yılında e#"t"m"n" b"t"r"p, devr"n hükümdarı 2’nc" Mustafa’nın
“r"kabdârı” (özeng"c"ba$ı) olarak atanması, Çorlulu Al"’n"n hızla
yükselecek yıldızına b"r "$arett"r. Hemen ardından onun y"ne, 2’nc"
Mustafa’nın hemen yanı ba$ında, b"r üst rütbe olan “çuhadar-ı
hassa” görev"ne yükselt"ld"#"n" görürüz. Artık hükümdara "y"ce
yakın b"r görevde olması onun sev"l"p desteklend"#"n"n b"r bel"rt"-
s"d"r.

Çorlulu Al"’n"n h"zmet"ne adandı#ı Sultan 2’nc" Mustafa, gen"$ dü$-
ler"n ve gerçekle$meyen hede&er"n adamıdır. Babası 4’üncü Meh-
met g"b" b"r “avcı” olarak de#"l, esk" ataları g"b" b"r “fat"h” olarak
anılmak "stemekted"r. Hemen yakın b"r tar"hte, 1683’te Türk"ye II.
V"yana Sefer"’n" ve bozgunu ya$amı$tır. 1683 bozgununun artçı dal-
gaları henüz durulmamı$ ve Avrupa dengeler"n" sarsmaya ba$la-
mı$tır. Ancak, yukarıda da söyled"#"m g"b", 2’nc" Mustafa’nın
dü$ler" gen"$t"r ve V"yana yen"lg"s"n"n bozgun ps"koloj"s"n" düzelt-
mek "stemekted"r. O nedenle barı$ de#"l sava$ "steyecekt"r 2’nc"
Mustafa. Zenta yen"lg"s"yle sonuçlanan III. V"yana Sefer"’n" ba$lat-
ması bu anlayı$ının b"r sonucudur. Zenta yen"lg"s"n"n sonucu "se
1699 yılında yapılan Karlofça Antla$ması’dır.

Karlofça Antla$ması 1699 yılının ocak ayında, Türk"ye, Avusturya,
Vened"k ve Leh"stan arasında "mzalanmı$tır ama sahne ger"s"nde
ve oyunun tam "çer"s"nde, Hollanda, !ng"ltere, Fransa ve Rusya da
yer almaktadır. Karlofça Belges" Türk"ye "ç"n tam b"r tesl"m antla$-
ması olmamakla b"rl"kte, Pax-Turc"ca veya !mparatorluk hegemon-
yasının sarsılıp sona erd"#"n" belgeleyen b"r antla$madır. 

Karlofça görü$meler"n" yürüten Türk heyet"n"n ba$ında tam yetk"l"
elç" sıfatıyla Re"sülküttap Ram" Mehmed Efend" ve Aleksander
Mavrokordato yer almaktadır. Çorlulu Al"’n"n 2’nc" Mustafa’nın ya-
nındak" özeng"c"ba$ı (r"kabdâr) görev"n" yüklenmes"n"n tar"h" "se

1699 yılının $ubat ayıdır. Yukarıda adı geçen Ram" Mehmed Efend"
"se zaman "çer"s"nde Çorlulu Al" Pa$a’nın amansız rak"pler" arasın-
dak" yer"n" alacaktır.

Sultan’a bu kadar yakın olmak, rak"pler kazanmak, tehl"kel" ve r"skl",
aynı zamanda ö#ret"c"d"r de. N"tek"m Çorlulu Al"’n"n bu fırsatı "y"
de#erlend"rd"#", özell"kle yen" yükselen güçler konusunda z"hn"n"n
uyandı#ını, yükselen güçler", neden yükseld"kler"n", güçler denge-
s"ndek" de#"$"kl"kler" "zley"p yorumladı#ı bell"d"r. Yabancılarla ya-
pılan görü$meler"n kenarında yer almakla b"rl"kte Çorlulu Al" yava$
yava$ dönem"n dı$ pol"t"kasını, kuralları ve "$ley"$"n" ö#renmekte-
d"r. 

N"tek"m Çorlulu Al", Karlofça Antla$ması’nın devamı olarak 1699
yılının aralık ayında Fransızlarla yapılan görü$melerde patlayan b"r
skandalın tanıkları arasındadır. Bu görü$meler sırasında Fransız el-
ç"s", o güne kadar rastlanmamı$ b"r küstahlıkla 2’nc" Mustafa’nın
kabul tören"ne s"lahıyla g"rmek "stem"$t"r. Bu davranı$ı sadece Fran-
sız elç"s"n"n b"reysel b"r saygısızlı#ı olarak de#"l, yen" b"r güç olarak
yükselen Fransa’nın, Türk"ye’ye kar$ı s"mgesel b"r güç göster"s" ola-
rak dü$ünmek daha do#rudur.3 Çorlulu Al"’n"n tanık oldu#u bu
olay, yen" ortaya çıkan Avrupalı güçler"n "ler"de bol bol yapmayı de-
neyecekler", d"plomat"k "ncel"kten yoksun davranı$ların da "lk ör-
nekler" arasındadır. Bu ve benzer"  gözlemler Çorlulu Al" Pa$a’nın
dünyaya bakı$ açısının pek"$mes"ne ve yabancı güçler kar$ısındak"
pol"t"k b"l"nçlenmes"ne yardım etm"$ olmalıdır.

B"r sonrak" a$amada Çorlulu Al"’n"n öz güven" artmı$, kar$ısına
çıkan yen" b"r yükselme fırsatını çok "y" de#erlend"rm"$t"r. Sultan’ın
sevg" ve güven"n" tam kazanmı$ olmalı k" 2’nc" Mustafa’dan “s"lahtar
a#a” görev"n"n kend"s"ne ver"lmes"n" "stemekten çek"nmez. Tar"h
yazıcılı#ımızda etk"ley"c" b"r yer tutan S"lâhdar Fındıklılı Mehmed
A#a’nın yazdı#ına göre, Çorlulu Al" “R!kâb-ı humâyunda benden
eyükapu kethüdâsı !sters!z? -(!ster m!s!n!z?)-” demekten çek"n-
mez.4 Sultan bu "ste#" kabul etm"$ ve onun onaylamasıyla 15 Ek"m
1700 tar"h"nde Çorlulu Al" s"lahtarlık makamına atanmı$tır.5

Aynı yılın olaylarını anlatırken Fındıklılı Mehmed A#a, Galatasa-
ray’ın çevres"nde çıkan b"r yangını da b"ze aktarmayı unutmaz. Fın-
dıklılı Mehmed A#a’nın dey"$"yle: “"rtes! penç-#enb!h -(per#embe)-
g!ces! Galata Saray kurbünde -(yakınında)- vâk! -(olan)- Dörtyol
a$zında dah! be#!nc! sâ’atde b!r kefere hânes!nden âte# !sâbet !düp
sabâh ku#lu$a de$!n Felemenk balyosunun -(elç!s!n!n)- hânes!yle
ell! m!kdâr” tüccar ev" yanmı$, ancak bell" k" ate$ler Galatasara-
yı’nın b"nalarına er"$mem"$ ve okul b"r yangını atlatmı$tır.6

“S"lâhtar a#a” görev" artık çok öneml"d"r çünkü yalnızca Sultan’ın
s"lahlarını ta$ımakla sınırlı kalmayıp s"lahhanen"n de ba$ sorum-
lusudur. Böylece genç Çorlulu Al"’n"n k"$"l"#" konusunda "lk yargı-
mızı elde eder"z: Otuzlu ya$larında, ne "sted"#"n" b"len; kar$ısına
çıkan fırsatı "y" de#erlend"r"p kend"s" "ç"n uygun gördü#ü b"r ko-
numu do#rudan talep edeb"len, g"r"$"mc" ve öz güven" yüksek b"r
k"$"l"kt"r. 1700 yılı aynı zamanda da Türk"ye’n"n Çar 1’"nc" Petro’nun
yönett"#" Rusya "le !stanbul’da b"r antla$ma yaptı#ı yıldır. !stanbul’da
yapılacak görü$melerde Türk tarafının ba$kanlı#ını y"ne Ram"
Mehmed Pa$a yürütecekt"r. Görü$melere katılacak Rus elç"s" "se Çar
1’"nc" Petro’nun Azak Kales"’n" almak "ç"n kurdu#u on "k" kanyon-
luk özel donanmadan b"r gem"yle Karaden"z üzer"nden !stanbul’a
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gelm!"t!r. Azak Kales!’n! ele geç!rmek !ç!n hazırlanan b!r kanyonla
gelmen!n #stanbul’a ve Türklere kar"ı yapılmı" b!r güç göster!s! ol-
du$una ku"ku yoktur.7

Bu antla"ma !le Rusya artık Türk!ye’n!n e"!t b!r muhatabı olarak
belgelenmekte, halkı Türkçe konu"an Kırım !le Karaden!z’de ülke-
n!n kaybedece$! büyük oyun hız kazanmaktadır. N!tek!m bu an-
tla"mayla b!rl!kte, 1696 yılında Rusların el!ne geçen stratej!k
önemdek! “Azak Kales!” Rusya’ya bırakılmaktadır.

Böylece, Rusya’nın o güne kadar h!çb!r
hakkı ve ba$lantısı olmayan Karaden!z
ve Kırım üzer!nde söz sah!b! olmaya
ba"lamasının önü açılmaktadır. Rus-
ya’nın elde ett!$! b!r ba"ka hak !se, #stan-
bul’da da!m! b!r elç! bulundurmak
yetk!s!d!r.8 B!r süre sonra Çar tarafın-
dan #stanbul’a gönder!len P!yotr An-
dreyev!ç Tolstoy, Türk!ye’dek! !lk Rus
elç!s! olarak göreve ba"lar. Ünlü yazar
Leo Tolstoy da !"te bu Tolstoy’un so-
yundan gelmekted!r.

18. yüzyıla geç!" Çorlulu Al! Pa"a’nın b!-
reysel kar!yer! açısından parıltılı görün-
mekte ama aynı zamanda da dünya
çapındak! büyük de$!"!mler!n ya"andı$ı
b!r ça$ın ba"langıcında, parıltı b!r yana,
Türk #mparatorlu$u !ç!n ya"anacak dev
sorunlara !"aret etmekted!r. B!r yandan
#ng!ltere, Fransa ve Avusturya, Türk he-
gemonyasına kar"ı daha kes!n darbeler
vurmak !ç!n u$ra" vermekte, Pax-Turc!-
ca’nın bozulması Avrupa dengeler!ne
etk! yapmakta ve Rusya’nın yanında,
#sveç de Avrupa üzer!nde hegemonya
mücadeles!ne g!rmekted!r. 

Üstel!k gel!"meler artık sadece pol!t!k boyutlu de$!ld!r çünkü ka-
p!tal!zm yen! b!r ekonom!k düzen olarak esk! ekonom!k yapıları
altüst etmekte, yava" yava" baskın b!r model olarak tüm dünyayı
kaplamaktadır. Öyleyse pol!t!k çatı"malar yanında ekonom!k ön-
lemler!n veya kararların alınması da Türk!ye’n!n gündem!ne otur-
maktadır.

#"te böyles!ne sarsıntılı ve karma"ık b!r ortamda !kt!dar macerasına
atılmı" olan Çorlulu Al! Pa"a, kend! ça$ında dünyanın nereye
do$ru g!tt!$!n! !y! kavramı" ve donanımlı b!r genç pol!t!kacı, b!r
devlet adamı olarak kend!n! kanıtlayacaktır. Kar!yer!nde yüksel-
d!kçe aldı$ı kararlar hem pol!t!k hem de ekonom!k boyutlu olacak,
Çorlulu Al! Pa"a hakkındak! olumlu yargımız da !y!ce pek!"ecekt!r.
Bell! k! S!lâhdarba"ı Çorlulu Al! A$a kabına sı$mamaktadır ve sa-
dece bas!t rütbe yükselmeler!yle yet!nmeyecekt!r. Attı$ı adımlar-
dan, kafasında daha der!n b!r tasarımın, belk! de #mparatorluk !ç!n
b!r yen!le"me projes!n!n oldu$unu dü"ünmek mümkündür. 

Sultan 2’nc! Mustafa’dan elde ett!$! destekle Çorlulu Al!, s!lahların
ve s!lahhanen!n sınırlarını a"arak tüm “Enderun”un da ba"ı olacak-

tır. “Enderun’un ba"ı” olmak, #mparatorluk yönet!c!ler!n!n e$!t!-
m!n! de kapsayacaktır. Çorlulu Al! Pa"a’nın, der!n sezg!s!yle #mpa-
ratorluk Türk!ye’s!n!n ayakta kalması !ç!n b!r "eyler!n yen!lenmes!
gere$!n! ve e$!t!m!n ta"ıdı$ı önem! !y! kavradı$ı anla"ılmaktadır.9

Enderun s!stem!n!n yen!lenmes!, oradak! e$!t!m!n elden geç!r!l-
mes! uzun dönemde Galatasaray’a yarayacaktır. Enderun’da ba"-
latılan yen! süreç, zaman !çer!s!nde okul, artık Topkapı Sarayı’nın
“K!ler” ve “Haz!ne” odalarına do$rudan adam yet!"t!rmeye ba"la-

yacaktır. 

Tar!hç! Hal!l #nalcık’ın verd!$! bu b!lg!-
n!n benzer!n! y!ne Tar!hç! #sma!l Hakkı
Uzunçar"ılı da, “K!ler ko"u#u... tekrar
!hya ed!len Galatasaraylılardan doldu-
ruldu.” d!yerek onaylamaktadır.10
Ancak bu husus, ayrıntılı b!r !nceleme-
n!n ve tartı"manın konusu olmalıdır k!
derg!m!z!n yazı boyutlarını a"acaktır.

Galatasaray’dan çıkıp do$rudan “Ha-
z!ne” ve “K!ler” odalarına çıkmanın #m-
paratorluk Türk!ye’s!n!n devlet
h!yerar"!s!nde ta"ıdı$ı anlamı burada
özell!kle vurgulamak gerekmekted!r. B!-
r!nc!s! her !k! oda Saray’ın, dolayısıyla
Enderun’un “Yukarı Odalar” sınıfında-
dır. En yüksek oda olan “Has Oda”nın
b!r altında “Haz!ne Odası”, onun altında
!se “K!ler Odası” vardır. K!ler’!n altında
“Seferl! Odası”, onun altında “Do$ancı
Ko$u"u”, en alttak! “Büyük ve Küçük
Odalar”dır.11

Demek k! Galatasaray’ı b!t!renler a"a$ı
odalarda h!ç zaman y!t!rmeyecek, üç

odayı atlayarak basamakları çabucak tırmanacak ve kısa sürede
devlet!n üst katlarına ula"acaktır. Böylece, Çorlulu Al! Pa"a’nın yen!
ba"lattı$ı uygulamayla, #mparatorluk h!yerar"!s!nde yükselmek !ç!n
Galatasaray’da okumanın ve Galatasaraylı olmanın nasıl b!r avantaj
sa$ladı$ını anlayab!l!r!z. Ayrıca, Saray’ın h!zmet!nde kalmasalar
b!le, Galatasaray’ı b!t!ren gençler dı" h!zmetlere atandıkları zaman
do$rudan “suba"ı” rütbes!n! alab!leceklerd!r. 

Tüm bu kararlar #mparatorluk kurumlarında e$!t!lm!" ve n!tel!kl!
!nsan gücüne olan !ht!yacın #mparatorluk !çer!s!ndek! b!r çevre ta-
rafından zamanında tesp!t ed!ld!$!n! ve gere$!n!n yapılmak !sten-
d!$!n! ortaya koymaktadır.

Öte yandan, 2’nc! Mustafa’nın “avcı” sanıyla b!l!nen babası 4’üncü
Mehmet’!n Galatasaray’ı h!ç sevmed!$!n! ve baskılamak !sted!$!n!
b!l!yoruz. Dolayısıyla do$rudan “K!ler”e ve “Haz!ne”ye adam ye-
t!"t!rmek Galatasaray açısından ola$anüstü ve tar!hsel b!r fırsatı ya-
ratacak, Okul belk! de b!r kı"laya veya sıradan b!r medreseye
çevr!l!p yok olmaktan kurtulacaktır. 4’üncü Mehmet’!n Galatasaray
kar"ıtlı$ı ve sonrasındak! süreç de daha ayrıntılı b!r yazının !çer!-
$!nde yer alab!lecek, ba"lı ba"ına b!r tartı"madır.

II. Mustafa



Alınmı! olan bu kararlar, 1481 yılında
kurulan Galatasaray "ç"n b"r yen"den d"-
r"l"! anlamına gelecek, Okul’un 1868 yı-
lına ve oradan Cumhur"yet Dönem"’ne
ula!masına do#ru güçlü b"r "vme kazan-
dıracak, 530 yıllık b"r e#"t"m kurumu
olarak Galatasaray dünya çapında b"r
ba!arıya "mza atacaktır. $!te 18. yüzyılın
ba!larında ortaya çıkan bu model"n,
sank" “1868-Sultanî” dönem"nde ve
Cumhur"yet’"n "lk yıllarında, büyük öl-
çüde “Mülk"ye” veya “Hukuk
Mekteb"”ne açılan Galatasaray’ın b"r ön
denemes" oldu#unu söylemek de müm-
kündür.

Öte yandan Tar"hç" Hal"l $nalcık, “n"ha-
yet"nde esk" Enderun mensupları ve
büyük r"câl"n dev!"rmeler yer"ne kend" çocuklarını Enderun’dak"
odalara yerle!t"rme "mkânını” buldu#una de#"nmekted"r.12 Do#al-
dır k" bu süreç Galatasaray tar"h" bakımından "k" yönlü etk" yara-
tacaktır. Galatasaray ve benzer okullarda ö#ren"m gören gençler
dev!"rme kökenl" olmaktan çıkacak ve okulun toplumsal dokusu
de#"!ecekt"r. 

Tar"hç" $sma"l Hakkı Uzunçar!ılı da, 18. yüzyılın "lk yarısından "t"-
baren Topkapı Sarayı’na g"reb"lmen"n Galatasarayı’ndan yet"!"p çık-
ma#a ba#lı -“mütevakkıf ”- oldu#unu yazdıktan sonra, zaman
zaman "y" a"leler"n çocuklarıyla, yoksul ve öksüzler"n de Enderun
s"stem"ne alındı#ını eklemekted"r.13 Bu farklıla!ma ortaya çıkınca,
18. yüzyılda Galatasaray ve benzer okullara ba!layanlar a"le "l"!k"-
ler"n" ve bugün “network” den"len çevre "l"!k"s"n" de b"rl"kte get"re-
ceklerd"r. Çevre "l"!k"ler" "se her toplumda oldu#u g"b",
$mparatorluk Türk"ye’s"n"n devlet basamaklarında yükselmek "ç"n
öneml" b"r avantaj sa#layacaktır. B"r ba!ka dey"!le, “klas"k” Galata-
saray’ın “yen"le!m"!” Galatasaray’a do#ru geç"!"n"n evr"msel b"r ç"z-
g"de, adım adım gerçekle!t"#"n" söylemek mümkün görünmekted"r.

Bugün oldu#u g"b" o gün de n"tel"kl" ve "y" yet"!m"! olmanın Tür-
k"ye’de a#ır b"r bedel" vardır. Dolayısıyla Çorlulu Al" A#a kısa sürede
har"s ve güçlü rak"pler, rak"pten de öte dü!manlar ed"nmekte ge-
c"kmeyecekt"r. 2’nc" Mustafa’nın Feyzullah Efend" adlı !eyhül"slamı
S"lâhdarba!ı Çorlulu Al" A#a’nın en etk"l" ve b"r o kadar da yoz, dü!-
manıdır. %em‘dânîzâde tar"h" bu dü!manlı#ın neden"n" çok açık b"r
b"ç"mde d"le get"rmekted"r: Kıskançlık. 

“Çünk! Pâd!"âh’ın S!lâhdar Çorlulu Al! A#a’ya muhabbet! olup 
(…) hızmet!n! Pâd!"âh’a be#end!rmekle s!lâhdar olup !kbâl! z!-
yâde olmu" !d!. Pâd!"âh’ın s!lâhdara !kbâl!n! mü$î -("eyhül!slam
anlamındadır)- hazm !demeyüp def ’!ne bahane ararken.” 14

Peki kimdir !eyhülislam Feyzullah Efendi? 

Epey yıldır !eyhül"slamlık yapan Feyzullah Efend"’n"n gücü 2’nc"
Mustafa’nın !ehzadel"k yıllarından hocası olmasından kaynaklan-
maktadır.15

Feyzullah Efend" !eyhül"slam olduktan
sonra büyük o#lunu önce müderr"s
sonra Anadolu kadı’asker" yapmakla
kalmamı!, kend" ölümünden sonra
büyük o#lunun !eyhül"slam yapılması
"ç"n Sultan 2’nc" Mustafa’dan b"r ferman
almayı becerm"!t"r. Feyzullah Efend"
benzer b"r b"ç"mde, "k"nc", üçüncü ve
dördüncü o#ullarıyla damadına da üst
düzey görevler" da#ıtmı!, "kt"dar kadar
paraya da açgözlü, yozla!mı! b"r k"!"yd".
%em‘dânîzâde’n"n dey"!"yle Feyzullah
Efend"’n"n büyük saraylara ve yalılara
b"le “kanâat etmeyen” b"r k"!"l"k yapısı
vardı.16

Adını daha önce andı#ımız, Karlofça gö-
rü!meler"ndek" Türk tems"lc"s" Ram"

Mehmed Efend" "se aynı dönemde pa!alık rütbes"n" almı!, çok
farklı b"r kar"yerden gelmes"ne ra#men Feyzullah Efend"’n"n ba!ını
çekt"#" "kt"dar h"z"b"ne katılmı!tır.Feyzullah Efend"’n"n 2’nc" Mus-
tafa üzer"ndek" etk"s" "se Ram" Mehmed Pa!a’nın ba!vez"r yapılma-
sına yetecek kadar güçlüdür. Ba!vez"r olab"lmes" "ç"n Ram" Efend"’y"
önce üç tu#lu vez"rl"#e yükseltt"r"r. N"tek"m 1703 yılında Ram"
Mehmed Pa!a ba!vez"rl"#e atanmı!, ama erk"n d"zg"nler" bütünüyle
Feyzullah Efend"’n"n el"ne geçm"!t"r.17

$nanılmaz b"r "kt"dar hırsı "çer"s"ndek" Feyzullah Efend", dolayısıyla
onun seçt"rd"#" Ram" Mehmed Pa!a "ç"n, S"lâhdarba!ı Çorlulu Al"
Pa!a, engellenmes" gereken potans"yel b"r tehl"ked"r. Ancak ortada
b"r sorun vardır; çünkü 2’nc" Mustafa’nın Çorlulu Al"’ye olan sevg"s"
ve güven" tamdır. Böyle olunca onun canını almak, kafasını kest"r-
mek veya bo#durmak pek mümkün de#"ld"r. Dolayısıyla böyle b"r
"!e kalkı!amazlar. Sonunda prat"k b"r çözüm bulunur: Çorlulu Al"
A#a’ya b"r vez"rl"k unvanı ver"lerek Saray’dan uzakla!tırılacaktır.
%em‘dânîzâde olayı !öyle anlatır:18

“(Çorlulu Al! Pa"a’nın) def ’!ne -(def ed!lmes!ne)- bahane ararken
‘böyle vak!tde b!rkaç pa"a lâzım ve s!lâhdar a#a münâs!b -
(uygun)- ‘d!yerek üç tu#la kurb-! pâd!"âh!den -(hükümdarın ya-
kınından)- ta"ra çıkarup ‘def-! rak!b !td!k’ -(rak!b! def ett!k)- deyü
mesrur -(sev!nçl!)- oldular.” 

Oysa gel"!meler h"ç de Feyzullah h"z"b"n"n "sted"#" yönde gel"!me-
yecek, Türk tar"h"nde “Ed"rne Vakası” d"ye b"l"nen kalkı!ma, 1703
yılında patlak verecek, "kt"dar ve h"z"p dengeler" altüst olacaktır.
Gerç" “Ed"rne Vakası” çok boyutlu b"r olaydır. Nedenler" arasında
2’nc" Mustafa’nın sürekl" Ed"rne’de ya!amasına duyulan b"r ba!kent
$stanbul tepk"s", sava!larda ya!anılan yen"lg"ler g"b" çe!"tl" etmenler
vardır. Ama tepk"ler yo#un b"ç"mde Feyzullah Efend"’n"n üzer"nde
toplanacak, oradan da 2’nc" Mustafa’nın erk"ne ve tahtına kar!ı yö-
nelecekt"r.  

Çorlulu Al" Pa!a’yı Saray’dan ve "kt"dar çevres"nden tem"zlemek pe-
!"ndek" %eyhül"slam Feyzullah Efend" avcıyken !"md" kend"s" av ola-
cak, tem"zlenmek sırası an"den ona gelecek, açgözlü ya!antısı kötü
b"r ölümle sona erecekt"r. %em‘dânîzâde’ye göre, Karaka! adlı b"r s"-
pah", Torucanlı adlı b"r yen"çer", Küçük Al" adlı b"r cebec", Feyzul-

!"te 18. yüzyılın ba"larında 
ortaya çıkan bu model#n, sank#
“1868-Sultanî” dönem#nde ve
Cumhur#yet’#n #lk yıllarında,
büyük ölçüde “Mülk#ye” veya
“Hukuk Mekteb#”ne açılan Gala-
tasaray’ın b#r ön denemes# oldu-
$unu söylemek de mümkündür.
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lah Efend! !le o"ullarına ve damatlarına “üç gün #!kence” yaparak
mallarının yerler!n! söyletecekt!r.19

S!pah!, yan! atlı, yen!çer! ve cebec! g!b! askerî sını$arından b!rer
!sm!n ver!lmes! ordunun bütün sını$arıyla bu kalkı#manın arka-
sında oldu"unu pek güzel s!mgelemekted!r. Askerde ve bell! k! ka-
muoyunda 2’nc! Mustafa !ç!n, “z!ra hünkâr hocadan -(vaz)-
geçmez” dü#ünces! yaygındır.20   Bu durumda parmaklar kaçınılmaz
olarak Hünkâr 2’nc! Mustafa’yı gösterecek, o tahttan !nd!r!lecek ve
yer!ne 3’üncü Ahmet tahta çıkartılacaktır. Devr!k Sultan 2’nc! Mus-
tafa !le yen! Sultan 3’üncü Ahmet, sadece baba b!r de"!l, aynı za-
manda ana da b!r karde#t!r.

Çorlulu Al! Pa#a’ya kar#ı kurulan komplonun !k!nc! adamı Ram!
Mehmet Pa#a !se kaçıp Eyüp’tek! ç!%l!"!nde dört ay kadar saklana-
rak ölümden kurtulacaktır. Ortaya çıktıktan sonra Kıbrıs’a, ardın-
dan Mısır’a val! atanacak, Rodos’a sürgün gönder!lecek ve orada
ölecekt!r.21   Bundan sonrasında ya#ama !çgüdüsü, pol!t!kacı do"ası
ve d!plomat!k zekâsıyla darbey! atlatmı#, ayakta kalmayı ba#armı#
ve daha büyük oyuna hazır, üstel!k artık
vez!rl!k rütbes!n! ku#anmı# b!r Çorlulu
Al! Pa#a vardır.

Esk! dönem!n yoz adamı Feyzullah’ın
kend!s!ne dü#manlık etmes!, yen! !kt!dar
dönem!nde Çorlulu Al! Pa#a’nın tal!h!n!
de"!#t!recek, yıldızı yen!den parlayacak-
tır. 3’üncü Ahmet 1704 yılında Çorlulu
Al! Pa#a’yı dördüncü vez!r rütbes!ne
yükseltecekt!r. Kısa süren b!r bekleme
dönem!n!n ardından !se 1706 yılında
Çorlulu Al! Pa#a’yı ba#vez!r olarak görü-
rüz.

B!r ç!%ç! çocu"u olarak do"mu# bu Ga-
latasaraylının parlak kar!yer! 1708 yı-
lında devr!k Sultan 2’nc! Mustafa’nın
kızı Em!ne Sultan’la evlenmes!yle taçla-
nacaktır. Hatta &em‘dânîzâde tar!h!nde yazıldı"ına göre, Sultan
3’üncü Ahmet de dü"üne katılacak, !k! geces!n! Çorlulu Al! Pa#a
kona"ında geç!recekt!r.

Çorlulu Al! Pa#a !le Sultan 3’üncü Ahmet arasındak! !y! !l!#k!ler!n
dü"ünle sınırlı kalmadı"ını, davet üzer!ne Sultan’ın Çorlulu Al! Pa-
#a’nın Arnavutköy’dek! kona"ına g!d!p, sabahtan ak#ama kadar b!r-
l!kte e"lend!kler!n!, y!ne &em‘dânîzâde’den okuyoruz.22

Râ#!d tar!h! de aynı #ek!lde, Çorlulu Al! Pa#a’nın “Arnavud Kö-
yü’nde vâk! yalısında” z!yafet düzenleyerek Pad!#ah’ı davet ett!"!n!
yazmaktadır.23  Ama onun parıltılı yıldızı ve yükselmes!, yalnız
kend! çıkarı !ç!n çalı#an omurgasız herhang! b!r !nsanın yükselme-
s!ne pek benzemez. Türk!ye’n!n ve 'mparatorluk’un çıkarları !ç!n
ver!lm!# u"ra#lar, devlet! !ç!n hep b!r gelecek projes!, Çorlulu Al!
Pa#a’nın ya#am ç!zg!s!ne damgasını vurur.

Ba#vez!r Çorlulu Al! Pa#a erken gelm!#, sorun ve çözüm odaklı b!r
yen!l!kç!d!r. O, klas!k Türk !mparatorluk gelene"!n!n tam !çer!s!n-
den yet!#!p gelm!#t!r. Ama zekâsı, e"!t!m! ve do"u#tan gelen devlet

adamı n!tel!kler!yle 'mparatorluk’un önündek! sorunları do"ru sap-
tamı#, sorunlara do"ru çözümler önerm!#, uygulamaya koymu#tur.
D!kkatl! b!r okuma b!z! Ba#vez!r Çorlulu Al! Pa#a’nın olaylara ba-
kı#ında bütüncül b!r yakla#ıma sah!p oldu"u noktasına ba"lar. 

O b!r yandan mal! ve ekonom!k önlemler almakta, b!r yandan yol-
suzluklarla bo"u#makta, b!r yandan da ordu ve donanmada yen! b!r
yapılanmayı uygulamaya çalı#maktadır. B!r yandan da, Fransa,
'sveç ve Rusya g!b! devletler!n !ht!raslarını do"ru kavrayıp usta b!r
dı# pol!t!kayla Türk!ye’n!n önünü açık tutmaya özen göstermekte-
d!r. 

Bugünün kavramlarıyla güzel b!r söz söylemek gerek!rse, Çorlulu
Al! Pa#a, tam da program ve proje sah!b!, yurtsever b!r devlet adamı
örne"!d!r. Ba#vez!rl!k görev!n! yüklen!nce Çorlulu Al! Pa#a’nın !lk
yaptı"ı !#, dengel! b!r bütçe hazırlamak olacaktır. Gel!rler! artırıp,
g!derler! kısmaya çalı#ır. Bugünün ça"da# ekonom! kavramları açı-
sından hayranlık uyandıran çabası !se özel g!r!#!mc!l!"!n önünü
açmak çabasıdır.24

Yusuf Alperen Aydın’ın, “Müte-
#ebb!s ve Devlet” ba#lıklı !nce
ama yo"un !çer!kl! k!tabı, örne-
"!n! daha önce Türk!ye’de pek
görmed!"!m!z b!l!nçl! b!r eko-
nom! pol!t!kasının Çorlulu Al!
Pa#a tarafından adım adım uy-
gulamaya konulu# öyküsünü an-
latır. 25

Olay, donanma !ç!n zorunlu b!r
!ht!yaç olan peks!met!n üret!m!-
d!r. D!kkat çek!c! olan b!r Türk
g!r!#!mc!n!n b!reysel olarak pek-
s!met üret!m!n! sırtlanıp ba#ar-
ması de"!ld!r sadece. B!r o kadar
daha d!kkat çek!c! olan gel!#me,
üret!c! b!r Türk burjuva sınıfının,

daha 18. yüzyıl ba#ında do"ması, emeklemes! ve Türk!ye’n!n üret!c!
b!r özel g!r!#!m ekonom!s!ne geçmes! !ç!n ver!len desteklerd!r. Pek-
s!metç! Nuredd!n Efend! !#! büyütmü#, Bebek, Yen!köy ve Kasım-
pa#a’da b!r fırın ve unlu ürünler z!nc!r! kurmaya kadar vardırmı#tır.

Aslında Çorlulu Al! Pa#a’nın b!l!nçl! ekonom! pol!t!kası peks!met
üret!m!n!n de ötes!nded!r. Y!ne günümüzün kavramlarıyla anlat-
mak !stersek, o ulusal b!r ekonom! pol!t!kası gütmey! amaçlamak-
tadır. Çorlulu Al! Pa#a gem! sanay!!n! gel!#t!rmek ve dı# t!caret
dengeler! bakımında büyük de"er katacak olan yelken bez! ve len-
ger üret!m!n!n Türk!ye’de yapılması !ç!n c!dd! g!r!#!mler ba#latır.26

Bu pol!t!kası ba#arılı sonuçlar ver!r. Tersane-! Âm!re’de kanyonlar
!ç!n !lk yelken bez! üret!m!, 17 Temmuz 1709 - 21 N!san 1710 ta-
r!hler! arasında gerçekle#t!r!l!r.27

Aynı #ek!lde daha önceler! Fransa’dan !thal ed!len lenger üret!m! de
1708 yılında, y!ne Kasımpa#a Tersanes!’nde, parası devlet tarafın-
dan ödenerek, önce Humbaracı Mehmet A"a sonra Al! Usta tara-
fından gerçekle#t!r!lm!#t!r. 28

Surnâme-i Vehbî’den iki sayfa 

(TSMK, III. Ahmed, nr. 3593, vr. 26b-27a)
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Yelken bez! ve lenger üret!m! sadece ekonom!k de"!l aynı zamanda
stratej!k b!r unsurdur. Çünkü #mparatorluk donanmasının gem!ler!
artık kadırga t!p! teknelerden büyük kanyon t!p! teknelere do"ru
geçmekted!r. Türk donanması !ç!n bu zorunlu ve stratej!k b!r dö-
nü$üm sürec!d!r. %em‘dânîzâde g!b! kaynaklar, #stanbul dı$ında, ör-
ne"!n Karaden!z’de de altı adet kanyon üret!ld!"!n! yazmaktadır. 29

Kadırgadan kanyona geç!$ sürec!nde Çorlulu Al! Pa$a’nın aldı"ı ka-
rarlar ve oynadı"ı rol büyüktür. Kanyon üret!m! !ç!n vard!yalar ku-
rulması, bütün b!r çalı$ma, !$ akı$ı, mal!yet ve üret!m sürec!n!n
denet!m altına alınması g!b! eylemler Çorlulu Al! Pa$a’nın ba$arı
hanes!ne yazılması gereken konulardır. 

Bütün bu gel!$meler, Çorlulu Al! Pa$a’nın,
18. yüzyıl dünyasına egemen olan ekono-
m!k ve askerî kuralları do"ru kavradı"ını
b!ze göstermekted!r: Anla$ılaca"ı g!b!,
onun hedef!, bugünün dey!$!yle, dı$arı-
dan ba"ımsız ulusal b!r üret!m kapas!tes!
kurmaktır.

Ekonom!k atılım yanında ordu !çer!s!n-
dek! kanamaya hızla et atar. Sayılarını
9.975’den 7.255’e dü$ürerek h!çb!r !$ yap-
madan para alan yen!çer! bozuntularının
devletten haraç yemes!n! engeller. Do-
nanmadak! den!z askerler!n! yoklamaya
tab! tutarak sefere çıkmayan leventler!n
ücret!n! keser.30

Çorlulu Al! Pa$a ordu ve donanmadak!
asalak unsurları ayıklamakta kararlıdır.
1706 yılında çıkartılan b!r kararnameyle
#mparatorluk donanması yen! kurallara
ba"lanır. Den!zc!ler!n sayıları ve çalı$ma-
ları denet!me tab! kılınır. 1707 yılında !se
“L!man Re!sl!"!” adıyla yen! b!r makam
olu$turulur.

Çorlulu Al! Pa$a donanmanın ba$ına da den!zc!l!"! b!len, deney!ml!
!s!mler olarak, 1706 yılında kaptanıderya görev!ne A$çı #brah!m
Pa$a’yı, tersanen!n ba$ına (tersane kethüdası) Mehmet Pa$a’yı get!-
r!r. 31

Böylel!kle daha 1707 yılında Türk donanması Akden!z’de eylem ya-
pıcı ve vurucu gücünü tekrar kazanmı$tır. Y!rm! kanyonluk b!r f!lo,
Malta ve Mayorka adalarına, #spanya kıyılarına sefer yaparak özel-
l!kle korsanlara kar$ı ba$arılı b!r hareket gerçekle$t!r!r. Benzer b!r
$ek!lde, #mparatorluk gem!ler!ne zarar veren Vened!k, Cenev!z ve
Malta korsanları da denet!m altına alınır. 32

Çorlulu Al! Pa$a s!stem!n kend! !çer!s!nden hareketle kurumları
durgunluk ve yozla$maktan kurtarmaya, onları kend! öz d!nam!k-
ler!yle düzeltmeye çalı$maktadır. Bell! k! #mparatorluk’un kend! !ç
evr!m!yle yen! ufuklara do"ru yol alaca"ına güvenmekte ve !nan-
maktadır. Dolayısıyla Çorlulu Al! Pa$a’nın çözüm öner!ler!, #mpa-
ratorluk kurumlarının özgün yapıları ve gelenekler! çerçeves!nde
kalacak $ek!lde tasarlanmı$tır. Ama bütün bu parçaların b!rb!r!n!

tamamlamakta olu$u, Çorlulu Al! Pa$a’nın olaylara bütüncül b!r
bakı$ açısıyla yakla$tı"ını b!ze göstermekted!r. O b!r yandan #mpa-
ratorluk’un !ht!yacı olan atılımları gerçekle$t!rmekte b!r yandan yıl-
ların yozla$mı$ unsurlarını tem!zley!p düzeltmeye çalı$makta, öte
yandan de"!$en dünyanın ekonom!k, pol!t!k ve stratej!k gerçekle-
r!n! çok do"ru b!r $ek!lde çözümlemekted!r.

Çar 1’!nc! Petro ve Rusya dönem!n pol!t!k ve stratej!k gerçekler!n-
den b!r tanes!, belk! de en öneml!s! olup Türk!ye’n!n gelece"!n! çok
der!nden etk!leyecekt!r. Çar 1’!nc! Petro !le Rusya elbette Çorlulu
Al! Pa$a’nın yazgısını da çok yakından etk!leyecekt!r. 

#$te bu olaylar z!nc!r!n! do"ru anlayab!l-
mek !ç!n bu konuda b!raz daha fazla ay-
rıntıya g!rmem!z kes!nl!kle zorunludur.

Çorlulu Ali Pa!a - 
12’nci ve Demirba! Karl -
Ak Bıyık, Deli veya 
Büyük Çar 1’inci Petro

Daha 17. yüzyılın sonlarında b!le ger!,
yoksul, büyük ölçüde !ç!ne kapanık, 
yabansıl ve dünya s!stem!n!n dı$ındak!
b!r ülke olan Rusya’nın yazgısı Çar 1’!nc!
Petro’nun tahta geçmes!yle de"!$ecekt!r. 
Petro’nun tahta geçmes! ger!l!ml! b!r öy-
küdür ama bu kısa yazının konusu de"!l-
d!r.

Rusya’nın b!r !mparatorluk, b!r dünya
devlet! ve b!r zamanlar da b!r süper güç
olmasının temeller!n! atan k!$!n!n 1’!nc!
Petro oldu"undan ku$ku yoktur ve ona
gerek Rus gerekse dünya tar!h yazımında
“Büyük Petro” den!lmes!n!n $a$ırtıcı b!r
yanı yoktur.33  Çar 1’!nc! Petro’nun kes!n

!kt!darı ele aldı"ı 1689 yılından !t!baren Rusya’da ba$lattı"ı yen!-
le$me hareketler! çok kapsamlıdır ve g!y!m ku$amdan sakal kes-
meye, takv!m de"!$!kl!"!nden e"!t!me, pol!t!ka kurumlarından
askerl!k ve donanmaya kadar uzanmaktadır. Fakat b!z! burada !lg!-
lend!ren konu Rus kara ordusuyla donanmasında yarattı"ı de"!$!m
ve Çar 1’!nc! Petro'nun Rusya'ya gösterd!"! eng!n stratej!k ufuktur.

“Büyüklük” !se elbette k! nereden ve nasıl baktı"ınızla !l!nt!l! b!r
kavramdır. O nedenle Türkler!n Çar 1’!nc! Petro’ya zaman zaman
“Ak Bıyık” zaman zaman “Del! Petro” veya “Petros” demeler! de h!ç
$a$ırtıcı de"!ld!r. Çünkü Petro’nun kurdu"u yen! ve despot!k Rusya
17. yüzyıldan sonra Türk!ye’n!n en büyük rak!b! ve en tehl!kel! dü$-
manı olmu$tur k! bu gerçek, kısa dönemler dı$ında, Rusya’nın Sov-
yetler B!rl!"! adını almasıyla b!le neredeyse kes!nt!s!z devam
etm!$t!r. 34 Petro’nun Türkler tarafından “del!” sanıyla anılmasının
da b!r mantı"ı vardır, çünkü o an!, beklenmed!k veya alı$ılmamı$
oldu"u kadar acımasız davranı$ların da sah!b!d!r. Belk! !ler! sürül-
dü"ü g!b! do"rudan !$kence yapmak de"!lse b!le, !nsanlara !$kence
yapılırken b!zzat !zleyen b!r k!$!l!k yapısı, Çar Petro’ya yabancı de-

Çar 1’inci Petro
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!"ld"r. Hatta Petro’nun acımasız ruh durumunun "dam ett"rd"!" as-
kerler"n a"leler"ne ve çocuklarına kadar er"#t"!"n" tarafsız tar"hç"ler
yazmaktadır. 35   

Dolayısıyla Türk tar"h yazıcılarının saptaması ve Petro’nun adının
önüne “del"” n"telemes"n" eklemeler" bo#una de!"ld"r. Bu, Türk
tar"h yazıcının bazen olayları "y" "zley"p, çok "y" gözlem yapab"ld"-
!"n"n b"r gösterges"d"r.

Kısaca özetlersek Çar Petro’nun Rusya’nın kara ordusu ve donan-
masında ba#lattı!ı dönü#üm 18. yüzyıl Türk"ye’s" "ç"n ya#amsal n"-
tel"kted"r.

Çar 1’"nc" Petro’nun kend"s"n" güçlü gör-
dü!ü "lk andan "t"baren hızla gerçekle#-
t"rd"!" atılım, kara ordusuna yönel"kt"r.
Petro Rusya’nın geleneksel askerî b"rl"k-
ler" olan ve b"raz da yen"çer" ordusunu
andıran “strel"tz” b"rl"kler"ne h"ç güven-
mem"#t"r. 17. yüzyılın “strel"tz” b"rl"kler",
gerçekten de yen"çer"ler g"b", büyük öl-
çüde yarı tüccar, yarı a"le babası, yarı ka-
badayı, düzenl" askerî e!"t"mden ve yen"
tekn"klerden kopmu# askerlerden olu#-
maktadır. Böyle olunca “strel"tz” askerler"
dı# sava#lardan çok, "çer"dek" "kt"dar sa-
va#larında rol oynayan, h"z"pler arasında
para kes"p taraf tutan, çarlara ve devlet
yönet"m"ne yön vermeye çalı#an b"r top-
luluk görünümünded"r. Çar Petro kar#ı-
sına çıkan fırsatları çok "y" de!erlend"r"p
önce onların etk"nl"!"n" kırar, sonun-
daysa "dam ve "#kence yöntemler"n" kul-
lanarak, “strel"tz” askerler"n" yok eder.
Bundan sonrası kend"s"ne ba!lı b"r kara
ordusu kurulmasıdır. Rus topçulu!unu
kurmayı da "hmal etmez. 

Daha önce c"dd" b"r Rus donanmasından söz ed"lemeyece!" "ç"n
Çar Petro’nun el" bu konuda daha rahattır. Rus donanması nere-
deyse sıfırdan kurulacaktır. Çar Petro bu amaçla genç Rusları ye-
t"#meler" "ç"n Avrupa’nın den"zc" ülkeler"ne ve tersaneler"ne
gönder"r. Her 10.000 köylü ev"n"n b"r gem", tüccarların ve kentl"-
ler"n de aralarında b"rle#erek gem" "n#a ett"rmeler"n" kural hâl"ne
get"r"r. 

En "lg"nc" "se kend"s"n"n de gem" yapım tekn"kler"n" ö!renmek "ç"n
takma adla Hollanda’ya g"d"p b"r tersanede çalı#masıdır. Oradan
$ng"ltere’ye de geçm"# ve orada da "ler" tekn"k adına bulab"lece!"
her #ey" görüp ö!renmeye çalı#mı#tır. Daha 1695-1696 yılında b"le
Don Irma!ı’nın yukarı kısımlarında 30 sava# gem"s" hazır durum-
dadır. (%em‘dânîzâde bu sayıyı 16 olarak vermekted"r.) Bütün bun-
ları yaparken de Çar Petro, daha önce Rusya’ya gel"p yabancılar
mahalles"ne yerle#m"#, $skoçyalı Patr"ck Gordon ve Cenevrel" Franz
Lefort adlı "k" yabancıdan yardım ve destek almaktan çek"nmem"#-
t"r. Gordon ve Lefort, Çar 1’"nc" Petro’nun en yakın ve güvend"!"
arkada#ları arasında yer alacaktır.

Asıl can alıcı noktaysa Petro’nun kend"s"ne ve Rusya’ya koydu!u
stratej"k amaçtır. Çar Petro’nun amaçlarını ç"zd"!" Rus yayılması
"k" yönde gel"#ecekt"r: B"r"nc" yayılma eksen", uzun er"mde Tür-
k"ye’y" de kapsayan güney eksen"d"r. Ancak "lk adım Don Nehr"’n"n
Azak Den"z"’ne döküldü!ü noktadak" Azak Kales" "le, Azak De-
n"z"’n" Karaden"z’e ba!layan Kerç Bo!azı’dır. $k"nc" yayılma eksen"
"se, batı ve kuzeybatı yönündek" bölge ve ülkelerd"r. Buradak" ön-
cel"k "se, F"nland"ya ve $skand"navya, Baltık ülkeler" ve g"derek Po-
lonya g"b" gen"# b"r co!rafyayı kapsayan bölged"r. Çar 1’"nc"
Petro’nun kend"s"ne ve Rusya’ya koydu!u stratej"k hedef "ster "ste-
mez Türk"ye ve $sveç g"b" "k" devletle çatı#mak anlamına gelmek-

ted"r. N"tek"m çatı#ırlar da.

Kırım halkı, Türkçe konu#ması, kültürü
ve "nsan co!rafyasıyla çok esk" yüzyıllar-
dan ber" Türk"ye’n"n do!al b"r parçasıdır.
Aradak" pol"t"k b"rl"!"n sa!lanması "ç"nse
Türk"ye Selçuklu Sultanı 1’"nc" Aleadd"n
Keykubad’dan Galatasaray’ın kurucusu
Sultan 2’nc" Bayez"d’e kadar çok emek ve-
r"lm"#t"r. Karaden"z "se Türk $mparator-
lu!u "ç"n b"r "ç den"z statüsünded"r.

Kuzeyde "se $sveç 17. yüzyılın ortaların-
dan, özell"kle Kral 11’"nc" Karl ve o!lu
12’nc" Karl "le b"rl"kte g"derek $skand"-
navya’nın, Baltık Bölges"’n"n ve b"r öl-
çüde de Kuzey Avrupa’nın baskın gücü
durumuna gelm"#t"r. 

S"lâhdar Fındıklılı Mehmed A!a tar"-
h"nde, Kral 12’nc" Karl "le "lg"l" olarak, #u
kısa ve öz vurgulamayı okumak müm-
kündür: 36

“!sveç Kralı gözü ate"l# d#vâne me"reb -
(del# huylu)- otuz ya"ında b#r tâze o$lan
olup sâh#b-# hurûçluk -(sava"ların sa-

h#b#, sava" yapan)- sevdâsına dü"mekle L#h -(Leh, Polonya)- ve
Moskova memleketler# kabza-# tasarrufa -(ele geç#r#p denet#m al-
tına almak)- alup andan !stanbul’a yürüyüp Kudüs’# "erîfe de$#n
zabt eyled#kten sonra dönüp Freng#stan üzer#nde yürümek (…)
Moskov Çarı Petros dah# mukaddemâ -(daha önceden)- bu sev-
daya dü"mü" #d#. L#h memleket#ne musallat olup (…)” 

$sveç Kralı 12’nc" Karl’ın dü#ler" m" yoksa Fındıklılı Mehmed
A!a’nın dü#ler" m" bu kadar gen"#t"r? Yoksa Rus yanlısı çevreler"n
$stanbul’da uydurdukları b"r söylent" m"d"r? Elbette b"lmem"z
bugün mümkün de!"l. B"ld"!"m"z, bu yorumun yanlı#, asıl olanın
12’nc" Karl "ç"n ana stratej"n"n Çar Petro "le onun erk"ne g"rm"#
Rusya’yı engellemek oldu!udur. N"tek"m Fındıklılı Mehmed
A!a’nın da, 1’"nc" Petro’nun o ülkeye daha önce “musallat” olup
"#gal ett"!"n"n altını ç"zmes"nden anla#ıldı!ı g"b", Rus-$sveç çatı#-
masının ate#lend"!" "lk nokta Polonya’dır. Polonya’nın Ruslar ta-
rafından ele geç"r"lmes" Türk"ye açısından da önem ta#ır, çünkü
böylel"kle 1’"nc" Petro Türk topraklarını ve $stanbul’u Kuzeybatı
Balkanlar üzer"nden baskı altına alab"lecekt"r.

Demirba" Karl (12. Karl)
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Ancak Fındıklılı Mehmed A!a’nın “gözü ate"l# ve del# huylu” d#ye
bet#mled#!# “taze” 12’nc# Karl, Petro #le g#r#"t#!# çatı"manın #lk a"a-
masından ber# çet#n cev#z çıkacaktır. Sonuç, 30 Kasım 1700 tar#-
h#nde 12’nc# Karl’ın Narva’da Rus ordusunu yenmes#d#r. Çar 1’#nc#
Petro, yakla"ık 40.000 asker#n# y#t#rm#" ve kaçmak zorunda kalmı"-
tır. Çar 1’#nc# Petro yılmaz b#r adamdır. Narva Sava"ı’nın hemen ar-
dından 300 top döktürüp zorla yen# asker toplamı" ve onları
yabancı subaylara e!#tt#rm#"t#r. Ayrıca Rusya 1702’den #t#baren adım
adım F#n Körfez#’ne do!ru gen#"leyecek, Kron"tat Kales# kurulacak
ve 1704 yılında Narva Kales# #"gal ed#lecekt#r. $sveçl#ler#n de yen#
b#r sava"a hazırlandı!ı g#zl# saklı de!#ld#r. 37

Tara%ar sava" hazırlıklarını b#t#r#p yen#
b#r kar"ıla"ma anı yakla"ırken Türk#ye’n#n
de kes#n b#r karar vermes# gerekmekted#r:
Çar 1’#nc# Petro’nun stratej#k hede%er#
bell#d#r. Öyleyse Türk#ye’n#n #ster #stemez
$sveç’# desteklemes# do!ru olandır. Strate-
j#k zekânın yolu bunu göstermekted#r.
Ama ne yazık k# tar#h b#ze ülkeler#n sava"
ve d#plomas# kararlarında stratej#k zekâ-
nın, stratej#k aptallık kar"ısında her
zaman ba"arılı olaca!ına da#r b#r kural
ö!retm#yor.

Ba"vez#r Çorlulu Al# Pa"a’nın d#plomat#k
ve stratej#k zekâ sah#b# b#r devlet adamı
örne!#d#r, çok #y# anlamı"tır k# Rusya ve
$sveç arasındak# sava"ta Türk#ye tarafsız
kalmamalıdır. Sonuçta, Rusya acımasız
b#r yayılmacı devlet olarak $sveç’# yend#k-
ten sonra Türk#ye’ye aman vermeyecekt#r. 

Dolayısıyla Çorlulu Al# Pa"a’nın usta ma-
nevralarla Dem#rba" Karl ve $sveç’# des-
tekleyen b#r d#plomas# gütmey#
amaçladı!ını, tar#h yazıcılarının kayıtla-
rından #zleyeb#l#yoruz. $sveç Kralı 12’nc#
Karl’ın da Rusya’ya kar"ı Türk#ye #le #" b#rl#!# yapmak #sted#!# b#l#n-
mekted#r.  

N#tek#m Çorlulu Al# Pa"a, Öz# Val#s# Yusuf Pa"a’yı $sveçl#lerle gö-
rü"me yapmakla görevlend#r#r. Bununla da yet#nmez, Kırım Ha-
nı’nın ordusuyla $sveç Kralı’na yardım etmes# emr#n# ver#r. Olayları
ayrıntılı b#r "ek#lde b#ze aktaran &em‘dânîzâde, bunu "u sözlerle d#le
get#rmekted#r: 38

“Vezîr -(Çorlulu Al! Pa"a)- dah! Kırım Hanı’nı fermân !le Bal-
tova’ya -Poltava- varup #sveç’e !mdâda ta’y!n !td!.” 

Ancak Çorlulu Al# Pa"a kend# stratej#s#n# sonuna kadar uygulamak
fırsatını bulamayacaktır. &em‘dânîzâde’ye göre “vez#r#n hasûdları”
yan# Çorlulu Al# Pa"a’yı kıskanıp çekemeyenler, hemen 3’üncü
Ahmet nezd#nde entr#ka çev#rmeye ba"lamı"; Sultan 3’üncü Ahmet
de Kırım Hanı’nın $sveç’e yardım etmes#n# önlem#"t#r. Ama bu açık-
lama tek ba"ına yeters#z görünmekted#r ve $stanbul’dak# Rus elç#s#
Tolstoy’un yönlend#rd#!# Rus yanlısı b#r lob#n#n de varlı!ından ku"-
kulanmak do!ru olacaktır. Evet $sveç ve Rusya arasındak# son he-

sapla"ma 8 Temmuz 1709’da, Türkler#n Baltova ded#!# Poltava’da b#r
meydan sava"ıyla yapılacaktır. Poltava Sava"ı sadece #k# devlet ara-
sındak# b#r sava" de!#l, tar#h#n akı"ını de!#"t#recek ender sava"lar-
dan b#r tanes#d#r ve Türk#ye açısından üzücü b#r b#ç#mde $sveç Kralı
12’nc# Karl’ın yen#lg#s#yle sonuçlanmı"tır. Poltava Meydan Sava"ı’nı
Rusya’nın kazanması dünya tar#h#nde öneml# sayfa, Rusya’nın
büyük b#r dünya devlet# olma tar#h#nde çok öneml# b#r a"ama ve
Türk tar#h# açısından ger# dönülmez b#r u'un ba"ladı!ı hüzünlü
b#r andır. Hüzünlü olması sadece Rusya kar"ısında Türk#ye’n#n
acıklı yen#lg#lere, toprak kayıplarına ve göçlere açık b#r sürece g#r-
mes# neden#yle de!#ld#r. Hüzün b#r yandan da Türk#ye’dek# b#r stra-

tej#k aptallı!ın Çorlulu Al# Pa"a’nın tems#l
ett#!# stratej#k zekâya üstün gelmes#nden
kaynaklanmaktadır...

Poltava Sava"ı’ndan ber# ya"anılan gel#"-
meler #ncelend#!# zaman, tar#h#n Çorlulu
Al# Pa"a’yı haklı çıkarttı!ı açık ve seç#k "e-
k#lde görülmekted#r: Rusya çok geçme-
den $mparatorluk Türk#ye’s#ne ve tüm
Türkçe konu"an halklara kar"ı despot#k
ve kanlı uygulamaları yapmaktan çek#n-
meyecekt#r. Geçen üç yüzyılın Rus tar#h#
hem Çarlık hem de Sovyet#k dönem#nde
Türklere kar"ı yapılan katl#amların, #"gal-
ler#n; Kırım, Ka'asya #le Batı Asya ve
Orta Asya’da ortak b#r #let#"#m d#l# olan
Türkçe’n#n engellenmes# #ç#n, Rusların
uyguladıkları katı önlemler#n örnekle-
r#yle doludur.

1710 yılına geld#!#m#z zaman Çorlulu Al#
Pa"a’nın s#yasal ya"amını ve canını sona
erd#recek acımasız ko"ullar olgunla"mı"-
tır. Köprülü A#les#’nden Numan Pa"a, $z-
n#kl# S#lâhdar Al# A!a, Pa"makçızade
Seyy#d Al# Efend# g#b# yerl# rak#pler#;
Fransa, Rusya ve $sveç g#b# yen# yetme dı"

güçler el b#rl#!#yle Çorlulu Al# Pa"a’nın çukurunu kazarlar. 39

Etk#lere açık b#r k#"#l#!e sah#p olan 3’üncü Ahmet, 15 Haz#ran 1710
tar#h#nde onayladı!ı b#r fermanla Çorlulu Al# Pa"a’yı ba"vez#rl#k
görev#nden alır. Yer#ne onun rak#b#, Köprülü A#les#’nden Numan
Pa"a atanmı"tır. Yakla"ık b#r yıl sonra, y#ne 3’üncü Ahmet’#n kararı
ve &eyhül#slam Pa"makcızade Al# Efend#’n#n fetvası #le Çorlulu Al#
Pa"a’nın, ya"adı!ı ça!ın ötes#nde b#r akıl ve devlet sezg#s#yle donan-
mı" bu Galatasaraylının ba"ı kes#lm#"t#r.40

Ba"arılı ve ülkes#n# seven #nsanların, hele ülkes#n# #y# savunup ya-
bancı çıkarlara set çekt#yse, ba"ının kopartılması veya kopmayan
ba"a b#r çorap örülmes# Türk#ye’de uzun b#r gelenekt#r. Çorlulu Al#
Pa"a, bu kötü gelene!#n, öne çıkarttı!ımız Galatasaraylı b#r örne!#-
d#r. Ba"ka b#r Galatasaraylı örnek #se Türk#ye’n#n Kıbrıs’tak# çıkar-
larını, rak#pler# kar"ısında çet#n ve usta b#r d#plomas#yle korumu",
Zür#h ve Londra antla"malarını kotarmı" olan Fat#n Rü"tü Zor-
lu’nun 1960’ta darbe yapanlar tarafından #dam ett#r#lmes#d#r. Her
#k# örnek de, üzerler#ne atılan #nsafsız #(#ralardan öldürülmeler#ne
kadar b#r sürü benzerl#k göster#r.

III. Ahmet
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REHA B!LGE

N!tel!kler!yle, Çorlulu Al! Pa"a, h!ç "üphe yok k! çok yönlü b!r !n-
sandır. Onun üstün entelektüel yetenekler! konusunda !k! öneml!
!pucuna sah!b!z. Bunlardan b!r!nc!s!, tar!hç! Hal!l #nalcık’ın bel!rt-
t!$! b!r husustur. #nalcık, Çorlulu Al! Pa"a’nın klas!k Türk tar!hç!l!-
$!n!n en büyük !s!mler! arasında sayılan Nâ!mâ !le yakın !l!"k!s!
oldu$unu bel!rtmekted!r. Bu b!lg! do$ruysa, Nâ!mâ !le yakınlı$ı
Çorlulu Al! Pa"a’nın dü"ünceler!ne kes!nl!kle yen! b!r boyut, b!r
ufuk ve tar!h b!l!nc! katmı" olmalıdır. 41

Çorlulu Al! Pa"a öldürüldükten sonra kar"ıla"tı$ımız !k!nc! olay !se
onun sevg!l! ve zeng!n k!taplı$ıyla !lg!l!d!r. Ölümünden sonra onun
k!taplarına el koyulmu", ancak %eyhül!slam felsefe, astronom! ve
tar!h konulu k!tapların kütüphanelere konulmasını b!r fetva !le ya-
saklamı"tır.42 Bırakınız astronom!y!, toplum yönet!m!n!n temel!ne
!nen felsefe ve tar!hle !lg!len!p okumu" devlet adamlarını bulup say-
mak 21. yüzyıl dünyasında b!le oldukça zordur.

Çorlulu Al! Pa"a hakkındak! bu acımasız kararın sah!b! 3’üncü Ah-
met’e gel!nce, o da bu ölüm fermanıyla kend! yazgısını !mzalamı"tır.
“#mparatorluk düzen!n!n” !ç!nden çıkan b!r yen!le"me hareket!n!n
öncüsü olan Çorlulu Al! Pa"a’nın ölümüyle aslında o güven!l!r, zek!,
deney!ml!, d!plomat ve atılımcı b!r yol arkada"ını kaybetm!"t!r. Bu
çapta ve cesur b!r yolda" ortalıkta kalmayınca 3’üncü Ahmet’!n ve
“Lale Devr!”n!n sonu, Patrona Hal!l adını ta"ıyan b!r zorbanın el!n-
den gerçekle"m!"t!r.

1730’dak! “Patrona Hal!l zorbalı$ı” ne b!r esk!ye dönü" hareket!d!r
ne de daha !y! b!r yen! düzen kurmak eylem!d!r. “Patrona Hal!l zor-
balı$ı” tar!h!n Türk kültür ve uygarlı$ına vurdu$u sert b!r tal!hs!z
darbed!r. Patrona Hal!l c!nnet!, Türk!ye’n!n kend! !çsel d!nam!kle-
r!yle geleneksel kurumlarındak! tortuyu tem!zlemes!n! engellem!";
18. yüzyılın get!rd!$! meydan okumaya kar"ı Türk!ye’n!n kend! !çsel
d!nam!zm!yle b!r yanıt vermes!n! önlem!"t!r. B!r o kadar öneml! et-
k!s!yse, Patrona Hal!l ayaklanmasının “Lale Devr!” !le ba"layan b!r
yen! Türk kentle"mes!n!, ulusal b!r estet!k anlayı"ının gel!"!p pek!"-
mes!n!, "!!r ve edeb!yatta yen! formların yaygınla"masını yok ed!p
ertelemes!d!r. Bu arayı"lar b!tmeyecek ama her "ey gec!kecek, kök-

ten ve !çten gelen dürtüsünü y!t!recek, Rusya kazanırken, Türk!ye
gec!kecekt!r. 

Çorlulu Al! Pa"a’ya kar"ı 3’üncü Ahmet’!n, 3’üncü Ahmet’!n  ba"-
lattı$ı  “Lale Devr!”ne kar"ı Patrona Hal!l’!n !nd!rd!$! darbeler!n ve
gec!kmen!n Türk!ye !ç!n mal!yet! çok yüksekt!r. Sanat ve uygarlık
alanındak! gec!kmey! b!r an önce b!r yana bıraksak b!le ülken!n
merkez!nde, c!dd! b!r ulusal kap!tal!zm!n ve sanay!le"men!n, dün-
yayla yarı"ab!l!r b!r den!zc!l!$!n egemen olmasıyla Türk!ye’n!n yü-
zünün nasıl de$!"ece$!, nasıl b!r çek!m merkez! olaca$ı kolaylıkla
hayal ed!leb!l!r.

Sonu haz!n b!tm!" olsa da b!r 18. yüzyıl Galatasaraylısı olarak Çor-
lulu Al! Pa"a’nın macerası, b!reysel oldu$u kadar, aynı zamanda top-
lumsal b!r ba"arının da öyküsüdür. 

Çorlu’da b!r ç!&ç! çocu$u !ken #stanbul’un ve #mparatorluk’un do-
ruklarına tırmanab!lmek de$erl! b!r b!reysel ba"arı öyküsüdür.  

Ama o #mparatorluk’un doruklarına çıkması !ç!n gerekl! e$!t!m ve
çevrey! veren !se 18. yüzyılın Galatatasarayı’dır. Bu 2’nc! Bayez!d’!n
kurdu$u Galatasaray’dır. O yönüyle aynı zamanda toplumsal b!r ba-
"arıdır. Henüz Galatasaray’da 1868 yen!le"mes! yapılmamı" ve “Sul-
tanî” kurulmamı"tır. Ama oradan 18. yüzyılı, ekonom!s!n!,
dengeler!n! ve stratej!s!n! pek !y! anlamı" akılcı b!r k!"!l!k yet!"eb!l-
m!"t!r. 

Buradak! ba"arı Galatasaray’ın ve onu kuran Sultan 2’nc! Bayez!d’!n
ba"arısıdır.

2’nc! Bayez!d’!n kurdu$u ve Çorlulu Al! Pa"a’nın yen! b!r statü !le
yükseltt!$! Galatasaray, Sultan 2’nc! Mahmut’un yakın çevres!ne de
!nsan yet!"t!recek ve bu yapı 1868 Galatasaray Sultanîs!’ne g!den ev-
r!m!n yapı ta"larını dö"eyecekt!r.



SULTAN! DERG! • EK!M 202028



29SULTAN! DERG! • EK!M 2020

1981 yılının yazıydı. Ben henüz yed!-sek!z ya"larındayken ba-
bamın kurmu" oldu#u, Sö#ütlüçe"me’dek! baskı res!m atölye-
s!nde tanıdım C!hat Burak’ı. Türk!ye’n!n !lk ve tek, özel, sanatsal
baskı res!m atölyes! olması sebeb!yle dönem!n en öneml! res-
samları, heykeltıra"ları, sanat galer!c!ler! ve dü"ünürler!n!n top-
lanıp sanat konu"tu#u, ürett!#! ve hararetl! sanat sohbetler!n!n
yapıldı#ı öneml! b!r mekândı babamın atölyes!. Annem, babam,
ablam ve ben a!le olarak, ev!m!z-
den çok, orada vak!t geç!r!rd!k.
Âdeta ya"am alanımız orasıydı.
Hayata gözler!m!z! açtı#ımız yer
neres! d!ye sorulsa, ablamla
ben!m !ç!n kes!nl!kle bu atölye
oldu#unu söyleyeb!l!r!z, !lk anı-
larımız orada kayda dü"tü. 

O zamank! adı !le Artess Özgün
Baskı Atölyes!’n! u#rak ed!nm!"
sanatçıların ve yazarların ço#u
Cumhur!yet Dönem!’n!n yet!"-
t!rd!#!, b!rço#u “Akadem!” son-
rası Avrupa’ya g!d!p dönmü" çok
de#erl! !s!mlerd!. Bu k!"!ler!n
arasında C!hat Burak, Avn!
Arba", $ahap Balcıo#lu g!b! Ga-
latasaray L!sel! !s!mler de vardı.
Sö#ütlüçe"me’dek! bu atölye
zaman !ç!nde büyüdü ve 1982 yı-
lında Çamlıca’da C!hat Burak’ın
m!marı oldu#u 4 katlı b!r sanat
ev! b!nasına ta"ındı. Adına, tüm
sanatçıların da ortak kararı !le
Sanat Ev! den!ld! çünkü çatısı al-
tında sanatçıların da f!k!rsel katkılarıyla sanatsal b!r ya"amın
sürdürülece#! çok amaçlı b!r yapı olarak tasarlandı. C!hat
Burak, kend!s!ne b!r atölye hatta belk! b!r ya"am alanı tasarlar
g!b! heyecanla ç!zd! projey!; L!sem!z!n Grand Cour’unu andıran
yamuk geometr!dek!, oldukça zor da olan üçgen b!r araz!ye.
Çamlıca’da hâlâ bugün !ç!nde ya"adı#ımız bu b!na, onun haya-
tındak! uygulanmı" nad!r m!mar! projeler!nden b!r! olarak "ah-
sına referansla tar!he geçt!. 1984 yılından bu yana o b!nada
a!lece ya"ıyor olmak ayrı b!r mutluluk kayna#ıdır b!z!m !ç!n. B!z
m! atölyede ya"ıyorduk, atölye m! b!z!m ev!n !ç!ndeyd! b!lem!-
yordum o ya"larımda, h!çb!r zaman da böyle b!r ayrım olmadı

hayatımızda. Bodrum katı ser!graf! ve l!tograf! atölyes!, 1. kat
gravür atölyes!, 2. kat serg! galer!s!, sosyal etk!nl!k alanımız,
ar"!v bölümü ve 3. kat da b!z!m ya"adı#ımız ev!m!zd!. 2. kat
günün her saat! sanatçılar ve z!yaretç!ler !le doluydu. Sürekl! ye-
n!l!r, !ç!l!r, sohbetler yapılırdı. Gecen!n b!r saat! ya da sabah
kahvaltı zamanı, çay vak!tler!, h!ç fark etmezd!, kapımız hep
açıktı dostlara ve sanat dostlarına…

Böyle b!r ortamda b!zlerle en çok
ya"ayan sanatçılardan b!r!s! ku"-
kusuz C!hat Burak !d!. B!r ser!,
ser!graf! eser üret!m!ne "ah!t
oldum Çamlıca Sanat Ev!’n!n !lk
açıldı#ı 2 yıl süres!nce. Res!mle-
r!n! be#en!yor muydum o ya-
"ımda tam da em!n de#!l!m ama
kend!s!n! çok sev!yor ve !lg!nç
buluyordum, çok farklı !d! d!#er
tüm sanatçılardan. El!f Nac!,
Zühtü Mür!do#lu, Eren Eyü-
bo#lu, Ned!m Günsur, Mehmet
Pesen, Ferruh Ba"a#a g!b! sanat-
çılar, güzel! resmederken C!hat
Ab!’n!n ç!rk!n !nsanları, "!"man
kadınları, gözü çıkmı" ked!ler! ve
kanlı fareler! resmetmes!n! o za-
mank! çocuk aklımla h!ç anlaya-
mıyordum. Ama tüm res!mler
hafızamda yer ed!yor ve tab!! k!
kayda alınıyordu. 

Y!ne aynı dönemden hatırladı-
#ım b!r ayrıntı aslında ne kadar

etk!s!nde kaldı#ımı da b!r yandan görmem! sa#lıyor bugün:
Çocuk gözümle res!mler!n!n !ç!nden tek sevd!#!m f!gürü; ke-
d!ler!n! alıp, o günlerde Veysel Hoca’nın (Erüstün) çıraklı#ında
oydu#um !lk gravürler!mde hep ked!ler! resmed!yordum. Atöl-
yede bulundu#u zamanlarda e#er babam yoksa orada, pek ko-
nu"mazdı C!hat Ab!, b!r kö"ede, masaya dayadı#ı mukavvanın
üzer!ndek! kâ#ıda sürekl! desenler ç!zer, sess!z ve görünmez b!r
sınırı olan b!r alan yaratırdı kend!ne. Gözler! hep önündek! kâ-
#ıtta oldu#undan, pek kolay de#!ld! göz teması kurmak, o yüz-
den de öyle kolay yakla"ıp sohbete g!r!"emezd!n!z. B!r gün tüm
cesaret!m! toplayıp neden tek gözü kör ked! ç!zd!#!n! sormak
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üzere o görünmez duvarı a!tı"ımı hatırlıyorum ve verd#"# cevabı
asla unutamam; “Res!m hep güzel! resmedecek de"!l ya, dürüst
olmalı !nsan, hayatın do"rularını söylemel!, gerçe"! ç!zmek ge-
rekmez m!? Bak ben yalan söylem!yorum k!mseye, gerçekler
var bu ç!zd!kler!mde, b!raz da masal, h!kâye olacak tab!! k!
ama hayat karasıyla beyazıyla gerçek. Ben!m res!mler!me
bakıp geç!lmes!n ve üzer!ne dü#ünülsün !st!yorum, bugünün
tar!h! okunab!ls!n, ne zaman ya#amı# bu adam, neler görmü#
etrafına baktı"ında? Bunları vermek !st!yorum.” dem#!t#. Daha
çok !eyler söylem#!t# mutlaka res#mler# üzer#ne ama ben#m ha-
fızamdan asla çıkmayacak bu sözler# kaldı bende ger#ye, artık o
günden sonra bu sözler onun res#mler#ne bakı!ımı de"#!t#rmeye
yetm#!t#. $lerleyen yıllarda res#m aracılı"ı #le ne yapmaya çalı!-
tı"ını çok daha #y# kavramı! ve saygım çok daha fazla artmı!tı. 

O zamanlar henüz Galatasaray L#ses# mezunu oldu"unu b#lm#-
yor ve o farkı ayırt edem#yordum. 1 yıl sonrasında Galatasaray
L#ses#’ne g#rd#"#m yılın yazında babam L#se’n#n ruhu #le #lg#l#
b#lg# alayım ve L#se’y# onlardan d#nleyey#m d#ye ben# C#hat
Burak ve Avn# Arba!’la bulu!turdu. C#hat Ab# “Galatasaray L!-
ses! herhang! b!r l!se de"!ld!r, ya#amın gerçe"!d!r, tar!ht!r, ge-
lenekt!r, !ç!nde farklı kültürler vardır, dayanı#ma ve karde#l!k
vardır, katman katmandır. Renk renkt!r…” ded#"#nde sank# re-

s#mler#nden sahneler# tasv#r ed#yor g#b#yd#. Yakın arkada!ı y#ne
L#sel# Avn# Arba!’ın da babama: “Süleyman Sa!m, bu kızı Be-
yo"lu’na ver, orada okusun.” ded#"# anın hayatıma yön veren
en öneml# dönüm noktası oldu"unu b#lm#yordum o zaman
do"al olarak.

C#hat Burak Galatasaray L#ses#’nden 1937 yılında mezun oldu.
Kend#s#nden sohbetler#m#z sırasında çok ba!arılı b#r ö"renc# ol-
madı"ını, özell#kle de Fransızca dersler#nde çok zorlandı"ını
duymu!tum, arada b#r Fransızca konu!malarımızda çok akıcı
b#r Fransızcası oldu"unu b#l#yordum ve günün b#r#nde onun
g#b# Fransızca konu!ab#lece"#m# hayal ederek ya!adım tüm l#se
yıllarımı sayes#nde. L#se yıllarında da derd# sadece res#m yap-
mak olmu!. 1930’lu yıllarda Türk#ye’de galer#ler#n olmaması ve
Galatasaray L#ses#’n#n, neredeyse, serg#ler#n yapıldı"ı tek yer ol-
ması neden#yle Mektep, C#hat Burak’ı sanat konusunda fazla-
sıyla beslem#! ve resme yönlenmes#nde çok etk#l# olmu!. Bugün
onun res#mler#ne baktı"ımızda L#sem#zden ve Beyo"lu’ndan #z-
ler# görürüz. C#hat Burak, l#se sonrası Akadem#’de m#marlık e"#-
t#m# aldı. Ancak k#mse onu m#mar olarak tanımaz, herkes onu
ressam olarak b#l#r. Ben de Çamlıca Sanat Ev#’n#n projes#n# ç#z-
d#"#nde ö"renm#!t#m res#m de"#l m#marlık okudu"unu. Onu ta-
nıdı"ım yıllarda Akadem#l# ressamlar tarafından çok da kabul
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görmed!"!n! b!l!yor ve çok üzülüyordum. Kend!m Akadem!’de
ö"renc! olup kurumun bu anlamdak! tutuculu"una #ah!t oldu-
"um zaman C!hat Burak’ın -hele de resm!n Türk!ye’de satı#ının
kolay olmadı"ı o yıllarda- sanatçı olarak ya#amını sürdürme ça-
basının de"er!n! çok daha !y! kavrayab!ld!m. O dönem !ç!n çok
zor b!r #ey! yapıyordu, özell!kle de h!çb!r resm!n! satmayı he-
de$eyerek yapmayan ender sanatçılardan b!r! olarak. Akadem!k
resme kar#ı gelmes!n!, b!ç!msel olarak ezber bozan res!mler yap-
masını, dü#ünsel olarak b!raz pol!t!k, çokça h!kâye eden anla-
tımlarının sebeb!n! aslında tahm!n edeb!l!yorum. Onun
res!mler!ne muz!p b!r gülümsemeyle bakarken; C!hat Ab!’n!n
m!mar! b!r d!s!pl!nden gel!p de Akadem!l! ressamlara ve Batılı
res!m gelene"!ne ba# kaldıran, dalga geçen tavrının Galatasaray
L!sel! özgür ruhundan kaynaklandı"ını dü#ünmü#ümdür hep. 

C!hat Ab!, onu tanıdı"ım 1981 yılından 1994 yılına, ölümüne
kadar b!z!m ev atölyem!zde 20’ye yakın sanatsal baskı res!m eser
ürett!. Bu 12 yıl süres!nde b!z!m atölyeler!m!zde yarattı"ı her
eser!n ço"altılmasında yanında bulunduk, onunla çalı#tık, ya-
#adık. Bu eserlerde çocuklu"u, gençl!"!, a!les!, Galatasaray L!-
ses!, Akadem!, Par!s, Beyo"lu, Ç!çek Pasajı, tar!h! yapılar, dünya
ve Türk pol!t!kacıları, sokak satıcıları, sporcular, müz!syenler,
sanatçılar, ç!çekler ve en çok da ked!ler vardı. Ked!ler! çok se-

verd!, res!mler!n!n âdeta !mzası n!tel!"!nde mutlaka kompoz!s-
yonu !ç!nde b!r yere koyardı. Tüm bu temalar, resm!nde tek tek
veya heps! b!rden resm!n!n konusu olab!l!yordu. Res!mler!nde
h!kâyeler vardı, konular, mekânlar ve !nsanlar kat kat, üst üste
resm!n! olu#turuyordu. Güzel res!m yapmak yer!ne, konuya ve
h!kâyeye odaklanıyor, geleneksel! güncel !le harmanlayarak ce-
surca yen! b!r d!l !n#a ed!yordu. Resm!n üzer!ne h!kâyes!n!, y!ne
Akadem!’de h!ç kabul görmeyecek b!r üslupla bazen res!mden
b!le büyük puntolu b!r t!pograf! !le cesurca g!r!yordu. H!kâyeler
yazıyordu res!m ç!zerek, bazen yazı !le de yazardı ve hep ya#a-
dı"ı ça"a odaklanırdı eserler!nde. Atölyeler!m!zde ser!graf! tek-
n!"! !le ürett!"! eserler! uzun b!r süreçte çok emek harcayarak
aylarca hatta yıllarca üzerler!nde çalı#arak üretmey! sürdürdü.
Her eser! en az 12-13 renkten yan! !pek kalıptan olu#an, her b!r
eserden en az 50 ço"altma yapılarak gerçekle#t!rd!"! tüm kolek-
s!yon Çamlıca Sanat Ev! sonrası kurdu"umuz müzem!z,
IMOGA, %stanbul Graf!k Sanatlar Müzes! koleks!yonlarında ya-
#ıyor. Çok key!$e çalı#ırdı b!z!m atölyede, annemle atölyede
hem çalı#ıp hem de ö"len arasında b!rl!kte b!r #eyler y!y!p d!n-
len!p sohbet ett!kler! b!r vak!t; “Ev!mden daha rahat ed!yorum
burada.” ded!"!n! hatırladık geçen gün kend!s!n! yâd ederken;
onun b!ze bıraktı"ı en de"erl! m!ras, hayatındak! öneml! m!mar!
projes! olan ev!m!zde kend!s!n! anarken. 
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1993 yılının Haz!ran P!lavı’nda, can dostum Mısra !le cem!yet
standında görevl!yd!k. Cem!yet!m!ze gel!r olab!lecek kupa,
tabak, t-sh!rt g!b! hed!yel!k e"yaları satıyorduk cem!yet adına.
#k!m!z!n de Akadem!’ye, bugünkü adıyla M!mar S!nan’a, sanat
okumak üzere hazırlandı$ımız 12. sınıfı yen! b!t!rd!$!m!z yazın
ba"langıcı günlerd!. 78 ya"ındak! C!hat Burak P!lav’a gelm!"t!.
Onu maalesef son gördü$üm gündü o gün. K!mse onu tanımadı
kalabalıkta, b!z Mısra !le kend!s!n! tanıdı$ımız ve hayran oldu-
$umuz !ç!n çok !lg!lenm!"t!k. O da yardım amacıyla be"er altı"ar
hed!yel!k kupa ve tabak aldı. Aldıklarını ta"ımak !ç!n ceb!nden
naylon po"etler!n! çıkarttı$ında alı"ver!" yapmak üzere geld!$!n!
anlamı"tık. Satı" b!tt!kten sonra bahçedek! kaldırıma oturan
C!hat Burak’ın yanına g!tt!m, aldıklarını ne yapaca$ını sordum
merakla. Her yıl aksatmadan aldı$ından ve ev!nde b!r kö"ede
üst üste yı$dı$ından bahsett!. O anda kafamda bel!ren foto$ra%a
onun res!mler!n! gördüm. 

#lerleyen yıllarda !zler!n! sürdüm, b!zden o gün aldı$ı Galata-
saray temalı hed!yel!k e"yalarını gördüm res!mler!nde. Müze-
lerdek! ve büyük koleks!yonlardak! tüm eserler!n! ezbere
b!l!yorum ancak zaman zaman h!ç b!l!nmeyen evlerden, kolek-
s!yonlardan satılmak üzere galer!me gelen, !lk defa kar"ıla"tı$ım
C!hat Burak res!mler!nde arıyorum; ve rastlıyorum bu objelere.

Bana, unutulmaz h!kâyes! olan ve hâlen yapmakta oldu$um
sanat galer!c!l!$! mesle$!mde sonsuza kadar sürecek kuytu b!r
alı"ver!" oyunu bırakmı"tı. 

Express derg!s!n!n 2013 Haz!ran sayısının kapa$ında, Gez! D!-
ren!"! sırasında ço$unlu$u sanat tar!h! ö$renc!ler!nden olu"tu-
$unu duydu$um b!r grup genc!n açtı$ı, “C!hat Burak’ın
Res!mler!y!z” pankartını gördü$ümde çok "a"ırmı"tım. B!r top-
lulu$un kend!ler!n! !fade etmekte kullandı$ı bu cümle !le C!hat
Ab! âdeta b!r anda b!r ı"ık g!b! eserler!nden yansıyan b!r !let!-
"!mle yen!den do$mu"tu. Yıllarca res!mler!nde !n"a ett!$! çok
katmanlı dü"ünsel yapı, Gez! D!ren!"!’nde buldu$u çatlaktan
gün yüzüne çıkmı"tı. O !n"a ett!$! yapı, ben!m !ç!n de Galata-
saray L!ses!’d!r. B!z de onun res!mler! g!b!y!z, kültürel yı$ınlar
üzer!ne !n"a ed!lm!" kat kat, farklı farklı ve çe"!tl!y!z. Tek tek
ama b!rl!kte büyük b!r h!kâyey!z. Gençler!n bu cümles!n! b!ze
uyarlamak da h!ç yanlı" olmaz, b!zler de hep b!rl!kte “C!hat Bu-
rak’ın res!mler!y!z.”…

Tüm eserler: C!hat Burak, Ser!graf!, 70x50 cm, IMOGA Koleks!yonu 
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1. Batıya Açılan Pencere sergisinde küra-
törlü gezi grubu. 
2. 1981 yılında Galatasaray E!itim Vak-
fı’nın kurulu"u öncesi Galatasaraylılar
Derne!i’nin verdi!i ilan. 
3. 28. Üst Kurul 3. toplantı tutana!ı. 
4. 1968 kutlamaları sırasında iki karde"
mezun Celal (1938) ve Gündüz (1948)
Çalı"lar. 
5. Mektebi Sultani ö!rencileri hocala-
rıyla. 
6. 1867’de Abdülaziz’in Paris Fuarı ziya-
retine dair basılan anı kitapçı!ı.
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10 Aralık 2016 günü Tevf!k F!kret Salo-
nu’ndak! Forum 2016’nın konu ba"lı#ı 
“Galatasaray L!ses!’n!n 150. Yılı Nasıl 
Kutlanmalı?”ydı. Galatasaray’ın özgül tar!h!
bakımından !k! öneml! özell!#! vardı. 

B!r!nc!s! h!ç tarzımıza uymayan b!r "ek!lde 2018’e henüz b!r yıl-
dan fazla zaman varken harekete geçm!"t!k. $k!nc!s! !se en
büyük üç kurumumuzun ba"kanları aynı masada oturuyordu
ve konu"macıydılar. Sanırım üç ba"kan en son Ortaköy yangını
sonrasında b!r araya gelm!"t!.
Daha önce ne zaman böyle b!r
"ey oldu#unu hatırlayan yoktu.
Aslında hareket daha da önce
ba"lamı", GST$K’nda gündeme
alınmı", Forum 2016 ba"lı#ı da
orada bel!rlenm!"t!. 

GST$K Genel Sekreter! $skender
Çayla açılı" konu"masında “Bu
çalı"maların aslında bugüne ge-
leb!lmes! !ç!n %ubat ayından ber!
çalı"an b!r ön kom!te kurduk ve
b!rçok konuyu ele aldık. Sayın
okul müd!rem!zle de defalarca
görü"tük. Aslında b!rçok konu-
nun altyapısı hazır, fakat buradan
çıkacak f!k!r ve öner!ler nasıl b!r e"güdüm yapaca#ımızı beraber
konu"arak bel!rlemem!z! sa#layacak. B!z 1868’den 1918’e ka-
dark! !lk ell! yılda, ola#anüstü !k! "ey yapmı"ız. Okul kurulduk-
tan sonra 1905’de spor kulübünü kurmu"uz. 1908’de de !lk s!v!l
toplum örgütü olarak Galatasaraylılar Derne#!’n! kurmu"uz.
Bundan sonra, 150. yıldan 200. yıla g!derken, "!md! arkada otu-
ran karde"ler!m!z, b!zler!n bulundu#u yerlerde olacak. Ell! sene
sonraya !letece#!m!z b!r "ey olması gerek!yor.” d!yerek sözü mo-
deratör koltu#unda oturan bana devrett!. Müze deposundak!
kol!lerde bulup negat!&er!n! teles!ne ett!rd!#!m!z yüzüncü yıl et-
k!nl!kler!n! anlatan 1968 tar!hl! f!lmden bahsett!kten sonra Ga-
latasaray E#!t!m Vakfı Ba"kanı $nan Kıraç, Galatasaray Spor
Kulübü Ba"kanı Dursun Özbek ve Galatasaraylılar Derne#! Ba"-
kanı Polat Beng!serp’! davet ett!m. 

$nan Kıraç “150. yıla hazırlandı#ımız bugünlerde tüm Galata-
saraylılara b!r ça#rı yapıp tanıdık, b!l!nen, uyuyan, küskün
bütün Galatasaraylıları bu yapının !ç!ne sokmalıyız. En öncel!kl!

konu, uyuyan, küskün Galatasaraylıyı uyandırmak.” d!yerek ka-
tılıma d!kkat çekerken Dursun Özbek “Bu çok öneml! ve 150.
yıl kutlamaları !ç!nde Galatasaray Spor Kulübü de mutlaka yer
alacak. Bunun çok öneml! b!r boyutta olmasını talep ed!yorum.
Çünkü bu öneml! marka bunu hak ed!yor.” ded!. Polat Beng!-
serp de “Bu bazı küskünlükler!n ortadan kalktı#ı b!r dönem
olsun. Galatasaray L!ses!’nden çıkmı" kurumları b!rb!r!ne ya-
kınla"tıracak b!r ortamı bu sayede yakalayaca#ımıza !nanıyo-
rum. Çünkü sah!den b!rb!r!m!zden ö#renece#!m!z veya
b!rb!r!m!zle payla"aca#ımız çok c!dd! b!lg!ler, deney!mler var.”
dey!nce kurumlar arası uzla"ı sa#lanmı" oldu.  

Konu"malar sona erd!k-
ten sonra d!nley!c!ler söz
aldı. Türker Arslan “150.
yıl !ç!n mutlaka b!r üst
kurul kurmamız lazım.
Bu üst kurulda mutlaka
ve mutlaka ba"kanların,
rektörün ve müd!re hanı-
mın bulunması, hatta
Ankara'nın da bu !"!n
!ç!ne katılması lazım.”
derken Duygun Yarsuvat
yüzüncü yılda oldu#u
g!b! kutlama etk!nl!kler!
!ç!n sürel! b!r dernek ku-
rulmasını önerd!. Söz
alan Mel!h %abano#lu !se

"unları söyled!: “Geçm!"e dönüp ell!nc! yılda, yüzüncü yılda ne
yapıldı d!ye baktı#ımız zaman, açıkçası fazla kalıcı eser görmü-
yoruz. Ell!nc! yılda sadece b!zden 1886 mezunu, $ht!falc! Meh-
met Z!ya’nın yazmı" oldu#u salname var. Çok de#erl! b!r k!tap,
müth!" b!r kaynaktır. Bunun yen!den basılması gerek!yor. Yü-
züncü yıla baktı#ımız zaman b!r tane l!se k!tabımız var. Onun
dı"ında fazla b!r "ey görem!yoruz. Kulübe bakıyoruz, ell!nc! yı-
lında Abd! $pekç!’n!n ba"ında oldu#u b!r kurulun çıkardı#ı b!r
k!tapçık var. Yüzüncü yıla bakıyoruz, Mehmet Al! B!rand'ın
yaptı#ı belgesel dı"ında kalıcı b!r "ey yok. Sonuçta protokol ola-
rak Charles de Gaulle gel!yor, serg!ler yapılıyor ama öneml! olan
kalıcı eser bırakab!lmek. Bu perspekt!fe sah!p olmak gerek!yor.” 

B!rçok somut f!kr!n de sunuldu#u toplantının sonunda b!r ab!-
m!zden gelen "u yazılı olarak öner!y! de okumu"tum: “A#ao#lu
!le anla"ıp, mekteb!n üzer!ne, mektebe de#meden, betonarme
ayaklar ve kazıklar üzer!ne, 150 katlı Galatasaray Tower yapıl-
malı ve müteahh!t ell! katını Galatasaray’a vermel!. B!razını da

Belgeselin Belgeseli: 

Zamanın Tanı#ı Olmak

34. Forum 2016 konu"macıları !nan Kıraç, Dursun Özbek, Polat Bengiserp.
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kulübe. En üst kat, panoram!k restoran olmalı ve tulumba tatlısı
satılmalı. Tosya p!r!nc!nden lapa lapa p!lav bulunmalı. 50’den
55’e kadar olan katlar, kütüphane olmalı ve tüm vefat eden Ga-
latasaraylılar k!taplarını buraya ba"ı#lamalı. 150. yılda gelece"e
bakan b!r Galatasaray hedef! konmalı ve sloganı, “K!m tutar
sen! Galatasaray!” olmalı. “Qu! peut le peut, ten!r GS?”

GST$K’nın öncülü"ünde kurulan üst kurulda Galatasaray L!-
ses!, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaraylılar Derneg !!, Gala-
tasaray Eg !!t!m Vakfı ve Galatasaray Ün!vers!tes! en üst düzeyde
tems!l ed!ld! ve toplantılar ba#ladı. Cenk Tıkız kurulun sekre-
terl!"!ne get!r!ld!, ben de Iskender Çayla’nın teveccühüyle top-
lantılara “yancı” sıfatıyla katılmaya ba#ladım. Toplantı mekanı
Galatasaray Müzes!’yd! ve tüm proje öner!ler!n! de"erlend!r-
meye alarak çalı#maya ba#landı. 

2017 yazında gen!# b!r etk!nl!k takv!m! ortaya çıkmı#tı. GEV
kurum tar!h! ve kültürü üzer!ne b!r d!z! k!tabın yayımını f!-
nanse ett!"!nden b!r yandan
onlar hazırlanıyor, d!"er yandan
dokuz ayda dokuz serg! düzen-
leme !dd!asıyla çalı#ılıyordu.
Toplantılardan b!r!nde $skender
Çayla “Ab!ler!m!z ell! sene önce
böyle b!r f!lm yapmı#lar ve
bugün de gözümüz ya#ararak
seyred!yorsak, b!z!m de adam
akıllı b!r belgesel yapmamız
lazım.” ded!. 

Serg!ler!n f!nansmanını !# b!rl!"!
yaptı"ımız Inst!tut França!s, $s-
tanbul Ara#tırmaları Enst!tüsü,
Pera Müzes! g!b! kurumların
deste"!yle ya da !mece usulüyle f!nanse edeb!l!yorduk fakat dört
ba#ı mamur b!r belgesel yapımı !ç!n !lk yapılması gereken büt-
çes!n!n tasarlanıp kayna"ın bulunmasıydı. Ben!m !ç!n öncel!kl!
konu !#!n ehl!n! bulmaktı ve tek hedef!m vardı. Yıllara dayanan
dostlu"umuz ve b!rl!kte yaptı"ımız !#lerden dolayı belgesel s!-
nemaya ve kurum tar!h! bakı#ına çok saygı duydu"um VTR Ya-
pım’ın pad!#ahı En!s Rıza ve sultan!çes! Nalan Sakızlı. 

VTR’n!n kapısını çaldı"ımda En!s Ab! projey!
hemen kabul ett! ve 90’lı yıllarda aynı hayal!
kurup artık hayatta olmayan bazı Galatasa-
raylıların mülakatlarının ar#!vde oldu"unu
söyled!.

O ara b!rl!kte çalı#tıkları b!r ba#ka belgeselc! ab!m!z Mesut
Tufan da aynı heyecanla kar#ılayınca çek!rdek ek!p kurulmu#
oldu. Nalan Sakızlı bu !#! ben!m danı#manlı"ımda yapmalarının
do"ru olaca"ını bel!rt!nce !nce eley!p sık dokuyarak olası b!r
çek!m programı ve bütçe tasarımına ba#ladık. Bana ver!len !lk
ödev el!mdek! Galatasaray ar#!v!n! düzenleyerek VTR’ye aktar-
maktı. E# zamanlı olarak b!rl!kte yüz k!#!y! a#kın b!r mülakat l!s-
tes! çıkardık. 10 Ek!m 2017 günü Tevf!k F!kret Salonu’nda

yapılan etk!nl!kte “Galatasaraylı Kurulu#lar Ortak 150. Yıl Dek-
larasyonu” sunulup basın açıklamasıyla süreç ba#ladı"ında çe-
k!mler de ba#lamı#tı. Çünkü b!r yandan 150. yıl da kayıt altına
alınacaktı. VTR ek!b! o günden !t!baren !ç!nde Galatasaray
geçen her noktada bulunmaya ba#ladı. B!z de el!m!zdek! üç yüz
b!n TL’y! a#kın bütçey! nasıl kar#ılayaca"ımızı dü#ünüyorduk.
$skender Çayla b!r toplantı sonunda Dursun Özbek’e Fo-
rum’dak! konu#masını hatırlatıp kulübün !ç!nden do"du"u oca-
"ın belgesel!ne sponsor olması gerekl!l!"!n! gündeme get!r!nce
ba#kan son sayfadak! rakama baktı ve !ç geç!rerek “Tamam, bu
!# bende.” ded!. N!tek!m !lk yönet!m kurulunda da kararı aldırdı.
Ne var k! ödemen!n yapılmasını beklemeden prodüks!yon ba#-
lamı# oldu"undan ac!len paraya !ht!yaç vardı. $#!n yürümes! !ç!n
Dursun Ab! gereken çıkmayı yaparak ek!b! rahatlattı. 

2017 sonunda gelen medya !zleme raporları kutlama etk!nl!k-
ler!n!n ulusal basından yo"un !lg! gördü"ünü göster!yordu.
636.398 TL'l!k reklam e#de"er!ne ve 11.881.000 er!#!me ula#-

mı#tık. Gem!us ver!ler!ne göre
haber s!teler!nde 40.924.493 k!-
#!ye ula#ılmı#tı.  Tar!h derg!le-
r!nde özel dosyalar yayınlanıyor,
Fransa Büyükelç!l!"! ve ba#kon-
soloslu"uyla görü#ülüyor, bü-
yükelç!ler aracılı"ıyla UNESCO
ve Avrupa Konsey!’yle yazı#ma-
lar yapılarak etk!nl!klere uluslar-
arası boyut katılmaya
çalı#ılıyordu. O sırada Mel!h %a-
bano"lu’nun b!r saptamasından
!lhamla Naf!z Ak#eh!rl! ve Tar-
kan Okçuo"lu’nun yardımlarıyla
“Galatasaray’ın Bulgarları” ba#-
lıklı b!r serg! hazırlayıp önce Bul-

gar K!l!ses!’nde, ardından Avrupa Kültür Ba#kent! olan F!l!be’de
açtık. GSÜ mezunu de"erl! küratör Çelenk Bafra’yı da Pera Mü-
zes!’nde b!r ça"da# sanat serg!s! düzenlemes! !ç!n !kna ett!k.  

Serg!ler !y! g!d!yor, açılı#lar tıklım tıklım oluyordu ama asıl me-
sele kalıcı eser olan belgesel!n kotarılmasıydı. Genell!kle gö-
rü#me randevularının alınmasında sorun ya#anıyordu. Öyle ya
da böyle VTR ek!b! !nanılmaz b!r hareketl!l!kle her yere ve her-
kese yet!#t!. Her konu#macıyla üç dört saat tutan ve neredeyse
b!r ps!kanal!z seansı kadar sorgulayıcı olan mülakatlar b!r!k-
t!kçe VTR kend! !ç!ne kapanmaya ba#ladı. B!r yandan tar!he
da!r yen! ke#!&er, yen! belgeler ortaya çıkıyordu. Danı#manlık
görev!m oldukça haf!&em!#t!. Sadece arada b!r gelen soruları ce-
vaplıyordum ve !#!n g!d!#atıyla !lg!lenmem gerekm!yordu.
Kulüp yönet!m!n!n de"!#mes!nden dolayı da b!r aksama olmadı.
Sponsorluk sözle#mes!n!n !mzalanması a#amasında kulübün
avukatlarıyla sıkıcı saatler geç!rmek yett!. Böylece belgesel!n !k!
sponsoru öncek! yönet!m!n ba#kanıyla mevcut yönet!m olmu#
oldu. 

Osmanlıca belgeler!n de#!freler!yle !lg!l! VTR’ye u"radı"ımda
gördü"üm manzara #uydu: Of!s!n ortasındak! kocaman masa
öbek öbek !lkokuldak! f!#lere benzer yazılı kâ"ıt parçalarıyla
kaplıydı. Yüzlerce saatl!k mülakat çek!mler! satır satır de#!fre

BELGESEL!N BELGESEL!: ZAMANIN TANI"I OLMAK

Belgeselin ikinci yönetmeni

Mesut Tufan.

Belgeselin yapımcısı 

Nalan Sakızlı.
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1. Sarı Kırmızı !z Bırakanlar sergisi, Cenk Tıkız, !skender Çayla, !zzeddin Çalı"lar. 2. YKY Beyo#lu ma#azası vitrininde Galatasaylı Yazarlar haftası. 
3. Pera Müzesi’nde Mektep Meydan Galatasaray sergisi açılı"ı. 4. Filibe Trakart Sanat Galerisi’nde Galatasaray’ın Bulgarları sergisi.

5. Galatasaray E#itim Vakfı’nın 150. yıl kitap serisi. 
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Büyük resim: Mektebi Sultani ilk dönem
ö!rencilerinden ikisi.
Altta: Youtube galası tanıtım videosu.
Sa! sayfa: Youtube galası açılı" sayfası.
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ed!lm!", sah!pler!ne ve konularına göre kodlanmı",
ses kurgusu yapmaya hazır hale gelm!"t!. B!nlerce
cümle kend!s!ne zamanın tanı#ı olmak !ç!n fırsat
ver!lmes!n! bekl!yordu. Belgeselc!l!#!n ne derece
del! !"! oldu#unu o an b!r kez daha anladım. En!s
Ab! b!zzat kend! u#ra"arak tek tek k!m!n hang! ko-
nuyu ne kadarıyla anlataca#ına karar ver!yor,
kurgu elemanına !let!yordu. B!raz bakmaya yelten-
d!ysem de engellend!m. Sadece kurguda çalı"an
elemanın “Bunca zamandır kurgu yaparım, h!ç a#-
ladı#ım olmamı"tı.” ded!#!n! hatırlıyorum. Tab!! k!
pek anlam veremed!m. Ta k!, seyredene kadar. 

Gün geld! ve VTR’ye davet ed!ld!k. $skender Çayla,
Cenk Tıkız, Ça#lar %avkay ve ben belgesel!n !lk tas-
la#ını !zleyen dört k!"!yd!k. En!s Ab! seslend!rmey!
kend! yaparak en büyük sürpr!z! yapmı"tı. Kurgu-
sunu ve anlatı üslubunu hayranlıkla seyrederken
b!r yandan da notlarımızı aldık. Çok az tash!h
vardı. $ç!m!z rahat ve yüzümüz gülerek ayrıldık.
%!md! yapılması gereken gala geces!n! organ!ze et-
mekt!. Özel b!r günü ya da fırsatı bekleyeb!l!rd!k.
Mesela P!lav günü, mesela 150. yılın d!#er kalıcı
projes! olan esk! müze b!nası yer!ne !n"a ed!lmekte
olan çok amaçlı salonun açılı"ı… 

Pandem! gündeme gel!p karant!na günler! ba"ladı-
#ında halen ses m!ksajıyla !lg!l! !"lemler sürüyordu.
“Evde Kal” düsturlu bahar ayları uzayınca alternat!f
b!r gala f!kr! do#du. Galatasaraylılar Derne#!’n!n
b!rb!r!nden n!tel!kl! Instagram yayınlarının verd!#!
!lhamla galayı sanal ortama ta"ımaya karar verd!k.
Galatasaraylılar Derne#! Ba"kanı F!del Berber her

zamank! k!barlı#ıyla bütün talepler! yer!ne get!rd!
ve b!r ha&a önces!nden tanıtıma ba"ladık. Amaç
dünyanın her kö"es!ndek! Galatasaraylıları !lk gös-
ter!mde bulu"turmaktı. Bu yüzden tanıtımlarda
canlı yayında tek b!r göster!m olaca#ı duyurusu
yaptık. 

P!lav günü Cem!yet’!n bo" mektep-
ten yaptı#ı yayın zaten gönüller! t!t-
retm!"t!. 7 Haz!ran 2020 ak"amı f!lm
Youtube’da göster!me g!rd!#!nde
yakla"ık üç b!n k!"! aynı anda !zl!-
yordu. Dak!kalar geçt!kçe !zley!c! sa-
yısı arttı ve "u yorumlar dü"meye
ba"ladı:

Mustafa %ükrü Erfus: Gözler!m ya"lı…

Hülya K. Toprak: Gururla !zl!yorum, eme#! geçen-
lere çok te"ekkürler…

$sma!l Alpertunga: O#lum Ça#lar ve Kızım $pek'!n
bu köklü okuldan mezun olmaları bana tar!f! !m-
kansız b!r gurur ver!yor. Çocuklarımın ya"amala-
rına verd!#!n katkılarından dolayı sana m!nnettarız
Galatasaray.

Zeynep Uysal: Soluksuz !zled!m. Eme#!n!ze yüre-
#!n!ze sa#lık. Ve ded!m k! "$y! k! Galatasaraylıyım
be.”
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Üstte: Taksim Meydanı’nda Fransız Kültür Merkezi’nde açılan “150 Yıllık Bir Kültür Ortaklı#ı”

sergisinin afi$i. / Turgay Tuna Galatasaray !zcileri sergisi açılı$ında yavrukurtlarla.

Ortada: Esat Mahmut Karakurt’un lise ö#retmenli#inde kullandı#ı not defteri. / 

!stanbul Ara$tırmaları Enstitüsü’nde Batıya Açılan Pencere sergisi açılı$ında Özalp Birol, 

Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerine izahat veriyor. Altta: 1974 Ortaköy’de hazırlık

ö#rencileri. / Timur Selçuk liderli#inde Galatasaray Vokal Grubu konser duyurusu.

150. yıl balosunda Candan Erçetin sahnede.

Barı! Somer: Tadı damakta, gönülde, akılda kalan bu görkeml" tar"h" yaratan
ve ya!atan tüm Galatasaraylıları sevg" ve saygılarımla selamlıyorum.

#eyde Arpalı: Muhte!em. Galatasaray'a yakı!an b"r çalı!ma. Eme$" geçenler
hakkınızı helal ed"n. Sevg"yle kalın. Ya!asın Galatasaray.

Umut Den"z Sezg"n: Eller"n"ze, eme$"n"ze, yüre$"n"ze sa$lık. Tar"he geçecek
b"r yapıt hazırlamı!sınız. Tebr"kler!

Mel"h #abano$lu: Mekteb" Sultan"'n"n kurulu!unun ell"nc" yılında (1918),
zorlu sava! ko!ulları altında b"r k"tap çıkarmak ba!arılmı!tı. 100'üncü yılda
"se (1968) ba!ta De Gaulle'ün z"yaret" ba!ta olmak üzere protokol etk"nl"kler"
ön plandaydı. 2018'de kutladı$ımız 150'nc" yıl protokol anlamında maalesef
zayıf kaldı ancak ba!ta belgesel olmak üzere kültürel faal"yetler (b"r d"z" k"-
tabın yayınlanması ve serg"ler) bakımından en zeng"n palet"n sunuldu$u yıl
dönümü oldu. Ba!ta bu belgesel"n yapımcısı En"s Rıza ve Mesut Tufan
olmak üzere en küçük çalı!maya kadar büyük emek harcayan bütün Gala-
tasaraylılara kend" adıma te!ekkürü borç b"l"yorum.

Ebru Zeren: Mekteb"m"z"n Türk"ye tar"h" ve modernle!mes"ndek" önem"n"
anlatan, ne denl" Cumhur"yetç" oldu$umuzu gerçek tanıklar ve belgelerle
ortaya koyan muhte!em b"r belgesel olmu!. Eme$" geçen herkes" yürekten
tebr"k ed"yorum…

Ç"sem Özsarıyıldız: Çok güzeld". Herkese, eme$" geçen herkese sonsuz te-
!ekkür eder"m... Evet Galatasaray herkese farklı !eyler kattı. Bana da asla,
h"çb"r !ey "ç"n pes etmemey", do$ru b"ld"$"n ve do$ru olan "ç"n "se her zaman
mücadele etmey" ö$rett". Bugün hayattaysam buna borçluyum... Yatakhane
ve dostlarım. B"z beraberce, b"rb"r"m"z" büyüttük. Ger"s" teferruat.

Seza S"nanlar Uslu: Sevg"l" En"s Rıza ve Mesut a$abeyler"n, beraberler"nde
tüm VTR F"lm çalı!anların emekler"ne sa$lık. Katkı verenlere te!ekkürler... 
Bu f"lmden sonra b"r ser" çıkarab"lecek kadar çok malzeme ed"n"ld"$"n" dü-
!ünüyorum. Daha yakından mercek altına alınacak çok konu ba!lı$ımız var.
Bu f"lm "B"tmeyen Mektep""n h"ç tamamlanamayacak belgesel" g"b", b"r sonu
de$"l, b"r ba!langıcı "!aret ed"yor... 24 saat dolmadan 4000 "zley"c"y" geçm"-
!"z... Çok ama çok öneml"…

Yorumların b"rço$u a$lanarak "zlend"$"n" göster"-
yordu. B"r baba “Kızım bana b"r !ey oldu sanıp tela!-
lanmı!, belgesel "zled"$"me onu nasıl "nandırab"l"r"m?”
d"ye soruyordu. 

O gece kend" devrem"n WhatsApp grubunda da sabaha kadar süren b"r mu-
habbet vardı. Em"n"m aynı co!ku d"$er devrelerde de ya!anmı!tır. Ortak
soru "se !öyle bel"rd": “Pek" neden a$lıyoruz?” Öyle ya, geçm"!ten s"l"k fo-
to$ra%arda suret" yansıyan b"rtakım sakallı adamlar, b"r b"nanın ta! duvar-
ları, tanıdık ya da tanımadıklarımızın b"rkaç anısı, zaten b"ld"$"m"z,
kanıksadı$ımız konularda kend" okulumuzun övgüsü. 
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Bütün bunlar neden a!latıyor? S"z"n buldu!unuz ce-
vapları b"lmem ama ben"m devrede raconu ben kes-
t"m: “Bence a!lama sebeb"m"z tüm ya#ananların en
güçlü trajed"de bulu#ması. O da zamanın akı#ı.” Göz-
ya#larının sebeb" f"lm"n adında g"zl"yd" aslında, kend"
zamanımızın tanı!ı olmak acıklı gel"yordu.

Ertes" sabah En"s Ab"’y" arayıp yorumlar hakkında
b"lg" verd"m. El"m"zdek" malzemen"n mutlaka b"r k"-
taba uyarlanarak de!erlend"r"lmes" gerekt"!"n" y"ne-
led". Yüzlerce saatl"k mülakatın ne kadar müth"# b"r
bellek olu#turaca!ının heyecanındaydı. “Onu yaparız
evelallah. Sırada 150. yıl k"tabı var.” ded"m. 24 saat
"ç"nde dört b"n", b"rkaç gün "ç"nde dokuz b"n" bulduk.
16 Eylül 2020 "t"barıyla derne!"n s"tes"nden 11.288,
vakfın s"tes"nden 512 "zlenme oldu. Bu rakamlar "k"
buçuk saate yakla#an cam"a dı#ı duyurusu yapılmamı#
b"r belgesel "ç"n çok sev"nd"r"c" oldu. 

Genell"kle jener"kler "zlenmez. Oysa
bu f"lm"n jener"!" de ayrı b"r mesaj ve-
r"yor. O jener"kte otuza yakın profes-
yonel"n "sm" var. 

$st"snasız heps" p"yasa #artlarının çok altında ücret ala-
rak ve b"rçok angarya üstlenerek canla ba#la ve sızlan-
madan, "y" b"r "# yapıyor olmanın hazzıyla çalı#tı.
Yetm"# be# Galatasaraylı saatler"n" ayırarak görü#ler"yle
mülakat verd". Ba#langıçtak" l"ste neredeyse bunun "k"
katıydı ama b"r yerde dur demek
gerekt". Mutlaka görü#ünü almak
"sted"!"m"z b"rkaç k"#"ye "se ya
ula#mak mümkün olmadı ya da
zaman ayıramadılar. Büyük ço-
!unlu!u Galatasaraylı kırk küsur
k"#"n"n daha adı geç"yor jener"kte.
Onlar da gönüllü olarak bu yapım
"ç"n emekler"n", zamanlarını, "l"#-
k"ler"n" ve k"#"sel kred"ler"n" har-
cadılar. Tıpkı adı geçen yed"
kurum ve kurulu#la kom"te üyes"
olan Galatasaraylı kurulu#ların
tems"lc"ler" g"b". Gerek kurumlar
gerekse #ahıslar epeyd"r özled"!"-
m"z büyük b"r dayanı#ma örne!" göstererek tam b"r
gen"# katılımlı Galatasaraylı kolekt"v"zm" göster"p ku-
ma#ı usta b"r terz"n"n el"ne verd". En"s Rıza’yı övünce
“Kuma# "y"yd".” d"ye tevazu göstermes" bundan olsa
gerek. $#"n "ç"nde oldu!umu b"ld"!"nden ben" kutla-
yanlara da hep aynı #ey" söyled"m: “B"raz "#e yaramı-
#ımdır ama bu belgesel tam anlamıyla b"r En"s Rıza "#".
G"d"n bulun, onu kutlayın.”

Solda: 1868-1923 yılları arasında kullanılan Mektebi Sultani
bayra!ı.

Belgeselin yönetmeni 
Enis Rıza.
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ÜST sol: Starboy 666, çizgi roman serisi ba! karakteri, 2007 Orta: Marmara Güzel Sanatlar, 1991 (Foto: GB) Sa!: Basçı Serdar Sözen ile Bozcaada, 1994 / Eloy Cafe önü Bakırköy, 1990 
ALT sol: Neoplast konseri,"e Doors, Beyo#lu$1990 ORTA: Art Diktator Sahne Performansı - 13 Nisan 2018 - Peyote Nevizade Beyo#lu, %stanbul (Foto!raf: Bikem Ekberzade)
ALT sa!: Deathroom grubuyla prova, Kadıköy, 1990 (Foto: Bora Tirki) 
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HAKAN NURCANLI (120) !LE RÖPORTAJ 

AHMET BA!AR (122) — Yeraltı müz!k dünyasının
en kült !s!mler!nden b!r! ve !lkler!n adamısın. Avan-
gart tavrında Galatasaray'ın nasıl etk!s! oldu?

HAKAN NURCANLI (120) — Avangart tavrımda
Mektep’!n etk!s!, öncel!kle, sa"lam b!r rock altyapısı
olu#turmaktı. Rock müz!k altyapımın temel!n! bana
Mektep verd!. Sonra ben de katları üst üste çıkmaya
ba#ladım. B!z!m l!sede dünya görü#ü kazanıyorsun.
Dünyaya mahallel!n!n baktı"ı pencereden bakmıyor-
sun. Bunun get!rd!"! b!r anlayı# var. Müz!k yönel!m!n,
bende söz konusu oldu"u g!b! marj!nalle#meye ba#lasa
da, b!r dı#lanma görmüyorsun. Oysa mahallede tepk!y!

d!rekt h!ssed!yorsun. Mektep, tek t!p !nsan yet!#!rm!yor. Her çe#!t
adam çıkmı# aramızdan. Mesela konu müz!kse, sank! #öyle d!yor;
“Al sana temel! ben ver!yorum!”. Rock müz!k b!zde soundtrack.
D!z! yırtık kotla, der! ceketle, bel!nde
z!nc!rle de gezeb!l!rs!n. Bakalım sen
bunun üzer!ne ne koyab!leceks!n?
Âdeta b!r #ek!lde dü"meye basılmı#.
Bana da bu görev ver!lm!# g!b!yd!.
Ben de buna dünden razıydım.
Zaten Galatasaray Mekteb! ded!"!n
zaman, s!stem!n köken!nde b!r de-
neysell!k var. Ben de bu temelden al-
dı"ım gazla kend! yolumu ç!zd!m.
Yan! özetleyecek olursam, evet,
genel olarak müz!k çevreler!nde
avangart olarak b!l!n!yorum ve bu
tavırda Mektep’!n çok etk!s! var
demek yanlı# olmaz. Çünkü b!zler
orada konu her ne olursa olsun,
k!msey! tak!p etmek !ç!n de"!l, sınırları ke#fetmek ve zorlamak !ç!n
yet!#t!r!ld!k. Böyle b!r m!syonu b!lerek ya da b!lmeyerek yüklend!k
d!ye dü#ünüyorum.

AB — 80'lerde Mektep’tek! müz!k kolu odasında aylar boyunca
M!ll!yet Müz!k Yarı"ması hazırlıkları olurdu.  Kor!dorlarda
hard rock tınıları yankılanırken sen neler d!nl!yor ve yapıyor-
dun? L!se yıllarıyla ba"layalım. 

HN — Evet, 80'ler! Mektep’te kar#ıladım ve müz!kal akımlara b!z-
zat #ah!t oldum. G!r!#te sol yöndek! kapıdan !çer! g!rd!"!n!z anda,
kula"ınıza çalınan hard rock müz!k gerçekten okulda oldukça 
havalı b!r amb!yans olu#tururdu. L!sedek! rock müz!k ortamına
!çer!den oldu"u kadar, dı#arıdan da !#t!rakç!ler olurdu ve jam ses-
s!on yaparlardı. $#te o uzun saçlı, der! pantolonlu hasta ab!ler b!z!
yoldan çıkardı. Sen!n de bel!rtt!"!n g!b!, b!zde l!selerarası müz!k

yarı#ması c!dd!ye alınır, uzun süre hazırlıklar olurdu. Böylece 
l!sede, ha%alarca canlı rock müz!kle kafamın yıkanması bende 1.
v!tes oldu. Ben de önceler! bundan çok memnundum ve çok bes-
lend!m. Ancak, ergenl!k bunalımı kaynaklı ''daha farklısı, daha
ötes!'' vb. arayı#lar devreye g!r!nce ve okulun dı#ında da –örne"!n,
Bakırköy'dek! Eloy Cafe g!b!- alternat!f müz!k payla#ım alanları
bulmaya ba#layınca, d!nled!"!m müz!"!n sertl!k dozu g!derek art-
maya ba#ladı. Yoksa önceler! kend! hal!mde Euro-pop ve French-
pop d!nley!c!s!yd!m. 120 Devres!’ndeyken el!me g!tar almı#lı"ım
dah! yoktu. 10. sını%a !se, 121 !le yolum kes!#t! ve b!r de baktım,
sınıfın yarısında elektro g!tar var. Çok heyecanlandı"ımı ve hemen
b!r g!tar sah!b! olmak !sted!"!m! hatırlıyorum. N!hayet el!me ens-
trüman alınca, yola çıkmı# oldum. 11. ve 12. sını%ayken g!derek
v!tes! arttırdım ve ondan sonra dünyada en ekstrem olan müz!"!
ülkem!zde canlandırırken buldum kend!m!. Grubum Deathroom
!le genel olarak gr!ndcore, death metal den!leb!lecek, ülkem!zde

de henüz pek örne"! olmayan, hızlı
ve sert b!r müz!k yapıyordum o za-
manlar. 

AB — 90'ların ba"ında kaset çek-
t!r!p aylaklık etmek !ç!n Narmanlı
Han'da Den!z Pınar'a u#rardım.
Oraya takılan sanat meraklıları
sen!, "$st!klal'de kamçısıyla dola-
"an der! pantalonlu adam" d!ye
tar!f ederlerd!. Sonraları "Mezar-
ses" olarak da tanındın. L!sede la-
kabın var mıydı?

HN — O dönem sen de !y! b!l!rs!n,
$stanbul'da çok canlı b!r yeraltı or-

tamı mevcuttu. $lk grubum !le b!z de burada kend!m!ze b!r yer
ed!nd!k. B!rkaç yıl, dozu g!derek artan metalle zeh!rlend!m. Sonra
o da kesmed!; kend!m! darkwave müz!"!n T.C. öncüsü olarak or-
tada buldum. Üzer!mde der! kıyafetler, el!mde z!nc!rler veya
kamçı, $st!klal'de b!ld!r! b!le da"ıtıyordum. $nsanların aklını çel-
mek, onları yoldan çıkarmak en büyük arzumdu.
$#te bu #ek!lde Neoplast ortaya çıktı. Bu da tama-
men underground b!r olu#umdu. Ancak bu kez
tarz çok farklıydı; çok so"uk, karanlık ve !t!c!. Bu
müz!k türünü b!len, kültüre hak!m olan k!#!ler
parmakla sayılacak kadar azdı ve ne olup b!tt!"!n!
çevreye anlatmaya çalı#ıyorlardı. Den!z !le bu dö-
nemde çok kar#ıla#ırdık. B!z! anlayan, b!zden
elektr!k alan nad!r !nsanlardandı. Sonuçta altkül-
türü çok !y! tanıyordu. Den!z'!n de yeraltındak!
yolculara tuttu"u ı#ık !nkâr ed!lemez. 

...Tıpkı gerekti"inde ''arka kapı''dan 

tırmanıp atladı"ınız gibi...

Deniz Pınar (Foto: AB)

8. sınıf, 1983-1984 e"itim yılı.
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Ben!m kend!m! böyle öne atmam !se tamamen güdüseld!.
Çünkü normalde öyle çek!ngen b!r yapım vardı k!; derslerde par-
mak kaldıramadı"ım çok olmu#tur. Ama onun yer!ne s!steme
kar#ı parmak kaldırmak !sted!"!m! fark ett!m. Nedense !# !syana
gel!nce ne tembell!k kalıyordu, ne de korku. O günün #artlarında,
7/24, kend! perspekt!f!mden, ne yapılab!lecekse ona soyundum.
Ger!s! Allah ker!m... Sadece anı ya#adım. H!ç kasmadım. Bence
tamamen do"aldı. Fazla mı karanlıktı, agres!$! ya da n!h!l!stt!? 
O an öyle gerekm!#t!r. Kolay de"!ld!. Yeraltı dünyasında korku-
suzca sürdük aracımızı. Yer! geld! mod!f!ye ett!k, yer! geld! reng!n!
de"!#t!rd!k ama mümkün mertebe frene g!tmed! aya"ımız. 4 çe-
ker!m!z yoktu ve araz! çet!nd!. Yer!
geld! sırf pat!naj çekt!k. Net!cede b!ze
ver!len süre ve enerj!y! kend!m!zce
harcadık. Asla p!#manlık yok, ama
yorgunluk var. 

L!sedek! genel hâl!m !se; oldukça
!çe dönük, hayal alem!nde, hatta haf!f
alıkça !d!. Ben!m lakap yapı#tırdıkla-
rım oldu ama ben!m c!dd! anlamda
h!ç lakabım olmadı. Ekser! soyadımla
ça"rılırdım. Orj!nal sayılır sonuçta...
Mezarses !se y!ne kend! kend!me 
taktı"ım b!r lakap...

AB — Endüstr!yel, got!k rock, avan-
gart g!b! müz!k türler!nde sıra dı"ı
projeler yarattın. Sırasıyla Death-
room, Neoplast ve Art D!ktator
gruplarını kurdun. Art D!ktator mü-
z!kler!n! d!#er sanat d!s!pl!nler! !le
besleyen, muhal!f tavrı güçlü, görsel
!fade dozu yüksek !k! k!"!l!k b!r ha-
reket. Gruptan ve gruptak! "suç orta-
#ın" Ravenna'dan bahseder m!s!n?

HN — Art D!ktator 2 k!#!l!k b!r hare-
ket olarak 2000’ler!n sonlarından ber!
akt!f ve grubun arka plandak! tüm
stratej!k yönet!m! Ravenna’dadır.
Sahne adı !le Ravenna, gerçek adı !le Adv!ye ben!m sadece mü-
z!kte de"!l, her konuda suç orta"ım... O, b!r el!nde cımbız, b!r
el!nde ayna, önünde kahves! bakar falına, c!ns!nden de"!ld!r. 
4 mevs!m her ko#ulda yükü a"ırdır. %!md! b!r de bebe var kuca-
"ında... Onun hakkı ödenmez. Ben perspekt!f!m! y!t!r!p yönümü
kaybed!nce, her defasında ben! tekrar yola sokar. Sp!r!tüel yönü
yo"un b!r !nsandır. Ondan çok #ey ö"rend!m. Hâlâ da ö"ren!yo-
rum. 

AB — Müteve$a Emek S!neması b!t!"!#!ndek! Rem!x Plak-
ev!’n!n v!tr!n!ndek! albüm kapakları "ahsımın graf!k mesle-
#!ne yönelmes!ndek! en büyük etkend!r. Sen! !lk kez müz!#e
sokan neyd!? K!mlerden etk!lend!n? Ne zaman; "Bu !"! yapa-
ca#ım, böyle ya"ayaca#ım!" ded!n? 

HN — Ben!m !ç!n de albüm kapakları pek çok !nsandak! g!b!
büyük çek!m ö"es!d!r. Sen hatırlar mısın b!lmem ama Mektep’tey-
ken sen!nle albüm kapa"ı artwork üzer!ne muhabbet!m!z 

olmu#tu. Rem!x Müz!kev!, l!sedek! müz!k tutkunları !ç!n zorunlu
adresler!n ba#ında gel!rd! yanlı# hatırlamıyorsam... 

Ben !se, nasıl ya#ayaca"ıma karar vermeden önce, nasıl ya#a-
yamayaca"ımı fark etm!#t!m zaten. Kend!m! !fade etmek ve b!r
alternat!f ç!zmek #arttı. Nefes alamıyordum. S!stem bana göre de-
"!ld!. Kopya da çekem!yordum. (L!sede de çekemezd!m zaten;
herkes ben! !zl!yormu# g!b! gel!rd!. Kıpkırmızı olurdum. Hararet
lambası zaten ben! ele ver!rd!.) Bu arada grup kurulmu#, düzenl!-
düzens!z provalar, gruba g!renler-çıkanlar... N!hayet!nde l!sen!n
sonunda bu yola dü#mü#tüm artık... 

AB — Madem plaklardan söz açıldı,
öyle devam edel!m. %!md!lerde plak-
lar b!r sanat nesnes!-koleks!yon par-
çası olarak ger! döndü. Isola
albümündek! ç!z!mler sen!n !"ler!ne
benz!yor. B!raz da plaklarından ve
ç!z!mler!nden konu"alım.

HN — Evet, Isola albümündek! ç!z!m-
ler bana a!t. Burada, Bodrum'da 2002
yılında ç!z!p duvara asmı#tım. Tesadüf
bu ya, Adv!ye Isola’nın prodüks!yo-
nunu yaparken bolca vak!t geç!rd!"!
koltu"un tam kar#ısında asılıydılar.
Albümle u"ra#ırken sürekl! kar#ısında
göre göre herhâlde, albüm kapa"ı !ç!n,
“bu ç!z!mler! kullanalım, çok uygun”
d!ye o tekl!f ett!. Ve bu #ek!lde o ç!z!m-
ler! Isola albümünde kullanmı# olduk.
Ç!z!mde de tarzım kend!me özgüdür.
M!zahla deh#et !ç !çed!r. Tıpkı hayatta
da oldu"u g!b!. Ç!z!mler!m! yakınen
b!lenler, geçm!# karanlık !#ler!m! daha
çok be"en!rler ama ben, son ser!m
“Sanay!” g!b! m!zah unsuru yüksek
olanları daha çok sev!yorum. B!r de
y!ne türünün !lk örnekler!nden olan,
fet!sh com!c book Starboy 666 ser!le-
r!m var. Dönemsel olarak, !fade arzum

#!ddetlend!"!nde yo"un ç!zer!m. Farklı mecralarda dönem dönem
yayınlansa da ç!z!me müz!k kadar a"ırlık veremed!m h!çb!r
zaman. “Isola” (Italyanca), “ada” demek. Yalıtılmı#lık, yalnızlık
durumunu da anlatıyor. B!z!m hep hayal!m!zd! adada ya#amak.
Onun yer!ne b!r yarımadada ya#ıyoruz. Belk! de bu yüzden ha-
yaller!m!z de hep yarım kalıyor. 

AB — B!z!m nesl!n Euro-pop, post-punk ve korku f!lm! mü-
z!kler!, fet!" nesneler g!b! "eylere tutkun, arızalı kısmı Bakırköy
Eloy Cafe ve c!varı !le &st!klal Caddes!’ndek! pasajlardan çok
beslend!. Bu !k! nad!de ortam sana nasıl b!r katkı yaptı? 

HN — Evet, Bakırköy Eloy Cafe ve Beyo"lu pasajlarını zaten 
b!lenler b!l!r. En azılı koleks!yonerler!n av merasıdır. Buralarda
k!m! esnaf, topladıkları nad!de eserler ve eng!n b!lg!ler! sayes!nde
dükkanlarını tavaf eden aç ve azgın yen! yetmeler! af!yetle zeh!r-
lerlerd!. K!tap, plak, kaset, aksesuar, aklına ne gel!rse... B!l!nen!n
sınırlarını zorlamak !steyen bütün bu genç kahraman p!lot adayları 

RAVENNA Adviye + MEZARSES Hakan = ART D!KTATOR
Bodrum, 2012 (Monopod foto: AN)



ÜST sol: Neoplast grubu, 1998 Sa!: Harbiye Açık Hava, 1992 ORTA sol: Starboy 666 “Diskoda Facia” çizgi serisinden bir kare, 2007 Sa!: Neoplast, Roxy Müzik Günleri, Beyo!lu, 2001
ALT: Art Diktator sahne performansı, Kemancı, "stanbul, 2011 (Foto!raf: Onur Ergen) 49
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bu dükkânların müdav!mler!yd!ler. Bura-
lardan beslenmemek !ç!n arka bahçedek!
havuz güzel! g!b! ta" kalpl! olman gerek...

AB — Bu aralar z!hn!mde sürekl! olarak
"ompson Tw!ns'ten “"e Gap” çalıp
duruyor. "Earworm - Kulak kurdu" de-
n!yormu# bu duruma. Sen!n z!hn!nde ne
dönüyor?

HN — #ompson Tw!ns ''#e Gap''. B!l-
mez olur muyum? Ben de takıktım o par-
çaya. Yarı oryantal ezg!l!, yarı new wave
acay!p b!r "arkı !d!. L!stelerde üst sıraları
!"gal! uzun sürmü"tü. O zamanlar radyo-
dan çok tak!p ederd!k. Bunların b!r de
“Doctor Doctor'” d!ye h!t b!r parçaları
vardı... Ben!m z!hm!nde bu aralar en çok
dönen "arkı !se; “Baby shark düt düt düt
düt!” Yalnız or!j!nal olanı en !y!s!.

AB — Sırada "kazık soru" var. Müz!k
yazarı Murat Be#er, Art D!ktator'ü "ka-
ranlık ama enerj!k b!r müz!k, dans r!-
t!mler!, melankol!k vokaller, kı#kırtıcı
sözler ve hüzün b!r arada" olarak tanım-
lıyor. Sen!n aykırı, muhal!f ve hesapsız
b!r tavrın var. Müz!$!n!, sanatını nasıl
tar!f eders!n? 

HN — B!z!m müz!k zamanın dı"ında asılı.
70'ler, 80'ler ve tab!! 90'lar b!zde â"!kar,
ancak k!"!sel dokunu"lar çok fazla. Bu
arada Rock'n Roll ruhundan da h!ç tav!z
yok. Geçenlerde b!r Amer!kalı müz!k ya-
zarı b!z!m !ç!n; “Yer!n b!rkaç kat altındak!
konserler!ne özel b!r "!fre !le g!reb!ld!$!-
n!z, tüm tuha%arın toplandı$ı, Abba’nın
kızgın vers!yonu grup’’ m!nval!nde espr!l!
b!r "eyler söylem!"t!. Kend!n tar!f etmeye
çalı"mak yer!ne ba"kasından d!nlemek
daha !y!. 

Art D!ktator, ''sayes!nde'' de$!l, ''ra$-
men'' hanes!nde yer alır. Yıllandıkça de$er
kazanır. B!r müz!k grubu olmak b!z! tar!f
etm!yor. B!z b!r varolu"uz. Tam b!r ''surv!-
val'' b!r!m!y!z. Her "ey çok k!"!sel. Hayat
sınavında nasıl do$rular b!r yana, yanlı"lar
b!r yana yazılıyorsa, b!z de yolumuzda ya-
pab!ld!kler!m!z ve yapamadıklarımızla
varız. Önce hayatta kalmak, ama ba" e$-
meden. 

AB — Yaratıcı sürec!n nasıl? Beste, söz,
sahne, kostümler, enstalasyon, v!deo, ç!-
z!mler... B!r de F!tness Product!ons var.
Tüm bunlar b!r arada farklı b!r atmosfer

olu#turuyor... Bu kadar #ey!n altından
nasıl kalkıyorsun? 

HN — Yaratıcı süreç bel!rs!z. S!stemat!k
de$!l. Özell!kle yaz sıca$ı ve kalabalı$ında
çalı"malar askıya alınıyor. Kı" gel!nce y!ne
yaratıcı çalı"malar artıyor. Yıllardır bu
böyle... Burada yaz, kı" ve baharları b!rb!-
r!nden farklı olarak yapılması gereken
!"ler ve u$ra"larla geç!yor. “Sen nasıl altın-
dan kalkıyorsun?” d!ye sormu"sun ama
burada öyle ba"ka u$ra"larımız var k!; say-
dıkların artık epey a"a$ı sıraları me"gul
ed!yor. Çok "ey var algısı herhâlde yılların
b!r!k!m!nden kaynaklanıyor. F!tness Pro-
duct!ons et!ket! altında da; Art D!kta-
tor'ün müz!$!, Ravenna’nın v!deoları, ve
ben!m ç!z!mler olmak üzere tüm art!st!k
üret!m!m!z b!rl!kteler. 

AB — “Beton Mezar” !s!ml! parçana
yazdı$ın sözlerden alıntı yapalım: "Her
yer ne kadar gr! / Açmıyor ç!çekler /
Penceremde ku#lar yok /
Büyük #eh!r / Beton
mezar" %stanbul'dan Bod-
rum'a ne zaman ve n!ye
g!tt!n? "Kırsal" !s!ml! par-
çanın v!deosunda Ege'n!n
güzel zeyt!nl!kler!nden ka-
ranlık tarafa geç!#ler görü-
yoruz. Orada hayat nasıl
g!d!yor? Ortalama b!r gün
nasıl geç!yor? 

HN — Ortalama b!r günün
!çer!s!nde den!z varsa, sı-

kıntı yok demekt!r. Ben!m ya"am kayna-
$ım orası. Bunun dı"ında yen! bebe$!m!z
oldu. Sürpr!z b!r "ek!lde 50 ya"ında baba
oldum. B!r de köpekler!m!z var. Artı ola-
rak burada ya"amanın get!rd!$! b!r sürü
angarya... Bu nedenle vak!t nasıl geç!yor
gerçekten anlamıyorsun. Beton Mezar, te-
sadüf! b!r "ek!lde, ben!m &stanbul'dan bu-
raya ta"ınmadan önce yaptı$ım son
besteyd!. 3. köprünün neden yapılmaması
gerekt!$! !le !lg!l! hazırlanan Ekümenepo-
l!s belgesel! !ç!n yapmı"tım o "arkıyı. Öte
yandan; b!z betondan kaçtık; beton b!ze
yürüdü ve etrafımız ku"atıldı. Burada da
her yer beton, beton mezar. Bu nedenle
h!ç Bodrum güzellemes! yapmayaca$ım.
Açıkcası hep buradan da kaçı" hayaller!
var, bakalım kısmet olursa ne zaman...

AB — Sanırım 40 yıldır dalıyorsun. Su
altı dünyandan bahseder m!s!n? G!zl!
Den!z Pol!s! / Serser! v!deosundak! ç!-
z!mlerde Florya'dan kes!tler m! görüyo-
ruz? 

HN — B!z!m yıl boyu balık tüket!m!m!z
var. O nedenle yaz kı" aksatmadan dala-
rım. Zaten dalmak çocukluktan ber! tut-
kumdur. Hayatta becerd!$!m sınırlı
"eylerden b!r!s!d!r. Çok çe"!tl! tekn!klerle
su altı avı yapar ve sonra avları mangalda
çev!r!r!m... Kömür yer!ne de y!ne den!z-
den topladı$ım ah"abı kurutup yakıyo-
rum. Ak"am sevd!kler!mle o gün
avladı$ım balıkları payla"mak ben! bu ha-
yatta belk! de en çok mutlu eden "ey. 

Evet, Florya'da 40 yılım geçt! d!le
kolay. O ç!z!mlerde de !nsanların sah!l
hâller!n! yorumladım. Plaj kültürünü yan-
sıtmak !sted!m. Bahsett!$!n ''G!zl! Den!z
Pol!s!'' ser!s!nde ortada tab!! b!r de hayalî
kahraman var. Her türlü duruma el koyu-
yor. O kahramanımız !ç!n b!raz kend!m-

den kattım, b!raz da
!lham aldı$ım gerçek plaj
emektarları var. Ayrıca
''Surf Naz!s Must D!e'' f!l-
m!n!n bendek! etk!s! de
ç!z!mlerde görüleb!l!r. 

AB — L!se'den k!mler!
görüyorsun? Cam!a !le
!l!#k!n nasıl? 

HN — Okuldan k!msey!
pek görem!yorum açık-
cası, yan! cam!ayla maa-Hakan Nurcanlı ve &brahim Be"lio$lu (120) 

25 Ocak 1990, &stanbul

Adviye, Hakan ve Venüs Mila - Bodrum, 2020 
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lesef !u an "ç"n yakın temasım yok. Yıllar-
dır P"lav Günü’ne de katılamadım. B"rkaç
yıl önce, devremden (120) #brah"m Be!l"-
o$lu, tam b"z"m otoyolda b"r traf"k kaza-
sında maalesef hayatını kaybett" ve
cenazes" Bodrum Ortakent'e defned"ld".
Bu ves"le "le, devreden bazı arkada!larla
hasret g"derm"!t"k. Hüzünlü ve anlamlı b"r
gündü. 

AB — Bu sabah Yutüp'te "Van Gölü Ca-
navarı" parçanı d!nl!yordum. Gazetede
de "Van gölünde göçmen teknes! battı,
60 göçmen hayatını y!t!rd!." haber!
vardı. Dünya'nın ve memleket!n hâl!ne
ne d!yorsun? Tevf!k F!kret'!n “S!s” "!!r!,
güncel durumu !y! anlatıyor g!b! gel!yor
bana...

HN — Van Gölü Canavarı yalnızdır ve
bunu dert etmez. Karanlıktan !"kayet
etmez, onunla bütünle!m"!t"r. Kızıl gök-
yüzü, fırtınayı haber ver"r. Herkes l"mana
kaçı!ırken, o, havadak" elekt"r"$" h"sseder
ve bunun tadını çıkartır. Fakat o çok ç"r-
k"nd"r. Buna söz söylenecek d"ye de çok
vesvese eder ve bu yüzden h"ç "nsan "ç"ne
çıkmaz. Çünkü aynı zamanda oldukça gu-
rurludur. Ona kalan yalnızlık ve karanlık-
tır. Buna "se "syan etmez, tadını çıkarmaya
bakar. Böyle b"r canavar var mı? Yoksa
hayal ürünü mü? B"z" "lg"lend"ren bu

de$"l. B"z canavarı gerçek farz ed"p, onun
derd"n" anlamak "sted"k. Van Gölü'nde
batan teknede ya!amını y"t"ren 60 göçme-
n"n yasını !u anda o canavar tutuyor. Onu
mutlu eden fırtına mı aldı bu canları? Yoo
hayır! Oysa k" asıl canavar o de$"l, top-
lumu olu!turan ço$unluk; gün ı!ı$ının al-
tındak" !uursuz kalabalık. 

AB — Beyo#lu son 20 yılda çok de#!"t!.
Bu b!r “cl!ché” ama tatsız gerçe#!m!z.
90'ların k!tles! $st!klal'den kayboldu. Ya-
rısı Plaza - AVM çukuruna, d!#er bö-
lümü Kadıköy'e, Bodrum'a ve yurt
dı"ına sı#ındı. Beyo#lu’ndan ve sevd!#!n
mekânlarından bahsedel!m. 

HN — Beyo$lu'nun durumu, tam b"r ant"-
projelend"rmen"n sonucudur. H"çb"r !ey
tesadüf" de$"ld"r. Oradak" amaç, tar"h"n
olu!turdu$u b"r varolu!u tamamen dön-
ü!türmekt"r. Ancak umutsuz b"r çabadır
ve yen"lg"ye mahkumdur. Sadece b"z"m
ömürler"m"z kısacık oldu$u "ç"n darbes"
b"ze a$ır gelmekted"r. Su akacak, yolunu
bulacaktır. Do$aya kar!ı dua, ne kadar da
çares"z...

AB — Ya" 50, deney!ml! gençl!k ça#ı.
Sen de "olanaklar esk!ye göre daha gen!"
ama enerj!m azaldı, h!çb!r "ey yapasım
yok" d!yenlerden m!s!n? 

Sırada neler var?

HN — Ya! 50'y" geçt"... Ne de$"!t"? Bazen
hep ba!a dönüyormu! h"ss"ne kapılıyo-
rum. B"r de bütüne dı!arıdan bakınca, 
aslında de$"!en b"r !ey yok. Parametreler
öyle b"r çalı!ıyor k"; sen aslında hep ''O''
noktadasın. Bunu çok yo$un h"ssed"yo-
rum. 

AB — Farklı, ba#ımsız ve onurlu b!r
yolun mümkün oldu#unu gösterenler-
den b!r!s!n. Geçm!"e bakınca yoksa, "ah
ke"ke!" d!yor musun? Gençlere ne tav-
s!ye eders!n? 

HN — Ben"m yürüdü$üm yol ve zaman
ger"de kaldı. Aynı neh"rde "k" kere yıkanıl-
mıyor. Kend" adıma; her dönem"mde
el"me aldı$ım projey", ülkede henüz d"n-
ley"c"s" parmakla sayılırken, sahnele-
mekle, "cra etmekle kafayı bozup attım
kend"m" ortalara. Görsel-"!"tsel b"r ucube
olmaktan h"ç kaçmadım. Bu t"p b"r yöne-
l"m" olan genç arkada!lara tavs"yem "se;
güzell"k ve be$en"lme arzusu, yaratıcı ça-
banın en güçlü engeller"d"r. O duvardan
atlamalısınız. Tıpkı gerekt"$"nde ''arka
kapı''dan tırmanıp atladı$ınız g"b"... 

Te!ekkürler. 

Üst sıra: Florya, 1993 / Mektep, 2018 / Art Diktator, 2015 (Monopod foto: AN) / Deathroom konseri, Adana, 1993  Alt sıra: Shaolin ile teknede / Peri Kızı videosundan bir kare, 2012 (Foto: AN)
Ultimo Disco Inferno albüm kapa$ı, 2012
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Res!m 1: Kar!katür 
Hızlı Galatasaray’lılardan merhum
kar!katür sanatçısı Sem!h  Balcı-
o"lu gazetes!ndek! yer!nde Sakallı
Celal’! böyle ç!zm!#.

Res!m 2: Kapak Resm! 
Sakallı Celal a"abey!m!z ya#amım-
dak! !lk ve son “yatırımı”’nın kena-
rında ve gülüyor. Dostları Ege
bölges!nde b!r dere kenarındak! ar-
sayı satın almasını tavs!ye ederler.
O da alır. Ne var k!, dere bol ya"-
murla gen!#ler ve arsasını yutar. 
O da res!mde gördü"ünüz g!b! ya-
nıba#ında gülerek poz ver!r.

Res!m 3: Heykel
Gazetec! Orhan Karavel!, $stan-
bul’dak! Maltepe Vakıf Ün!vers!-
tes!’nde Sakallı Celal Bey hakkında
b!r konu#ma yapar. 1000 k!#!l!k sa-
lonu dolduranlar Celal Bey’! öyle-
s!ne severler k! Ün!vers!te
bahçes!ne heykel!n! d!kerler. 



En büyük a!abey"m"z Tevf"k F"kret’" ve o!lunu yazmı#tım. P"lavımıza
ka#ık çalan a!abeyler"m"zden Nazım’ı da…

$"md" k"m" yazacaktım? Yata!ımda dü#ünüp dururken aklıma Sakallı
Celal geld"! “Buldum!” derken az daha karyolamdan dü#ecekt"m! Öy-
les"ne heyecanlanmı#tım. Hachette’ten aldı!ı Fransızca gazetes"n" açıp
okuyarak, Beyo!lu’nda yürürken kaç kez görmü#tüm onu. 

B"r cumartes" ö!leden sonrasında da okulun önünde öylece durup
dururken “K"m" bekl"yorsunuz üstat?” d"ye sormu#tum da, “H"ç k"m-
sey"!” d"ye cevaplamı#tı sorumu... Sonra da: “Tat"le çıkan çocuklara
bakarak kend"m" arıyorum!” dem"#t".

Sabahı zor ett"m. Çayımı "çerken yakın meslekta#larım %lhan’la (Sel-
çuk) Oktay’ı (Akbal) aradım. “Merhum Sakallı Celal’" yazmak "st"yo-
rum; ne ders"n"z?” #ekl"ndek" sorumu: “Çok "y" olur!” d"ye
cevaplandırdılar. 

Pek", ne b"l"yorsunuz hakkında?

Çok "lg"nç "nsandı. B"r keres"nde; “Türk"ye’de aydınlar, Do!u’ya do!ru
yol alan b"r teknede gem"n"n kıçına do!ru ko#turarak Batılıla#tıklarını
sanıyorlar!” ded"!"n" duymu#tuk! 

Yahu, bu sözler"n" ben de duymu#tum! Ba#ka ne b"l"yorsunuz?

Hayret! Ba#ka b"r #ey b"lm"yorlardı. Do!rusu ben de b"lm"yordum.
Gene de kararımdan dönmed"m ve tam b"r buçuk yıl süren ara#tır-
malarım sonunda bu halk f"lozofuyla "lg"l" hemen her ayrıntıya ula#-
tım ve k"tap tam 16 yıl sonra "lk baskısını yaptı. 

Da!ıtıcı f"rmaların görü#ünü sordu!umda adamlar: “K"m okur Sa-
kallı Celal’"?” ded"ler. “Ha Sakallı Celal ha Bıyıklı Ahmet!” ded"ler. 

Mecburen “Pergamon” adı altında ben da!ıttım k"tabı. 2.000 basmı#-
tık. 24 saatte onlar da tükend" %stanbul’da. Anadolu’ya, hatta Ankara
ve %zm"r’e b"le gönderemed"k. 5.000 daha bastık. O da 24 saatte tü-
kend". 

Reklama sıra gelmem"#, gerek de kalmamı#tı. Gazetelerde en sev"len
yazarlar sütunlarını Celal A!abey "le süslüyorlardı. Derken da!ıtıcı
f"rmalar g"rd" devreye. Önce “Do!an K"tap” #"md"lerde "se “Kırmızı
Ked"”!

Do!rusu 16 yıldan ber" kaç kez ve kaç b"n basıldı!ını ben b"le b"lm"-
yorum! B"ld"!"m Galatasaraylı Celal A!abey"m"z" bütün Türk"ye,
hatta k"m" yabancı ülkeler"n aydınları ö!rend"ler ve sevd"ler. 1962’dek"
ölümünden sonra Celal A!abey ününü -neredeyse- dünyaya yaydı.
Laf aramızda, k"tabı “klas"k” olup çıktı ve ben" de hayl" me#hur ett".

Ne mutlu bana! 

Ha! B"r #ey" s"zlerle payla#madan edemed"m: 2020 yılba#ından 2-3
ha&a önces"yd". “Kırmızı Ked"” yayınev"nden telefon ett"ler ve ded"ler
k": “%stanbul’da adını daha önce duymadı!ımız b"r f"rma b"z" arayarak
Sakallı Celal k"tabınızdan acele olarak tam 7.000 adet "sted".” Bunlar,
“para "le satılmayacak, dost ve mü#ter"ler"ne yılba#ı arma!anı olarak,
özel b"r mektup "le kutulanarak” gönder"lecekt". Merkez" %stanbul’da,
#ubeler" "se Ankara ve %zm"r’de olan Sayın Ömer Erdem yönet"m"n-
dek" f"rmanın "ste!" aynen ve süres"nde yer"ne get"r"ld". 

K"mlere kadar ula#mı#tı bu "lg"nç “yen" yıl arma!anı”?

Az"z dostum Cumhurba#kanı Ahmet Necdet Sezer ben" arayarak ded"
k": “Daha önce de s"z yollamı#tınız. $"md" k"taplı!ımda b"r de!"l "k"
adet Sakallı Celal’"m oldu!”

Neyd" bu "#"n sırrı?

Merak ed"p z"yarete g"tt"m. “Dostlarına” yılba#ında b"r k"tap arma!an
etmek "ç"n büyükçe b"r para sarfetmey" göze alan f"rma sah"b" Ömer
Erdem Bey ded" k": “Uzun zaman önce #u sözü duymu#tum ve çok
ho#uma g"tm"#t", k"m"n söyled"!"n" de çok merak ederd"m; ‘Türk"ye’de
"lg"l"ler b"lg"s"z, b"lg"l"ler "se "lg"s"zd"r!’. Geçenlerde s"z"n k"tabınızı
okurken hayranı oldu!um bu sözü Sakallı Celal Bey’"n söyled"!"n" ö!-
rend"m ve bu "nsanı, tanıdı!ım herkes"n ö!renmes"n" "sted"m.”

%stanbul’da 40’lı yıllar. Sakallı Celal A!abey"m"z s"lah ta#ıma ruhsatı
"ç"n val"l"!e d"lekçe ver"r. O tar"hlerde %stanbul Val"s" ve Beled"ye Ba#-
kanı Dr. Lütf" Kırdar’dır. Ve çocukları Galatasaray L"ses"’nde e!"t"m
görmekted"rler. Sakallı Celal A!abey"m"z", %stanbul’dak" herkes g"b",
Lütf" Kırdar da tanımaktadır. Makamına davet ederek, "kramda bu-
lunur ve sorar: 

“Celal Bey, ben"m yönett"!"m %stanbul’u yeter"nce güvenl" bulmadı-
!ınız "ç"n m" s"lah ta#ımaya karar verd"n"z? 

Celal A!abey"m"z cevap ver"r: 

“%stanbul elbette güvenl" b"r #eh"r sayen"zde ama kötü adamlar ve nan-
körler her zaman her yerde bulunab"l"r. Atatürk’ü anlamayan b"r nan-
kör kar#ıma çıkarsa s"lahımı uygun #ek"lde kullanab"ley"m d"ye ruhsat
ba#vurusunda bulundum.” der.

%stanbul’a büyük h"zmetler" geçen Lütf" Kırdar, b"r #ey söylemeden
"mzasını atar, Sakallı Celal A!abey"m"z de ruhsatını alır. 

ORHAN KARAVEL! (81)

Sakallı Celal A"abey Ya#ıyor!
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Gazeteci Vedat Abut’un (56. dönem) seyahatten sonra olu!turdu"u albüm. 54



29 Temmuz 1952 ö!leden sonra RÜYAM yatı "stanbul’a vardı.
Amer#ka’nın (hâlâ) dünyaca ünlü tasarımcısının #mzasını ta$ıyan
bu yelkenl# yat, ülkem#zde büyük co$ku ve heyecan #le kar$ılandı.
Ba$ka türlüsü olamazdı, Atlant#k Okyanusu’nu kat eden #lk Türk
bayraklı ve Türk mürettebatlı bu yat, haber alındıkça gün gün
basın tarafından tak#p ed#lm#$t#. "lk tören ve kutlama Florya
Cumhurba$kanlı!ı Den#z Kö$kü’nde oldu. Cumhurba$kanı ba$ta
olmak üzere Ba$bakan ve d#!er devlet erkânı da $ık den#zc# g#ys#-
ler# #le hazırdı. Sonra güzel b#r ak$am poyrazıyla tam arma Moda
koyuna geçen yat, burada halk tarafından da de-
n#zde büyük b#r heyecanla kar$ılandı. Hatta o he-
yecan ve #zd#ham #le batan b#r sandala ra!men, bu
büyük macera neyse k# herhang# b#r can kaybı ol-
madan son buldu. Öte yandan sanmayın k# bu olay
sadece ülkem#zde heyecan yarattı. Yelkenl# yatların
ancak b#r el#n parmakları kadarı Atlant#k’# geçt#!#
yıllarda RÜYAM, New York’tan hareket ederken de
rıhtım gazetec# ve meraklılarla doluydu. Kolay
de!#l tab##, 3.000 den#z m#l#nden fazla yol kat ede-
rek Atlant#k Okyanusu’nu (uydusuz, elektron#ks#z)
d#rekt geçmek, sonrasında #se nereden bakarsanız
bakın 1.600 den#z m#l# daha yol yaparak Akde-
n#z’de Fas, Cezay#r ve Yunan#stan’a u!radıktan
sonra Ege ve Marmara a$ıldı ve New York-"stanbul
yolculu!u tamamlanmı$ oldu. 

Bu ne$el#, heyecanlı ve nostalj#k yolculu!u daha
önce #nceley#p yazarken b#rden, #k#nc# kaptanın ve
teknedek# #k# gazetec#den b#r#n#n Mekteb# Sultan#l#
oldu!unu fark etmem, ben#m #ç#n oldukça heyecan
ve gurur ver#c# oldu. Çünkü RÜYAM seyahat#n#n
detayları ortaya çıkmadan önce Atlant#k Okyanusu’nu #lk geçen
Sultan#l# yelkenc# Sadun (Boro) a!abey d#ye kabul ederd#m. Daha
önce bu konuyu #rdeleyen herhang# b#r kayna!a da henüz rastla-
madım. Sultan#’den Gazetec# Vedat Abut (56. dönem) bu seyahat#
Cumhur#yet gazetes# adına katılıp d#z# yazı hazırlaması #ç#n gö-
revlend#r#lm#$. D#!er gazetec#, genç Tunç Yalman #se Vatan gaze-
tes# #ç#n seyahat# kaleme almı$. Vedat a!abey daha sonra yazılarını
yan# kupürler#n# kes#p foto!ra%arla b#rl#kte b#r albüm hal#ne dön-
ü$türerek kalıcı hale get#rm#$. Ama asıl daha öneml#s# kızı Selm#n
Hanım da bu albümü (emanet# de d#yeb#l#rs#n#z) #k#nc# ku$ak ola-
rak saklamı$ ve günümüze ula$mı$tır. "lk olarak 1997 yılında “Yel-
ken Dünyası” derg#s#nde, v#rgülüne dah# dokunmadan 8 ay
boyunca yayımlanan bu seyahat, b#r kere daha Nav#ga Derg#s#’nde
yayımlandı sanırım.  Bu yıl, yan# 2020 yılında, “Yen# Den#z Der-
g#s#” yayımlamak #stey#nce, ben de üçüncü tekrar olmaması #ç#n

geçt#!#m#z n#san ve mayıs aylarında b#r #nceleme yazısı kaleme
alma çabası #ç#ne g#rd#m. Bu sırada yelkenc# (ve ünlü futbolcu)
Aslan N#hat (50. dönem) ve Gazetec# Vedat Abut’un (56.)
RÜYAM #le Atlant#k’# geçen #lk Sultan#l#ler oldu!unu fark ett#m.
Tab## daha önce ba$ka geçen ortaya çıkmadıkça!..

Aslında 1952 yılı Türk yelkenc#l#!#nde dönüm noktalarından b#-
r#d#r. Pek# tar#h#m#zde b#r dönüm noktası olur da, ba$rolde Gala-
tasaraylılar olmaz mı? 

Öyleyse 1952 yılı amatör den#zc#l#k olaylarını b#r
gözden geç#rel#m: bunlardan #lk# $ubat ayında, #lk
#ht#sas yelken kulübü olan, "stanbul Yelken Ku-
lübü’nün kurulu$udur. Hâlen ülken#n en köklü ve
ünlü yelken kulübüdür ve ol#mp#yatlar dâh#l pek
çok yarı$lara yelken sporcusu yet#$t#rmekted#r. 
Kulübün kurucuları arasında hemen #lk akla gelen-
ler Burhan Kunt (66. dönem), Avn# &asa (60.),
Kam#l Ethem Soysal (47.), Ulv# Yenal’dır (59.)!..

RÜYAM’dan ba$ka b#r d#!er öneml# olay #se kasım
ayında tüm Türk#ye’n#n b#ld#!# Sadun Boro (79.)
a!abey#m#z #le #lg#l#d#r. Kend#s# gerçekle$t#rd#!#
yolculukları, yazdı!ı yazıları, çevre duyarlılı!ı ve
k#tapları #le daha ya$adı!ı dönemde efsane olmu$-
tur. Sadun Boro "ng#ltere’de tekst#l mühend#sl#!#
tahs#l#n# b#t#rm#$ yurda dönece!# sırada gelece!#n#
b#r kenara #t#p kalb#n#n ses#n# d#nleyerek b#r #lana
yazdı!ı tayfalık ba$vurusu kabul ed#lm#$ ve bu sa-
yede Atlant#k Okyanusu’nu normal t#caret rüzgâr-
ları önünde do!udan batıya 11-12m’l#k b#r kotra

#le geçm#$t#r. Teknede yalnız 2 k#$# vardır: tekne sah#b# "ng#l#z ve
yelkenden sorumlu Sadun a!abey. Bu seyahat#n tüm detayları
Cumhur#yet gazetes#nde 1953 yılı ba$ında d#z# yazı olarak yayım-
lanmı$tır. Çok daha sonra bu yolculu!u “B#r Hayal#n Pe$#nde” adı
altında b#r k#tapta kalıcı hale get#rm#$t#r. Meraklısına tavs#ye ede-
r#m, üstel#k üslubu çok da e!lencel#d#r. Bu geç#$ daha sonra 1965-
68 yılları arasında yaptı!ı ünlü dünya seyahat#ne hazırlık oldu!u
kes#nd#r.

ASLAN N!HAT 

Önce a!abey#m#z (Aslan) N#hat Bekd#k’# kısaca ele alalım. Burada
Aslan N#hat’ın futbol hayatı ve ba$arılarına g#rmeyece!#m çünkü
bunu benden çok daha #y# b#lenlere bırakıyorum. N#hat Bekd#k
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SA!T KERESTEC! (112)

Atlantik Okyanusu’nu ilk geçen 
Sultanili yelkenci aslında (çok ünlü)

bir futbolcuydu!..

(Aslan) Nihat Bekdik 
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1902 yılında do!ar. Galatasaray L"ses" o za-
manlar, yan" Osmanlı #mparatorlu!u zama-
nında Mekteb-" Sultan" ya da Lycée #mpér"al
Ottoman olarak anılmaktayken okula "lkokul-
dan g"rer. Ama l"se kısmına gel"nce Den"z L"-
ses"’ne geçer ve bahr"yel" olur. Muhtemelen
orada yelken e!"t"m" almı$ olmalıdır. Sava$
yılları (I. Dünya Sava$ı) bahr"yede örne!"n
Kelp" kotrasında tal"m yapan ö!renc"ler"n fo-
to!ra%arı bulunmaktadır. Belk" de "çler"nden
b"r"yd". Aslan N"hat 12 ya$ından "t"baren genç
takımda futbol oynamaya ba$lar ve me$hur
Aslan N"hat olarak futbolu sanırım 30’lu ya$-
ların ba$ında bırakır. Futboldan ba$ka hokey,
b"n"c"l"k ve tekn"k d"rektörlük de yapar. Esk"
tab"rle, “deh$etl"” b"r sporcu olan Aslan N"hat
ayrıca yüzücü, kürekç" ve yelkenc"d"r. Tahm"-
nen futbolu bıraktıktan sonra, Aslan kotrasını yaptırır ve teknes"
"le yelken yarı$larına g"rer, dereceler alır. 1946 yılı Av ve Den"z
derg"s"ndek" yarı$ haberler"nde ASLAN kotrasının foto!rafına da
rastlarız. N"hat a!abey"n kotrası "se ülkem"z"n "lk gem" "n$a mü-
hend"sler"nden ünlü yelkenc" Harun Ülman yapısı yerl" b"r tek-
ned"r. Ve hâlâ den"zded"r!.. Yelkenl", ünlü, tar"h" ve ant"ka
de!er"ndek" yatlarımız ben"m "ç"n ayrı b"r çalı$ma konusu oldu-
!undan özell"kle ASLAN hakkında ayrıca b"r çalı$ma hazırlıyo-
rum.

RÜYAM YATI

Evet bu üç öneml" olaydan okyanus geç"$ h"kâyes"ne ger" döner-
sek, RÜYAM yatı, ünlü Amer"kan tasarımcı N. Herresho& d"zaynı
b"r tekned"r. Tasarımcının ünü ç"zd"!" ünlü Amer"ca’s Cup ko-
ruma (defender) tekneler" "le yıllarca ezel" rak"b" #ng"l"z teknele-
r"ne aman vermemes" ve kupanın “Amer"ka Kupası” adını
almasına neden olmu$tur. Tekneler" hâlen ant"ka de!er"nded"r.
#$te bu güzel tekne (ex-'"stle) New York’ta armatör Ha$"m Mar-
d"n tarafından satın alınmı$ ve adı “RÜYAM” olarak de!"$t"r"l-
m"$t"r. Tekne küçük b"r kontrolden geçt"kten sonra Türk"ye’ye
do!ru yola çıkılmı$tır. Burada tekne sah"b" armatör Ha$"m Mar-
d"n’"n yanında esk" ünlü futbolcumuz (Aslan) N"hat Bekd"k "k"nc"
kaptan ve yelkenc" olarak bulunmaktadır. B"r d"!er Sultan"l" Vedat
Abut da yolculu!u Cumhur"yet gazetes" yazarı olarak tüm detay-
ları "le t"p"k Sultan" m"zah" d"l"yle kaleme almı$tır. Hatta f"lm ya-
pımcısı ve kameraman Faruk Kenç seyahat" f"lme de almı$tır. Bu
f"lm, "lk belgesel oldu!u söylense de, $"md"ye kadar bulunama-
mı$tır. RÜYAM 30m boyunda 105 ton deplasmana (a!ırlı!a)
sah"p küçümsenmeyecek b"r tekned"r. B"r süre "ç"n ülkem"z"n en
büyük 2. yatı olacaktır. Tekne 16 k"$"l"k b"r mürettebat "le seyahat"
gerçekle$t"r"r. 

Bu arada bel"rtmel"y"m k" RÜYAM seyahat" ne kadar $a$aalı ve
medyat"k "se Sadun Boro’nun “L"ng” yatı "le yaptı!ı seyahat o
kadar mütevaz"d"r ve bana göre daha zordur. Çünkü önce Dover
Bo!azı ardından #rlanda Den"z" ve B"skay Körfez" geç"$ler"nden
sonra Kanarya Adaları’na "nm"$ler, oradan Atlant"k’" geç"p Bar-
bados’a varmı$lardır. Gez" yakla$ık 6 ay sürmü$tür. 

SEYAHAT

RÜYAM’ın seyahat"ne gelecek olursak, bazı alın-
tılar yaparak kısaca okuyalım: 

#stanbul’dan New York’a uçan mürettebat, New
York’tan 17 Haz"ran 1952 Çar$amba günü saat
14.00’te hareket eder. Saat 17.00’de l"mandan kur-
tulup yelken basarlar. Böylece 102 tonluk
RÜYAM kotrasının #stanbul seyahat", dolayısıyla
da okyanus geç"$" ba$lamı$ olur. Sak"nce geçen "lk
ha(adan sonra Vedat Abut’un dey"$"yle 24 Haz"-
ran 1952 Salı tar"hl" yazısında  “Atlant!k’!n "lk
Tokadı” ba$lı!ı "le yed"kler" "lk sert havayı $öyle
anlatır: 

“(…) Oldukça sıkıntılı b"r geceden sonra sabah
güverteye çıktı!ım vak"t durum $öyle "d": Bodoslamadan gelen
kocaman dalgalar tekney" adamakıllı orsalıyor… Kuvvetl" b"r gün,
do!rusuydu bu! Orsadan esen kuvvetl" b"r rüzgâr da yelkenlere
fazla b"nd"r"yor. B"r tara(an da ya!mur ya!ıyordu. 

B"r müddet böyle g"tt"kse de fazlala$an den"z ve rüzgârlar kar$ı-
sında arkamızı dalgalara vererek pupadan g"tmeye mecbur olduk.
Ana yelken de a$a!ı alında. Çalkalanma koca dalgaların üstünde
seken Rüyam’ın bu hal"nde yelkenler" randayı a$a!ı almak h"ç de
kolay olmuyordu. Ama buraya kadar olanlarda b"r fazlalık yoktu.
Saat 12:00’ye gel"yordu. Den"z ve rüzgâr büsbütün azmı$tı. Ha$"m
dümende "d". Yanına do!ru g"d"yordum. B"r anda teknen"n arka-
sında muazzam b"r ‘çaaat!’ gürültüsü koptu. Ha$"m döndü baktı
ve ba!ırdı: Arka d"rek g"tt"! Bocurumu a$a!ı alın!

Gem"c"ler ko$u$tular. Arka yelken" a$a!ı aldılar. Kocaman arka
d"rek d"b"nden çatlamı$tı. Dalgalar b"r yandan g"r"yor, bütün tek-
ney" yıkayarak öbür yandan akıyordu. Kamaranın üstündek" hava
del"kler" "y" kapanmamı$ oldu!undan "çer" su g"r"yordu. Bunlar-
dan b"rkaç tanes" kırıldı. Bereket, yedekler" oldu!undan çabucak
yerler"ne konuldu. Fakat bu ara yerler ve yataklardan bazısı sırıl-
sıklam olmu$tu. 

Güvertede pan"k devam ed"yordu. Sallantı, botun ba$ını yer"nden
çıkardı. Be$ k"$" üstüne çullandık. Yakaladık. #$te bu ara Ha$"m
botu arkasından tutuyordu. Bu ara, tekney" kaldıran koca b"r
dalga botu kuvvetle oynatarak yere vurdu. Ha$"m’"n baca!ının ya-
nından geçen dümen aya!ını sıyırdı, haf"f yaralandı. B"r sant"m
daha bacak ez"lm"$t".

B"r ara tr"nket"n "k" tel" koptu. Onu da "nd"rd"ler. Hava da kuvvetl"
yıldıza çev"rm"$t". Artık kotrada foto!rafçı, gazetec", kumanyacı,
mak"n"st kalmamı$tı. Herkes güvertede çalı$ıyordu. Bot yer"ne
oturtuldu, ba!landı. Yedek mazot var"ller"n" tutan halatlar takv"ye
ed"ld". Zaten Ha$"m’"n en korktu!u bunlardı. Bu teller b"r kopsa
güvertede yuvarlanan 200 k"loluk var"ller her tarafı darmada!ın
eder, koparır atardı. 

Fakat oldukları g"b", mübala!a etmeden nakletmeye çalı$tı!ım $u
had"seler h"ç de yazılması g"b" kolay olmadı. Çalkalanan den"zde,
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azmı! b"r rüzgâr altında yelken v"ra etmen"n, tekneye hâk"m ol-
manın ne demek oldu#unu ancak den"zc"ler yahut b"z"m g"b" bu
dak"kaları ya!amı! olanlar takd"r ederler. Saat 14.00’e do#ru n"sb"
b"r sükûn teessüs etm"!t" (görece b"r sak"nl"k olu!mu!tu). Fakat
den"z büsbütün azmı!, rüzgâr da gene kuvvetle es"yordu. Bu
arada "lk defa gördü#üm fırtına çapası arkadan suya atıldı. Çünkü
tab"atla bo#u!maya "mkân kalmamı!tı. Bütün yelkenler a!a#ıda
sulara tab" duruyorduk. Yapılacak tek !ey kab"l oldu#u kadar ce-
nuba (güneye) do#ru sürüklenmeye çalı!maktı. Saat 16:00’da va-
z"yet !öyle "d": Fırtına çapası b"z" az çok ba#lamı!, dalgaları
arkadan alarak sallanıp duruyoruz. 

N"hat, Ha!"m, m"ço ve çocuklar yorgun, d"nlen"yorlardı. Sallan-
tıdan sersem olmu!, âdeta hastalanmı!tım. Yukarıda güverteye
bakan ufak kamarada oturmu!, kötü kötü dü!ünüyor, dı!arı ba-
kıyordum.

B"rden tepeden a!a#ı kocaman b"r c"s"m "nd"#"n" gördüm. Arka-
dan kocaman b"r gürültü… Fırladım. Randa kopmu!, botla va-
r"ller arasında boylu boyunca güverteye uzanmı!tı. Herkes yukarı
ko!u!tu. Sabahtan ber" olanlar yetmem"! g"b" b"r de ba!ımıza bu
gelm"!t". Gene "k" saatl"k b"r u#ra!ma… Koca randanın suya sar-
kan ucunu "çer" almak, sa#lamca oturtmak b"r mesele oldu…
Fakat yata#ına oturtmak kab"l de#"ld".”  

Tab"" gazetec"ler yazı yazmak b"r yana, tüm mürettebat, yemek
b"le y"yemem"!ler. Her taraf kapalı oldu#u "ç"n bo#ucu a#ır b"r
havanın oldu#u kamaralardak" durumu tahm"n etmek zor ol-
masa gerek. Öte yandan teknen"n "ç"nde kor"dorlarda ıslak halı-
lar, oturma bölümünde devr"lm"! sandalyeler, kutular yerlere
saçılmı! kutularla her yer mah!erî b"r görünümded"r. 

Karadak"ler ve !"lepler merakta kalmasın d"ye, Vedat Abut den"z
tutmu! tels"zc"ye !u mesajı çekt"r"r: 

“Atlant"k’"n "lk tokadını yed"k. 7 kuvvet"nde esen b"r gün do#usu
ve kuvvetl" b"r den"z Rüyam’ı b"r hayl" hırpaladı. Arka d"rek d"-
b"nden çatladı. $"md" kullanılmaz hâlded"r. Ana bumba dü!tü ve
punteller" parçaladı. B"rçok yelken "pler" koptu, camlar kırıldı.
Bütün yelkenler" "nd"rd"k ve fırtına çapası atarak havanın d"nme-
s"n" bekled"k. Sular b"z" 233 m"l cenuba (güneye) sürükled". $"md"

arzımız 34.44, tulümüz 55. Hava ancak bu sabah açtı. Gerekl" ta-
m"ratı yaparak yola devam ed"yoruz. Hep"m"z sıhhatl" ve ne!el"-
y"z.”

Ama den"z hayatı çok çabuk de#"!eb"l"r. Ertes" sabaha do#ru
kalan hava, saat 09:00’a do#ru dı!arı çıkanları... alab"ld"#"ne sak"n
b"r den"z, masmav" b"r gök ve den"z… Tab"" herkes"n moral" ger"
gelmeye ba!lar. 

Yol boyunca sekstant "le göksel sey"r yapmak durumundadırlar.
Ö#le c"varı güne!ten rasatlar alınır. Bu "!" kaptan olan Ha!"m ve
Den"z Harp Okullu olan N"hat yaparlar. 

Öte yandan, 25 Haz"ran Çar!amba $eker Bayramı’na denk geld"-
#"nden güvertede bayram kutlaması gerçekle!"r. Ama den"zler
hâlâ vardır. Yalpa "ç"nde b"r kutlama gerçekle!"r. Ve bu bayram-
la!ma az rastlanır b"r b"ç"mde okyanus ortasında gerçekle!m"!,
b"r kutu lokumun ve ak"de !eker"n"n olması herkes "ç"n ne denl"
makbule geçm"!t"r. Bundan sonrak" hedef Azor Adaları’nı bor-
dalamaktır. Hava yükseld"#"nden ve kıbleden uygun rüzgâr gel-
d"#"nden "skeles"ne yaslanan tekne artık den"zlerden ve
çalkantıdan o kadar etk"lenmemekted"r. Böylece görece daha
rahat b"r sey"r yapmak olana#ı sa#lanmı!tır. Zamanla den"zler
azalır ve Azor Adaları’na kadar 4 gün, gece boyunca uygun rüz-
gârın da yardımıyla rahat b"r sey"r yapılır. Bu sürede 700 m"le
yakın yol yapılmı!tır. Azor Adaları da Marmara Den"z"’nde sey-
reder g"b" rahat arkada bırakılır. Bundan sonrak" hedef Cebel"ta-
rık Bo#azı’dır. Günler böyle geçerken Vedat Abut, Cumhur"yet
gazetes" sah"b" Do#an Nad"’n"n kend"s"ne emanet ett"#" !"!elerden
b"r"n" daha, dördüncüsünü de, suya bırakır. Ned"r bu !"!eler"n "l-
g"nç h"kâyes" onu da aktarıyor Vedat Abut. %stanbul’dan hareket
etmeden önce Do#an Nad" kend"s"ne 10 adet !"!e ver"yor. Bu !"-
!eler yolda okyanusta ve Akden"z’de de#"!"k yerlerde den"ze bı-
rakılacaktır. $"!eler"n "çler"nde çe!"tl" d"llerde yazılmı! !u not
bulunmaktadır: “Bu !"!ey" bulan her k"mse "ç"ndek" bu kâ#ıdı ve
kend"s"n"n b"r foto#rafını Türk"ye’de $stanbul’da çıkmakta olan
CUMHUR$YET GAZETES$’ne yolladı#ı takd"rde kend"s"ne
m"ll" b"r Türk hed"yes" ver"lecekt"r.”

Tekne sah"b" ve kaptanı Ha!"m Mard"n aynı zamanda armatör
oldu#undan ve gem"ler" uluslararası trampa ta!ımacılı#ı yaptı-
#ından yen" m"zana d"re#" "ç"n Mard"n !"leb" "le Cebel"tarık c"va-
rında bulu!ma planlanmaktadır. Ama bu gerçekle!emeyecekt"r.

Günler rahat geçerken teknedek"ler b"rb"rler"ne fırtına espr"ler"
yaparken 4 Temmuz 1952 Per!embe sabahı tekney" ve mürette-
batını azgın b"r hava kar!ılar. Ana yelken" mayna etmek 1 saatten
fazla sürer. Bu sırada &oklardan b"r" parçalanır. Da# g"b" dalga-
ların "ç"nde çalkalanan RÜYAM motor seyr"ne geçer. Fırtına 3
gün sürer ve herkes" canından bezd"r"r. Ama okyanus geçmek
hele batıdan do#uya kolay de#"ld"r gerçekten. Bu fırtına Mard"n
gem"s" "le bulu!ma planlarını suya dü!ürmü!tür. Çünkü rotadan
epey saparlar. 

Aradan geçen "k" günün sonunda 6 Temmuz saat 17:50’de kara
görünür, bu sırada parakete 3.340 m"l göstermekted"r. New
York’tan 18 Haz"ran 1952’de saat 13:00’te hareket eden RÜYAM
17 gün 22 saat ve 50 dak"ka sonra kar!ı sah"ller" görmü!tü. Bu,
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Türk!ye Cumhur!yet! tar!h!nde b!r !lk olarak kayıtlara geçecekt!r.
Heyecan ve sev!nçten hemen sonrak! a"ama, nerede olduklarının
kes!n saptanması gerek!r. B!raz sonrak! a"ama varı" noktasının ne-
res! oldu#udur. Çünkü görünen fener!n har!tadak! varı" noktasın-
dak!ne ve c!vardak!lere uymadı#ı ortaya çıkar. Bunun !ç!n Aslan
N!hat karaya çıkar ve Fas kıyılarında olduklarını hayretle ö#ren!r.
Anla"ab!ld!#! Fransız !se Amer!ka’dan geld!kler!n! ö#ren!nce, "a-
"ırma sırası ona geçer. Sonrak! hedef, kuzeye tırmanıp Cebel!tarık’a
rota tutmaktır. Güneyde (anılarda Laroche olarak yazılmı") olan
Larache "ehr!ne varmı" olduklarından, kuzeye tırmanıp Tanca’ya
varmak !ç!n yola koyulurlar. Ama bu sefer mazotun tükenmekte ol-
du#u ortaya çıktı#ından mazot bulab!lmek !ç!n yen!den Aslan
N!hat karaya yollanır, çe"!tl! sıkıntılardan sonra az m!ktarda mazot
!le döner. Ama Ha"!m Mard!n neredeyse beklemeyecekt!r. 

Sonunda Tanca’ya varılır. Burada d!rekten motora, ba"tan kıça tüm
tekne elden geçer, tem!zlen!r, çama"ırlar b!le yıkatılır. Tekneye ber-
ber ça#rılır. Her türlü eks!kler!n! tamamlayan becer!kl! Faslı acente
de mutludur. Çünkü !lk defa b!r Müslüman teknes!ne h!zmet ver-
mekted!r. Gündüz çalı"manın ardından rengârenk b!r "eh!r olan
Tanca’nın geceler!n! de ya"amayı !hmal etmezler.

Hummalı geçen 5-6 günün ardından
$stanbul rotasında yola çıkılır. Okya-
nus dalgasından kurtulduk derken
tam kafadan esen rüzgâr, dalga, s!s
ve ya#mur !le tekne yalpaya dü"meye
ba"layınca Akden!z’!n de Atlant!k
Okyanusu’nu aratmadı#ını fark
ederler. Zaten gem!c!ler ve tels!zc!
tekrar yataklardadırlar. Rota de#!"!k-
l!#!ne karar veren Ha"!m Kaptan Ce-
zay!r’e u#rayıp mazot eks!#!n!
tamamlayacak ve b!r gün d!nlene-
ceklerd!r. Herkes der!n b!r “oh”
çeker. Çünkü güvertes! suların
!ç!nde olan RÜYAM dah!l herkes
b!raz d!nlenecekt!r. Ama ba"tan
kuzey "eh!rler!ne u#rayarak yapılan
hesap de#!"!nce üzer!ne de bu kötü havada Cezay!r L!manı’na gece
varılaca#ı ortaya çıkar üstel!k de l!manın portolonu eller!nde bu-
lunmamaktadır. Gece karanlı#ında âdeta el yordamıyla g!r!l!r. Ve
l!man ortasında dem!r atılır. Burada 3 gün müsa!t hava beklend!k-
ten sonra tekrar yola koyulurlar. Bundan sonrak! l!man S!c!lya Pa-
lermo’dur. Hava tamamen kalır. Sadece dümdüz b!r den!z ve güne"
!le 3 gün geçer. Artık tels!zde Türk!ye’den kutlama mesajları gelmek-
ted!r. Artık herkes kend!n! Türk!ye’ye çok yakın h!ssetmekted!r.
Ama y!ne evdek!, yan! teknedek! hesap çar"ıya uymaz, bu sak!n ha-
vada mak!ne !le yol almaktayken b!rden ses! de#!"!r ve stop eder.
Yapılan tetk!kten sonra mak!n!st Al! Dener “ez!lm!" b!lya yata#ı” !le
güvertede görünür ve yede#! olmadı#ını ekler. Y!ne den!z!n orta-
sında kalakalmı"lardır. Teknen!n motorlu sandalı !le b!r m!ktar kı-
yıya sokulup dem!rler ve rüzgâr beklerler. Daha sonra Palermo
L!manı’na bu "ek!lde g!r!p rıhtıma aborda olurlar. Mak!ne onarımı
ve mazot !kmal!nden sonra tekrar yola çıkılır. Artık sondan b!r ön-
cek! durak P!re’ye do#ru rota tutulacaktır. Yolda Cumhurba"kanı
Celal Bayar’dan Atlant!k’! ba"arı !le geç!p Akden!z’de yol aldıklarına
da!r kutlama telgrafı alırlar. Artık moraller yüksekt!r. Gece Bo#a-

z!ç!’ne benzeyen ı"ıl ı"ıl Mes!na Bo#azı geç!l!r. Sonra sak!n havaların
ardından uygun rüzgâr !le Adr!yat!k ve Patras çok key!%!, kolay ve
hızlıca tüket!l!r ve Korent Kanalı’na g!r!l!r. Buradan çıkınca 
At!na’nın P!re L!manı’na varılır. L!mana g!rerken mar"a basacak
!ken, Vedat Abut’un: “(...) Böyle kr!t!k anlarda her nedense kar"ımıza
b!r ölüm haberc!s! g!b! bel!ren b!z!m mak!n!st Al! Dener, Ha"!m’e so-
kuldu. El!nde ant!pat!k görünü"lü b!r motor parçası vardı: 

-Hava körükler! ez!lm!", yalama olmu", motor çalı"mıyor...

-Yedekler!?

-Tab!! nanay!..” d!ye kend! espr!l! üslubuyla mak!nanın y!ne arıza
yaptı#ını anlatır. Y!ne bot !le çek!len ve dem!rlenen RÜYAM sah-
nes!…

Artık kend!ler!n! evler!n!n b!t!"!#!nde, âdeta kom"uda h!ssetmek-
ted!rler. Moraller !y!ce yer!ne gelm!"t!r. Gem!c!ler mutludur. Ger-
çekten de P!re’de Yelken Kulübü önünde dem!rleyen RÜYAM
kaptanları ve gazetec!ler! ak"am P!re’n!n en ünlü restoranında so-
lu#u alırlar. Etra&a tanıdık s!malar, Türk konsolosluk görevl!ler!
Vedat Abut’un önceden geld!#! P!re’de tanıdı#ı Amer!kalı subaylar

vardır. Y!ne yemek sırasında, sonrak!
ak"am Türk Den!z Ata"es! Yarbay !le
At!na Konsolosumuzun kızının dü-
#ününe davet ed!l!rler. Böylece e#-
lences! bol, key!%! günler erkenden,
yurda varmadan ba"lamı"tır. 

E bu kadar tuzlu, yarı uykusuz, yor-
gun günlerden sonra hak etm!"lerd!r
do#rusu. Burada geçen 2 gün sıra-
sında RÜYAM’a b!r hanım yolcu
daha eklen!r. Daha do#rusu kend!n!
zorla kabul ett!r!r. P!re’de b!r Amer!-
kan "!rket!nde çalı"makta olan b!r
bayan, teknedek! kokteyle her na-
sılsa dah!l olmu"tur. Kokteylde,
Ha"!m Mard!n’e kend!n! zorla davet

ett!ren sev!ml! Amer!kalı bayan, Ha"!m Kaptan’dan $stanbul’a kadar
yolculuk !zn!n! koparır. Böylece mürettebat toplam 15 k!"!ye çıkar.

Bundan sonrak! rota, ver el!n! Çanakkale’d!r. Çanakkale’de de tö-
renler !le kar"ılanırlar. Hatta M!ll! E#!t!m Bakanı kar"ılamaya gel-
m!"t!r. Gecey! Çanakkale’de geç!ren RÜYAM kotrası, ertes! gün
tekrar yola çıkar. Yolda pek çok kutlama tels!z mesajı gelmekted!r.
Akden!z’e g!rd!kler!nden bu yana hep kafadan esen rüzgâr y!ne tek-
ney! yava"latarak motora yüklenmeler!ne neden olmakta ve hızla-
rını dü"ürmekted!r. Oysa artık herkes, b!r an evvel, heyecan ve
sabırsızlıkla, hede%er!ne varmak !ç!n can atmaktadır. Sonrak! sa-
baha kar"ı Tek!rda# açıklarında Ha"!m Mard!n’!n Haran "!leb! !le
bulu"urlar. Gem! RÜYAM’ı yedekler ve Büyükçekmece açıklarında
dem!rlerler. Burada RÜYAM’ın makyajını Haran gem!s!nden gelen
12 gem!c! yapar. RÜYAM kotrası tem!zlen!r, boyanır, gel!n b!r kız
g!b! pırıl pırıl hazırlanır. Haran güneye, RÜYAM kuzeye do#ru yo-
luna devam eder. Tam burada küçük b!r d!pnot eklemek gerek!r:
Hareket etmeden önce yanlarına küçük b!r tekne yakla"ır. Teknen!n
!ç!nde !k! gündür RÜYAM’ı Marmara’da arayan ve sonunda bulan
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...ASLINDA (ÇOK ÜNLÜ) B!R FUTBOLCUYDU!..

RÜYAM Korent’te
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Behzat Baydar ve arkada!ı bulunmaktadır, amaçları Yelken Kulü-
bü’nün forsunu takd"m etmekt"r. Bu yüzden yemekler" ve suları tü-
kenm"!t"r. Ama sonunda amaçlarına ula!mı!lar ve get"rd"kler" kupa
ve kulüp forsunu tebl"# etm"!lerd"r. Bu cesur ve naz"k hareket "ç"n
Ha!"m Mard"n forsu hemen tekneye çekt"r"r. $stanbul Yelken Ku-
lübü henüz o yıl kurulmu! ve "lk resm" yarı!larını 1953 yılında yap-
maya ba!layacaktır.

29 Temmuz 1952 Salı, saat 15:00’te Cumhurba!kanı Celal Bayar,
RÜYAM mürettebatını Florya Den"z Kö!kü’nde kabul eder. %eref-
ler"ne ver"len kokteylde hatıra ve hed"yeler"n" alırlar. Kokteyl son-
rası RÜYAM’ı kar!ılayan e! dost motorları çevres"n" ku!atır,
böylece Moda’ya do#ru yol alırlar. Ö#leden sonra çıkan tatlı poyraz
"le tüm yelkenler"n" basan RÜYAM unutulmayacak b"r b"ç"mde
Moda’ya varır. Rüzgârda süzülen RÜYAM’a e!l"k eden %eh"r Hat-
ları’nın Em"rgân vapuru ve motorlar zor yet"!mekted"rler! $!te o
satırlar, Vedat Abut’un kalem"nden:

“(…) Florya’dan 30 kadar gazetec" arkada!ı, güzell"k kral"çes"n" b"r-
kaç yakın dostu da alarak hareket ett"k. 

Canım Marmara! Canım $stanbul rüzgârları ve meltemler"!
%öyle müsa"t b"r havayı b"r gün b"le Akden"z’de bulamadık.
Flok tr"nket randa ve bocurum açmı! g"d"yoruz. Tekne 20-
25 derece yatmı! ve tam b"r tekne sefası yapıyoruz. Den"ze ve
b"lhassa bu derece yan yatmaya alı!mamı! bazı meslekta!la-

rım yüzünde zaptetmeye çalı!tıkları b"r end"!e "z" var. Bunu
tab"" görmek lazım. Bütün ömrünce dümdüz yürümeye alı!-
mı! b"r "nsanı b"rdenb"re yamp"r" yürümeye, yamp"r" konu!-
maya ve !akul" not tutmaya hatta !akul" v"sk", l"monata
"çmeye mecbur edersen"z, yapaca#ı !eyler"n en bas"t" suratını
ek!"tmekt"r.

(…) RÜYAM da "sted"#" ç"m sahayı bulmu! küheylan g"b"
co!mu!, !ahlanmı!, alab"ld"#"ne g"d"yordu.

Yanımızdan Den"zyolları’nın tuttu#u ufak b"r vapur b"z"
tak"p ed"yor ve b"ze güç yet"!"yor. (...)”  

Moda’ya varınca ayrı b"r curcuna kopar. Çok daha fazla tekne
koyda onları beklemekted"r ve hemen etra&arını çev"r"rler. Tekne
dem"rlemeye çalı!ırken b"r sandal "le çatı!ma olsa da k"msen"n
umurunda de#"ld"r! Suya dü!en sandal sah"b"n"n b"le; ıslak ıslak
RÜYAM’dak"ler" kutlamaktadır. Bu masalsı ortamda Moda Den"z
Kulübü’ndek" kokteyle g"d"l"r. Sonrak" gün de $! Bankası b"r kut-
lama kokteyl" ver"r. Artık tüm gazeteler"n man!etler"nded"rler.
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K A Y B E T T !K L E R !M !Z

21.05.2020 – 02.10.2020

Yavuz Amasya : 114 devresi
Edip Öz : 1966 yılı mezunu

Engin Artemel : 1957 yılı mezunu
Cenk Azeri : 118 devresi

Bülent Atasayan : 1962 yılı mezunu
Lüt! Özer : 1963 yılı mezunu

Salim Aydın Birsen : 113 devresi
Erdo"an Osman Gökçeler : 1945 yılı mezunu

Haluk Bazlar : 1964 yılı mezunu
Kenan Aktan : 1947 yılı mezunu

Ali Köprülü : 1966 yılı mezunu
Okan Baydan : 113 devresi
Ergun Erman : 1953 yılı mezunu

Mustafa Özgön : 109 devresi
Erdin Sencil : 1965 yılı mezunu

Ömer Fuat Anamur : 1965 yılı mezunu
Engin Kenber : 1951 yılı mezunu

Ya#ar Önol : 1949 yılı mezunu 
Mehmet Ataberk : 1964 yılı mezunu

Ali Hilmi Dö"erli : 1951 yılı mezunu
Kenan Özdo"an : 1962 yılı mezunu

Hakkı Aykut Ertoku# : 1961 yılı mezunu
Özger Demirer : 1955 yılı mezunu

Taner Varan : 120 devresi 
O"uz Metin Dinçer : 1956 mezunu

Altın Gün Pınar : 1958 mezunu
Cem Umur : 1967 mezunu
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!brah"m Tevf"k Efend" Yalısarayı’nda yerle#"k "lkokulda, Küçük
Galatasaray’da, tene$üslerde bütün çocukların, derslerde ve
etütlerdeyse, dersl"kler" den"ze bakan tal"hl" yarısının görü#
alanında, her an, Bo%az’da hareket hal"nde her boydan ve her
türden den"z araçları ya da k"m"ler" dem"rde, k"m"ler" dubalara
ba%lı alargada yolcu gem"ler"yle #"lepler olurdu.

Büyük Gemiler

Bu ba%lı gem"ler Dolmabahçe’den, yanık Çıra%an Sarayı’na,
oradan b"z"m Mekteb"n, hatta
Kabata# L"ses"’n"n önler"ne kadar
b"r sıra hal"nde yatarlardı. Bunların
arasında dönem"n en gözde yolcu
gem"ler" Ankara ve Tarsus da
zaman zaman görünürdü. Ama
dem"rba# gem"m"z, yandak" Yüksek
Den"z T"caret Okulu’nun gem"s",
kıçtankara ba%lanmı# Ham!t Nac! 1
"d". !#te aradan 70 yıl geçt"kten
sonra b"z"m sını&ar ve üç be# sene
önces" ve belk" b"r "k" sınıf sonrası,
o gem"y" ve adını sordu%unuzda,
k"m" Muall"m Nac", k"m" Feth"
Nac", k"m" El"f Nac" k"m" de ba#ka
b"r Nac" dese de, ç"zg"s"n" çok "y"
anımsar . 

Be# yıl boyunca (Yet"#t"r"c"de
okuyan ö%renc"ler "ç"n bu süre ne
yazık k" sadece b"r yıldı.) Küçük Galatasaray ahal"s" bu
gem"ler/teknelerle yakından "lg"len"rd". Gem"ler tek tek tanınır,
b"l"n"r, beklen"rd". Bazılarının tekrar geç"#ler" heyecan
yaratırdı. Örnek m"? Ba#ta büyük fabr"ka gem"s" pe#"nde küçük
avcı gem"ler"yle Sovyet balıkçı f"losu. Bu f"lo b"r mevs"mde
okyanuslara ula#mak amacıyla güneye Marmara’ya yönel"r
uzun b"r zaman sonra da, yorgun, kuzeye Karaden"z’e geçerd".
Buna kar#ılık bazıları çok daha sık ve düzenl" aralıklarla
önümüzden geçerlerd". Karaden"z sür’at postası gem"ler"nden
b"r" (M/V’ler Ordu, G!resun, ya da Trabzon) ha'ada b"r kuzey
yönünde sey"r hal"nde görülürdü. Yanı sıra C"de’l" Karaden"z
postası sefer"n" yapan gem" de on be#te b"r geçerd". Ç"z"mler"
aynı bu üç karde# gem", s"lüetler"yle o dönem"n, ço%u 1920’ler
ve önces"nde "n#a ed"lm"# d"%er yolcu gem"ler"nden ayrı#ırdı.
Sonra, gene "#te o 1950-55 yılları arasında, görü# alanımız
"ç"nde, daha parıltılı ve yen" gem"ler"n alargada kısa sürelerle,
muhtemelen "k" sefer arasında yattı%ını gördük. Bunlardan "k"s"

S/S Samsun ve S/S "skenderun’du. O dönemlerde sanırım
1980’lere kadar, Den"zyolları !#letmes"n"n öneml" b"r yolcu
gem"s" f"losu vardı. Ardından b"r süre “fer"botlarla” sürdü,
sonra yok oldu g"tt". Görü# alanımızın sınırları "ç"nde yatanlar
arasında yolcu gem"ler" ço%unluktaysa, gel"p geçen gem"ler
arasında #"lepler ço%unluktaydı. O yıllarda #"lepler"n ve
tankerler"n boyu, #"md"k"lerle kıyaslanmayacak kadar küçüktü.
("lepler"n kaptan kö#kler" ço%u zaman ah#aptı. Bacaları "nce ve
uzun, ambarları arasındak" v"nçler"n bumbaları zambak
yaprakları g"b" dört yana açıktı. 

Gemi Sesleri

Martı ba%ırı#larıyla karı#ık gem"
sesler" neredeyse f"lmlerdek" g"b"
görüntüye eklen"rd". Gem" ses"
sadece düdük de%"ld". !stanbul’un o
zamank" görel" sess"zl"%",
atmosfer"n ve suyun "letkenl"%" "le
b"rle#"nce ayırded"leb"l"r b"r
ahenkle duyulan ba#ka sesler de
vardı. Örne%"n #"lepler"n b"r bölü%ü
bo# sey"r hal"ndeyken, uskurları
suya tam batmamı# olurdu. Böylece
çürük, suda dönüp duran uskurun
kanatlarının yen"den suyu
yarı#ında duyulan ses dalgaları
Mektep’e ula#ır, dershane ve
yatakhane camlarını t"tret"rd".
Dem"r atan gem"de, z"nc"r"n

loçadan akı#ının çıkardı%ı takırtıyı da anmak gerek. Alargada
yatan bu gem"lerde küçük onarımlar yapıldı%ında, bu kez çek"ç
darbeler" güçlü #ek"lde duyulurdu. 

!ehir Hattı Vapurları

Önümüzden daha sık geçenler ve b"z"m de zaman zaman
yolculuk ett"%"m"z gem"ler tab"" (eh"r Hatları vapurlarıydı.
Üsküdar ya da Bo%az"ç"’n"n do%u kıyısında oturanlar, ya da
Kadıköylüler ve bu satırların yazarı Salacaklı, zaten Be#"kta#’a,
Karaköy’e, Köprü’ye vapurla gel"r, oradan Em"nönü-Bebek
tramvayıyla okula ula#ırlardı. Dolayısıyla bunlar b"r
bölü%ümüzün ha'ada en az "k" kez b"nd"%" gem"lerd". Fakat
"çler"nden b"r", bütün Küçük Galatasaray ahal"s"n" ve ana
babalarını toplar, Büyükada’ya götürür, sonra, Bo%az"ç"’nde
#öyle b"r dola#tırıp, ya Mektep’"n rıhtımına ya da "#te Üsküdar

ÖMER BOZKURT (1963 YILI MEZUNU)

Küçük Galatasaraylıların 
Gemileri

Bir pazartesi sabahı bayrak töreninde Küçük 

Galatasaray ahalisi ve arka planda S/S Hamit Naci.
Bu foto"raf 1950 yılı dolayında çekilmi# gibi görünüyor.

Arkada duran ö"retmenlerden Nihat Ataman’ı, Hafız

Ahmet Bey’i ve Zeki Evrensel ile en sa"da önde, en

küçüklere annelik yapan Serap Hanım’ı (Foto"rafın

büyütülmü# halinde) tanır gibiyim. 
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KÜÇÜK GALATASARAYLILARIN GEM!LER!

!skeles!ne bırakırdı. Ne zaman ba"layıp ne zaman b!tt!#!n!
b!lmed!#!m ama 1951-55 yılları arasında (mayıs-haz!ran
aylarında) be" kez katıldı#ım bu gez!ler mutlaka 71 Halâs !le
yapılırdı. Dolayısıyla o gem!n!n b!z!m !ç!n yer! ayrıydı. O
nedenle bu yazıda renkl! b!r tablosunun sunulmasını hak
ed!yor. 

O tar!hlerde $stanbul den!z yolu ula"ımının genel ula"ım
!ç!ndek! payı, günümüzdek!ne göre çok daha büyüktü.
Dolayısıyla %eh!r Hatları gem! seyr-ü sefer! çok yo#undu,
Be"!kta" ve Ortaköy’e u#rayan gem!ler neredeyse b!r caddeden
geçen otobüsler g!b! çok yakınımızdan, Be"!kta"’tan Anadolu
Yakası’na yönelenler ve ters yönde sey!rdek!ler daha uzaktan
geçerlerd!. Ayrıca rıhtımdan yakla"ık 140 derecel!k b!r açı

!ç!nde Üsküdar, Kuzguncuk ve Beylerbey!
!skeleler! ve oradak! gem! hareket!, özell!kle

kara dumanlarıyla seç!leb!l!yordu.  $nce uzun
bacalarında, %eh!r Hattı vapurlarıyla,
onlarca büyük "!leple, yolcu gem!s!yle aynı
güzel amblem! ta"ıyan römorkörler,
pe"ler!nde uysal ah"ap mavnaları çeke
çeke önümüzden geçer g!derlerd!. Bazen

mavna yer!ne yedekler!nde b!r çel!k "at
olurdu. O zaman daha fazla zorlanır

görünmezlerd!. Bordalarına asılı otomob!l ya
da kamyon last!#!nden usturmaçalar ayrılmaz

parçalarıydı. Bu arada amblem dey!nce, bence Türk graf!k
sanatının en parlak örnekler!nden b!r! olan bu ç!z!m, ne mutlu
k! 90 yılı a"kın b!r süred!r korunuyor. 

Çektirmeler, takalar, kayıklar, yelkenliler

Gözler!m!z!n önündek! bu hayranlık uyandıran seyr-ü sefer!n
b!r ba"ka unsuru çekt!rmelerd!. Yüksek bordalı, fevkalade
bel!rg!n güverte çalımı neden!yle ba"ı ve kıçı yüksek, dümen
palası b!r yekeyle harekete geç!r!len ve bumbalı b!r d!rekle
donanmı", gen!" gövdel! bu ah"ap tekneler b!r bakıma
günümüzün kosterler!n!n !"lev!n! yürütürdü. Özell!kle Tekel
adını ta"ıyan o !dareye a!t Tekel 1, Tekel 2 g!b! numaralanmı"
çekt!rmeler görürdük. Bunlar genelde yük ta"ıyan motorlu
teknelerd!. $daren!n fabr!ka ve depolarına ham madde ya da
mamûl ürün ta"ırlardı. 1950’ler!n !lk yarısında artık sadece
yelkenle, rüzgâr gücüyle yol alan çekt!rme kalmamı" heps!
motorlu olmu"tu. Fakat bazılarının yelken donanımı da vardı.
Sanırım motorla b!rl!kte, ek b!r güç olarak kullanılıyordu.
Kıçlarına ba#lı b!r de küçük kayık çekerlerd!. 

Rıhtımdan seyrett!#!m!z den!z göster!ler! !ç!nde sürpr!z etk!s!
yaratanlarsa, kom"u Yüksek Den!zc!l!k Okulu ö#renc!ler!n!n
kürek ve yelken e#!t!mler!yd!. Bordaları b!nd!rme kaplama
bembeyaz boyalı f!l!kalar, beyaz pantalon beyaz kazaklı en az
dört ç!&e kürekç! ve b!r de dümenc!yle, Den!zc!l!k Okulu ve
Kabata" L!ses!’yle payla"tı#ımız den!z bahçem!zde !k!"er üçer
görünürlerd!. K!m! zaman da sanırım aynı tekneler b!r ana
yelken ve b!r 'okla donatılırdı. Ayrıca ba"ka türde yelkenl!ler
de vardı. Yelkenl!ler!n -demek k! o tar!hte bo#azda yelkenle
sey!r yasa#ı yoktu, ya da den!zc! ö#renc!ler!n özel !z!nler! vardı-
ve kürekl! f!l!kaların sey!rler!nde heyecan veren unsur, sanırım
tal!m amacıyla, bu yelkenl!lerden bazılarında küpe"ten!n suda

“Küçük Galatasaray’ın gemisi” 71 Halâs Üsküdar’dan Eminönü iskelesine yönelmi". Cumhur Koraltürk’ün tual üzerine ya#lıboya resmi.
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ve f!l!kalarınsa alabora olmalarıydı. O
zaman mürettebatın b!r bölü"ü yüzerek
karaya çıkar, teknelerse kurtarılırdı. 

Sey!rl!k olarak de"!lse de Küçük
Galatasaray ahal!s!n!n !lg!s!n! çeken b!r
ba#ka tekne, mevs!m!ne göre, ayva, ye#!l
er!k ve sonra da k!raz satan, ö"retmenler!n
müdahales! hal!nde !k! kürek darbes!yle
b!z!m rıhtımdan, Kabata# L!ses!’n!n
rıhtımına kaçab!lecek #ek!lde en uca
yana#an yem!#ç! kayı"ıydı.

Sıradı!ı Seyirler

Bunlar, tekrarlanan dolayısıyla sıradan sayılab!lecek gem!
hareketler!yd!. Ama onların yanı sıra ola"an dı#ı sey!rler de
görmü#tük. $k!nc! Dünya Sava#ı sırasında ABD tarafından
SSCB’ye ödünç ver!len ah#ap teknel! hücumbotlar
bunlardandır. Günün b!r!nde b!rb!r!n!n dümen suyunda
Karaden!z’den Marmara’ya geçt!ler. ABD donanmasına
!adeler! Marmara’nın neres!nde gerçekle#t! b!lm!yorum. Fakat
sah!pler! sanırım sadece sey!r aletler!n! ve s!lahlarını söküp
tekneler!n! burada bırakmı#lardı. Tekne ç!z!mler! güvertes!z
Chr!s-Cra%’ın büyütülmü#üne benzerd!. Bunlardan b!rkaçı
sonradan tad!l ed!lerek Bo"az’da yolcu motoru olarak
kullanıldı. B!r! b!r !# adamı tarafından motor yata
dönü#türüldü, b!r tanes! uzun süre Göksu Deres!’nde yattı ve

çürüdü. B!r bölümü yakacak odun f!yatına
satıldı. B!r ba#ka unutulmayacak törensel
geç!#, Et Balık Kurumu tarafından $sveç’e
ısmarlanan balıkçılık gem!ler!yd!. Küçük,
oyuncak g!b! pek güzel gem!lerd!. Onlar
da b!r gün, gene b!rb!r!n!n dümen
suyunda bu kez güneyden kuzeye do"ru
çıkıp, Bo"az!ç!’nde b!r l!manda
konumlandılar. Ver!ml! b!r #ek!lde
kullanılamadıkları !ler! sürülmü#tü.
Yanılmıyorsam b!rkaçı yıllarca, önce
$st!nye Koyu’nda, sonra Sarıyer-
Büyükdere’de yattı. Akıbetler!n!
ö"renemed!m.

Gem!ler, hayatları Küçük Galatasaray’ın
rıhtımında, pencereler! Bo"az’a bakan sını&ar ve
yatakhanelerde geçen b!rçok çocu"a hayaller kurdurmu#, es!n
kayna"ı olmu#tur. Bu gem!ler, yatılı mektepte kapalı
çocukların hayaller!nde, dünyaya açılma araçları, özgürlük ve
serüven olasılı"ının somut kanıtlarıydı. 
1 S/S Ham!t Nac!’n!n (!n#a yılı 1916, buharlı balıkçı gem!s!), 1951 de, k!m!
kaynaklara göre 1952’de b!r kaza geç!rd!kten sonra h!zmet dı#ı bırakıldı"ı
kayıtlıdır. Ancak bu satırların yazarı sank! 1955’e kadar hep orada kıçtankara
ba"lanmı# oldu"unu sanıyor. Daha sonraları gene Ham!t Nac! adlı b!r ba#ka
okul gem!s!, Den!z Kuvvetler!’nden devred!len 1941 yapımı, mayın tarama
gem!s! Ayancık, aynı yere ba"lanırdı.

Yazarın eserler!ne, gez! yazıları ve foto"ra#arına www.omerbozkurt.com 
!nternet adres!nden ula$ab!l!rs!n!z. 

Haliç'ten yükünü almı" bir çektirme. 
Marmara'ya mı Karadeniz'e mi

yönelecek? !kinci halde birazdan
mektep’in önünden geçer. Arka planda

yede#inde mavnalarla bir römorkör
(sadece burnu görünüyor), daha geride,
Sirkeci'ye do#ru kıçtan kara S/S Etrüsk

veya Kade!.

Yenikapı römorkörü köprü altından geçmek üzere bacasını kırmı", yede#inde bir "at. (Dr. Murat Koraltürk tarafından korunan Eser Tutel ar"ivinden)





Son 6 ayda ya!adı"ımız sıkıntılar ve pandem#n#n yarattı"ı moral
bozuklu"u #ster #stemez hep#m#z#n farklı sorgulamalar yapmasına
sebep oldu. Özell#kle uzun zamandır h#ç sıkıntı ya!amamı! Batı
dünyası #ç#n hem sa"lık hem de ekonom#de ya!anan bu dertler
çok c#dd# moral bozuklu"u yarattı. Ancak Batılıların dünya
tar#h#nde çok nad#r ya!anan, ster#l ve görecel# ekonom#k rahatlı"a
sah#p b#r dönemden sonra aldı"ı bu darbe de dünyanın d#"er
bölgeler#ne göre daha a"ır oluyor. 

Pandem# ve yarataca"ı ekonom#k sonuçlar muhtemelen
hep#m#z#n yen# ekonom#k dengelere alı!masını gerekt#recek. 80’l#
yılların sonunda, Berl#n Duvarı’nın yıkılması #le ba!layan
dönü!üm tüm dünyayı tek kutuplu b#r s#steme yönlend#rm#!t#. Bu
süreç esnasında b#zler hızla zeng#nle!#rken esk# Do"u Bloku
ülkeler#nde çok a"ır bedeller ödeyen
#nsanların h#kâyeler# #se çoktan
unutuldu. Ama bu süreç sadece
duvarın yıkılması mıydı yoksa
önces#nde ya!ananları da hatırlamak
gerek#r m#?

Bu b#z# önces#nde Ukrayna’da
ya!anan ve SSCB’n#n çökmes# #le
sonuçlanan Çernob#l fac#asına
götürüyor. Tur#st#k gez#lere #lk
açıldı"ı 2012 ve sonrasında da 2019
yılında z#yaret ett#"#m bölge, yakın
dönem tar#h# hakkında f#k#rler#m#
çok etk#lem#!t#. Çürümekte ve
m#adını doldurmak üzere olan
Sovyet s#stem# makûs tal#h#n# de"#!t#recek b#r projeye bel ba"lar.
B#tt#"# zaman Sovyetlere dünyanın en büyük nükleer enerj#
potans#yel#n# sa"layacak Çernob#l reaktörü ve b#rl#"#n farklı
ülkeler#nden get#r#lm#! 50.000 “har#ka çocu"un” yerle!t#"# ve
gelece"#n !ehr# olarak planlanan Pr#pyat !ehr#…

1 Mayıs 1986 tar#h# Sovyet yönet#m# ba!arı h#kâyes#n# tüm dünya
#le payla!acakları ve s#stemler#n#n çökmed#"#n# #spatlayacakları
b#r s#mge olacaktı. Ülken#n en ba!arılı bey#nler#n#n ya!adı"ı
Pr#pyat !ehr#, yen# Sovyet ya!am tarzının da protot#p# olarak
hazırlanmı!tı. Proje ba!arı #le #lerlerken #lk 4 reaktör çalı!makta
ve 5. reaktörün #n!asında %70’l#k bölüm tamamlanmı!tı. $!ç# ve
emekç#ler#n bayramında açılacak olan lunapark #se Sovyetlerde
hayattan zevk alarak ya!amaya b#r adım atılmasının da s#mges#
hal#ne dönü!ecekt#. Ancak 26 N#san tar#h#nde ya!anan ve hâlâ
b#rçok soru #!aret# bulunduran kaza #le ya!anan yıkım,
Sovyetler#n ve tüm alternat#f b#rl#kler#n çökmes#ne, ABD’n#n tek
kutuplu b#r dünyanın tek efend#s# olmasına sebep oldu. 

$k# defa seyahat etme !ansını buldu"um bölgen#n ben#m açımdan
en #lg# çek#c# kısmı #se dünyanın de"#!en dengeler# #le tar#h#n ne
kadar farklı !ek#lde yorumlanab#lece"#n# de görmek oldu. Tur#st#k
seyahatlere #z#n ver#ld#"# #lk aylarda g#tt#"#m zamank# bakı! açısı
#le Rus-Avrupa gerg#nl#"# sonrası de"#!en har#talar ve
günümüzdek# halkın bakı! açısı arasında c#dd# farklar bulunuyor.

2019 yılında Çernob#l seyahat#ne g#tt#"#m#zde 8 sene önces#ne
göre en fazla d#kkat#m# çeken kısım, olayın tar#h#n# günümüzde
de"#!en !artlara göre nasıl farklı yorumladıkları oldu. $lk g#tt#"#m
dönemde tur#st#k gez#lere yen# ba!lanması ve belk# de m#ll#
gururun etk#s# #le söylem Sovyet Dönem#’n# korumaya dayalı olsa
da açıklama yapan k#!#ler hâlen bölgede çalı!an b#l#m adamlarıydı
ve açıklamalar çok da mantıksız gelmem#!t#.

Ancak Euroma#dan sonrası de"#!en
dengeler ve ya!anan #ç sava!ın
Ukrayna halkına SSCB Dönem#’nde
ya!anan tüm geçm#! kötülükler#
hatırlatması ve sanırım bölgede en
yüksek tur#st#k taleb#n olu!masına
sebep olan HBO d#z#s# Chernobyl
sebeb#yle son seyahat#m#zde söylem
tamamen Amer#kan d#z#s#n#n
Ukraynalı rehberler tarafından
anlatımına dönü!mü!tü.

Açıkçası #lk sefer#n ya da #k#nc#n#n
gerçe"e ne kadar yakın oldu"unu
söyleme !ansımız pek yok. %u anda

Ruslar da Amer#kalılara kar!ı yen# b#r d#z# çek#yorlar ama
!artların, tar#h# bu kadar uç noktalarda !ek#llend#rmes# ben# en
çok üzen ve !a!ırtan nokta oldu. Çernob#l Nükleer Santral#
hedef#ne ula!tı"ında belk# de SSCB’n#n yıkılmasını uzunca süre
gec#kt#reb#lecek, o dönem #ç#n dünyadak# en büyük nükleer enerj#
potans#yel#n# yaratacaktı. Santraldek# patlamanın ya!anan
herhang# b#r fac#adan çok ötede pol#t#k sonuçlar do"urdu"u da
a!#kâr. Sovyetler#n proje !ehr# olarak tasarladı"ı ve ell# b#n k#!#l#k
Pr#pyat !ehr# #se dönem#n f#nans merkez# olma hedef#nde
#lerlerken ve belk# de Sovyetler#n de"#!en b#r v#zyonunun s#mges#
olmaya hazırlanırken, patlamanın “büyük açılı!” olarak bel#rlenen
1 Mayıs’tan sadece b#rkaç gün önce olması #se #lk seyahat#mde
bölgede çalı!anların üzer#ne en çok komplo teor#s# anlattı"ı konu
olmu!tu.

FOTO!RAFLAR: Bu sayfada: Patlayan 4. reaktör, 2019. Sol sayfa üst sırada:

4. reaktör, 2012 (Bu foto"raftan sonra koruyucu çelik bir kafes yapıldı.)

Ortada: Pripyat, 2012. Alt sıra solda: Pripyat, 2012 / Sa"da: Pripyat, 2019  
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TULGA OZAN (127)

Bir dönemi sonlandıran facia: 

Çernobil



18 Mart kahramanı 
olarak da b!l!nen Mektep
mezunu k!md!r?

AL NEJAT ALPAT (138)

Mektepli Bulmaca
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93 Harb! Do"u Cephes!
komutanı ve sadrazam Gaz!
Ahmet Muhtar Pa#a'nın o"lu
olan Mektepl! a"abey!m!z
k!md!r?

Mahmut Muhtar Paa

Galatasaray Spor
Kulübü’nün 11
numaralı kurucusu ve
Cumhurba"kanlı#ı’nın
!lk genel sekreter! olan
a#abey!m!z k!md!r?

Ruen Eref Ünaydın

Galatasaray L!ses! ve Mekteb-!
Hukuk'ta edeb!yat ö"retmen!
olarak çalı#an, ya#adı"ı
dönemde, Reca!zade Ekrem
ekolüne kar#ı klas!k edeb!yatı
savunan, Aruzu ustalıkla
kullanan, Servet-!
Fünuncuları etk!leyen
a"abey!m!z k!md!r?

M!ll! Mücadele dönem!nde
Anadolu’ya s!lah yollanmasında
öneml! rol oynayan, Lozan
görü#meler!nde ba#danı#man
ve Cumhur!yet Dönem!nde
$ç!#ler! ve Dı#!#ler! Bakanlı"ı
yapan a"abey!m!z k!md!r?

Mehmet ükrü Kaya

Önce futbolcu, ardından tekn!k
adam ve daha sonra da futbol
yazarı olarak, Türk futbolunun
en önde gelen !s!mler!nden b!r!
olan ve aynı zamanda
Atatürk'ün arkada#ı Kılıç
Al!'n!n o"lu olan a"abey!m!z
k!md!r?

Gündüz Kılıç

Anayasa metn!n!
Cumhur!yet’!n !lanına
uygun hale get!ren ve
özell!kle Harf Devr!m!’nde
öneml! rol oynamı"
a#abey!m!z k!md!r?

Muallim Naci

$k!nc! TBMM dönem!nde, en ya#lı üye sıfatı !le yaptı"ı açılı#
konu#masında “Do"an çocu"un adı Cumhur!yett!r” d!yen

ve aynı zamanda 1908 yılında kurulan Galatasaraylılar
Derne"!’n!n kurucusu a"abey!m!z k!md!r?

Abdurrahman eref Efendi

1968 yılında Galatasaray
L!ses!'n!n 100. yıl
kutlamaları dolayısıyla hang!
Fransa Cumhurba#kanı’nın
Türk!ye'ye gel!p okulu
z!yaret etmes! Muh!tt!n
Sandıkçıo"lu'nun
müdürlü"ü dönem!ne
rastlamı#tır?

Charles de Gaulle

Cov!d günler!nde Galatasaraylılar
Derne#!’n!n yaptı#ı sosyal medya
yayınlarının adı ned!r?

Sınırsız Galatasaray Sohbetleri
Serisi

Anadolu Ajansı’nın kurucu
kadrosunda yer alan,

Cumhur!yet Gazetes!’n!n
kurucusu ve !k! o"lunu da

Galatasaray L!ses!’nde okutan
a"abey!m!z k!md!r?

Yunus Nadi Abalıolu

Cevat Çobanlı Paa

Manhattan'da b!r den!zc!l!k 
bürosu kurarak, ülkeler arası den!z
nakl!yatı yapmaya ba#layan ve
den!z nakl!yatçılı"ı alanında
ABD'dek! !lk Türk m!lyoner!
olmayı ba#aran “Monako
Galatasaraylılar B!rl!"!" kurucusu 
k!md!r?

Alian Dobra

$lk TBMM Hükümet!’ndek!
Galatasaraylı Bakan Har!c!ye
Vek!l! k!md!r?

Bekir Sami Kunduh

$stanbul’u resmen tesl!m almak !ç!n
gelen hang! pa#a Mekteb! Sultan!
!ç!n “Ülken!n Batı’ya açılan !lk
penceres!, dün oldu"u g!b! bugün
de yarın da vatanseverler
yet!#t!rmeye devam edecekt!r.”
Dem!#t!r?

Refet Bele
M!lletlerarası T!caret Odası 
T!caret Hukuku ve Uygulamaları
Kom!syon Ba#kanı k!md!r?

Ercüment Erdem

Atatürk 2 Aralık 1930 tar!h!nde Mekteb! z!yaret 
ett!"!nde okul müdürü k!m !d!? Fethi sfendiyarolu

Celal Nuri leri






