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Kitap, rozet, pul,
pano, kadeh, 
t-shirt, fincan, 
aksesuar... 

100 TL ve üzeri sipari!lerde
Türkiye'nin her noktasına
ücretsiz gönderim.

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

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

Fincan 

Ta! pano

Mekteb-i Sultani Denizcileri Flaması Mineli rozet

Rakı kadehi 

150. yıl sweatshirt

Altın Rozet 



4 Ba!kan'ın Mesajı — Fidel Berber

6 Cemiyetten Haberler — Simge Argüden

12 Timur Selçuk'un Ardından... — Ali Ergur

16 Mektebi Sultani’nin Ödülü — !zzeddin Çalı"lar

20 Sanatın "ifalı Dokunu!ları... — #ebnem Alkın

26 Bilincin güvenli kollarından... — Cenk Altun

29 2020’yi geride bırakırken — Betül Pasinler

32 Göksel Gündüz ile Röportaj — “Sarı” Burak Puhalo$lu

40 Galatasaray Pilavı — Emel Engin

43 #zci Faruk’un Anısına — Turgay Tuna

46 Kaybettiklerimiz  

48 Logonun Hendesî Çizgileri... — !zzeddin Çalı"lar

56 Kenan Çizer Erçel ile Röportaj — Berk Kutengin

61 Pervaz — Kenan Ovacık

62 Mektepli Bulmaca — Ali Nejat Alpat
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kuralına göre düzenlenmi#tir. 

Kenan Ç%zer Erçel 
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Sevg!l! Galatasaraylılar,

Sultan! derg!m!z!n mart sayısı
!le s!zlere ula"maktan son derece
mutluyum. Göreve geld!#!m!z
16 Mart 2019’dan bugüne
neredeyse görev dönem!m!z!
tamamlamak üzerey!z. Yönet!m
Kurulumuz ba"ta olmak üzere
tüm kurullarımız ve
kom!teler!m!z !le planladı#ımız
program çerçeves!nde
çalı"malarımızı sürdürüyoruz.

Bu süreçte b!ze yardımcı olan üyeler!m!ze ve Galatasaraylı tüm
kurulu"lara ayrıca te"ekkür etmek !st!yorum. 

Bu sayımızda geçen b!r senen!n özet!n! bulacaksınız. Kasım
sayımızdan bugüne gerçekle"t!rd!#!m!z etk!nl!klerden öne
çıkanları da kısaca s!zlerle payla"mak !st!yorum. 

Galatasaraylılar Derne#! Mentörlük Programı’nın !k!nc!
dönem!n! ba"lattık ve tamamladık. Bu satırları kaleme aldı#ımda
3. dönem programımıza da ba"lamı" oldu#umuzu !letmekten
büyük b!r mutluluk ve gurur duyuyorum. Eme#! geçenlere,
destek verenlere !çten te"ekkür ed!yorum. 

29 Ek!m özel yayınımızda 1949 yılı mezunlarımızdan, bu senek!
Galatasaray Ödülü sah!b! de#erl! Orhan Karavel! a#abey!m!zle
“Cumhur!yet Faz!lett!r” konulu çevr!m !ç! b!r söyle"!
gerçekle"t!rd!k. Bu özel günün sabahında Mekteb’! Sultan!
Den!zc!ler! !le gerçekle"t!rd!#!m!z “GS $stanbul Trofe 2020”ye
katılımları !le destek veren; Ceyla, %alassa 11, Paloma, Eylül 23,
One L!fe, Lotus ve Vamos tekneler!ne, den!zc!ler!m!ze ve GSL
Den!zc!l!k ve Yelken Kulübü ö#renc!ler!ne te"ekkür ed!yorum.

Kar!yer ve Sürekl! E#!t!m Kom!tes! !le daha önce Derne#!m!zde
kahvaltıda b!r araya geld!#!m!z ün!vers!te ö#renc!s! ve yen!
meslek sah!b! karde"ler!m!zle, !lg!l! meslek gruplarında bulunan
abla ve a#abeyler!m!z! b!r araya get!rmey! amaçlayan “Meslek
Grupları Bulu"maları”na pandem! sebeb! !le çevr!m !ç! olarak
devam ett!k. Tıp, hukuk, !"letme ve !kt!sat, uluslararası !l!"k!ler ve
s!yaset, sanat ve !let!"!m, m!marlık, mühend!sl!k ve ps!koloj!
alanlarında gerçekle"t!rd!#!m!z bulu"malara göster!len yo#un !lg!
b!zler! çok memnun ett!.  

Bu sürec!n ba"ından !t!baren organ!zasyonunda ve altyapısında
yo#un emek veren Murat Karaman, Buse Burdurlu ve Mehmet
Al! Tanrıkulu karde"ler!m! anmadan geçemeyece#!m. 

Tüm Galatasaraylılara ula"ma hedef!m!zle, Sınırsız Galatasaray
Sohbetler!, Okur & Yazar Bulu"maları, motor sporları
etk!nl!kler! ve sohbetler!, ö#retmenler günü özel söyle"!
programı ve 10 yıldır ocak ayı ba"ında “Ekonom!de ve
P!yasalarda Beklent!ler” ba"lı#ı !le gerçekle"t!rd!#!m!z Asaf Sava"
Akat ve Murat Sa#man sohbet!m!z! çevr!m !ç! olarak
gerçekle"t!rd!k. 

Bahçem!z!n !mkânlarından kı" aylarında da yararlanab!lmek ve
pandem! sürec!n! daha sa#lıklı, gen!" mekânlarda y!ne beraber
geç!reb!lmek amacı !le “Kı" Bahçes!” projes!n! ba"lattık. Pandem!
önlemler! kapsamında !"letmeler!n kapatılması kararı !le 21
Kasım’da Dernek !"letmem!z! geç!c! olarak kapatma kararı aldık.
Bu süreçte Kı" Bahçes! çalı"malarını bell! b!r takv!m
do#rultusunda yaparken, Derne#!m!z!n tad!lat, tam!rat g!b!
!"ler!n! de gerçekle"t!r!p, açılı"ta s!zler! en !y! "ek!lde a#ırlamayı
hede&ed!k. 

Çok farklı ve zor b!r sene geç!rd!#!m!z her b!r!m!z!n malumu.
$mkânlarımız ölçüsünde, yapmayı hede&ed!kler!m!z!
gerçekle"t!rmeye gayret gösterd!k. Sene ba"ında, "ubat sonuna
kadar geçerl! olan yasakları da d!kkate alarak Ola#an Genel
Kurul tar!hler!m!z! !lan ett!k. Sürec! tak!p ederek, güncel b!lg!ler
ı"ı#ında bunları gerçekle"t!rmey! hede&!yoruz. Sene ba"larında
Derne#!n ana konularından b!r! de a!datların toplanması. Bu
sene e-ma!l, sms ve sosyal medya hesaplarımızı kullanarak
a!datların zamanında ödenmes! !ç!n gerekl! duyurularımızı
yaptık. Bu zor süreçte göster!len !lg!, esk! yıllara bakılarak !y!
görünüyor olsa da h!çb!r zaman yeterl! olmuyor. B!ld!#!n!z üzere
Derne#!m!z!n sürekl!l!#!, etk!nl!#! ve ba"ta karde"ler!m!z ve
Mekteb!m!z olmak üzere süregelen sorumluluklarını yer!ne
get!reb!lmes! !ç!n tüm üyeler!m!zden bu konuya gerekl!
hassas!yet! göstermeler!n! özell!kle r!ca ed!yorum.

“Sultan! derg!m!z” !le !lg!l! s!zlerden gelen olumlu dönü"ler,
takd!rler ve katkılar b!zler! gerçekten çok mutlu ed!yor. Farklı
devrelerden gönüllü olarak olu"an Sultan! ek!b!n!n tüm
üyeler!ne, gösterd!kler! özver! ve katkılarından dolayı sonsuz
te"ekkürler!m! sunuyorum. Destekler!n!z b!zler !ç!n çok de#erl!,
lütfen b!zlerle payla"maya devam ed!n. 

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)

BA!KAN’IN MESAJI
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Pano, kitap, rozet,
defter, t-shirt, !ncan, 

aksesuar... 

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



S!MGE ARGÜDEN (127)
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Tüm dünyanın düzen!n!n de"!#t!"!,
alı#kanlıklarımızı ba#tan yarattı"ımız
b!r yılı ger!de bıraktık ve yepyen!
umutlarla yen! b!r yıla ba#ladık.

Ger!de bıraktı"ımız 2020 yılı, hep!m!z !ç!n “farklı” b!r
yıl oldu. Evden çalı#ma düzen! !le hayatımıza g!ren
“Zoom toplantıları”, sosyal medyanın daha akt!f
kullanımıyla !# ve sosyal !l!#k!ler!m!z! canlı tutmaya
çalı#tık. 17 Mart 2020 tar!h!nde gelen !lk kapama
kararıyla Dernek olarak bu mecraları daha akt!f olarak
kullanmaya ba#layarak, üyeler!m!zle !let!#!m!m!z!
kes!nt!s!z devam ett!rmeye gayret gösterd!k. 

Bu sürede, Derne"!m!z!n resm! Instagram hesabı olan
“@gscem!yet” adres!nde ve Youtube kanalımızda pek
çok key!$! ve ö"ret!c! sohbet gerçekle#t!rd!k. Instagram
ve beraber!nde “Galatasaraylılar Derne"!” Facebook
hesaplarımızda yaptı"ımız payla#ımlarla pek çok
konuda s!zler!n görü#ler!n!z! aldık ve gönderm!#
oldu"unuz yorum ve öner!ler! de"erlend!rd!k. “Zoom”
üzer!nden onl!ne dersler !le Fransızca konu#mayı
hatırladık, “Meslek Bulu#maları” ve “Sınırsız
Galatasaray Sohbetler!” ba#lıklarında farklı konularda
bulu#tuk ve sohbet ett!k. 

Soka"a çıkma yasa"ı !lan ed!lm!# 65 ya# üstü
üyeler!m!z!n ve yakınlarının !ht!yaç ve talepler!n!
g!dermeye çalı#tık. Pandem!n!n ba#ında, en zorlu !lk
günler!nde, Galatasaray L!sel! doktorların ve onların
önderl!"!ndek! sa"lık çalı#anlarımızın mücadeles!ne
destek olmak !ç!n pek çok Galatasaraylının katılımıyla
olu#turdu"umuz “Corona GSL Dayanı#ma” grubu !le
!ht!yaç duyulan yardımları organ!ze etmeye ve
kar#ılamaya çalı#tık. 

Sınırız Galatasaray 
Sohbetler"

Sa"lıktan astroloj!ye, ekonom!den
foto"raf çekme sanatına pek çok
alanda gerçekle#t!r!len, üyeler!m!z!n
key!$e tak!p ett!"!, “Sınırız
Galatasaray Sohbetler!”: 28 Mart
günü, Prof. Dr. Murat Karaman
(Gsl127) !le yaptı"ımız “Cov!d-19”
konulu sohbet !le ba#ladı. 

31 Mart’ta, dünyanın farklı
yerler!ndek! Galatasaraylılar !le
“Dünyada Cov!d-19 Pandem!s!”
hakkında konu#tuk. 2 N!san
Per#embe ak#amı !se Cov!d-19
v!rüsü !le mücadele eden, v!rüsü
yenm!# Galatasaraylıların
tecrübeler!n! d!nled!k. Buradan
kend!ler!ne b!r kez daha geçm!#
olsun d!lekler!m!z! !let!yoruz. 

4 N!san’da Uzman Ps!kolog Pınar
Özbek’!n (Gsl134) konu#macı olarak
katıldı"ı “Sosyal %zolasyon
Dönem!nde Ps!koloj!k Dengem!z”
konulu sohbet !le devam ett!k. 

7 N!san ak#amı dünyanın farklı
yerler!ndek! Galatasaraylılara
ba"landık, pandem!n!n farklı
ülkelerdek! yansımalarını d!nled!k. 

9 N!san’da Ak!f Çel!kel’den (Gsl130)
“%y! Foto"raf Çekmen!n Sırları”nı

ö"rend!k. 11 N!san’da pek
ço"umuzun merak ett!"! “Cov!d-
19’un Ekonom!ye Etk!ler!”’n!
Yönet!m Kurulu Üyem!z Prof. Dr.
Haluk Levent’!n (Gsl113)
anlatımından d!nled!k. 

14 N!san’da, “Büyük Dönü#üm
Sonrası Yen! Düzen” hakkında, 
"# Astroloj!s! Uzmanı B!nnur
Za!mler (Gsl120) ve Astrolog Efe
Erten (Gsl140) !le konu#tuk. 

16 N!san ak#amı !se konu"umuz,
kanser ara#tırmalarına destek veren
OCRA Vakfı tarafından ver!len
ödülün bu yılk! sah!b!, Dr. Duygu 
Özmadenc! (Gsl137) !d!.
Kend!s!nden "Cov!d-19 Salgını, %laç
Ara#tırmaları ve A#ı Süreçler!"
hakkındak! görü#ler!n! aldık. 

25 N!san’da, Selçuk Kumbasar
(Gsl121) !le yaptı"ımız “Çanakkale
Kara Sava#ları’nın 105. Yıl Dönümü”,
28 N!san’da, Emre Üstünaçar !le
“S!garadan Kalıcı Olarak Nasıl
Kurtulunur?”,

29 N!san’da, "lker Kocael (Gsl139)
moderatörlü"ünde “Küresel Salgın
Türk!ye ve Dünyada S!yasette Neler!
De"!#t!recek?” konusunu, 
Prof. Emre Erdo$an (Gsl122),  
Dr. Ö$r. Üyes! Efe Tokdem!r
(Gsl139) ve Gökçe Gökçen (Gsl142)
!le de"erlend!rd!k. 

CEM!YETTEN HABERLER
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1 Mayıs’ta Ahmet !nsel (Gsl105) !le 
“1 Mayıs”, 

3 Mayıs’ta Prof. Dr. Murat Karaman
(Gsl127)  !le “Cov!d-19”, 5 Mayıs’ta Ras"m
Öztek"n (Gsl112) !le “Coronalı Günler”,

10 Mayıs Anneler Günü’nde, 
“Galatasaraylı Anneler ve Çocukları”,

28 Mayıs’ta, Damla Pehlevan (Gsl137) !le
“Müz!k Dolu” b!r ak"am, 

31 Mayıs’ta, Gülgün Yaral Dur#en
(Gsl106) !le “Sosyal #zolasyon Dönem!nde
Sınav ve D!$er Kaygılar”, 

4 Haz!ran’da, Tolga Erem (Gsl133) !le
“Amer!ka’da E$!t!m Üzer!ne Söyle"!”,

11 Haz!ran’da, Ecem Tezel Aldanmaz
(Gsl139) !le “Yen! Meslekler ve
Yetk!nl!kler”, 

18 Haz!ran’da, Selçuk Kumbasar (Gsl121)
!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 Babalar Günü’nde
“Galatasaraylı Babalar ve Çocukları”,

23 Temmuz’da, Ara Koçunyan (Gsl124) !le
“Jamanak’ın Dönü"üm Mücadeles!”, 

4 A$ustos’ta, L!sem!z Müdürü Prof. Dr.
Vahdett"n Eng"n (Gsl108) !le “Galatasaray
L!ses! Tar!h!”, 

27 A$ustos’ta Tulga Ozan (Gsl127) ve
Cenk Bulut (Gsl117) !le “Kar!ye’n!n
Tar!h!”, 22 Eylül’de !se Dr. Yudum
Söylemez (Gsl125) ve Prof. Dr. !pek
Merç"l (Gsl118) !le “#stanbul Sözle"mes!,
Toplumdan B!reye” ba"lıkları !le s!zlerle
bulu"tuk.  

5 Kasım’da Prof. Dr. Haluk Levent’!n
(Gsl113) konu$u, Prof. Dr. Emre
Erdo$an (Gsl122) oldu ve konumuz
“A.B.D Seç!mler!” !d!. 

6 Kasım’da !se konumuza devam ederek,
Dr. Bahadır Kalea$ası (Gsl117) !le “A.B.D
Seç!mler! Sonrası”nı konu"tuk. 

17 Kasım’dak! konu$umuz Prof. Dr.
Hakan Orer (Gsl111) !le “A"ı !le Cov!d-
19’a Çare Bulundu mu?” sorusunun
yanıtlarını konu"tuk. 

24 Kasım Ö$retmenler Günü’nde !se, 
Al! A$açkesen’!n (Gsl117)
moderatörlü$ünde, Mektep tar!h!m!z!n !k!
çınarı Necat" Akta# !le Feyz" Bayram
Hocalarımızı a$ırladık ve anılarla dolu b!r
sohbet gerçekle"t!rd!k. 

4 Aralık’ta !se Prof. Dr. Murat Karaman’ın
(Gsl127) konu$u Enfeks!yon Hastalıkları
Derne$! Ba"kanı Prof. Dr. Mehmet
Ceyhan oldu. 

5 Ocak’ta !se, Prof. Dr. Asaf Sava# Akad
(1962 mezunu) ve Murat Sa$man
(Gsl124)  !le her yıl geleneksel olarak
yaptı$ımız ekonom! sohbet!m!z!n 10. yıl
dönümünü çevr!m!ç! olarak
gerçekle"t!rd!k. 

Okur-Yazar Bulu!maları

Okur&Yazar Bulu"maları’nda !se Prof. Dr.
Al" Ergur (Gsl117) !le 16 Eylül’de, kaleme
aldı$ı “Ses !le Yankı Arasında”, 25 Aralık’ta
!se, derled!$! “Ate" ve #hanet” k!taplarını
konu"tuk. 

E"#t#m ve Kar#yer 

2019 yılında, Galatasaray L!ses!’nde
okuyan karde"ler!m!ze ve Dernek
üyeler!m!z!n çocuklarına, gelecekler! !le
!lg!l! kar!yer hede%er!ne destek olmak
amacı !le ba"lattı$ımız “E$"t"m ve Kar"yer
Sohbetler"”ne pandem! sebeb! !le çevr!m
!ç! olarak devam ett!k. 

30 N!san’da !lk konu$umuz, hukuk konusu
!le Banu Anıl (Gsl121) oldu. 
7 Mayıs’ta endüstr! mühend!sl!$!
konusunda, Ay#e Ayl"n Kaya’yı (Gsl142), 
14 Mayıs‘ta m!marlık ve !n"aat
mühend!sl!$! konusunda Ahmet Acar’ı
(Gsl135), 21 Mayıs’ta yazılım mühend!sl!$!
konusunda Yusuf Can Gürkan’ı (Gsl141)
konuk ett!k.

Akif Çelikel, Banu Anıl, Dr. Duygu Özmadenci Prof. Dr. Murat Karaman Dr. Yudum Söylemez, Prof. Dr. Ali Ergur, Binnur Zaimler



Meslek Grupları 

Yen! dönem “Meslek Grupları
Bulu!maları” !se, pandem! sebeb!yle
çevr!m !ç! olarak 1 Kasım Pazar günü 
“Tıp Dünyası” !le yen!den ba"ladı ve 
5 Kasım’da “Hukuk”, 29 Kasım’da “Ekonom!
ve #"letme”, 13 Aralık’ta “Uluslararası
#l!"k!ler”, 27 Aralık’ta “Sanat ve #let!"!m”, 10
Ocak’ta “M!marlık” ve 
24 Ocak’ta “Mühend!sl!k”, 7 $ubat’ta
“Ps!koloj!” ve 28 $ubat’ta 
“Galatasaray L!ses! Ö%retmenler!
Bulu"maları” !le devam ett!. 

Tevf!k F!kret’! andık. 

Her yıl 19 A%ustos’ta oldu%u üzere, 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’! kabr! ba"ında
andık. Sosyal mesafe tedb!rler! !le açık
havada gerçekle"en törende, de%erler!n! ve
b!zlere bıraktı%ı m!rası b!r kez daha
hatırladık. 

Hızlı "# "let!#!m A$ı

Pandem! dönem!nde üyeler!m!z!n !"
a%larını gen!"leteb!lmes! ve network’ümüze
sa%lıklı ula"ımlarını hede&eyerek 27 Mayıs
ve 17 Haz!ran tar!hler!nde “Galatasaray
Hızlı "! "let#!#m A$ı” toplantımızı çevr!m
!ç! olarak gerçekle"t!rd!k. 

Ün!vers!te Terc!h Destek 

Geçen sene, !lk!n! canlı olarak
gerçekle"t!rd!%!m!z, “Ün#vers#te Terc#h
Destek Platformu” adı altında, 11-12
Temmuz tar!hler!nde yaptı%ımız çevr!m
!ç! toplantılara katılan üyeler!m!z,
tecrübeler!n! aktararak 2020 yılında
ün!vers!te terc!h! yapacak olan
karde"ler!m!ze yol gösterd!ler.

Ün!vers!te Tanıtım Günler!

Ün!vers!te Terc!h Destek Platformu’nun
hemen sonrasında !se hem karde"ler!m!z
hem de üye yakınlarımız !ç!n “Ün#vers#te
Tanıtım Günler#” ba"lı%ı altında organ!ze
ett!%!m!z, ülkem!z!n önde gelen
ün!vers!teler!n!n rektör ve ö%ret!m
görevl!ler! tarafından b!lg! almalarını
hede&ed!%!m!z, seçecekler! okulları daha
!y! tanımalarına olanak sa%layacak
etk!nl!%!m!z! onl!ne olarak ba"lattık:
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 !lk olarak
"stanbul B#lg# Ün#vers#tes# E%!t!m
Danı"manı Özge Alyu’yu, sonrasında !se
B#lkent Ün#vers#tes# Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Atalar ve Provost Yardımcısı
Prof. Dr. H!tay Özbay’ı (Gsl113), 22
Temmuz’da Koç Ün#vers#tes# Rektörü
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
Özye$#n Ün#vers#tes# Rektörü Prof. Dr. Esra
Gençtürk'ü, 28 Temmuz’da Bo$az#ç#
Ün#vers#tes# Rektörü Prof. Dr. Mehmed
Özkan'ı a%ırladık.

Mentorluk Programı

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!nde !se, 11 ve 13 A%ustos
tar!hler!nde, resm! Instagram hesabımız
@gscem!yet üzer!nden gerçekle"en sohbette,
!lk dönem Mentorluk Programı’na katılan
ment! ve mentorların tecrübeler!n! d!nled!k.
Dolu dolu geçen 2. dönem! tak!ben,
Mentorluk Programı’nın 3. dönem!ne !se 
30 Ocak tar!h!nde ba"ladık. 

Damla Pehlevan Emre Üstünuçar, Prof. Dr. Emre Erdo!an Yıldız "ahinler 
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Mekteb-! Sultan! Den!zc!ler!
Bodrum ve "stanbul trofeler!

Geçen yıl key!"e yaptı#ımız etk!nl!klerden
b!r! !se, 18-20 Eylül tar!hler! arasında
gerçekle$en “Mekteb-! Sultan!
Den!zc!ler!”n!n !lk trofes! oldu. Trofeye
toplamda 16 tekneyle (Yosun, Mam!ta,
Turkuaz, Congo, Akene, MyWay, Oysa,
Luna, Pescatore, Enk!du, La Bohème, True
Blue, Gurur Den!z, Taj, Aquachol!c ve
Vamos) 46 l!sel! den!zc!m!z katıldı ve
unutulmaz hatıralarla dolu 3 gün geç!rd!k. 
29 Ek!m’de gerçekle$t!rd!#!m!z “GS
"stanbul Trofe 2020”ye, katılımlarıyla
destek veren tekneler!m!z (Ceyla, %alassa
11, Paloma, Eylül 23, One L!fe, Lotus ve
Vamos) !le Kalamı$’tan Adalar’a sey!r
yaparak gerçekle$t!rd!k. Bu etk!nl!klerde
yer alan Galatasaraylı den!zc!ler!m!ze ve
GSL Den!zc!l!k ve Yelken Kulübü
ö#renc!ler!ne te$ekkür ed!yoruz.  

cem!yettenal.com

2020 yılında s!zlerle payla$maktan sev!nç
duydu#umuz b!r yen!l!k !se, Derne#!m!ze
a!t hed!yel!k e$yaların satı$a sunuldu#u
www.cem!yettenal.com web s!tem!z!n
altyapısının tamamlanarak s!zlerle
bulu$ması oldu. 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. 

P!lav

Pandem! ko$ulları, yasaklar ve yen!
kurallar tüm kurulu$lar g!b! Derne#!m!z!
de etk!lem!$ olsa b!le, h!çb!r ko$ul
“Geleneksel P!lav Günü”müzün
düzenlenmes!n! engelleyemed!. F!z!ken
b!r araya gelemem!$ olsak b!le, 
7 Haz!ran Pazar günü, “P!lav Evde
Yenecek, Gelenek Sürecek” ba$lı#ı !le
çıktı#ımız yolda s!zler!n destekler! !le
!lerled!k ve P!lav Günümüzde “Get!r”
sponsorlu#u !le p!lav paketler!n!z! s!zlere
ula$tırdık. P!lav Günü’nün co$kusunu
b!raz olsun anımsamak adına, saat
12:00’den !t!baren Youtube kanalımız
üzer!nden L!sem!z bahçes!nden
yaptı#ımız canlı yayında, Bertrand
Buchwalter (Galatasaraylılar Derne#!
Fahr! Üyes!-Fransa &stanbul
Ba$konsolosu), Hakkı Ak!l (Gsl104-
Emekl! Büyükelç!-Danı$man), 
Mel!h 'abano#lu (Gsl112-Tar!hç!-Yazar),
Okan Bayülgen (Gsl115-Sahne Sanatçısı,
Radyo ve Telev!zyon Programcısı), 
Ayl!n Yazıcıo#lu (Gsl118-Execut!ve Chef),
Mer!ç Acem! (Gsl131-Senar!st-Oyuncu);
Pınar Erba$ (Gsl138-Haber sp!ker!);
M!chele Cedol!n (Gsl142-Akadem!syen-
Youtuber); Arma#an Kırat’ın (Gsl15 -
Ö#renc! -As!stan 'ef) katılımları ve
Damla Pehlevan'ın (Gsl137-Müz!syen),
$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 yayımladık ve 86.
Galatasaray P!lav Günü etk!nl!kler!m!z!, !lk
24 saatte 5K+ görüntülemeye ula$an bu
belgesel!m!z !le sonlandırdık.  

Ödül Tören!

2020 yılının b!zler !ç!n gurur ver!c! b!r
çalı$ması da, perde arkasında çok yo#un ve
detaylı b!r çalı$ma !çeren 29 Mayıs tar!h!nde
gerçekle$en “Galatasaray Ödül Tören!” !d!.
Ülkem!z!n !lk sanal ödül tören!nde, bu yıl
!let!$!m alanında ver!len Galatasaray Ödülü,
"Geleneksel Medya" dalında Orhan
Karavel!'ye (1942 mezunu) ve "Yen! Medya"
dalında !se Ru#en Çakır'a (Gsl112) takd!m
ed!ld!. 

Eray Yazgan (126), Orhan Karaveli (81), Fidel Berber (123) 

Aylin Yazıcıo!lu, Prof. Dr. Hitay Özbay, Prof. Dr. Hakan Orer



Üyel!k b!lg!ler!n!z! güncellemey! 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://fonz!p.com/gsd web sitesi üzerinden kolaylıkla giri"
yapabilir, üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir, aidatlarınızı ödeyebilir,
etkinlik, kampanya ve ba#ı" fonlarımızı takip edebilirsiniz.

Üyelik 
bilgileriniz
güncel mi?
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Özel günler ve bayramlar

2020 yılında özel günler!m!z!,
bayramlarımızı her zaman oldu"u üzere
büyük co#ku !ç!nde dolu dolu kutlamaya
özen gösterd!k. 2020 yılının, M!ll!
Mücadele’n!n yürütücüsü ve ulusal
egemenl!"!n s!mges! TBMM’n!n
kurulu#unun yüzüncü yılı olması sebeb! !le
Cumhur!yet!m!z!n kurucu kadrosunda yer
alan tüm a"abeyler!m!z! anmak !sted!k.

Ma!l ve sosyal medya hesaplarımızdak!
duyurularımız devam ederken, bu seney!
kalıcı kılmak adına yayımladı"ımız
“TBMM ve Galatasaraylılar 1920-1923”
k!tabımız s!zlerle bulu#tu. Türk!ye
Cumhur!yet!’n!n kurulu#unda yer almı#
Galatasaray L!sel! a"abeyler!m!z! anmak,
yaptıklarını hatırlamak ve gelecek
ku#aklara aktarmak sorumlulu"u !le
ba#lattı"ımız bu çalı#ma !le !lg!l! $zzedd!n
Çalı#lar (Gsl115) ba#ta olmak üzere, tüm
katkıda bulunanlara te#ekkür ed!yoruz. 

Dernek portalımız fonz!p üzer!nden satı#a
sundu"umuz k!tabımıza çok kısa zamanda
gösterd!"!n!z yüksek !lg!, b!zlere, bu
yayınları sürekl! ve arttırarak ortaya koyma
yolunda güç ver!yor. 

Pek çok üyem!z!n ar#!v!ne kattı"ı
“Bugünün Galatasaraylısı” ser!s! !se y!ne
Ulusal Egemenl!"!n 100. Yılı anısına s!zlere
ula#tırdı"ımız b!r ser! oldu ve bugünlere
gelmem!zde payı olan a"abeyler!m!z!
b!rl!kte andık. 

23 N!san

20 N!san ha%ası çok özel b!r söyle#!
ser!s!ne ba#layarak, Ulusal
Egemenl!"!m!z!n 100. Yılı’nı, “23 N!san
Özel Söyle"!ler!” !le kutladık. 

Bu kapsamda: 20 N!san’da Okul
Müdürümüz Prof. Dr. Vahdett!n Eng!n
(Gsl108) !le “TBMM’ye G!den Yol”,
21 N!san’da #zzedd!n Çalı"lar (GSl115) !le
“TBMM ve Galatasaraylılar”, 22 N!san’da
Bülent Dem!rdurak (Gsl106) !le “M!sak-
M!ll!”,  23 N!san’da Mel!h $abano%lu
(Gsl112) !le “M!ll! Mücadele”y! konu#tuk. 

19 Mayıs 

19 Mayıs Gençl!k ve Spor Bayramı’nı !se
y!ne özel b!r söyle#! ser!s! !le kutladık: 
17 Mayıs’ta Doç. Dr. Münevver Ebru
Zeren (Gsl123) !le ba#lattı"ımız “Samsun’a
Çıkı#a Hazırlık: Atatürk’ün $stanbul
Günler!” konulu söyle#!, 18 Mayıs’ta 
Doç. Dr. Ahmet Kuya" !le “Neden 19
Mayıs?” !le devam ederken,19 Mayıs’ta
Prof. Dr. Süheyl Batum (Gsl106)
“19 Mayıs 1919: B!r Anayasal Sürec!n
Ba#langıcı” !le son buldu. 

29 Ek!m 

29 Ek!m Cumhur!yet Bayramı’nı !se,
Gürkan El!ç!n’!n (Gsl117) Galatasaray
Ödülü sah!b! Orhan Karavel! (1942
mezunu) !le yaptı"ı “Cumhur!yet
Faz!lett!r” konulu sohbet !le kutladık. 

10 Kasım

10 Kasım’da !se Ata’mızı, Müdürümüz
Prof. Dr. Vahdett!n Eng!n’!n (Gsl108)
“Atatürk Galatasaray’da” anlatımıyla andık. 

Motards de Sultan!
Sohbetler!

Ek!m ba#ında Y!"!t Top (Gsl122)
yorumlarıyla ba#lattı"ımız motor
sporlarının z!rves! MotoGP ve WSBK
etk!nl!kler!n!n Cem!yet!m!zde
yayımlanmasını tak!ben, Motards de
Sultan! Sohbetler!’nde Y!"!t Top (Gsl122)
moderatörlü"ünde, Ham!t Abbaso"lu
(Gsl105), Fuat Doman!ç (Gsl115) ve
Turgan Gürmen (Gsl121) !le b!r araya
geld!k. 

Kı" Bahçes!

Bahçem!z!n !mkânlarından kı# aylarında
da yararlanab!lmek ve pandem! sürec!n!
daha sa"lıklı, gen!# mekânlarda y!ne
beraber geç!reb!lmek amacı !le “Kı"
Bahçes!” projes!n! ba#lattık. 
Pandem! önlemler! kapsamında
!#letmeler!n kapatılması kararı !le 21
Kasım’da Dernek !#letmem!z! geç!c! olarak
kapatma kararı aldık. Bu süreçte Kı#
Bahçes! çalı#malarını bell! b!r takv!m
do"rultusunda yaparken, Derne"!m!z!n
tad!lat, tam!rat g!b! !#ler!n! de
gerçekle#t!r!p, açılı#ta s!zler! en !y! #ek!lde
a"ırlamayı hede&ed!k. 



Mekteb-i Sultani Denizcileri Kartı ile Eastmarine® Kartal, Kalamı!, Bodrum,
Marmaris, Göcek ve DepoMarin® Bodrum ma"azalarında %25’e varan
indirimlerden yararlanabilirsiniz. Alı!veri! tutarının %5’i Galatasaray Lisesi
Denizcilik ve Yelken Kulübü ö"rencilerinin e"itimlerine destek vermek için 
Galatasaraylılar Derne"i tarafından kurulan Mekteb-i Sultani Denizcileri 
Fonu’na aktarılmaktadır. 

Galatasaray Liseli deniz ve yelken tutkunlarının, birbirleriyle
ileti!imde olması için 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, 
soyadı ve devresini belirten bir e-posta göndermeleri yeterlidir. 

(#ndirimler Galatasaraylılar Derne"i üyelerinin Mekteb-i Sultani 
Denizcileri Kartını göstermeleri durumunda geçerlidir.) 

Mekteb-i Sultani Denizcileri
Kartı ile alı!veri!lerde indirim,
genç liseli denizcilere destek.
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AL! ERGUR (117)

Toplumların gündel!k hayatı sıra-
danla"mı", katıla"mı", kalıpla"mı" ku-
rumsal !l!"k!lerden olu"ur. Bu tekdüze
hayat kurgusu b!r yanıyla, b!ld!k kalıp-
larla b!z! sardı#ı !ç!n güven ver!c!d!r;
d!#er yanıyla sıkıcı, y!neley!c! ve gel!"-
meye kapalıdır. Toplumsal de#!"mey!
bu katıla"mı" çerçeveye harf!yen uyan
gen!" k!tleler de#!l, yapılanmı" !l!"k! b!-
ç!mler!n! de#!"t!recek özgün !catlar yapab!-
len, böylece sorgulayıcı ve yen!l!kç! f!k!rler!
üreteb!len k!"!ler tet!kler. D!#er b!r dey!"le toplum,
kend!s!n! ele"t!reb!lecek cesaret, donanım ve öncülük d!-
rayet!ne sah!p olan aykırı k!"!ler!n yüzü suyu hürmet!ne yürür
ve de#!"!r.

Ancak aykırı f!gürler!n ortaya çıkab!lmes! !ç!n de toplumsal
ortamın buna uygun b!r ço#ulluk ve d!nam!zm !çermes! gerek!r.
Baskıcı, otor!ter, tek hak!kat rej!m!ne !man etm!", buna tekabül
eden ekonom!k ver!ms!zl!k bata#ına saplanmı" toplumlar, kend!
olası refahlarını d!nam!tleyen b!r kapanmaya mahkûm olurlar.
Sıra dı"ı f!gürler! üreteb!lmek bell! tar!hsel ve dü"ünsel ko"ulla-
rın bulu"masını gerekt!r!r. Türk!ye, nad!r b!r araya gelen bu
dönüm noktalarından b!r!n! Cumhur!yet’le bulmu"tur. Yüzyıl-
ların atalet!ne ve ger! kalmı"lı#ına ra#men "a"ırtıcı derecede
kısa sürede, ver!ml! b!r kültür ortamı, ülken!n her yanına yayı-
lab!lm!"t!r. Bu dönü"ümde elbette on sek!z!nc! yüzyıldan ber!
devam etmekte olan modernle"me sürec!n!n b!r !vmes! de söz
konusudur; ancakköklü b!r dönü"üm ancak kararlı b!r müca-
delen!n ardından geleb!lm!"t!r. Bütün sorun ve çel!"k!ler!ne ra#-
men, Cumhur!yet’!n e#!t!m ve kültür kurumları, dünyaya açık,
kend! kaynaklarını özgün b!le"!mlerle bulu"turab!len dü"ünsel
yetk!nl!kte !nsanlar yet!"t!reb!lm!"t!r. Özell!kle b!l!m ve sanat
alanında, b!rb!r!nden farklı t!pte ve !deoloj!k yönel!mde !nsan-
lar, böyle b!r kaynayan kültür kazanından do#mu"lardır. Müz!-

#!n her alanında, hatta b!rb!r!ne hasım
!deoloj!k ve estet!k uçlarda konumlanan
aktörler, aynı yetk!n dü"ünsel ortamdan
besleneb!lm!"lerd!r. Bugünlerde Türk!-
ye’n!n kültür hayatında k!l!t roller oynamı"
özgün k!"!ler!n, bazıları epeyce zamansız
"ek!lde, ardı sıra bu dünyayı terk etmeler!,

belk! b!yoloj!k b!r gerçekl!k olarak kabul ed!-
leb!l!r; ancak aynı zamanda, artık a!t olmadık-

ları, kültürel anlamda nefes alamadıkları b!r
ortamda var olmayı terc!h etmemeler!n!n de bu

terk ed!"lerde öneml! yer! oldu#u dü"ünüleb!l!r.

Türk!ye’de müz!k hayatının en özgün karakterler!nden b!r
olan T!mur Selçuk’un ardından, onu var eden kültür ortamının
ne denl! çölle"mekte oldu#u !ster !stemez hatırımıza gel!yor.

B!r kültür f!gürü olarak T!mur Selçuk, Cumhur!yet’le gelen
d!nam!zm! s!mgeled!#! kadar, ona ba#lı olarak tezahür eden ve
der!n !deoloj!k kutupla"malara neden olan çel!"k!ler!n a"ılması
!ç!n gerekl! özgün b!r yolu da tems!l ed!yordu. Aslında bu sıra
dı"ı b!le"!msel yolun tek olmasa da, nad!r tems!lc!ler!nden b!r!
oldu#unu !dd!a etmek pek yanlı" olmayacaktır. Her durumda,
ürett!#! ses b!le"!mler!nde, tını ve üslup harmanlamalarında
Türk!ye’n!n müz!k matr!s!nde benzers!z oldu#u kes!nd!r. Her
ne kadar b!r röportajında “kend! ses!m! d!nlemeye tahammül
edemem” dem!"se de, müz!k alanındak! en özgün ve kes!nl!kle
en e#!t!ml! seslerden b!r!ne sah!pt!. Türk!ye’de, sevenler! ve sev-
meyenler!nce seçk!n olarak kabul ed!len senfon!k müz!k veya
tar!hsel makam müz!#! alanlarının dı"ında müz!k !cra etmen!n,
genell!kle e#!t!mden z!yade yetenek gerekt!rd!#!ne da!r yaygın
b!r kanı gözlemlen!r. Bunun sonucunda, a#ırlıklı olarak popüler
müz!k dünyasının bütün alt türler!ndek! !cracıların müz!#!n ku-
ramsal b!lg!s!ne sah!p olmamaları pek yadırganmaz. T!mur 
Selçuk bu yaygın ön kabulün tam b!r ant!-tez! olarak de#erlen-
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Özgünlük ve Eme"e Dair



d!r!leb!l!r; z!ra ne genel
kabul görmü" seçk!nl!k öl-
çüler!ne tam anlamıyla
uyuyor ne popüler b!ç!m-
ler!n baya#ıla"mı" basma-
kalıp formüller!n! ödünç
alma ucuzlu#una yönel!-
yordu. Ters!ne, onun mü-
z!#!nde hayatın !ç!nden
akan,  sıradan !nsanların
sofralarına konuk olan, "e-
h!rler!n kalabalık sokakla-
rında yürüyen b!r anlayı"
olmakla b!rl!kte, kend!n!
da!ma, b!raz çabayla er!"!leb!lecek b!r mesafeye konumlandır-
mı"tır.

T!mur Selçuk’un bu anlamda Türk müz!k dünyasının b!r
çe"!t !âneur’ü (uçarı, uçu"an) oldu#u !ler! sürüleb!l!r. Ancak
onun !âneur’lü#ü, herkes!n yerl" oldu#u b!r dünyada, mekânı
ve zamanı denetleyen b!r yabancı olmak de#!l, herkes!n yabancı
oldu#u b!r ortamda yegâne yerl! k!ml!#!n! koruyan unsur ol-
maktı. Böyle b!r aykırılık, aynı konumda kalmak !ç!n çel!k b!r
d!rayete, onun altyapısındaysa sa#lam, !y! e#!t!ml! ve a#k eme-
$"nden ba"ka b!r !kt!dar oda#ını destek almaya tenezzül etme-
yen b!r tutuma sah!p olmakla mümkündür; T!mur Selçuk’ta bu
mez!yetler fazlasıyla mevcuttu.

T!mur Selçuk’un müz!#! her "eyden önce b!le"!msel b!r an-
layı"a dayalıdır. Bu b!le"!m!n bell! ba"lı dört b!le"en! oldu#unu
dü"üneb!l!r!z: (1) Tınısal b!le"!m;  (2) çalgılama b!le"!m!; 
(3) müz!k s!stem! b!le"!m!; (4) türler!n b!le"!m!. 

T!mur Selçuk, bu b!le"!mler!n heps!nde çok özgün ve temel!
sa#lam kurulmu" b!r müz!k d!l! yakalamayı ba"armı"tır. Bu b!-

le"!msell!#!n en vazgeç!l-
mez !lkes! !se elbette çok
sesl!l!k olmu"tur.  T!mur
Selçuk, on dokuzuncu yüz-
yıl sonu Türk Müz!#! ku-
ramcılarının !nanmı"
oldukları g!b!, ça#a ayak
uyduran b!r müz!#!n çok
sesl!l!#e yönelmes! gerekt!-
#!n! !drak etm!"t!. Bu yak-
la"ım, geçm!"!n m!rasını,
makam müz!#! alanındak!
zeng!n b!r!k!m! yadsımak
anlamına gelmez; T!mur

Selçuk, Türk!ye’de sıklıkla rastladı#ımız !frat-tefr!t salınımından
özenle kaçınan, k!"!l!kl! b!r denge noktası bulab!len az sayıda
müz!k !nsanından b!r!d!r.  Makam müz!#!nden her zaman bes-
lenm!", ancak !y! b!r Marks!st olarak, de#!"en üret!m !l!"k!ler!-
n!n tar!h!n d!yalekt!#!nde yen! b!ç!mlere dönü"ece#!n!, esk!ler!
y!nelemen!n !se bu sürec!n dı"ına nostalj!k b!r kaçı"tan ba"ka
b!r "ey olmadı#ını !drak etm!"t!r. O nedenle temel yöntem!
da!ma çok sesl! duyu", dü"ünü" ve !fade olmu"tur. Aynı neden-
den ötürü, Mün!r Nurett!n Selçuk g!b!, müz!k tar!h!n!n yönünü
bel!rleyen üst düzey b!r sanatçının o#lu olmanın kolayca yol
açab!lece#! b!r gölgede kalma hâl!ne dü"mem!"t!r. Babasının
müz!#!ne sah!p çıkmı", hatta onu yen! b!r söyley!" ve orkestra-
lama mantı#ı !ç!nde yorumlamı", ancak aynı yolu sürdürmey!
terc!h etmem!"t!r.

T!mur Selçuk’un b!le"!mc!l!#! konusunda özell!kle b!r husu-
sun altını ç!zmem!z gerek!r: B!le"!msell!k, T!mur Selçuk’a göre
‘Do#u-Batı sentez!’ de#!ld!r. Onun böyle b!r arayı"ı h!ç olma-
mı"tır. B!le"!m, kökler!n! Türk!ye’n!n !ç!ne dâh!l oldu#u kültür
havzasından (çünkü kültürün ulusal, etn!k, d!nsel, vb. kalın sı-
nırları de#!l bunları a"an geç!"l! havzaları vardır) alan, ancak
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üzer!ne her türlü çok sesl!l!k tekn!"!n! ekleyeb!ld!"! b!r özgün-
lük sahasıdır. Türk müz!"!ne, sank! özünde çok sesl! b!r yapıy-
mı# g!b! yakla#an, böylece !n#a ett!"! çok sesl!l!k düzen!n!n en
do"al #ek!lde tezahür etmes!n! sa"layan b!r d!l olu#turmu#tur.
T!mur Selçuk’un çok sesl! müz!k dokusu, popüler b!r d!l! barın-
dırab!l!r; ancak asla popül!st çözümlere yönelmem!#t!r. Çok ses-
l!l!k Selçuk’ta sürekl! dönü#en b!r anlatım b!ç!m!d!r; yen!
renklere ve çe#n!lere açıktır. En popüler t!ptek! eser!nde dah!
b!z! #a#ırtan, tekrarlama tuza"ına dü#meden gel!p geçen küçük
tınısal, ezg!sel, r!tm!k bulu#lar vardır. Ayrıca eser!n altyapısı, po-
püler müz!k sahasında !#!tmeye alı#madı"ımız b!r zeng!nl!k !çe-
r!r. T!mur Selçuk’un çok sesl!l!"!, orkestranın (makam müz!"!
algıları dâh!l) olanaklarını uygun yerlerde kompoz!syon doku-
suna uygun #ek!llerde dâh!l eder.

T!mur Selçuk’un müz!k d!l!ndek! özgünlük yalnızca b!r sa-
natçı yetene"! ve !mgelem!yle açıklanamaz. T!mur Selçuk, mü-
z!syen!n (bestec!, yorumcu, !cracı) özgün olab!lmes!n!n, müz!"e
da!r tekn!k b!lg! ya da sezg!n!n gel!#m!#l!"!n!n ötes!nde, der!n
b!r dü#ünsel b!r!k!me ba"lı olması gerekt!"!n! kanıtlamı#tır. Tür-
k!ye’de ba#ta müz!k !nsanlarının kend!ler!, müz!syen konumunu
b!r çe#!t tekn!syen olarak algılama e"!l!m!nded!r.

Özell!kle !cracıların tekn!k mükemmel!yete er!#mekten
ba#ka hede$er! olmadı"ı f!kr!, b!rçok müz!k kurumunun e"!t!m
s!stem!nde ö"renc!lere aktarılmaktadır. Oysa hem bestec! hem
!cracı tekn!k gel!#m!#l!"!n!n yanı sıra (o zaten tartı#ılmaz dü-
zeyde  olmalıdır), aynı zamanda b!r entelektüel donanımına ve
tavrına sah!p olmalıdır. T!mur Selçuk bu vazgeç!lmez önemdek!
n!tel!"!, temel sanatçı düsturu olarak ben!msem!#t!r. Ayrıca
böyle b!r okuma, gel!#me, yazma prat!"!n!n bel!rg!n b!r dünya
görü#ü b!ç!mlend!rmemes! de do"al olarak mümkün de"!ld!r.
Sanatçı b!r dünya görü#üne sah!p olan, bu ç!zg!de hem !st!krarlı
hem gel!#meye açık kalab!len, bununla b!rl!kte mevcut !deoloj!k
cenderelere kend!n! mahkûm etmeyen k!#!d!r; bunu somut ola-
rak ö"rend!"!m!z en özgün k!#!lerden b!r! T!mur Selçuk olmu#-
tur. Dünyaya bu denl! ço"ulcu ve yapıcı bakan b!r sanatçının
emekten yana olması, do"al olarak ortaya çıkan b!r sonuçtur.

Ancak bu temel terc!h!n! mutlaka mevcut !deoloj!k konum
alı#lara özgü davranı# ve görünü# kalıplarını takl!t ederek ortaya
koymak zorunda de"!ld!r; T!mur Selçuk’un, katı !deoloj!k çer-
çevelerden bakanların nezd!nde bel!rg!n b!r konuma oturtula-
mayı#ının ba#lıca neden! de budur.

T!mur Selçuk, Türk!ye’de kalıpla#mı# ba#ka b!r entelektüel
saplantıyı da a#mı#tı: Yaptı"ı müz!"!n popüler n!tel!kte olma-
sından b!r rahatsızlık duymadı. Selçuk, babasının da arkada#ı
olan, çocuklu"unda bolca çevres!nde bulunab!ld!"! Cemal Re#!t
Rey’!nk!ne benzer b!r konum !#gal etm!#t!r. Sa"lam b!r müz!kal
altyapısı bulunmasına, Avrupa müz!"!n!n hem tekn!"!n! hem
kültürünü !y! hazmetm!# olmasına kar#ın, sanatını salt seçk!n
b!r konumla sınırlandırmamı#tır. Popüler duyarlılıklara h!tap
edeb!lecek eserler! üretmeye a"ırlık verm!#t!r. Kompoz!syon b!l-
g!s! ve müz!k kültürü çok der!n,  k!#!sel üslubu !se bel!rg!n b!r
ar!stokratlık !çeren Cemal Re#!t Rey de halkın be"en!s!ne h!tap
eden, ancak aynı zamanda onu n!tel!k açısından yükselten ope-
retler, haf!f eserler yazmakta h!ç be!s görmem!#t!r. T!mur Selçuk
müz!"!, b!r anlamda, p!yasa düzenley!c!ler! tarafından sınırları
kes!n olarak b!rb!rler!n! ayırması !stenen popüler müz!k ve
sanat müz!"! alanlarının b!rb!rler!ne yakla#malarını sa"lamı#tır;
hatta onları ayıran sınırların Selçuk’un müz!"!nde epeyce bula-
nıkla#tı"ını !dd!a edeb!l!r!z. Bu yakınla#mayı, n!tel!kten ödün
vermeden yapab!len pek az müz!k !nsanı olmu#tur.

T!mur Selçuk’un müz!"!nde gözlemled!"!m!z en bel!rg!n
özell!klerden b!r d!"er! de t!yatroyla yakın olmasıdır. Selçuk’un
do"rudan t!yatro müz!"! olarak besteled!"! eserler! dı#ında,
d!"er ürünler!n!n pek ço"unda b!r t!yatro !zle"!, dekoru ve ruhu
h!ssed!l!r. T!mur Selçuk, t!yatroyu yalnızca b!r tems!l alanı ola-
rak de"!l, aynı zamanda b!r pol!t!k mücadele düzlem! olarak
görmekteyd!. Bununla b!rl!kte, onun t!yatro müz!"!n! algılayı#ı,
ç!" b!r propagandacılı"ı ve sahney! slogan meydanı gören z!h-
n!yet!, n!tel!"!n sopasıyla kovar. T!yatro müz!"!, hayatın nabzını
!ron!yle bulu#turur; r!tm!yle, eme"!n co#kusunu seferber eder.
T!yatro-dı#ı eserler!ndek! teatral hava, Att!lâ %lhan’ın #!!r ve ro-
manlarındak! s!nematograf!k d!l olu#turma gayes!yle akrabadır.
N!tek!m Karant!nalı Desp!na’yı d!nlerken, #a!r!n ustaca bet!m-
led!"! dönem ruhu, T!mur Selçuk’un müz!"!nde teatral b!r can-
landırmayla gözümüzün önünde somutla#ır; Muammer Bey’!n
hüznünü, Desp!na’nın pragmat!k hoppalı"ını, M!ralay Zaf!-



ru’nun zafer sarho!u k"br"n", n"hayet #zm"r’e yo$un b"r s"s g"b"
oturmu! keder", T"mur Selçuk’un teatralle!t"ren müz"$"nde
b"z"m anılarımızmı! g"b" sah"c" b"r !ek"lde h"sseder"z. Bu açıdan,
T"mur Selçuk b"r yandan "nandırıcı b"r dekor ve onun h"sler"n"
bet"mler, d"$er yandan "ron", müz"kle bet"mlenen durumun
duygusuyla kar!ıt yönde bel"ren "zlen"mler, vb. g"b" özell"kler
sayes"nde, d"nley"c"y"/sey"rc"y" gerekl" yerlerde mesafe almaya
sevk eder. Bertolt Brecht’"n yabancıla!tırma efekt" (Verfrem-
dungse!ekt) adını verd"$" unsurlar, T"mur Selçuk’un teatral
müz"k d"l"ne "çk"n b"r karakter olmu!tur.

T"mur Selçuk, bütün bestec", "cracı, müz"k "nsanı özell"kle-
r"n"n yanında, "y" b"r ö$retmend". Sayısız müz"k "nsanını yet"!-
t"rm"!t"r. Bu satırların yazarı, profesyonel (hatta amatör)
müz"syen olmamasına kar!ın, müz"k e$"t"m"n"n öneml" b"r a!a-
masını, T"mur Selçuk’un ısrarla yıllarca etk"nl"$"n" sürdürdü$ü
Ça$da! Müz"k Merkez"’nde b"zzat kend"s"nden ders alma !an-
sına sah"p olmu!tur. B"rb"r"nden her bakımdan farklı y"rm"ye
yakın ö$renc"n"n b"r araya geld"$" armon" sınıfında geç"rd"$"m
dönem", büyük b"r zeng"nle!me olana$ı olarak hatırlıyorum.
Konusuna hâk"m, temel"nde üret"m olan öz güvene sah"p "n-
sanlara özgü b"r nezaket", T"mur Selçuk’un b"z"mle mükemmel
b"r pedagoj" ba$ı kurmasını sa$lıyordu. Aralarında toplumsal
sınıf, e$"t"m, ya!, s"yas" görü!, entelektüel b"r"k"m farkları olan
ö$renc"ler" nasıl ortak b"r "let"!"m düzey"nde bulu!turdu$unu
b"raz mutluluk b"raz hüzünle hatırlıyorum. Dubo"s egzers"zle-
r"n", yer"ne göre akadem"k b"r konu!ma ya da orta oyunu üslu-
bunda anlatmayı, b"ze bu çetref"ll" bulmacaları en kolay yoldan
çözüleb"l"r kılmayı ö$retme ustalı$ına sah"pt". Egzers"z çözül-
dükten sonra dörder ya da be!er k"!"l"k gruplar hâl"nde ayrılıp
bas-tenor-alto-soprano part"ler"n" b"rl"kte söylemem"z"n verd"$"
co!kuyu unutmam mümkün de$"ld"r.

Aynı !ek"lde dörtlü armon" s"stem"ne göre makam müz"$"
anlayı!ındak" çok seslend"rmeler" de ö$retm"!t"r. Armon" dü-
zen"n"n !"freler"n" çözerken, müz"k tar"h", genel kültür, gündel"k
hayat ayrıntıları g"b" b"rçok küçük tema da derse dâh"l olurdu.
Konuyu anlatması sa$lam b"r b"lg"ye dayanır, bu yetk"nl"$" her
davranı!ına yansırdı. Bununla b"rl"kte, ya da zaten o sayede, ö$-
renc"ler"yle m"zah" b"r d"lle "let"!"m kurardı. Müz"k unsurlarına
kend"ne özgü "s"mler takmak (bemole bomel, sans"ble Zanz"bar
demek g"b"), o her zamank" sak"n ve "ron"k ses tonuyla kültür
tar"h"m"ze da"r küçük "puçları vermek (çay ya da kahve "kram
eden b"r hanımın eller"n", f"ncan ve taba$ını alırken kend" elle-
r"yle haf"fçe kavrayıp buna “Tanz"mat çapkını” dend"$"n" söy-
lem"!t"; bunu o sırada be! ya!larında olan kızı Mercan’ın sınıfa
g"r"p babasına f"ncanda çay get"rmes" sırasında uygulamalı ola-
rak gösterm"!, hep"m"z" kahkahalara bo$mu!tu) g"b" gülümse-
ten anlar yaratmakta becer"kl"yd". Aynı ba$lamda, Dubo"s’yla
bo$u!urken, Avrupa’da sü"t b"ç"m"yle Türk"ye’de Mevlevî Ay"-
n"’n"n benzer zamanlarda gel"!t"$"n", aralarında b"r paralell"k ol-
du$unu, her "k"s"n"n de arka arkaya gelen danslardan
olu!tu$unu söyled"$" zaman ya!adı$ımız !a!kınlık dün g"b" ha-
tırımdadır. B"lg"y" taçlandıran okulunda, yorulmak b"lmeyen
b"r "!ç"yd".

T"mur Selçuk, emekten yana, üret"m gücüne "nanmı!, özgün
b"r müz"k "nsanıydı; Türk"ye’n"n zeng"nl"$"yd". Onu bu konu-
muna yalnız müz"k ve t"yatro yapılan b"r evde büyümü! olma-

nın de$"l, c"dd" sabır, sebat, az"m, çalı!kanlık gerekt"ren uzun
b"r b"r"k"m sürec"n"n get"rd"$" açıktı. Yıllar önce Galatasaray L"-
ses"’n"n Tevf"k F"kret Salonu’nda verd"$" b"r res"talde, bu ko-
numa gel"!"n"n epeyce acılı oldu$unu, bu u$urda m"des"n"n
dörtte üçünü kaybett"$"n" bel"rtm"!t".

Türk"ye’n"n bugün görgüsüzlü$ü, sı$lı$ı, kabalı$ı ba! tacı
eden sosyo-pol"t"k ortamı, toplumsal alanı hızla çölle!t"rmek-
ted"r. Cumhur"yet’"n madd"-manev" ne kazanımı varsa haraç-
mezat satılmı!tır.  Çölde ya!amanın acısını h"sseden sanatçılar,
ç"$ paraya tapan  k"ç (k"tsch) dü!künü b"r zeng"nle!men"n kül-
tür üretme yeteneks"zl"$" kar!ısında küskün gem"ler g"b" b"r b"r
palamar alıyorlar. T"mur Selçuk da böyle meçhule açıldı. Ar-
dında güzel anılar, son derece özgün b"r üret"m, genç müz"k "n-
sanlarına kılavuz olacak b"r rota bırakarak…

Pek" ya;

“Bu düzen böyle m! g!decek? 
P!reler f!ller! yutacak.
Yed! nüfuslu haneye
Üç buçuk tayın yetecek. 
Karı"ık b!r !" vesselâm 
Del! dolu yazar kalem 
Yazdı#ı da ne
B!r sürü !pe sapa gelmez kelâm”

“(Sol-la-sol-fa-m"-re bemol -d"kkat, çok öneml"!- DO!)”

AL# ERGUR 
1 Aralık 2020, Den"zl"

Bu yazı !lk olarak “Sanattan Yansımalar” Kültür-Sanat Portalında yayınlanmı"tır.
www.sanattanyans!malar.com
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1891 tarihli ödül.

Mektebi Sultani Müdürü 
!smail Bey

Alliance Française 
!zmir komitesinin e"itsel 

faaliyetlerinden bir iz.
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Bu yazı 2020 sonunda b!r müzayedede sek!z
yüz TL’ye alıcı bulan ve maalesef Galatasaray
Müzes!’ne kazandıramadı"ım b!r belge hak-
kında. All!ance França!se’!n #zm!r kom!tes!-
n!n 1 Temmuz 1891 tar!h!nde aldı"ı kararla,
Mekteb! Sultan!’y! Fransızca’nın ö"ret!m!nde
gösterd!"! ba$arıdan dolayı ödüllend!rd!"!n!
göster!yor. Konuyu anlamlandırab!lmek !ç!n
19’uncu yüzyılın sonlarına g!tmek lazım. 

Fransızca’nın dünyanın b!rçok yer!nde oldu"u g!b! Türk!-
ye’de de neredeyse !k!nc! d!l kadar geçerl! oldu"u b!r dönem.
Mekteb! Sultan!’n!n Fransızca a"ırlıklı b!r e"!t!m programıyla
kurulma sebeb! de bu zaten. Dönem!n atılımcı E"!t!m Bakanı
V!ctor Duruy, 1860’lardan ba$layarak frankofon! hak!m!yet!n!
do"uya, Asya kıtasına da yaymayı planlıyor. Osmanlı #mpara-
torlu"u sınırlarındak! !lk projes! de Selan!k’te b!r Fransız kolej!
açmak. Ne var k!, –körün !sted!"! b!r göz m!sal!– Sultan Abdü-
laz!z’!n #stanbul’da Mekteb! Sultan!’y! açma kararı üzer!ne Sela-
n!k !ç!n bütçe ayırmaya gerek kalmıyor ve pad!$ahın projes!

hararetle desteklen!yor. 1 Sonuçta 1868’dek! temel atılırken Al!,
Fuat ve Safvet pa$alar kadar V!ctor Duruy’nün de kürek salla-
dı"ını unutmayalım. 

1883 yılında aynı pol!t!kanın devamı olarak Fransız kolon!-
ler!n!n frankofon! propagandası yapab!lmes! !ç!n ulusal b!r
kurum kurma f!kr! do"uyor. Aralarında Ferd!nand de Lesseps,
Lou!s Pasteur, Ernest Renan, Jules Verne g!b! a"ır topların da
bulundu"u All!ance França!se’!n yönet!m kurulu, ertes! yıl !lk
$ubey! Barselona’da açıyor. Örgütlenme hemen ardından Avus-
tralya ve Amer!ka kıtalarına da yayılıyor. Günümüzde 131 ül-
kede 832 $ubeye ula$mı$, yarım m!lyonun üzer!nde ö"renc!,
dokuz b!ne yakın e"!tmen ve b!nlerce çalı$anı kapsayan b!r ya-
pıya dönü$mü$ durumda. 2

19’uncu yüzyıl sonundak! #zm!r hakkında b!rkaç b!lg! ko-
nuyu kavramak !ç!n yararlı olab!l!r. Öncel!kle !mparatorlu"un
sayılı Avrupa! ya$am sürülen kentler!nden b!r!. Ba$kenttek!
(Pera) g!b! yerl! ve yabancılara ayrı h!zmet veren !k!l! b!r bele-
d!ye te$k!latı bulunuyor. T!car! l!man olmasının get!rd!"! yüz
b!n! a$kın kozmopol!t nüfusu, yabancı $!rketler!n $ube ve mer-
kezler!, faal konsolosluklar ve kolon!lerle zeng!n ve modernle$-
mey! sürdüren b!r kent görünümünde. 3 1870’lere kadar kentte
üç Fransız e"!t!m kurumu olagelm!$. 1840’larda kurulmu$ Fran-
sız #lkokulu, Lazar!st K!l!ses!’ne ba"lı Sacré-Cœur Propaganda
Kolej! ve St. V!ncent de Paule Hem$!re Okulu. Yüzyılın son dö-
nem!nde !se okul sayısı bel!rg!n b!r $ek!lde artıyor. K!l!seler dört
erkek, üç kız okulu daha açıyor k!, bunlardan b!r! olan St. Joseph
L!ses! halen faal!yette. 4 All!ance França!se’!n #zm!r’de b!r $ube
açması da bu dönemde oluyor. Kurulu$un resmî s!tes!nde yer
ver!lmem!$ olsa da Fransa Konsolosu Rougon’un g!r!$!m!yle
1888 yılında faal!yete ba$layan kom!te kayda de"er ba$arılar
elde etm!$. 5 1891 tar!hl! belge söz konusu faal!yet!n !lk yıllarına
denk dü$tü"ünden ayrı b!r öneme sah!p. #sm! geçmese de bel-
gen!n üzer!ndek! !mzası bulunan kom!te üyeler!n!n onursal ba$-
kanının Ba$konsolos Rougon oldu"u açıkça bel!rt!lm!$.
Okunab!ld!"! kadarıyla heps! Fransız !sm! ta$ıyan !mza sah!p-
ler!n!n ödüllend!rd!"! Mekteb! Sultan!’n!n o dönemdek! duru-
muna da b!r bakalım. 

Mektebi Sultani’nin Ödülü

Me"rutiyet kutlamalarında !zmir’in kozmopolit yapısını gösteren bayrak çe"itlili#i.



1881’de Mekteb! Sultan! bünyes!ndek! ün!vers!te yed! yıllık faa-
l!yetten sonra kapanmı"tı. Bunun önde gelen neden! Adalet Bakan-
lı#ı bünyes!nde hukuk ve kamu !dares! ve mühend!sl!k
yüksekokulları açılmasıydı. 6 1881 !le ödül tar!h! olan 1891 arasında,
Mekteb! Sultan!’de tam anlamıyla döneme damgasını vuran b!r
müdür olan $sma!l Bey görevded!r. 1845 yılında $stanbul’da do#an
$sma!l Bey, 1858’de Dı"!"ler! Kalem!’ne g!rm!", üst üste terf! ederek
Babıâl!’n!n ba" müterc!m! olmu"tu. 1880 ba"ında Dı"!"ler! Bakanlı#ı
müste"arlı#ına atandıysa da altı ay sonra s!yas! nedenlerden dolayı
ayrıldı ve 16 Ek!m günü Mekteb! Sultan!’ye müdür oldu. 1 %ubat
1895 geces!, l!sedek! da!res!nde kalp kr!z! geç!rerek son nefes!n! ve-
rene kadark! on be" yıla yakın süre boyunca bu görevde kaldı. Mek-
teb! Sultan!’n!n ell!nc! yılı sebeb!yle basılan k!tapta onun !ç!n "öyle
den!yor: 

“Ö!renc"lerle "l"#k"ler" ve onlara davranı#larında b"r babanın ev-
ladına kar#ı h"ssedeb"lece!" #e$at ve sevg" duygularına sah"p olan %s-
ma"l Bey’"n adı her mezun tarafından der"n b"r saygı h"ss"yle anılır.”

Sel!m Nüzhet Gerçek de onun dönem!nde muhaseben!n Türkçe
tutulmaya, Türkçe dersler!n!n b!r kurul tarafından yen!den düzen-
lenmes!ne ve seçmel! Almanca dersler!ne ba"landı#ını ve küçük b!r
rasathane kuruldu#unu yazıyor ve "öyle d!yor: 

“%sma"l Bey bu uzun senelerden hakkıyla "st"fade etm"#, sak"n fakat
her #eye hâk"m ve met"n b"r "dareyle kend"s"nden evvel gelen ecneb"
veya gayr" Türk müdürler"n çok fevk"nde b"r varlık gösterm"#t"r. Esk"
kalem terb"yes" görmü# olan ve esasen "y" b"r a"leye mensup bulunan
%sma"l Bey, son derece naz"k ve mü#f"k oldu!undan talebes"ne kar#ı ta-
mamıyla b"r baba muameles" göster"rd". Bu "k"nc" ve büyük kıymet"
"t"bar"yle namı kend" devr"nde yet"#en Galatasaraylıların l"sanında
der"n b"r h"ss" hürmetle yâd ed"lmekted"r.”  7

Galatasaray l!teratüründe ardılları çok anılsa da $sma!l Bey’e layık
oldu#u kadar yer ver!lmed!#!n! bel!rtmek gerek. Mekteb! Sultan!’n!n
parlak kurulu" yıllarından sonra ya"adı#ı !lk büyük kr!z, kamu ma-
l!yes!ndek! sorunlara ba#lı olarak Osmanlı-Rus Sava"ı yıllarında, ye-
n!den esk! gücüne kavu"ması !se onun yönet!m!nde gerçekle"t!.
Kurdu#u !st!krar düzen!ndek! en öneml! yardımcısı da ku"kusuz
aynı dönem!n de#!"mez ders nazırı olan d’Hollys’d!. Bu göreve gel-
meden önce Mekteb! Sultan!’n!n Darülfünun kısmında Roma Hu-
kuku dersler! de veren d’Hollys de y!rm! sek!z yıl bu görevde kaldı
ve onun da hayatı mekteptek! da!res!nde son buldu. Aynı kaynakta
onun !ç!n de “Ö!renc"lerle "l"#k"ler"nde son derece yumu#ak, çocuk e!"-
t"m" konusunda büyük b"r pedagogdu. %sm" mektep tarafından da"ma
saygıyla anılır.” den!yor. 8

Bu !k!l!n!n yönet!m!ndek! Mekteb! Sultan!’de mezun sayısının
azaldı#ı, d!plomanın de#er kazandı#ı söyleneb!l!r. 1889’da mezun
olan y!rm! üç ö#renc!den mesle#! b!l!neb!lenler!n da#ılımı "öyle: Altı
kamu memuru, be" e#!tmen, !k! d!plomat, dört özel sektör çalı"anı.9
Aynı yıl ders k!tabı olarak okutulan ve L"vre de lecture et de leçons de
choses adlı k!tabı anal!z eden Suna A#ıldere, e#!t!m ve topluma de#!n
ahlâk! de#erler!n nasıl !ncelen!p olu"turuldu#unu ayrıntılı olarak !n-
celey!p II. Abdülham!t devr!ndek! e#!t!m pol!t!kasının Fransızca ö#-
ret!m!ne da!r ana unsurlarını ortaya koyuyor. Yazarın Osmanlı
Ar"!v!’nde yaptı#ı belge taramaları sayes!nde her ne kadar moder-
n!zm ve b!l!m!n ı"ı#ı övülüyorsa da 1892’den ba"layarak Fransızca
ders k!taplarının !çer!#!nde E#!t!m Bakanlı#ı’nın $sma!l Bey’den san-
sür talepler! oldu#u da görülüyor. 10
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!smail Bey hakkında bir kupür.

Ders Nazırı d’Hollys



!sma"l Bey dönem"n"n hakkını veren y"ne Mel"h #abano$lu oldu
ve onun müdürlü$ündek" ortaö$ret"m okulunun e$"t"m kal"tes" bakı-
mından Mekteb" Mülk"ye g"b" b"r yüksekokulla kıyaslanab"ld"$"n" ve
Mekteb" Sultan"’y" Osmanlı modernle%mes"n"n öncü kurumlarından
b"r"s" durumuna get"ren"n bu yapı oldu$unu saptadı. 11 Bunun kanıtı
da ba%ta Tevf"k F"kret olmak üzere bugün hâlâ her fırsatta andı$ımız
b"rçok saygın "sm"n onun müdürlü$ü dönem"nde yet"%m"% olması. !m-
paratorlu$un Avrupa’ya en yakın oldu$u dönemde b"r dı%"%ler" müs-
te%arının yönet"me gelmes" ku%kusuz Mekteb" Sultan" "ç"n büyük b"r
%anstı. Onun kattı$ı harç, Galatasaray L"ses"’n"n çeyrek asra kalmadan
çöken "mparatorluktan do$acak cumhur"yete aynıyla aktarılab"lecek
b"r kurum olmasını sa$ladı. Ardından Abdurrahman #eref g"b" benzer
prof"lde b"r müdürün gelmes"yle de ülken"n genel"n"n aks"ne Galata-
saray "ç"n "%ler "y" g"tt". 

!zm"r’de ba%layan All"ance França"se hareket"n"n nasıl devam et-
t"$"ne da"r b"r detay da 1898’de konsolosluk görev"n" devralan Mé-
rou’nun da g"r"%"m" desteklem"% olması ve kom"teyle #"kago
Ün"vers"tes" arasında b"r "% b"rl"$" arayı%ına g"r"lmes"n" sa$laması. Bu
yazı%malardak" hedef, yaz aylarında e$"t"m verecek yerel b"r akadem"
olu%turmaktı. N"tek"m !zm"r Kom"tes"’n"n projes" Fransa Hüküme-
t"’n"n b"r" M"chel Bréal olmak üzere atadı$ı "k" profesörün de katılı-
mıyla, 1901 yılında hayata geçm"%.  12

Tekrar belgeye dönersek, üzer"nde her ne kadar “École Imper"ale
Ottoman” yazıyorsa da bu ödülün asıl onurunun !sma"l Bey’e a"t ol-
du$unu kabul etmek gerek"r. Pek" ödülün ver"ld"$" tar"hte All"ance
França"se’"n Par"s’tek" merkez"n"n ba%kanı k"md" ders"n"z? Bu yazıyı
kaleme almama sebep olanın bu ke%"f oldu$unu bel"rterek söyleyey"m;
bu "s"m !sma"l Bey dönem"nde Mekteb" Sultan"’n"n fabr"ka ayarlarına
döndü$ünün gösterges" sayılab"l"r: V"ctor Duruy. 13

1 Batıya Açılan Pencere– Galatasaray L!ses!’n!n 150 Yılı 1868-2018 
(Yayına hazırlayan !zzedd"n Çalı%lar) Serg" Katalo$u, !stanbul Ara%tırmaları 
Enst"tüsü Yayınları, 2018 !stanbul.      
2  www.fondat"on-all"ancefr.org      
3 Hervé Georgel"n, La f!n de Smyrne - Du cosmopol!t!sme aux nat!onal!smes, 
CNRS Éd"t"ons, 2013.      
4 Rauf Beyru, 19. Yüzyılda "zm!r’de Ya#am, L"teratür Yayınları, 2000 !stanbul.      
5  Franço"s Chaubet, “L'All"ance frança"se ou la d"plomat"e de la langue (1883-1914)”
Revue H!stor!que, Sayı 632 2004/4.      
6 Vahdett"n Eng"n, Mekteb-! Sultanî – Galatasaray L!ses! Kurulu#,
Galatasaray E$"t"m Vakfı, 2018 !stanbul.      
7 Yayımlanmamı% Galatasaray Tar!h! deneme baskısı (1934).      
8  Abdurrahman #eref, Mehmed Z"ya, !hsan (Sungu), Cem"l, 
Mekteb-! Sultanî 50. Yıl, (tıpkıbasım) Galatasaray E$"t"m Vakfı, 2018 !stanbul. 
9  Franço"s Georgeon, “La format"on des él"tes à la f"n de l'Emp"re ottoman: 
le cas de Galatasaray”, Revue des mondes musulmans et de la Méd!terranée: 
Modern!tés arabes et turque: maîtres et !ngén!eurs. Sayı: 72, 1994.      
10  Suna A$ıldere, “Représentat"ons des valeurs morales dans le manuel de frança"s
langue étrangère à l’usage des classes préparato"res du Lycée Impér"al Ottoman de
Galatasaray: L"vre de lecture et de leçons de choses de Chr"stophor"d" (1889)”
Synerg!es Turqu!e Sayı: 3, 2010.      
11  Mel"h #abano$lu, Kurulu#: Mekteb-! Sultan!’den Galatasaray Spor Kulübü’ne 
Türk!ye’de Futbolun Erken Ça$ı (1904-1907), Vakı&ank Kültür Yayınları, 
2018 !stanbul.      
12  Franço"s Chaubet.     
13 Maur"ce Bruéz"ère, L'All!ance França!se 1883-1983, H!sto!re d'une !nst!tut!on, 
Hachette, Par"s 1983.
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Mektebi Sultani’nin kurulu"unda Fransa E#itim Bakanı olan ve kurumsal

yapının olu"masında önemli rol oynayan Victor Duruy. 

Konstadin Hristoforidi’nin yazdı#ı ders kitabı Livre de Lecture et 
de Leçons de Choses’un son sayfası.



Tüm dünyayı evlere kapatan bu çaptak! b!r salgın, kültür-sanat
dünyasının gelece"!n! nasıl etk!leyecekt!r d!ye dü#ündü"ümde -
belk! de poz!t!f k!#!l!"!m neden!yle- sanatçıların ve sanat profes-
yoneller!n!n de"er!n!n çok daha fazla anla#ılaca"ı, çevr!m!ç!
sanatın yüksel!#e geçece"!  ve sanatçıların bu dönemde  çok çar-
pıcı eserler üretece"! sonucuna varıyorum. Dünyanın farklı yer-
ler!nden aynı deney!m! payla#an !nsanlar sanat eserler!
aracılı"ıyla bu dönemde ne ya#adıklarını, nasıl h!ssett!kler!n! ve
gerçekl!kler!n!n nasıl de"!#t!"!n! !fade ed!yorlar. Sanat ortak b!r
d!l yaratmaya fayda sa"lıyor. $u an !ç!n kültür-sanat ortamının
gelece"! !le !lg!l! gerçekç! b!r tahm!n yürütmen!n zor olaca"ının
farkında olarak el!m!zdek! poz!t!f sonuçlara odaklanmamızın
daha mantıklı oldu"unu dü#ünüyorum.  

Pandem! dönem!nde ço"unluk h!ç olmadı"ı kadar kend!s!yle
zaman geç!rmeye ba#ladı ve  anlam arayı#ına g!rd!. Kr!z ve tecr!t
zamanında, sanatın rolü, farkında olsak da olmasak da hayatımı-
zın merkez!nde yer almaya ba#ladı. Küresel düzeyde ya#adı"ımız
bu kr!z sırasında kültür-sanat, en büyük b!rle#t!r!c! ve !y!le#t!r!c!
güçlerden b!r! olmaya devam ed!yor. Böyle zor zamanlarda !nsan-
lar sanata her zamank!nden daha çok !ht!yaç duyuyor. Salgının
en a"ır seyrett!"! ülkelerden %talya’da karant!nadak! !nsanların bal-
konlara çıkıp b!rl!kte #arkılar söylemeler! de, bu görüntüler!n sos-
yal medyada en çok payla#ılan v!deolardan olması da bu !ht!yacın
sonucu olarak okunab!l!r. Pek çok çalı#ma, kültürel hayata katılım
!le ruhsal sa"lık arasında güçlü b!r ba" oldu"unu göster!yor.
Bence hep!m!z sanatın ve sanatçının önem!n! bu dönemde daha
çok !çselle#t!rd!k.

Bundan 7 yıl önce onl!ne sanat galer!s! kuraca"ımı söyle-
d!"!mde, sanat eser!n!n yakından görmeden satın alınamaya-
ca"ını söyleyerek herkes bana gülmü#tü. Bugün geld!"!m!z
noktada !se mevcut ko#ullar, çevr!m!ç! ortamları kültür ku-
rumlarının asıl mecrasına dönü#türdü. En temel özell!kler!n-
den b!r! !nsanları b!r araya get!rmek olan kültür-sanat alanı
bu ko#ullar altında çok zor b!r dönemden geçse de, yen! ve ya-
ratıcı çözümlerle kend! gelece"!n! de #ek!llend!rmeye ba#ladı.
Sanal serg!ler, canlı yayınlarla konserler, çevr!m!ç! sanatçı soh-
betler! ve onl!ne performanslar, sanata özgürlük alanı açarak
bu süreçte d!j!tal ortama evr!ld!. Elbette sanat eser!n! mekân
!le algılamak ve b!reb!r !let!#!m !ç!nde olmak ayrı b!r haz ama
bu dönemde b!rçok müzen!n sanal turlarından yararlanmak
fena da olmadı. 

Pandem! dönem!nde ortaya konulan çalı#malarda, özel-
l!kle algının de"!#!me u"radı"ına ve yaratıcılı"ın arttı"ına ta-
nıklık ett!k. Esk! “normal” zamanlarda kar#ıla#amayaca"ımız
türde projeler b!z! #a#ırtarak ve sev!nd!rerek ekranlarımıza
geld!. Pandem!, sosyal etk!le#!mler! kısıtlanarak evler!ne ka-
panan b!rçok sanatçının bamba#ka dü#ünmes!ne ve üretme-
s!ne ves!le oldu. Bu dönemde ben!m de radarıma takılan ve
çok be"end!"!m projeler! s!zler !ç!n b!r araya get!rd!m. Uma-
rım be"en!rs!n!z.

9 - Flame (Alev), Anna Nazo, Stay LIVE at Home-Ev Performansları Serisi Nº 32,

Dijital Seri, Londra, Mayıs 2020, Performistanbul
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!EBNEM ALKIN (123) artnivo.com kurucusu

Sanatın !ifalı Dokunu"ları:
Pandemi döneminde en çarpıcı 

10 sanat olayı 

10 - Zeynep Beler / Staying with the Trouble - artnivo.com
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10) artn!vo.com onl!ne serg! –  
Stay!ng w!th the Trouble

artn!vo, pandem! dönem!nde sanatçıların üret!m alanlarının
ve !lg!ler!n!n de"!#!m!n! göz önünde bulundurarak, son dönem
çalı#malarını kend! ev-atölye ortamlarındak! serg!leme görsel-
ler!yle b!r araya get!r!yor. Ço"u sanatçının atölyes!n!n kapan-
dı"ı, üret!m alanlarının daraldı"ı bu dönemde, eserler!n de
boyutlarının küçüldü"ü görülüyor. artn!vo, atölye z!yaretler!ne
mola verd!"! bu dönemde, sanatçılardan kend! üret!m ortam-
larında çalı#malarını yerle#t!rerek foto"ra$amasını !sted!. Böy-
lece uzaktan da olsa küçük b!r atölye z!yaret! yapab!ld!k. 

9) Perform!stanbul –  
“Stay LIVE At Home” performans ser!s! 

Perform!stanbul’un pandem!n!n !lk zamanlarında kolekt!f
b!r deney!m ve payla#ım a"ı yaratmayı amaçlayarak ba#lattı"ı

"Stay LIVE At Home" performans ser!s!ne hem performans sa-
natçıları hem de !zley!c!ler güvenl! ortamlarından çevr!m!ç!
dah!l olurken, performans sanatının dönü#ümü ve sürdürüle-
b!l!rl!"!ne öneml! b!r örnek olu#turdular.

8) Z!lberman – 
“Unlock” / “K!l!d! aç” serg!s!

Unlock ba#lıklı serg!, yakla#ık b!r yılı a#kın süred!r dünyanın
korkunç madd! ve manev! bedeller kar#ılı"ında mücadele ett!"!
koronav!rüs / Cov!d-19 pandem!s!n!n yarattı"ı sosyal, kültürel
ve ekonom!k sarsıntıya kar#ı, kültür-sanatın yapıcı, !y!le#t!r!c!
ve b!rle#t!r!c! enerj!s!n! öner!yor. Serg!, !nsanlı"ın maruz kaldı"ı
ve pek çok kültür-sanat faal!yet!n!n ertelenmes!ne neden olan
“Lockdown” / “Karant!na” uygulaması kar#ısında kapıların b!r
tür “yo"un bakım” kayna"ı olarak, adeta “7/24” b!r sorumluluk
ve anlayı#la açık tutulmasını ve bu alanın emekç!ler!n!, !zley!c!s!
!le mümkün olan her ko#ulda bulu#turab!lmey! amaçlıyor.

8- Antonio Cosentino, Pessoa’nın Bahçesinde / In the Garden of Pessoa, 2020, Tuval üzerine ya"lıboya,150 x 210 cm / Zilberman#Gallery#
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7- I ME CE, DISKO-19 / Passage Petits Champs



6) !zole

Korona salgını neden!yle b!r grup sanatçı, eserler!n! sosyal medyada payla"mak
amacıyla proje hazırladı. #zole projes!, yakla"ık 50 foto$rafçının yer aldı$ı b!r olu-
"um. Karant!na sürec!nde çok farklı yakla"ımlardan sanatçıları b!r araya get!ren
proje üyeler! !zoleproject.com s!tes!n! b!r serg! alanı olarak kullanıyorlar. H!kaye
anlatıcılı$ını merkeze alarak farklı d!s!pl!nlerde üreten sanatçıları b!rle"t!ren projeye,
süreç !ç!nde yen! sanatçılar da dah!l olacak.

Projeye katılan sanatçı Aslı Çel!kel kend! yapıtı !le !lg!l! "öyle d!yor:
“Zaman kavramının y!t!p g!tmes!, hang! gün hang! saatte ne yapaca$ımızın,

üretmen!n anlamsızla"ması. Belk! de bunca zaman süreg!den s!stem!n çalı"madı-
$ına "ah!t olmanın depresyonunu ya"ıyorduk. Ben!m #zole Project !ç!n yaptı$ım
pandem!c devr!m projem de bu mesele üzer!neyd! aslında.”

“Kurdu$umuz bu s!stem!n çalı"madı$ına "ah!t olan ku"ak b!zler!z. Do$a ken-
d!n! toparlıyor ve b!zler ölüyoruz. Yanında da hâl!yle !nsan !l!"k!ler!m!z ölüyor. Ben-
c!ll!kler!m!zle ve egolarımızla unuttu$umuz, korumaya çalı"madı$ımız do$a b!z!m
haklı dü"manımız. B!r devr!m oluyor ve "u an tekrar kurmaya çalı"aca$ımız s!stem!
b!z de$!l, çocuklarımız görecek. O yüzden d!kkatle ve sevg!yle kurmalıyız.
Empat! ve sevg!.  Unutma!”
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7) I ME CE – D"sko-19 Serg"s"

Temel !çgüdümüz hayatta kalmak de$!l de e$lenmek olab!l!r.
Tekrar dü"ünmek !ç!n !"te s!ze fırsat: “DISKO-19”.

DISKO-19 serg!s! pandem! dönem!nde ev!nden çıkamayan
I ME CE’n!n !k! sanat d!rektörünün ba"ının altından çıktı. Son-
suz b!r d!j!tal kanvasta sanatçılar bulu"salar, beraber !" üretse-
ler... Ürett!ler.

#"!n art!st!k arka planında alınan kararlardan b!r! m!nyatür
estet!$! kullanılması. Pera Müzes!’nde gerçekle"en “Güncel Sa-
natta M!nyatür” serg!s!yle kom"u olmak tamamen tesadüf ama
zamanlaması man!dar. Ortaya çıkan bu eser!n, Rönesans’ın kar-
navalesk ustası Brugel’!n de yapıtlarını anımsatması da cabası.
Elbette kend!s!n!n “Tr!umph of Death (1562) / Ölümün Zafer!”
!s!ml!, res!m tar!h!n!n salgın !le !lg!l! en öneml! eser! olması da
tamamen tesadüf.

Tesadüf olmayan b!r "ey varsa serg!n!n !sm! ve katılan sa-
natçılar. DISKO-19, I ME CE ve sanatçılar Elç!n Arpaçay, Merve
Heper ve Em!ne Sandal tarafından öngörülen sübjekt!f b!r nor-
malle"me tasarısı. Ancak bu tasarı çok f!kt!f de$!l. Belk! !"!m!ze
yarar. Uzmanlar pandem!ler!n artaca$ı görü"ünde. Buradak!
detaylara !y! bakın, notlarınızı alın. Tekrar eve kapanırsanız
nasıl e$lenece$!n!ze da!r !lham ver!c! unsurlar bulacaksınız.

E$lence, gece hayatı, özlenen fest!valler ve en n!hayet!nde
“d!sko” sahnes!, karant!nanın her yönden kısıtlayıcı etk!s!yle ba"
etmek üzere gelecek günler! b!r m!zansen çerçeves!nde hayal
edeb!lmek adına kurgulanmı", sanat !zley!c!s!n!n faydasına su-
nulmu"tur. Dünya sava"ları, büyük felaketler, salgınlar g!b! yı-
kıcı etk!ler bırakan ve türün çares!zl!$!n! gösteren olaylardan
sonra e$lenme konusunda büyük !"tah duyan !nsanlık bugün
de aynı durumu ya"ıyor.

Temel !çgüdümüz hayatta kalmak de$!l de e$lenmek olab!l!r.
Tekrar dü"ünmek !ç!n !"te s!ze fırsat: “DISKO-19”.

5) Tatsuya Tanaka’nın m"nyatürler"

COVID-19 zamanında, yüz maskeler!, tuvalet ka$ıdı ve d!$er temel mal-
zemeler güvenl!k, önlem ve karant!na !le e" anlamlıdır. Ancak Tatsuya Ta-
naka’nın devam eden M!nyatür Takv!m ser!s!nde, günlük e"yalar altüst
ed!lerek küçük açık hava maceraları setler!n! yaratıyor. Katlanmı" b!r maske
küçük b!r çadır !"lev! görürken, tuvalet ka$ıdı duvar tutucusundan karlı b!r
kayak tepes! olarak !ner ve tekerleklerle donatılmı" b!r termometre hızlı b!r
yarı" arabasına dönü"ür. Japon sanatçı ve foto$rafçının m!nyatür sahneler!
!ç!n  https://www.!nstagram.com/tanaka_tatsuya/ hesabını tak!p edeb!l!rs!-
n!z. 

6- Aslı Çelikel, No_02 ’Return to the Fold’ !zole Project

5 - Tatsuya Tanaka / Miniature Calendar
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"EBNEM ALKIN

4) @cov!dartmuseum !nstagram müzes! 

Barselona’da ya!ayan Emma Calvo, Jose Guerrero ve Irene Llorca "s"ml"
üç sanat tutkunu/yönetmen" bu dü!üncey" ön planda tutarak Instagram üze-
r"nden dünyanın "lk COVID d"j"tal müzes"n" kurdu.

Sanat dünyasındak" hareketl"l"#" sezen üç sanat tutkunu, pandem" sonrası
dönemde bu sanat eserler"n"n unutulmaya yüz tutmaması ve yıllar sonra da
b"r ar!"v n"tel"#"nde bugünler" anlatab"lmes" "ç"n tüm eserler" b"r platformda
toplamaya karar verd"ler. Ço#u alanda oldu#u g"b" sanat da bu dönemde yen"
normale ayak uydurarak d"j"tal platformlara ta!ınıyordu, bu yüzden onlar
da d"j"tal b"r sanat müzes" kurmaya karar verd"ler.

$"md"ye kadar dünyanın dört b"r yanından yakla!ık 700 eser Instagram
üzer"nden payla!ıldı. Bu eserler"n bazıları kurucular tarafından seç"l"rken
bazıları "se müzeye do#rudan sanatçıların kend"s" tarafından ula!tırılmı!. Bu
sanatçılar arasında Mar"us Sperl"ch, Marc"o Rodr"gues, Banksy, Dave Pollot,
Mous Lamrabat, Kather"ne Lam, CJ Lee ve Paola de Grenet g"b" ünlü "s"mler
de var. 

3) Pandem! Günler!nde Foto"raf -
#stanbul Modern

Tüm dünya, hareket ve etk"le!"m"n kısıtlama altında oldu#u günlerden
geç"yor. Kolay tar"f ed"lemeyen, bel"rs"z ve tek"ns"z b"r zamanın "ç"nde varo-
lu!u anlamaya ve anlamlandırmaya çalı!ıyoruz. Bu dönem bazılarımız "ç"n
yen" ke!"%ere ves"le olurken bazılarımız "ç"n de geçm"! prat"kler"n" gözden
geç"rme ve onlara yen" anlamlar kazandırma sürec" olab"l"r.

&stanbul Modern, dört duvarın sınırlarına hapsoldu#umuz günlerde, “fo-
to#rafa da"r neler yapab"l"r"z” sorusu üzer"ne beraber dü!üneb"lmek ama-
cıyla foto#raf alanının aktörler"n" b"r araya get"ren b"r g"r"!"m ba!lattı.

Bu g"r"!"mle sanatçıları, pandem" günler"nde gerçekle!t"rd"#" yen" çalı!-
malarını payla!maya davet ett"ler. Farklı ku!aklardan 43 sanatçının katıldı#ı
bu projey", &stanbul Modern’"n çevr"m"ç" platformlarında "zleyeb"l"rs"n"z.

Bu ves"le "le foto#raf"k "mgen"n “!"md"ye” tanıklı#ının ötes"nde gelecekle
olan güçlü ve sarsılmaz ba#ını hatırlatmak gerek. H"ssett"kler"m"z "le gör-
dükler"m"z kar!ısında ke!fedece#"m"z yen" anlamlar gelecek ku!aklar "ç"n
öneml" ve anlamlı b"r kültürel m"ras olacaktır.

2) Ref!k Anadol - 
Quantum memor!es, 2020

Hem pandem" ko!ulları, hem de ya!adı#ımız eko-
loj"k kr"z"n en ola#an sonuçlarından b"r" de anlam ara-
yı!ını do#a üzer"nden sürdüren sanat "!ler"n"n
sayısındak" artı!.

NGV tr"enal"n"n 2020 baskısı "ç"n sanatçı Ref"k
Anadol, mak"ne ö#ren"m" algor"tmalarını kullanarak
"kuantum anılarını" olu!turuyor. V"deo art d"z"s", "n-
ternetten do#ayla "lg"l" 200 m"lyondan fazla görüntü-
nün b"r "fades"d"r. Bu görüntüler, mak"ne ö#ren"m"
algor"tmalarıyla programlanmı! b"r süper b"lg"sayarla
b"rl"kte Google AI kuantum ara!tırma ek"b" tarafından
gel"!t"r"len kuantum hesaplama yazılımı kullanılarak
"!len"r. Ortaya çıkan gerçek zamanlı v"deo, hem do#al
dünyanın alternat"f b"r boyutu hem de d"j"talle!t"r"lm"!
do#a anılarının rad"kal b"r görselle!t"rmes" olarak dü-
!ünüleb"l"r.

1) El L!ceu operasının pandem! 
dönem!nde verd!"! konser

Koronav"rüs salgınından en fazla etk"lenen ülke-
lerden &spanya'da salgın neden"yle tüm konser faal"-
yetler" aylarca yapılamadı.&spanya'nın Barcelona
kent"ndek" El L"ceu operası Cov"d-19 neden"yle üç ayı
a!kındır konser verm"yordu. Ülkede karant"na önlem-
ler"n"n gev!et"lmes"n"n ardından ver"len "lk konser ç"-
çekler"n, b"tk"ler"n huzurunda gerçekle!t".

El L"ceu operasının aylar sonra verd"#" "lk konser
"ç"n salondak" 2 b"n 292 koltu#a b"tk"ler yerle!t"r"ld".
Konser sonrası b"tk"ler"n her b"r", Cov"d-19 salgınında
görev alan sa#lık çalı!anlarına ver"ld". 

4- @covidartmuseum

3 - Ani Çelik Arevyan, !simsiz, #05 “Dönü#” serisinden, 2020, 70 x 100 cm
!stanbul Modern, Pandemi Günlerinde Foto$raf
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PANDEM! DÖNEM!NDE EN ÇARPICI 10 SANAT OLAYI 

2- Re"k Anadol, Quantum Memories, 2020 / National Gallery of Victoria, Melbourne

1- 2020, Jordi Vidal / El Liceu Opera
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“Or!j!nall!kten her geçen gün b!raz daha fazla uzakla"ıyoruz.
Sıradan, sıkıcı, tatsız tuzsuz !nsanlar oluyoruz. Ba"kalarının hayat-
larını ya"ıyoruz. Ba"kaları g!b! dü"ünüyor, ba"kaları g!b! davranı-
yor, kend! !ç ses!m!z! duymazlıktan gel!yoruz. Kend!m!z olma
cesaret!n! gösterem!yoruz. Kend!m!z! r!ske atmayı, !ncelenmey!,
yargılanmayı ve muhtemelen toplum !ç!nde farklıla"mayı göze ala-
mıyoruz. R!skler! dü"ük tutup, kalabalı#ın arasına karı"mayı terc!h
ed!yoruz.

Neden! belk! b!zzat b!zler!z, belk! b!l!nçal-
tımıza sürekl! ver!len mesajlar, belk! de artık
varlı#ını kanıksadı#ımız ve b!z! her gün daha
da öldüren stres. Öyle ya da böyle; monoton,
özgünlükten yoksun hayatlar ya"ıyoruz,
çünkü sah!c!l!#!m!z! y!t!rd!k. Kend!m!z ol-
mayı bıraktık. Böylece can sıkıntısı, kayıtsızlık
ve potans!yel!m!z! h!çb!r zaman açı#a çıkara-
mama tehl!kes!n! de göze aldık. Artık be#e-
n!lmek, kabul görmek her "ey oldu. Nasıl
göründü#ümüz, ne oldu#umuzdan çok daha
öneml! b!r hâle geld!. “Algı her "eyd!r” artık
yalnızca b!r pazarlama düsturu olmaktan
çıkıp hayatımızın kend!s! oldu. Dönü"üme
u#radık ve ba"ka k!"!ler!n be#en!ler! üzer!ne
yen!den ve y!ne yen!den ve hatta y!ne yen! ye-
n!den "ek!llend!k. B!z kend!m!z olarak kala-
madık, bunu ba"aramadık. Olmadı !"te…
Artık dü"ünceler!m!z b!le b!ze a!t de#!l. Dü-
"ünces! olmayan b!r!n!n h!ç f!kr! olab!l!r m!?
F!kr! olmayanın karar vermes! mümkün olab!l!r m!? Bey!nler!m!z
uyu"turuldu. Çok acı ama gerçek k!"!l!#!m!z her geçen gün b!raz
daha yok oluyor.

Bu hayatta belk! de en öneml! ba"arı kend!m!z olarak kalab!l-
mek. Sevd!#!m!z !"!, ba"kaları be#enecek d!ye de#!l, b!z huzurlu
olaca#ız d!ye en !y! "ek!lde yapab!lmek. Do#a tek t!p çalı"maz; do-
#ada özgünlük, farklılık vardır. Günümüzde !se görsell!k h!ç ol-
madı#ı kadar önem kazandı. Bu yüzden özgünlükte organ!k
pazardak! b!r elma kadar olamadık…”

K!tabım !"te bu cümlelerle ba"lıyor. Ger!s! !se önce b!raz !çsel
hesapla"ma, sonrasında bulundu#um mutlu ve huzurlu olmadı-

#ım dahası kend!mle gurur duymadı#ım b!r durumdan kurtulmak
!ç!n çabalamamın h!kâyes!. Farklı co#rafya ve zamanlardan n!ce
dü"ünürün, dehaların, büyük bey!nler!n aslında nasıl da aynı "ey-
ler! söyled!#!n! fark ed!p, önce kend!m ve sonrasında da çevrem
!ç!n derlemem. 

Sürekl!, çok !"!m var, der dururuz; !"ler!m!z h!ç sona ermez. Öyle
b!r hayat k! sürekl! d!d!n!p dururuz. Tam b!r del!l!k! Sah! dünyaya

bunun !ç!n m! geld!k? Durmadan çalı"mak,
daha çok çalı"mak, elde etmek ve sonra daha
ço#unu elde etmek !ç!n m!? Hayatımızdak!
tek gerçek, ölümün kend!s!! Dürtüler!m!z!n
önüne hep set çekmek, ertelemek, nasıl olsa
yaparım d!ye ötelemek ve ço#u kere de yapa-
mamak, hayatın co"kusunu ve ne"es!n! kay-
betmek. 

Terc!hler!m!z! ço#u zaman ya h!ç ya"amıyo-
ruz ya da ancak b!r zorunluluk hâl!ne dönü"-
tü#ünde hayata geç!reb!l!yoruz. Kend!n!ze
dürüst olun ve cevap ver!n, !ç!n!zdek! çocu#u
en son ne zaman d!nled!n!z? Ben oldukça
uzun b!r zamandan ber! onu !hmal ed!yor,
duymazlıktan gel!yor hatta yok kabul ed!yor-
dum. Hayatımın çok büyük b!r bölümünü f!-
z!ksel güce dayanmayan, !dar! !"lerde çalı"an
b!r !"ç! olarak geç!rd!m. Yaptı#ım !"ler, aldı-
#ım sorumluluklar, sah!p oldu#um unvanlar,

bulundu#um sektörler farklı farklı olsa da kar"ıla"tı#ım problemler
ve güçlükler d!#er beyaz yaka of!s çalı"anlarının ya"adıklarıyla hep
aynı oldu. Sabahları mesela, ak"am kaçta yatarsam yatayım hep
erken kalkmak zorunda kaldım. Traf!kle bo#u"up !"e varmak
ben!m !ç!n yıllarca sıradan b!r sabah akt!v!tes! oldu. Ö#le arasında
ko"a ko"a en yakın ve genelde hep aynı yerlere g!d!p hızlıca b!r
"eyler yemek ve y!ne aceleyle ger! dönüp kaldı#ım yerden !"!me
devam etmek h!çb!r zaman yalnızca bana özgü b!r davranı" ol-
madı. Ben!m g!b! n!celer! vardı. 

Benzer zevkler!, benzer ya"antıları, benzer tavırları, benden farklı
olmayanlarla payla"tım durdum yıllar yılı. Performans, Demok-

Bilincin güvenli kollarından, 
ruhun derin sularına ki!isel bir 

yolculuk…
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les’!n kılıcı g!b! sürekl! tepem!zde sallandı durdu. Mot!vasyon kay-
na"ı olarak sunulan #eyler aynı zamanda en büyük stres kayna"ı-
mızdı. Alınan maa#ların kaç sıfırlı oldukları ba#ka çalı#anlarla asla
payla#ılmadı ve yıl sonu hede$er!ne ula#mak h!çb!r zaman kolay
olmadı. 

Gelecek, end!#e !le bakılan gr! b!r alan; #eh!rden uzakla#mak kır-
lara ta#ınmak en büyük hayal oldu. Farklı !#ler, farklı meslekler
ama hep aynı sorunlar, aynı hayatlar. Her gün mesa! saat!n!n b!t-
mes!n! bekled!m. Cuma günü en sevd!"!m gündü ve geces!ne mut-
laka b!r plan yapmaya çalı#tım durdum. Her ay en çok bekled!"!m
maa#ım oldu ve her yıl g!dece"!m
tat!l! Yan! beklemekt! ben!m hayatım.
Beklemek ve #!md!y! asla yakalaya-
mamak. Vücudum #!md!de ya#arken,
z!hn!m!n hep gelecekte olmasıydı.
Ben de yıllar boyu bol bol bekled!m
durdum. 

B!r ruhun der!nl!kler!nde neler!n ba-
rındı"ını h!ç k!mse kes!n olarak b!le-
mez. Sah!p oldu"um unvanlara ve sa"ladı"ı f!nansal olanaklara
ra"men çalı#ma hayatımdan mutlu de"!ld!m. Farklı b!r #eyler yap-
mak !st!yor ama bunun ne oldu"unu tanımlayamıyordum. B!r #ey
kes!nd! k! bulundu"um yere a!t de"!ld!m. Yıllar !çer!s!nde !# haya-
tında bulunmak ben!m !ç!n daha acı ver!c! olmaya ba#ladı. Gele-
cek korkusu ve bel!rs!zl!"! neden!yle terk etmem de pek söz
konusu de"!ld!. Yalnızca günler!m! geç!r!yor, maa#ımı almaya
devam ed!yor ve b!r muc!zen!n gelmes!n! bekl!yordum.

%# hayatındak! mutsuzlu"um ve buna ba"lı olarak !ç dengem!n bo-
zulması, önce sosyalle#mem! olumsuz etk!led! ve sonra çevremle
!let!#!m!m!n tümden bozulmasına neden oldu. En azından ben!m
durumum !ç!n bu geçerl!yd!. Sonra ne m! oldu? Önce ruhuma ve
beden!me zarar veren d!ps!z b!r yalnızlı"a gömüldüm sonra sonu
gelmez b!r eks!kl!k duygusunun !çer!s!ne saplandım kaldım.
Hemen pe#! sıra b!tmeyen gerg!nl!kler ve ö&e nöbetler! ba#ladı.
Daha sonra depresyon, öz güven eks!kl!"! ve bunların neden ol-
du"u a#ırı alkol tüket!m!, en n!hayet!nde sürekl! sa"lıksız bes-
lenme alı#kanlıkları ortaya çıktı. Böyle durumlarda sen! yere yıkan
altın vuru# her zaman sı"ına"ın olan ev!nde ya#anır. Ben de kend!
payıma bunu ya#adım. Artık hem mutsuz hem yalnız hem de k!-
loluydum. 

Mutlu hem de çok mutlu olaca"ım zamanların gelmes!n! bekle-
d!m. Her #ey! benden beklend!"! g!b! yer!ne get!rd!m, hata yap-
madım, bo# vermed!m, bu u"urda !ç!mdek! çocu"u b!le yok
saydım ama ne yaptıysam olmadı, o bekled!"!m güzel günlere b!r
türlü kavu#amadım. Açtı"ım h!çb!r kapının ardında sürpr!zzz,
d!ye ben! bekley!p ba"ıran b!r grup ve ba#ımdan a#a"ıya saçılan
konfet!ler olmadı.

Sess!z yardım çı"lıklarımı k!mse duymadı, duyamadı. Çok yakın
a!lem dı#ında artık hayatımda k!mse yoktu. K!mse bana seslenm!-
yor, k!mse ben! beklem!yor, k!mse ben! tanımıyordu. B!r hayalet
g!b!yd!m. Yürüdü"üm yolda, attı"ım her adımın ardında kalan yer
sank! toz hâl!ne gel!yor, yol çöküp yok oluyordu. Çöküp yok olan
yolun !ç!nde kaybolup g!tmemek !ç!n ya adımlarımı hızlandırma-
lıydım ya da yolumu artık de"!#t!rmel!yd!m. 

Sank! b!r ko#u bandında ko#uyordum. %nanılmaz efor sarf etmeme
ra"men b!r yere varamıyordum. Üstel!k mar!fet!n hızlı ko#mak ol-
du"unu sanmamdan etrafımda olup b!tenler!n b!le farkına vara-
mıyordum. Ne !# yer!nde fark yaratab!l!yordum ne de özel
hayatımda. B!r ormanın !ç!ndeyd!m ve gördü"üm ben!m g!b! yal-
nız a"açlardı, ormanın kend!s! de"!l. Tüm gücümle ko#maktan ve
b!r yere varamamaktan çok yorulmu#tum. Çılgın, del! dolu yanım
kaçıp g!tmek !st!yor, sorumluluk sah!b! olan yanım görevler!n!n
b!l!nc!nde olarak, yola hızlı da olsa devam edel!m, dey!p duru-
yordu. Erdemler!m sonumu hazırlarken; her zaman b!r engel, b!r
zorluk olarak gördü"üm farklı yanım gel!p ben! kurtardı. B!raz

uzakla#mam ve tüm hayatıma yen!-
den bakmam gerek!yordu. Ben de ya-
zarak bunu yapmaya çalı#tım.

Dü#ünmek b!rçok k!#! !ç!n bey!nle
yapılan b!r eylem !ken ben!m !ç!n ya-
zarak yapılan b!r eylem olmu#tur.
Ben yazarken dü#ünürüm. Dü#ünce-
ler!m! yazmadan kontrol edemem.
Dü#ünceler!m!n b!r düzene g!rmes!

!ç!n yazmam gerek!r. Ben de öyle yaptım ve bu kısır döngüden çı-
kab!lmek !ç!n bulundu"um durumu, neler yapab!lece"!m!, ben!
neler!n mutlu ve huzurlu edece"!n! yazmaya ba#ladım. Amacım
sorunlarımı tesp!t etmek ve çözümler! !ç!n hede$er koymaktı.
Mutsuz oldu"um yerden ayrılmak b!r seçenek de"!ld! çünkü o
kadar cesaretl! de"!ld!m. Yen! b!r !# aramak ve her #eye s!l ba#tan
ba#lamak da zor gel!yordu. Bulundu"um yerde mutsuz b!le olsam
konfor alanım bu alı#tı"ım yerd!. Hatalı davrandı"ımı b!l!yordum
ama ödemem gereken faturaları da b!l!yordum. Kend!mce ara b!r
çözüm gel!#t!rd!m ve madem bulundu"um yer! ve çevrey! de"!#-
t!rem!yorum o zaman kend!m! de"!#t!rmeye çalı#malıyım, d!ye
dü#ündüm. 

Yazdı"ım hede$erden b!r tanes! hob!ler!m !ç!n zaman ayırmaktı.
Ben!m !ç!n okumak, ara#tırmak, derlemek ve bunları kend! süz-
gec!mden geç!rerek b!r yazıya dönü#türmek, süslü, ı#ıklı, renkl! b!r
oyunca"ın, küçük b!r çocu"a yaptı"ı o muhte#em etk! !le aynıdır.
Sıraladı"ım faal!yetler z!nc!r!, ben! kend!s!ne yeten, yalnızlıkla
ba#a çıkmasını b!len, doyumlu ve yaratıcı b!r !nsan hâl!ne dönü#-
türeb!l!rd!. Ya da tamamen zaman kaybı olab!l!rd! ama denemeden
b!lemezd!m ve !ç!mde denemek !ç!n büyük b!r !stek vardı. Bu olası
dönü#üm fırsatını kullanmak, kurtulu# reçetes!n! uygulamak !st!-
yordum ama konu ne olacaktı? 

H!ç, yanlı# b!r zamanda do"du"unuzu dü#ündü"ünüz oldu mu?
Kend!n!z! bulundu"unuz zamanda b!r m!saf!r g!b! gördü"ünüz ve
h!çb!r yere, h!çb!r konu#maya, h!çb!r konuya a!t h!ssetmed!"!n!z
anlarınız oldu mu? Ben bu duyguyu ço"u zaman deney!mlem!-
#!md!r. Çevreyle uyumsuz b!r! de"!l!m ama sank! bu döneme sür-
gün ed!lm!# g!b! h!ssett!"!m çok zaman olmu#tur. Bana kend!
hayatımla !lg!l! konuları sorarsanız a"zımdan !k! veya üç cümle ya
çıkar ya çıkmaz. D!"er tara'an bana D!nler Tar!h!’n! sorarsanız,
Mu Kıtası Uygarlı"ı’nı ya da Bud!zm’!, Kabala’yı, Hermet!zm’! ya
da d!"er ba#ka sp!r!tüel konuları, d!l!m b!rden çözülür. Kend!
zaman d!l!m!mden çok, ger!dek! uygarlık ve ö"ret!ler ben! her
zaman çok etk!lem!#t!r. Konu bunlar oldu"u zaman ben! sustura-
mazsınız. %nsan do"du"u tar!h! seçem!yor ama ömrünü adamaya
mey!ll! oldu"u dönem ve konuları kolaylıkla seçeb!l!yor. 

Bilincin güvenli kollarından, ruhun derin sularına ki"isel bir yolculuk…

K!mse bana seslenm!yor, k!mse
ben! beklem!yor, k!mse ben! tanı-

mıyordu. B!r hayalet g!b!yd!m.



Ben b!r mühend!s!m; hayatımı her zaman b!-
l!me ve ara"tırmalara göre yönlend!rd!m ama
sp!r!tüel ö#ret!ler her zaman !ç!n !lg!m! daha
fazla çekt!, hayatımın !ç!nde hatta en merkez!
noktasında oldu. Ne zaman bu konularla !lg!l!
b!r "eyler okusam, !zlesem heyecanlanırım.
Haklarında konu"mayı, d!nlemey!, tak!p et-
mey! çok sever!m. Sank! bunlar ben! ana vata-
nıma ya da ya"amam gereken zamana ba#lar.
Sp!r!tüel ö#ret!lerle tanımını yapamadı#ım
ama yo#un b!r "ek!lde h!ssett!#!m b!r ba# var
g!b!d!r.  

Ben de hob! olarak sp!r!tüel ö#ret!ler!n farklı
farklı yollarını, her b!r yolda nasıl olunması ge-
rekt!#!n! ve tüm yolların nasıl aslında aynı yere
vardı#ını göstermeye karar verd!m. Öncel!kle
bunu kend! durumum !ç!n yapmalıydım. Daha
mutlu, sa#lıklı ve huzurlu olab!lmek !ç!n yap-
malıydım. Yazarak dü"üneb!len b!r! olarak ancak bu "ek!lde ö#re-
t!ler! anlayab!l!r, kend!mde uygulayab!l!rd!m. Der!nlemes!ne
ara"tırmalara ba"ladım. Konu hakkındak! açlı#ım zaman !çer!-
s!nde azalaca#ına artarak devam ett!. Önceler! yalnızca okudum,
!zled!m, ara"tırdım. Sonra ho"uma g!den, kend!me yakın h!ssett!-
#!m bölümler! kend! penceremden yazıya dökmeye ba"ladım. B!r
baktım, kel!melerle aram !y!, o zaman b!r blog açayım ded!m ve
tüm yazdıklarımı bu blogda yayımladım. B!r süre yalnızca blo-
gumda yazdım ama sonra bu da yeterl! gelmed!. $nsanlara ne
kadar özel olduklarını, !lah! planın aslında b!rço#umuzun sandı#ı
g!b! olmadı#ını herkese haykırmak, duyurmak dü"ünces! g!derek
kar"ı konulmaz oldu. Bu süre zarfında el!mde b!nlerce sayfalık b!r
b!r!k!m de olu"mu"tu. Pek!, ama ne yapmalıydım? Tüm topladık-
larımı derleyerek b!r k!tap yazmak hadd!m! a"mak olab!l!r m!yd!?
Farkım ne olacaktı k!? $nsanlar ben! neden okumak zahmet!ne g!-
receklerd!? Öyle ya, ra%arda konuya !l!"k!n yüzlerce k!tap vardı. 

$"te o anda !k! "ey! fark ett!m. Han! !nsanın beyn!nde b!r ampul
yanar ve zaten hep orada olan b!r "ey! b!r anda fark eder ya, !"te
ben!mk!s! de o hesap. Öncel!kle ra%arda bulunan b!rb!r!nden de-
#erl! k!tapların çok büyük b!r ço#unlu#u, konunun yalnızca b!r ya
da b!rkaç bölümünü ele almı" ve !lah! planın tamamını ortaya koy-
mamı"lardı. Farklı yolların her b!r!n!n teker teker ele alındı#ı b!r-
çok çalı"ma ve k!tap mevcuttu ama b!rden çok yolun ele alındı#ı
ve heps!n!n aslında aynı "ey! söyled!#!n! göster!r n!tel!kte b!r k!tap
ya da çalı"ma en azından ben!m b!ld!#!m kadarıyla yoktu. Bu ko-
nuda b!r fark yaratab!l!rd!m.

D!#er b!r nokta !se ben!m endüstr! mühend!s! olmamdı. Yüksek
l!sans ve doktora dâh!l, bu mühend!sl!k bölümü !le !lg!l! alınab!-
lecek tüm dersler! almı"tım. &!md! bunun konu !le ne alakası var,
d!ye sorab!l!rs!n!z. Hemen açıklamaya çalı"ayım: Bu mühend!sl!k
türü, oda#ına s!stem dü"ünces!n! alır. Bütünü görmeye çalı"ır. Ben
de “Akt!f Kaderc! - Kad!m Masallar”ı yazarken bu dü"üncey! uy-
gulamaya çalı"tım. Yazdıklarımı b!r mühend!sl!k projes!ym!" g!b!
ele aldım. Açıkta b!r nokta kalmaması ve b!l!m !le çel!"memes!
ben!m !ç!n en öneml! kısım oldu. Her "ey!n ölçüldü#ü ve ona göre
de#erlend!r!ld!#! b!r dünyadan gelen b!r! olarak, ölçülemeyen b!r
dünyayı kend! normlarıma göre, mühend!sl!k bakı" açısıyla ele al-
maya karar verd!m.  

Bu !k! noktadan ve toplayıp derled!#!m notlar-
dan cesaret alarak, !nsanların olumsuz her-
hang! b!r durum neden!yle sıkıntı çekmek
zorunda olmadıklarını, karanlık tara%arında
ya"ayan ve tüm hayatlarını olumsuz yönde et-
k!leyen korku, end!"e, kaygı, nefret, "üphe,
umutsuzluk g!b! sıkıntılarından nasıl kurtula-
b!lecekler!n!, herkes!n aslında her "ey! b!ld!-
#!n!, yalnızca hatırlamalarına yardımcı olmak
gerekt!#!n! söylemek !sted!m. $"te tüm bu ne-
denlerden ötürü bu k!tabı kaleme almak ben!m
!ç!n key!%e kabul ett!#!m b!r zorunluluk hal!ne
geld!. $nsanların ya"amlarının kıymet!n! b!lme-
ler!, kend! yaratım güçler!ne !nanmaları ve h!ç-
b!r dogmaya kapılmadan özgürce kend!ler!n!
gerçekle"t!reb!lmeler! hususunda b!r "eyler
yapmaya artık ba"layab!l!rd!m. Ben de !ç!m-
dek! sese daha fazla kayıtsız kalamadım ve öyle
yaptım. Ger!s! ben!m !ç!n büyük b!r z!h!nsel

dönü"üm ve key!%! b!r yolculuktu. Tüm dünyanın çok gen!" b!r
alana yayılan ve etk!s!n! kısa sürede gösteren salgın b!r hastalıkla
u#ra"tı#ı zamanlarda, ben sank! kurtarılmı" b!r bölgede ya"ayan
b!r!s!ym!"!m g!b! tüm zamanımı ve oda#ımı bu satırları yazmak
!ç!n harcadım. B!rçok !nsan evler!nde kend! ekme#!n!, yo#urdunu
veya p!zzasını yaparken, ben büyük b!r key!f ve heyecanla kend!
kurgumu olu"turdum. Ben!m !ç!n ha'aların dah! nasıl geçt!#!n!
anlamadı#ım gerçek b!r terap! oldu. Bu süreç boyunca belk! de ço-
cukluktan sonra !lk defa hem f!z!ksel hem z!h!nsel olarak beden!m
aynı yerdeyd!.  

Kend!m! b!r yazar olarak de#!l, b!r ara"tırmacı olarak görüyorum.
C!cero, “Gök kubbe altında yen! ve söylenmem!" h!çb!r söz yok-
tur.” dem!"t!r. Ben de yen! b!r söz söylemeyece#!m. Zaten bugüne
kadar heps! söylend!. Ben söylenenler! toplayan, mühend!sl!k
bakı" açısıyla derleyen ve s!zlere sunan k!"!y!m. Ben akt!f b!r ka-
derc!y!m. Ben kend!n! tanımaya çalı"an b!r ö#renc!y!m. K!tapta
bulab!lece#!n!z hataların tamamı bana a!tt!r, eks!k anlamam hatta
belk! h!ç anlamamı" olmamdandır. 

Kend!n! b!lmek, bulmak ve !drak edeb!lmek yolculu#um sırasında
s!zlerle payla"tı#ım “Akt!f Kaderc! - Kad!m Masallar” sayes!nde b!r
tek k!"!n!n b!le farklı dü"ünmes!n!, ya"amı sorgulamasını, hayata
farklı b!r pencereden bakmasını ya da ezber bozmasını sa#layab!-
l!rsem, tek b!r k!"!ye b!le olumlu katkı sa#layab!l!rsem ne mutlu
bana. 

Ant!k büyük f!lozo%arın en tanınmı"larından Platon "öyle dem!"-
t!r: “Karanlıktan korkan b!r çocu#u ho" göreb!l!r!z. Ya"amdak! asıl
trajed!; yet!"k!nler!n aydınlıktan korkmasıdır.” Gel!n "!md! hep be-
raber, aydınlıktan korkmadan, !nsan denen varlı#ın dü"ünsel ge-
l!"!m!ne beraber bakalım.

D!ler!m öyle olur! 
Sevg! ve saygılarımla,

Cenk Altun (123) 
@kad!mmasallar
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Sevg!l! Galatasaraylılar,

Büyük umutlarla ve heye-
canla ba"ladı#ımız 2020 yılının
öneml! b!r bölümünü pandem! !le
ya"adık. Planladı#ımız ve öneml!
adımlar attı#ımız projeler!m!z! bekle-
meye almak zorunda kaldık. Çalı"anları-
mızın ve sak!nler!m!z!n sa#lı#ını korumak en
öncel!kl! hedef!m!z oldu. Sak!nler!m!z!n ya"am kon-
foru, b!namızın bakımı ve korunması adına pandem!
sürec!nde durdurulan tekn!k !y!le"t!rme çalı"malarına
"artların daha elver!"l! oldu#u yaz aylarında devam ede-
b!ld!k, havalandırma s!stem!m!z kuvvetlend!r!ld!. $zo-
lasyon !y!le"t!rme !"ler! tamamlandı. 

Galatasaraylılar Yurdu’nun hem yasalar, hem !"letme
açısından Türk!ye’de örnek b!r kurum olması hedef!
do#rultusunda yaptı#ımız çalı"malar yakında tamam-
lanmı" olacak. S!stem kurmak, s!stem! çapraz denet!mle
kontrol etmek, personel ve sak!n memnun!yet!n! artır-
mak ve Yurdumuzun ça#da" yöntemlerle !"let!lmes!n!
sa#lamak hedef! !le göreve get!r!len Kurum Müdürü-
müz Derya Yücel, b!r senel!k ba"arılı b!r çalı"madan
sonra bu görev! Aycan Ü#üdün’e devrett!. Aycan Hanım
da akadem!k ve profesyonel kar!yer!n! sa#lık sektöründe
pek!"t!rm!" olup kend!s!n!n ba"arılı çalı"malarıyla Yur-
dumuza katkıda bulunaca#ına olan !nancımız tamdır. 

Personel!m!z!n d!kkatl! ve s!steml! çalı"maları, dü-
zenl! olarak PCR testler! !le tak!p ed!lmeler! sonucu sa-
k!nler!m!z!n sa#lıklarını bugüne kadar ba"arıyla
koruduk. Geçt!#!m!z günlerde de sak!nler!m!z ve per-
sonel!m!z Cov!d-19’a kar"ı a"ılarını oldular. Huzurevler!

ve bakımevler!nde alınan
pandem! tedb!rler! çerçeve-
s!nde 6 aydan uzun b!r süre

yen! sak!n kabul edemed!k.
Sak!n sayımızdak! eks!lmen!n

telaf! ed!lmes! 2021 yılının önce-
l!kler!nden b!r! olacaktır. 

S!z Galatasaraylılardan Yurdumuzun
tanıtımı konusunda destekler!n!z! es!rgememe-

n!z! d!l!yoruz.

B!ld!#!n!z g!b! 3 Ek!m 2020’de Genel Kurulumuzu
yapmak üzere duyurularımızı yapıp tüm hazırlıkları-
mızı tamamlamı"ken 2 Ek!m’de ülke çapında tüm top-
lantı ve genel kurullar önce 1 Aralık 2020’ye, tak!ben 1
Mart 2021 tar!h!ne kadar ertelend!. Bu sürey! kurum !ç!
e#!t!mler, sak!nler!m!z!n pandem! ko"ullarının get!rd!#!
f!z!ksel kısıtlamalardan etk!lenmemes!n! sa#layacak sos-
yal ve f!z!ksel faal!yetler !le de#erlend!rmektey!z. Geçt!-
#!m!z günlerde çalı"anlarımız ve sak!nler!m!z de
Cov!d-19’a kar"ı a"ılarını oldular.

Yen! yılın s!ze, a!len!ze ve sevd!kler!n!ze sa#lık ve
mutluluk, cam!amıza, ülkem!ze ve tüm dünyaya barı"
get!rmes!n! d!ler!z.

Saygılarımızla,

Betül Pas!nler
Galatasaraylılar Yardımla!ma Vakfı 
Yönet"m Kurulu Ba!kanı
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BETÜL PAS!NLER (108)

2020’yi geride bırakırken...
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GÖKSEL GÜNDÜZ (124) !LE RÖPORTAJ  / SARI - BURAK PUHALO"LU (124)

Ocak 1994. Botanik Ko!u Kros Antrenmanı.  Ayaktakiler: Selçuk Azeri 128,#Emre Ulucaklı 128,#Umut Yalçında$ 129,#Kerem !nan 129,#Göksel Gündüz 124,#Cem Ünal Erzen 128,#Mete %engül 128,#
Ali Gündo$du 130,#Ceyhun Akgül 129,#Ozan #Gülsever 130,#Özgür Tufan 128,#Abdullah Do$uç 130,#Erhan Polat 128,#Mehmet Elgin 128 Oturanlar: Özben Paksoy 130,#Onur Aydın 130,#Burak Özcan
130,#Can Tanaydı 130,#Ozan Hallaç 129,#Atilla Taç 130,#Eray Berbero$lu 129,#Murathan Karazlı 130,#Özgün Özok 130,#Uluç Ho&gelen 130

SOLDA Haziran 1985 Ortaköy Hazırlık sonu karne verilmi&. SA"DA Mayıs 1993. !TÜ Maslak Kampüsü'nde düzenlenen#I&ık Okulları Spor %öleni#Ortaokul Takımları Turnuvası’na#hazırlık takımı a$ırlıklı 
kadroyla katılmı&#GSL Futbolcuları'ndan#ilk maçına girme hazırlı$ında,#2018 yılında genç ya&ında kaybetti$imiz,#Ümit Zaim 133,#Göksel Gündüz 124 ve !zmir'den ziyarete gelmi&#Hakan Çiçek 122.
YAN SAYFADA ALTTA 2008 Nisan. Spor Akademisi Stadı Anadoluhisarı. Foto!raf: Cem Göçmen



Göksel Abi
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Dükkânda otururken babam ben! b!r!yle tanı"tırarak “Bak bu
amcanın o#lu da Galatasaray L!ses!’n! kazanmı", arkada"ın olacak.”
ded!#!nde duymu"tum adını. Hazırlıkta aynı sınıfa dü"med!k ama
serv!s arkada"ı olmu"tuk, Topkapı, Ed!rnekapı, Fat!h, Fındıkzade,
Aksaray hattından Ortaköy’e ö#renc! toplayan kocaman b!r
otobüs… Sonra takım arkada"ı olduk, Grand Cour’un ta"lı, tozlu,
çamurlu, be"gen, d!kdörtgen hâller!n! gördük, görüyoruz.
Telefonumda kayıtlı !sm!yle sorayım: 

SARI - BURAK PUHALO!LU (124) —Göksel Ab!, o efsane serv!s
"oförünün adı neyd!?
GÖKSEL GÜNDÜZ (124) — O#uz Ab!. Otobüsün plakasını da
vereb!l!r!m: 34 VA 889…

SARI — Bravo… Ben 6. sını#a Beyo$lu’na geçt!m ama sen
Ortaköy’de b!raz daha kaldın d!ye hatırlıyorum. Grand Cour’u
!lk defa ne zaman gördün?
GG — B!r kere ben hazırlıkta da topa meraklıydım, Servet (Aksoy)
kadayıf oldu#u !ç!n 123 !le devre maçları ayarlardı. Cuma ö#le

tene$üsünde "!md! den!z kenarındak! kant!n !le o ah"ap b!na
arasında kalan yakla"ık b!r buçuk basket sahası kadar alanda,
yukarıdan tıklım tıklım büyük devreler!n de seyrett!#! devre
maçlarında oynuyordum. Maçları da ben!m 3 gol attı#ım ve 6-3
kazandı#ımız b!r maçta oldu#u g!b! genelde 124 kazanırdı. Grand
Cour'u !lk ne zaman gördün dersen, hazırlı#ın yazında Mevlüt
(%!"man) ve Erol’la (Türk) g!d!p çok oynardık. 

SARI — Okul takımını çalı"tırmaya nasıl ba"ladın dersem?
GG — Mezun!yet!m!zden sonra Mektep’ten hemen kopmadık,
devrem!zden b!rçok arkada"ımız halen okuyordu b!r kısmı da etüt
ab!l!#! yapıyordu. 1992’n!n b!r eylül günü sohbet ett!#!m!z 122
devres!nden Hakan (Ç!çek), Re"at (Adıgüzel) ve Murat (Ba"ar)
Ab!ler!m!z ben! gururlandıran b!r tekl!f yaptılar. Onlar o sırada
ortaokul takımıyla !lg!len!yorlardı, hazırlık sınıfı olan 130
devres!nden b!r küçük takım kurab!lece#!m!, bunun yanı sıra belk!
vak!t bulab!l!rsem, l!se sını&arı olan 125, 126, 127 devreler!nden
müte"ekk!l l!se takımını da çalı"tırab!lece#!m! söyled!ler.
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SARI — Mevlüt’le beraber çalı!tırıyordunuz sanırım… 
GG — Aslında Mevlüt’le yollarımız kes!"t!, önceden böyle b!r "ey
planlamamı"tık. Ba"ta organ!zasyonda ufak tefek aksaklıklar
ya"asak da güzel çalı"tık, ancak sonradan Mevlüt dersler!n!n
yo#unlu#undan dolayı Grand Cour’dan ayrılmak zorunda kaldı.

SARI — Ortaokul, l"se takımları derken ertes" sene ün"vers"te
kuruldu…
GG — Ün!vers!te ö#ret!me ba"layınca hemen futbol takımı da
toplandı, tekn!k sorumlu da ben oldum. $lk sene devre
arkada"larım Altan (Aytaç), Erol (Türk), Yıldırım (Ulusoy) ve 125
devres!nden Al! Alp (Em!r), Bülent (Erdo#an), sonrak! yıllarda
Ömer (Ç!rk!n 126), Efe (Ceylan 127) g!b! her devreden
karde"!m!zle çalı"arak ün!vers!tede futbol
oynanmasını sa#ladık.

- Bu söyle!"n"n sonunda “Al" Ece Göksel Ab"m” d"ye
google’lamak tamamlayıcı yönden gayet faydalı
olacaktır. (Sarı) 

SARI — O seneler b"r de halı sahalarda
ko!turdu#umuz günler geceler, ha$anın her günü
hatta belk" aynı gece 2-3 maç yaptı#ımız
acay"pl"kler… 
GG — B!r tara%an okul takımlarıyla çalı"malarımız
sürerken b!r tara%an da l!se takımında beraber
oynadı#ımız arkada"larımızla maçlarımızı sürdürme

gayret!ndeyd!k. 1993’te tek maç d!ye ba"layıp aynı rak!ple 2001
yılına kadar 8 yıl boyunca $TÜ Gümü"suyu ve Akatlar Spor
Kompleks!’nde her pazartes! ve per"embe devam eden b!r maç
temposu bulmu"tuk. Buradak! b!rl!ktel!k daha sonra yıllar !ç!nde
GSL Futbolcuları’ndan olu"an mezun takımlarımızın ve GS
Ün!vers!tes! futbolcularının bazı amatör kulüplerle anla"malı olarak
amatör l!glerde ve BüyükAvlu, W!ndowtoWest adlarıyla
günümüzde yıl boyu süren toplam üç l!gdek! yolculu#una ba"langıç
olmu"tur. ( L"sel" ve ün"vers"tel" mezun futbolcuların müsabakalarını
"zleyenler arasında fanat"zm"n tet"klenmes"n" önleme amacıyla
takımlarımız Efend"l"g, PazarL"g", AnadoluL"g" g"b" turnuva
organ"zasyonlarında BüyükAvlu ve W"ndowtoWest "s"mler"yle
mücadele ed"yor. )

SARI — B"r de Mezunlar Turnuvası.
GG — Y!ne o !lk antrenmanlar ve mezun
maçlarımızda b!r sohbet sırasında konu"ulan,
ö#renc!l!k zamanımızda b!rkaç yıl
organ!zasyonunu üstlenm!" oldu#um sını&ar arası
futbol turnuvası f!kr!nden hareketle Mezunlar
Futbol Turnuvası düzenlemek !ç!n harekete geçt!k,
!lk turnuvayı da 10 devren!n takımıyla Aralık
1992’de gerçekle"t!rd!k. Uzun b!r aradan sonra
Sultan! Turnuva olarak 2001 Aralık P!lavı’na
yet!"ecek "ek!lde 24 takımla 2001 Eylül ayında
"!md!k! formatıyla günümüze gelecek "ek!lde
yen!den ba"lattık.

12-26 Mayıs 1988!Gennevilliers Turnuvası için!Paris yolculu"una çıkacak!Lise Takımı. Ayaktakiler: Mehmet Dipçin 119,#Erol Erkulo$lu 119,#Erol Türk 124,#Levent Özçini 122,#Orhan Aksu 124,#
Gökhan Surkultay 124,#Selim Güven 122,#Necati Akta%,#Alper Sönmez 123,#Gökhan Ha%imzade 123 Oturanlar: Altan Aytaç 124,#Cem Sidal 123,#Murat Olgun 124,#Mevlüt &i%man 124,#Orcan Belgin 124,#
Servet Aksoy 123,#Göksel Gündüz 124



GSL Kültür ve Sanat Festivali süresince düzenlenen "Liselerarası Futbol Turnuvası", Haziran 2009’dan itibaren "Mekteb-i Sultani Spor Günleri" (GSL Sporfest) adı altında birçok spor bran!ıyla beraber
organize ediliyor. 8 takımın katıldı!ı Lise Futbol bran"ında "ampiyon olan GSL futbolcuları: Arka sıra: Lokman Demir, Armanc Re!ito"lu, Onur Turgut, Orhan Aydın, Cem Önder Ya!ar, 
Arınç Bulgur, Emirhan Taka (144) Orta sıra: Ecevit Ya!ar, Emre Ünlü 144, Yunus Atçalı 144, Cenk Çakan 142, Deniz Süleymana"ao"lu 140, Okan Can Boztepe 144, Müslüm Erol Oturanlar: Batuhan
Bostancı 145, Arda Karlıca 145, Göksel Gündüz 124, Kubilay Soylu 143, Emre Can Alba! 144, Ahmet Candemir 143 Önde: GSL futbolcusu olmasına birkaç yıl kala Burak Alp Gürkey 148
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SARI — B!z Mektep’e 288 k!"! hazırlıktan g!rd!k, yatay geç!"lerle,
frankofonlarla 300’ü baya#ı geçt!k; sınavsız !lkokula yazılmı"
ab!ler!m!z, sınavla 144 mevcutlu devreler var; "!md! 50’s!
!lkokuldan kura !le 100 tanes! sınavla l!seye gelen çocuklarla ya
da onlar hakkında konu"urken empat! yapmakta zorlanıyoruz,
sen bugüne kadar 30 devreye dokunmu" b!r! olarak durumu
nasıl de#erlend!r!yorsun?
GG — B!z ö"renc! oldu"umuz dönemde okulda 11-19 ya#lar
arasında -m!n!mum- 8 yılllık b!r ö"renc!l!k süres! söz konusuydu
ve okul mevcudu da 2000’l! yıllardak!n!n !k! katı kadardı. Konuyla
!lg!s!n!n çok fazla oldu"unu dü#ündü"üm d!"er b!r husus !se o
yıllarda 90 dak!ka olan ö"le tene$üsü süres!n!n de artık 45 dak!ka
olmasıdır. Sadece bu kr!terler dü#ünüldü"ünde zormu# g!b!
dü#ünüleb!lse de söz konusu dönemler! yer!nde ya#amı# b!r! ve b!r
futbol takımı olarak b!z, saha !ç! ve saha dı#ı, yurt !ç! ve yurt dı#ı
faal!yetler!m!z! her dönemde sürdüreb!lme yolunu bulab!l!yoruz. 

SARI — Yazılı ç!z!l! çalı"an b!r adamsın, kayıtlarında normal
"artlarda b!r senede kaç antrenmanın gözüküyor Grand
Cour’da? 
GG — Örnek olarak, hazırlık ö"renc!ler! olan karde#ler!m!z takım
faal!yetler!ne !lk katılı#larında ha%ada !k! antrenman yaparlar. Bu
karde#ler!m!z!n b!r kısmı, !lk dönem!n !k!nc! yarısından !t!baren,

b!r zorlayıcılık olmaksızın takımla artı b!r antrenman daha
yapmaya ba#lar. B!r kısmı !k!nc! dönem ba#ında, b!r kısmı !se 9.
sınıf ba#ında benzer! geç!#! ya#arlar; 9. sını%an !t!baren !se takım
genel!nde bazı sporcular maçlarda daha çok süre alacak !lave !#ler!
yaparlar ya da o !#lerden dolayı maçlarda daha çok süre alırlar. Bu
sebep sonuç !l!#k!s! artık ömür boyu hayata yayılır. 

Ve bunu her Mektepl! GSL Futbol’da yapab!l!r. Bu geç!#ler!n
zamanlamaları tamamen faal!yetlerde alınan yollara ba"lı ve do"al
olarak gerçekle#!r. Ayrıca günlük antrenman saat!nde herhang! b!r
nedenle saha !ç!nde bulunamayacak olan karde#ler!m!z!n talepler!
do"rultusunda gün !ç!nde ba#ka b!r saatte telaf! antrenmanları
yapıyoruz. Bu #ek!lde ve zaten kend!ler!nden önce süregelen b!r
takım yapısına adım atıldı"ı !ç!n ba#langıçtan !t!baren hep b!rl!kte
oynayarak kar#ılıklı olumlu etk!le#!mlerle hem her geçen gün saha
!ç! ve dı#ında gel!#!r!z hem de kazanırız. Ve okul takımları ve kulüp
takımları olan rak!pler kar#ısında, derken Goth!aCup sev!yes!nde
kend! oyunumuzu oynarız.

Kalem!zden uzakta. / Kend!m!ze has. / Dünya çapında. 
Güzel oyun b!ze en az ona katab!ld!kler!m!z kadar güzell!k

katar.
Sonuçta ha%ada ortalama 3, 4 veya 5 antrenman artı 1

veya 2 maç programı yapan, k! bunlar 11 k!#!l!k ya da 6 k!#!l!k özel
ya da resm! kulüp ya da okullar arası maçlar, b!r GSL Futbolcusu
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ÜSTTE. 

Ekim 2000. A!ustos sonu Ku"adası’nda#
12 günlük bir kamp yapan kadro. $ampiyon

olaca!ı#Darü""afaka Lisesi#Cumhuriyet

Kupası#Organizasyonu için yola çıkmadan

önce.

Ayaktakiler: Hakan Gürkey,!
Bu"ra Tanman 133,!Ceyhun Kelleci 135,!
Gökdeniz Uslu 135,!Emrah Ünsal 135,!
Göksel Gündüz 124,!Hayrettin Ustaba#ı 135,!
Kadir Uysal 135,!Dorukcan Karabulut 135,!
Can Do"rucan 134 
Oturanlar: Barı# Terzio"lu 135,!
Kerem Güngörmez 135,!Durukan Dudu 136,
Can Bilginer 135,!Ça"rı Kayı 135,!
Osman Demirci 136,!Sina Arıker 136,!
Umut R. Özbay 136,!Barı# Özgür 135

SA% TARAFTA

Kasım 1998. Ortaokul Takımı futbolcuları,
abileriyle beraber temmuz ayında katılacakları
Stockholm Summer Games U18 ve U15
kategorilerinde, Lise Takımı'na geçmeden önce
uluslararası maç tecrübesi ya#ayacaklar.
Ayaktakiler: (135) Ça"da# Yıldırım, 
Mertkan Rami, Ozan Toruno"ulları, 
Kadir Uysal, Ça"rı Ark, Cüneyt Dalgakıran, 
Can $çen, Barı# Terzio"lu, Göksel Gündüz 124,
Can Bilginer, Ceyhun Kelleci, Fuat Görgülü,
Gökdeniz Uslu, Emirhan Gök, Altu" Yurtba#ı,
Nuri Er#ahin, Kerem Güngörmez 
Oturanlar: (136) Vergil Özgür, Do"an Sümer,
Mehmet Yıldırım, Necdet Uzel, $lter Kahraman,
Osman Demirci, Sina Arıker, Onur Demirhisar,
Enver Akgül, Durukan Dudu!
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Temmuz 2018 Gothiacup. U18 Boys - U18 Girls Kategorilerinde 35 ki"iilik kadrosuyla Kupaya
katılan GSL Futbolcuları Schillerska Gymnasiet önünde bir cumartesi antrenman ve toplu yemek
dönü"ünde.#Ayaktakiler: Alper Tekman 153, Aras Kösker 149, Erkan Kasil 154, Efe Yüce
Genço$lu 152, Ahmet Umut Ünlen 152, Nilsu Kula 153, Aylin !brahimo$lu 153, S. Ça$lar Varol
151, Berkay Atlı 153, Aslı Uludo$an 154, Ege Özkan 151, Deniz Altunta" 152, Yi$it Canpolat 152, 
Irmak Gümü" 152, Özge Da$lı 152, Galip Celep 150, Dilba Dani" 152, Hazal Gökdemir 151, 
Berk Kıl 153, Deniz Sözbilir 152, Aslı Meriç Mete 152, Erenay Oruç 153, Fatma Say 151, 
Cem Çidem 153, Ayça Torun 151, Can Berk Karacan 152 Oturanlar: %ebnem Turhan 149, 
Ayça Becerir 149, !lnur Deren Güne" 153, Helin Turgut 153, !zgi Nilay Koç 153, Bengisu !pçi 153,
Ceyda Cem 153, Begüm Küçük 153

2018 Mayıs.!Yurt içi faaliyetleri dı"ında#2017, 2018, 2019 yıllarında#üç kez üst üste
!sveç’te#GothiaCup Organizasyonu'na katılan GSL Futbolcuları#bir antrenman öncesinde.
Ayaktakiler: %ebnem Turhan 149,#Melis Do$ukargın 154,#Ceyda Cem 153,#Dilba Dani" 152,#
Serra Uz 154,#!zgi Nilay Koç 153,#Sıla Akdemir 151,#Göksel Gündüz 124,#Hazal Gökdemir 151,
Deniz Altunta" 152,#Aybüke Dalkıran 151,#Aslı Meriç Mete 152,#Deniz Sözbilir 152,#
Ayça Torun 151 Oturanlar: !lnur Deren Güne" 153,#Helin Turgut 153,#Zeynep Sude Aslan 153,#
Bengisu !pçi 153,#Aylin !brahimo$lu 153 Önde: Fatma Say 151

11 Nisan 2018. 2018 GothiaCup’a Boys18 ve Girls18 kategorilerinde katılacak GSL Futbolcuları
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacakları antrenman için yola çıkmadan önce Grandcour'da.

ya da takım !ç!n ha"ada 10, 11, 12 kez saha !ç! antrenman ya da maç
faal!yet! planımız var.

Bu da GSL Futbol kız ve erkek takımları !ç!n yılda ortalama 500
c!varında, ün!vers!te takımları !ç!n maç ve antrenman toplamı 150 ve
bu yollardan geçm!# mezun GSL Futbolcuları’mızın W!ndow to West
ve Büyük Avlu takımlarının 3 ayrı l!gde 110 ve özel maçlarıyla b!rl!kte
toplam 140 c!varında maç kamp ve antrenmanıyla b!rl!kte yılda
yakla#ık 800 antrenman ve maçlık b!r program çıkar de"erden. Ara
tat!l ve yaz tat!l!ndek! b!reysel ve grup antrenmanları, yurt !ç!, yurt
dı#ı maç ve turnuvalar da bu sayıların dı#ındadır. 

Normal b!r okul gününde antrenmana ayırdı$ımız saatler: 
Ö$le tene%üsü 12:30-13:15
Derslerden sonra 16:00-17:50
&k! etüt arası 19:15-20:30
Etüt sonrası 21:45-22:45

Bunların !ç!nden kend!ne uygun b!r programla yürüyeb!len
ö$renc! ve mezun GSL Futbolcuları’yla b!rl!kte her devreden #!md!l!k
toplam 130 k!#!l!k b!r takımda#lı$ımız var.

SARI — Futsal yok mu?
GG — Evet, sınavla ö$renc! alan l!seler onb!rerl!k futbolu pek
dü#ünmed!kler!nden küçük saha veya futsal müsabakalarını terc!h
ed!yorlar, b!r de ün!vers!te futsal l!g! düzenlen!yor. Kend! oyunumuz
futbolun her türlüsüne uygun oldu$u !ç!n b!z antrenmanlarımızda
futsala yönel!k büyük de$!#!kl!kler yapmıyoruz. 

SARI — Mevcudun ço!unlu!unun kız, hayattak" öncel"kler"n
spordan ve muhtemelen özell"kle futboldan önde oldu!unu kabul
edersek, 14 ya#ındak" karde#ler"m"z belk" zaten topun tutkunu
olduklarından ya da sadece meraktan buralarda neler oluyor d"ye
sahaya adım basıp Göksel Ab"ler"’n"n güzel oyununa dah"l
olduklarında nasıl b"r s"h"r yapıyorsun da 3-5 sene sonra bu
çocuklar b"r PazarL"g" maçında 20-30 sene önces"n"n çocuklarıyla
aynı sahada aynı pas alı#ver"#"n" otomat"kman yapab"l"yorlar?
GG — &k! durumu b!rb!r!nden ayırmak !ster!m. Okulda 80’l! 90’lı
yıllara göre daha çok sayıda kız ö$renc! bulunması b!r sorun de$!l
tab!! k!, aks!ne futbol takımımızın faal!yetler!ne !lg! göstermekte olan
kız karde#ler!m!z!n hareket çe#!tl!l!$! ve bunun saha !ç!, saha dı#ı
hayatlarına h!çb!r #eyle kıyaslanamayacak katkıları dü#ünüldü$ünde
çok sev!nd!r!c! b!r gel!#med!r. Ded!$!n g!b! merak, heves, tutku
kıvılcımıyla bünyes!ne !lk adımlarını attıkları GSL Futbol
çalı#malarına yaptıkları katkılar günbegün kar#ılıklı katkı hal!ne gel!r
ve bu sayede toplam ver!m çok yüksel!r.

Ancak !k!nc! tesp!t #u olmalı; toplam kontenjandan dolayı 80’l!
90’lı yıllardak! mekteb!m!zle ve benzer #ek!lde ö$renc! alan d!$er
okullarla kıyaslandı$ında daha az sayıda erkek ö$renc! g!r!#l! b!r
“mektep” n!speten zorlayıcı b!r durum olsa da GSL Futbol kız ve
erkek takımlarımız !ç!n bas!t ve e$lencel! toplu, topsuz
antrenmanlarla ba#layan faal!yetler herkes! önce GSL Futbol g!b!
oynar hale get!r!r. Zaten kend!ler!nden önce !#ler vaz!yette olan güzel
oyunumuzun felsefes! ve !lk nüves! kend!ler!nde de bel!rmeye
ba#ladı$ında saha !ç! ve saha dı#ı adımları ko#ar adım #ekl!nde
yürütmeye ba#larlar. O oyun nüves! cesaretle her sev!yedek! maçta
gel!#t!r!l!r, oyun gücü ve b!reysel donanım omuz omuza !lerler. Hep
beraber her zaman der!z k! " Kazanırız. Maçı da.”.

SARI — Takımını ve takımının oyununu Efend"l"g’de,
AnadoluL"g"’nde, PazarL"g"’nde veya herhang" b"r turnuvada
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özell!kle gel!p tak!p eden futbol tutkunları var, "aka de#!l,
b!r Göksel Ab! Ekolü’nden bahsedeb!l!r!z k! aynı havayı
soludu#umuz Türk Futbolu’nun ço#u f!gürü benzer b!r
ba"arının uza#ından geçm!" olsalar dah! !t!bar görüyorlar,
güzel de paralar kazanıyorlar. Durumla ba#lantılı olarak
bana sık sorulanlardan b!r!n! yöneltey!m; Göksel ne !"
yapıyor, nasıl geç!n!yor? 
GG — Günler aylar yıllar !ç!nde bu saha !ç! ve saha dı"ı
antrenman ve Goth!aCup’a kadar varan her sev!yede maç ve
l!g döngüsü !ç!nde sürekl! b!r güzel oyun !deal!; kalem!zden
uzakta, kend!m!ze has, dünya çapında, g!tg!de büyürken
aktörler!n! de büyütür. Her ya"tak! takımlarımızın key!#e
tak!p ed!lmes!n! saha !ç!ndek! güzel oyuna ve onun !lk
bel!rmeler!n!n oyun ve oyuncuların beraber büyümeler!ne
dönü"mes!ne; bunun do$al devamlılı$ına duyulan !lg!,
sempat!, özlem ve hayranlıkla açıklayab!l!r!m. 

Güzel ve kend!ne has oyun yoluyla ba"arıya ula"mı" pek
çok organ!zasyon örnekler! var dünyada; sayısı daha az
olmakla b!rl!kte Türk!ye’de de vardır. Ama neredeyse heps!
!nsan kayna$ını kend!s!ne n!speten kısa b!r akadem!k hayat
seçm!" genç nüfuslar arasından, k!tleler !ç!nden gel!"t!r!rler. 

SARI — Bu noktada asıl ayrım !se adanmı"lık ve
profesyonell!k arasında gözüküyor, sen anlatmayı pek
sevmed!#!n !ç!n !" sorusunu y!neleyey!m çünkü m!lyarder
b!r a!len!n hob!s! pe"!nde ko"an çocu#u prof!l! g!b!
duruyorsun.
GG — Grand Cour’da b!r maç esnasında %skender Ab! (Çayla
115) “Göksel, "!rkette geceler! çalı"acak b!r!ne !ht!yacımız var,
çevrende aklına gelen b!r! var mı?” d!ye sordu$unda çevreme
bakmadan kend!m! bu !"e uygun gördüm. Aslında arasam da
bulamayaca$ım fırsattı, gündüzler!m ün!vers!te ve Grand
Cour !ç!n bana kalacaktı. Bu "ek!lde 1997 senes!nde Arap
Kemal Ab!’n!n (Suman 93) "!rket! Retur’da !"e ba"ladım, 2012
senes!nde vefatı !le "!rkettek! organ!zasyon de$!"!m!ne kadar
Retur’daydım. Son 4 sened!r de günlük antrenmanlarımız
sonrasında nöbetç! ö$retmenler ve etüt ab!ler!n!n
koord!nasyonu !ç!n okulda görevl!y!m. Bu görev!n b!r artısı
formalı ve formasız Mektepl!lere saha !ç! oldu$u kadar saha
dı"ında da güzel yolda b!rl!kte daha fazla yürüme !mkânı
vermes! oldu.

SARI — Profesyonel futbolun en p!s !"!n! kend!ne meslek
ed!nm!" b!r! olarak hak!kat!n gerçe#!yle hemen her gün
kar"ıla"tı#ım !ç!n cevabını b!l!yorum fakat konu !le alakalı
olarak ço#u k!"!n!n aklına gelen d!#er soruyu sorayım:
Neden Göksel b!r futbol kulübünde çalı"mıyor?
GG — Aslında Grand Cour’da verd!kler!m!n alındı$ını
görmem, ba"kalarınca görülmes!, be$en!lme ve takd!r ed!lme
!le Grand Cour’da yaptı$ımı pekâlâ dı"arıda da yapab!l!r!m
d!ye dü"ünüyorum ancak kulüp d!nam!kler!ne da!r
takımlarımız !le yaptı$ımız maçlardan yeter!nce gözlem!m!z
var. Kapılar kapalı de$!l fakat Grand Cour’dak! mevcud!yet!m
seneler boyunca b!rçok mücadeley! gerekt!rd!; son dönemde
kend! konfor ortamım olu"tu d!yeb!l!r!m, bu lüksün hakkını
vererek GSL Futbol !ç!n daha çok çalı"ıyorum.

2007 Sultani Turnuva!"ampiyonu oldu#unda kazandı#ı!En Ya$lı "ampiyon ünvanını!
sürdüren 124 Devresi. Ayaktakiler: Erdinç De!neci,"Burak Puhalo#lu,"Ertu# Çopuro#lu,"
Orhan Aksu,"Göksel Gündüz,"Gündo#an Güne$,"Serdar Akman,"Birkan I$ın,"Tunç Pa$akay 
Oturanlar: Altan Aytaç,"Murat Karada#,"Fatih Dereköylü,"Hasan Duman

2008 Nisan. Galatasaray Üniversitesi Futbol Takımı. Spor Akademisi Stadı Anadoluhisarı. 
Foto!raf: Cem Göçmen

Eylül 2016 - EfendiLig 2016-17 sezonu $ampiyonu Büyükavlu Takımı sezonun ilk maçında

Beylerbeyi’nde. Ön sıra: Cenk Çakan 142,"Deniz Satılmı$ 140,"Tolga Türksal 137,"Can %çen 135,"
Kadir Uysal 135,"Hayrettin Ustaba$ı 135,"Can Bilginer 135 %kinci sıra: Özkan Özdo#an 139,"
Anıl Mertol 138,"Armanc Re$ito#lu 144,"Burak Puhalo#lu 124,"Göksel Gündüz 124,"Berk Yılmaz 138,  
%hsan Mannaslar 138 Üçüncü sıra: Özgür Kızılelma 130,"Alperen Koytak 144,"Ceyhun A#ao#lu 138,"
Necdet Kılıçaslan 137,"Kür$at Kaplan 137,"Murat Güzel 137 Arka sıra: Burak Demir GSÜ,"
Osman Demirci 136,"Özkan Sustam,"Emre Alp GSÜ,"Can Yılmaz 137
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ÜSTTE
Haziran 1997 
Ayaktakiler: Can Mercan 136, 
Osman Demirci 136, Can Bilginer 135, 
Selçuk Erdo"an 134, Göksel Gündüz 124, 
Co#kun !stanbulluo"lu 134, Emrah Ünsal 135,
Cüneyt Dalgakıran 135 
Oturanlar: Kadir Uysal 135, 
Özgür Seyhan 134, Altu" Yurtba#ı 135

SOL TARAFTA
2013 Eylül - !lk 6 sezonunda Büyükavlu
formasıyla$toplam 240 maç oynayarak$
2 %ampiyonluk,$2 !kincilik,$2 üçüncülük$elde
etti"i$EfendiLig’in ilk sezonunda$her devreden
mektepli$GSL Futbolcular
Ayaktakiler: Ertu" Yılmaz 132,$
Umut Salman 132,$Serkan %ahin 135,$
Hasan Duman 123,$Göksel Gündüz 124,
Osman Demirci 136, Bora Kurtulu# 126,
Emrah Ünsal 135,$Levent Korzay 115,$
Onur Tuncer 121 
Oturanlar: Armanc Re#ito"lu 144,$
Berk Yılmaz 138,$Ömer Aygün 126,$
Tolga Türksal 137,$Burak Puhalo"lu 124,$
Hayrettin Ustaba#ı 135,$Kür#at Kaplan 137
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EMEL ENG!N E!itimci - Yazar

Ba!lıktak" bu duygu yüklü "fadeler P"-
lav’ın öncüler"nden Ab"d"n Daver’e a"t. Ga-
latasaray ve p"lav kavramları ancak bu
kadar güzel b"r araya get"r"leb"l"rd". Ger-
çekten de, P"lav’ın Galatasaraylılar "ç"n ta-
!ıdı#ı de#er tartı!ılmaz. Hep"m"z"n b"ld"#"
g"b", esk" ve yen" bütün Galatasaraylıları b"r
araya get"rme amacıyla 1934 yılında "lk
P"lav kutlaması yapılmı!tı. P"lav gelene#" o
tar"hten günümüze kadar aralıksız sürdü
ve en son olarak da, 2020 P"lavı, pandem"
neden"yle sanal ortamda gerçekle!t"r"ld".
B"rçok konuda öncülük yapan Galatasa-
raylılar bu anlamda da b"r "lk" gerçekle!t"r-
d"ler ve Galatasaraylılar Derne#"’n"n
organ"zasyonu "le 7 Haz"ran 2020 tar"h"nde
ülkem"zde "lk sanal P"lav kutlaması yapıl-
mı! oldu.

Sanal P"lav Günü ben de mektepteyd"m. Bu ves"le "le Dernek
Ba!kanımız F"del Berber’e b"r öner" get"rd"m. 2020 yılına gel"n-
ceye kadar aralıksız olarak tam 86 P"lav kutlaması yapılmı!tı.
Bu kutlamalar dönem"n gazete sayfalarına da yansımı!tı. Der-
nek Ba!kanımıza, bütün bu p"lavlar ves"les" "le gazetelerde yer
alan haberler"n b"r k"tapta toplanmasının yararlı olaca#ını söy-
led"m. Dernek Ba!kanımız projeye çok sıcak baktı ve ben de
1934 yılından ba!layarak gazetelerden p"lav haberler"n" derle-
meye ba!ladım. Aslında Galatasaray L"ses"’n"n Cumhur"yet Dö-
nem"’n" anlatan k"tabımı hazırlarken b"r kısım P"lav haberler"n"
tesp"t etm"!t"m. Ama net"ce "t"bar"yle 86 yıllık b"r gazete tara-
ması gerekecekt" ve bunun hayl" zahmetl" oldu#u a!"kârdı. P"-
lavların haz"ran ayının "lk pazarı olması gazete taramasında b"r
kolaylık sa#lıyordu. Fakat bazı P"lavların de#"!"k nedenlere ba#lı
olarak farklı tar"hlerde yapıldı#ını da gözlemled"m. Onların ta-
r"h"n" de tesp"t ett"kten sonra, P"lav’dan bahseden gazete haber-
ler"n" toplamaya ba!ladım.   

$lk fark ett"#"m husus 1930, 40 ve 50’l" yıllarda P"lav haber-
ler"ne b"r"nc" sayfadan gen"! b"r !ek"lde yer ver"lmes" "d". %u tarz

ba!lıklara sık sık rastlamak mümkün
oluyordu: “Galatasaraylılar Senel"k P"-
lavlarını Dün Yed"ler”, “Galatasaray Yu-
vasından Yet"!enler Dün Esk" Günler"
Andılar”, “Galatasaraylıların Me!hur P"-
lavı Çok Ne!el", E#lencel" Geçt"”, “Gala-
tasaraylılar Günü, Be! Yüz K"!"yd"ler,
Fakat B"r Kalp, B"r Ruhtular”, “Galatasa-
ray’da Çok E#lencel" B"r Toplantı Ya-
pıldı”, “Genç ve $ht"yar Yüzlerce
Galatasaraylı Talebel"k Hatıralarını An-
dılar”, “Yetm"! Ya!ındak" Çocuklar Es"r
Almaca Oynadılar ve Parmaklıklardan
Atlamaya Çalı!tılar.”

Haber ba!lıklarından da anla!ıla-
ca#ı üzere P"lav günler" genç ya!lı bütün
Galatasaraylılar "ç"n çok e#lencel" geç"-
yor, esk" günler, anılar, ya!anmı!lıklar

yâd ed"l"yordu. Bu ves"le "le Tevf"k F"kret Salonu’nda toplanılı-
yor, en ya!lı ve en genç Galatasaraylı "le konuklardan bazıları
konu!malar yapıyorlardı. Bu konu!malarda Ercüment Ekrem,
Ru!en E!ref, Ab"d"n Daver, Cevat Çobanlı Pa!a, uzun b"r süre
en ya!lı mezun olarak konu!malar yapan 1883 senes" mezunu
Ahmet Muhtar Yüreger, Par"s esk" sef"r" Sal"h Mün"r Pa!a, Ke!-
!af Sa"m, Muhtar $sfend"yaro#lu g"b" b"rçok Mektepl", ço#un-
lukla espr"lerle süslü cümleler sarf ederek, Galatasaray’a da"r
h"sler"n" d"le get"r"yorlardı.  

1949 yılının en genç Galatasaraylı mezun konu!masını
yapan Orhan Karavel", günümüzde en ya!lı mezun Galatasaray-
lılar arasında yer alıyor. Galatasaraylılar Derne#"’n"n 2020 $le-
t"!"m Ödülü’nü kazanan Orhan Karavel" y"ne b"r "lk uygulama
olarak, ödülünü sanal ortamda düzenlenen b"r törenle Dernek
Ba!kanımız F"del Berber’den almı!tır. 

P"lav’ın vazgeç"lmezler"nden b"r" de Taks"m’dek" Atatürk
Anıtı’na çelenk konulmasıydı. Sarı-Kırmızı renklerden olu!an
çelenk üzer"nde G.S. har&er" yer alırdı. 
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Galatasaray Hepimizi Do"uran
Sevgili Ana, Galatasaray Pilavı 

Bu Ananın Sütüdür



Galatasaray P!lavı ves!les! !le yapılan konu"malar ve gazete yazıları
gerçekten d!kkate de#er b!r !çer!k ta"ıyordu. Bunlardan bazı örnekler ver-
mek yararlı olacaktır. Örne#!n, Ab!d!n Daver’!n Cumhur!yet Gazetes!
“Hem Nalına Hem Mıhına” kö"es!nde, Galatasaray P!lavı’nın ta"ıdı#ı
yüksek manev! de#er! anlatan satırlarından b!r kısmı "u "ek!lde:  

“Galatasaray’ın P!lavı yalnız m!deler de"!l; ruhlar !ç!n de b!r mana
!fade eder ve bu !fade, b!lhassa ben!m g!b! p!lavla ba#ı ho# olmayanlar !ç!n,
çok daha kuvvetl! ve kıymetl!d!r. Çünkü Galatasaray’ın p!lavında, Halep
ya"ı kokusundan z!yade Galatasaraylılık sevg!s!n!n, ba"ının, arkada#lı"ı-
nın çe#n!s! vardır. Bu p!lav, onu y!yenler! b!rb!r!ne ba"lamı#, sevd!rm!#t!r.
Yalnız Türk!ye’n!n de"!l, dünyanın dört kö#es!ne da"ılmı# olan Galatasa-
raylılar arasındak! duygu ve dü#ünce b!rl!"!n!n ç!mentosu bu p!lavdır. Ga-
latasaray’ın p!lavı Galatasaray arkada#lı"ının t!msal!d!r. 

B!rkaç sene evvel S!l!stre’ye g!tt!"!m zaman, otomob!lden !ner !nmez
Rumen pol!s müdür, halkın, memurların ve pol!sler!n hayret ve tecessüsler!
arasında, boynuma sarılmı#, sonra etrafındak!ler!n merakını !zale !ç!n,
tatlı b!r heyecanla:

- Senelerce Galatasaray’ın P!lavı’nı beraber yed!k, d!ye ba"ırmı#tı. 

Galatasaray’ın p!lavı, Bulgar!stan’ın, Yunan!stan’ın, Romanya’nın, Ar-
navutluk’un, Sırb!stan’ın, Karada"’ın, bütün Balkanların münevverler! ara-
sında, $stanbul’un Hal!ç’! kadar me#hurdur.

Yalnız Balkanlar’da mı? Ya Irak’ta, $ran’da, Sur!ye’de, Mısır’da da öyle-
d!r. Mısır matbuat umum! müdürlü"ünde b!r #ube müdürü görürsünüz k!
saçları a"armı#, b!r Galatasaraylıdır. $ran’ın Ankara sef!r! b!r Galatasaray-
lıdır. Irak’ta, Sur!ye’de müh!m mevk! sah!b! r!cal görürsünüz k! Galatasa-
raylıdır. Çünkü bu Türk mekteb! b!r zamanlar, Balkanlar’ın ve Yakın#ark’ın
Sorbon’u olmu#tu. Galatasaray’da senelerce yan yana okuyan !nsanlar, b!r-
b!rler!n! az çok unutmu# olsalar da, beraberce ka#ık çaldıkları p!lavı asla
unutmamı#lardır.”

Ab!d!n Daver g!b! d!#er b!rçok Galatasaraylının da P!lav’a da!r de#er-
lend!rmeler! olmu"tur. Bazı örnekler vermek gerek!rse, mesela P!lav f!k-
r!n!n öncüler!nden Ercüment Ekrem Galatasaray P!lavı !ç!n "öyle der:

“B!z!m p!lavın b!rçok husus!yetler! vardır. Evvela b!z!m p!lav b!r sem-
boldür. Ufak p!r!nç taneler!n!n, tıpkı Galatasaraylılar g!b! b!rle#!p, besley!c!,
ya#atıcı b!r kül (bütün) hal!ne gelmes! bakımından! 

Bu p!lavda p!r!nç, ya", tuzdan ba#ka 100 gram hays!yet, 100 gram
#eref,% b!r o kadar da ba"lılık ve karde#l!k h!ss! mevcuttur. Bunlar da ancak
Galatasaray bakkal!yes!nden, onun tene&üs ett!"!m!z havasından tem!n
ed!leb!l!r.”% % %

Galatasaraylılar Cem!yet! Ba"kanlarından Ke""af Sa!m’!n P!lav’a da!r
söyled!kler! "öyle: 

“Tenceren!n !ç!nde p!r!nç taneler!, b!rb!rler!ne sıkı surette yapı#mı#tır
ama gene de her b!r! kend! hüv!yet!n! muhafaza eder. $#te b!z Galatasaray-
lılar da böyley!z.”

Galatasaray Kulübünün kurucusu Al! Sam! Yen !ç!n P!lav’ın anlamı
"udur:  
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Tan Gazetesi. 29 Mayıs 1939 

Hürriyet - 13 Mayıs 1968

GALATASARAY HEP!M!Z! DO"URAN SEVG!L! ANA...
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“Galatasaray p!lavı m!dem!ze de"!l, kalb!m!ze g!der.#B!z, bu-
rada b!r manev! Hacca gelm!$ g!b!y!z. B!z çocukluk ruhumuzu terk
edem!yoruz. Burasını ana yurdu b!l!yoruz. Ev!m!z, barkımız satı-
lab!l!r, yanab!l!r, fakat burası öyle de"!ld!r.” 

P!lavların de"!#mez renkler!nden b!r! tambur !d!. 1933 yılında
dönem!n müdürü Tevf!k Bey (Ararat) tamburu kaldırıp z!l uygu-
lamasına geçm!#t! ama Galatasaraylıların gönlü tamburun kaldı-
rılmasına b!r türlü razı olmamı#tı. Bu sebeple P!lav günler!nde
tambur özell!kle çalınmaktaydı. P!lavlardan b!r!nde tambur ses!
yer!ne z!l ses! duyulunca topyekûn b!r !syan had!ses! ya#andı"ını
y!ne gazete haberler!nden ö"ren!yoruz.  

“Tambur %ster!z” ba#lıklı gazete haber!n!n !çer!"! #u #ek!lde:
“O sırada mektebe yen! konulan z!l çaldı. Bu z!l haz!runu konferans
salonuna davet ed!yordu. Fakat z!l!n çalmasıyla, kıyamet!n kop-
ması b!r oldu. Dershaneye tamburla g!r!p çıkmaya alı$mı$ olan esk!
talebeler:

-B!z z!l! tanımayız! Z!lle $uradan $uraya g!tmey!z! Tambur !s-
ter!z, tambur çalınacak! Tambur… Tambur… d!ye tutturdular. 

Bu umum! !syanı bastırmak !ç!n, mekteb!n 35 senel!k tambur-
cusu Ahmet A"a’ya haber gönder!ld!. Ve Ahmet A"a, taktı"ı me$hur,
ananev! ve tar!h! tamburunu gümbürdeterek asay!$! tem!n ett!. Esk!
talebelerden b!r!s!, $apkasını açıp haz!rundan topladı"ı parsayı
Ahmet A"a’ya vererek, !syanı bastırı$ını mükafatlandırdı. Konfe-
rans salonunda, kürsüye evvela mekteb!n en esk! mezunu Ahmet
Muhtar çıktı. Bu ak saçlarına ve sakallarına ra"men, d!p d!k görü-
nen ve d!md!k duran esk! Galatasaraylının mekteptek! numarası
330 mu$. Ve d!plomasını 1883’te, yan! bundan tam 54 sene evvel
almı$: 

-&u anda kend!m! 54 senek! evvelk! talebe zanned!yorum, d!ye
söze ba$ladı. Mekteb!n kurulu$ tar!h!n! herkeste ne$e ve alaka uyan-
dıran nüktel!, sade ve sürükley!c! b!r l!sanla anlattı.”

Bu örneklerde oldu"u g!b!, Galatasaray P!lavı’na de"!nen ga-
zete haberler!nde çok sayıda !lg!nç gel!#meler yer alıyor. Heps!n!n
b!r araya gelmes! !le yakın b!r zamanda k!tabım tamamlanacak.
Em!n!m k! k!tabı okuyan b!rçok Galatasaraylı orada kend!s!nden
çok #ey bulacak. Belk! b!r yakınının, 80 yıl önce mektepte yaptı"ı
b!r konu#ma !le kar#ıla#acak. Galatasaray’da ne çok lakap kulla-
nıldı"ını, aradan yıllar geçse de bu lakapların unutulmadı"ını gö-
recek. Ya#lı ba#lı Galatasaraylıların nasıl çocukla#tıklarını ve
bunun g!b! b!rçok ya#anmı#lı"ı adeta kend! ya#amı# g!b! h!ssede-
cek. 

Senede b!r gün de olsa b!r araya gel!p, esk! günler! yâd etmek,
p!lava ka#ık çalmak, maz!y! canlandırmak, özlem g!dermek, #a-
kala#mak Galatasaraylılık ruhunu ya#atan en öneml! özell!kler
arasında yer alır. 

Galatasaraylılar Derne"!’n!n yayımlayaca"ı k!tabım çıktı"ında
görü#mek üzere, sevg!yle kalın.  

8 Haziran 1938

Milliyet - 12 Mayıs 1968
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TURGAY TUNA (102)

Aramızdak! en kom!k, ama b!r o kadar da en f!lozof oydu.
Bazen !ç!nden çıkamadı"ımız karma#ık durumlarda, b!r fener ı#ı"ı
g!b! bel!r!r, adeta pembe b!r gözlü"ün ardından bakarmı#çasına
b!r hâl çares! bulup, b!zlere moral olurdu. Faruk’un canında ka-
nında spor vardı. Ko#ar, uzun yürür, güzel voleybol oynar, heps!n-
den öte !zc!l!k yapardı. Ama b!r o kadar da bo# ver!r, b!zler g!b!
olduk olmadık #eylere takmaz, aldırmazdı. 10 maddel!k, uluslar-
arası $zc! Töres!n!n, sonradan uyarlanıp eklenm!# “$zc! Aptal De-
"!ld!r” !barel! 11. maddes!, onun güncel
ya#amında, ya#am felsefes!nde vazgeç!lmeyen
b!r düsturdu. Faruk, sınıfında, arkada#ları ara-
sında, çevres!nde çok sev!len b!r!yd!. Boyundan
posundan, b!raz da sa%ı"ından olacak; arkada#-
ları arasındak! lakabı “Hayvan Faruk”tu. Vazge-
ç!lmez kankaları arasında, Oymakba#ı Ohann!k
(Hagopcan), Deveku#u Obası’ndan $zzet (Yalap)
ve Levent (Uysal) ön sa%ardaydılar. 1960’lı yılla-
rın sonlarından 1970’l! yılların sonlarına dek
uzanan dönem, Mekteb-! Sultan!’n!n gelm!# geç-
m!# anlı #anlı tar!h!nde, b!rb!r!nden de"!#!k
olaylara sahne olmu# !lg!nç dönemlerden b!r!n!
olu#turmu#tu. Türk!ye genel!nde ya#anan s!yasal
karma#alar, General De Gaulle’ün okulu z!yaret!,
Muh!tt!n Sandıkçıo"lu dönem!ndek! sıkı e"!t!m
ve d!s!pl!n pol!t!kaları sonucu okulu terk etmek
mecbur!yet!nde kalan b!r yı"ın ö"renc!n!n
dramı, unutulmayan #amata geceler!, rahmetl!
Kemal Suman’ın kaleme aldı"ı “B!tmeyen Mek-
tep”te d!le get!r!len Hababam Sınıfı’na ta# çıkar-
tacak n!tel!ktek! anılar; sporda, müz!kte, b!lg! yarı#malarında
l!seler arası kazanılan #amp!yonluklar ve okulun köklü gelenekle-
r!nden b!r! olan Aslan $zc! Oyma"ı’nın !zc!ler!…

Evet, !zc!l!k o yıllarda, Oymakba#ı Altan Varol’un !dares!nde,
sank! küller!nden yen!den do"mu# g!b! büyük b!r atılım yapmı#;
okulun sport!f ve sosyal etk!nl!kler! arasında en öneml!ler!nden
b!r! olmu#tu. Erg!n $zc! Oca"ı’nın kurulması, ha&a sonu gez!ler!,
kamplar, kurslar, !zc! günler!, bayram törenler!, $stanbul $zc!ler!
arasında organ!ze ed!len yarı#malar ve daha b!rçok etk!nl!k o yıl-
larda Galatasaray $zc!ler!’n!n ses!n! hemen tüm Türk!ye !zc!ler!ne

duyurmu#tu. Okulun renkl! s!malarından $zc! Faruk, ya da b!l!nen
lakabı !le “Hayvan” Faruk, böyles!ne hareketl!, renkl! b!r dönem!n
!zc!ler!ndend!. Ne zaman hang! kampta, hang! gez!de, kar#ımıza
hang! ma"aradan, ya da hang! ta#ın, a"acın arkasından çıkaca"ı
b!l!nmezd!. Sürpr!zlerle dolu b!r !nsandı. Prat!k b!r #ek!lde, her-
kesten önce çadır kurar, baltasıyla b!rkaç dak!ka !ç!nde sa"lam b!r
kütü"ü !k!ye böler, !zc! bıça"ını salladı"ı zaman da h!ç #a#madan
kar#ısındak! a"acın orta yer!ne saplardı. Sank! Baden Powell’!n*

yet!#t!rm!# oldu"u mür!tler!nden b!r! g!b!yd!.
Tab!! b!zler !mren!rd!k onun yaptı"ı !zc!l!"e.
Faruk, okulu b!t!rd!kten sonra da !zc!l!k felsefes!
ve ruhundan kopmadı. Orta Do"u Tekn!k Ün!-
vers!tes!’n!n $#letme Fakültes!’n! kazanmı#, An-
kara’ya g!tm!#, kısa zamanda da ün!vers!ten!n
da"cılık kulübü üyeler! arasında en gözde ele-
manlardan b!r! olmu#tu. Tat!llerde, kend!s! g!b!
da"lara tutkun b!rkaç okul arkada#ı !le çantala-
rını, !pler!n!, kancalarını, kasklarını alıp da"lara
tırmanıyorlardı. 

Faruk, Ortado"u’da !k!nc! yılını okuyordu. Yü-
re"!nde ta#ımaya devam ett!"! !zc!l!k ruhu onu
almı# da"lara çekm!#, tırmanma, z!rveye ula#ma
tutkusu benl!"!n! sarmı#tı, çok sevd!"! b!rkaç
da"cı arkada#ı !le sık sık b!r araya gel!yor, soh-
betler ed!l!yor, planlar yapılıyor, !mkân ve zaman
bulduklarında da da"lara tırmanıyorlardı. 16
N!san 1975 tar!h!nde, ö"renc!ler!n !lan ett!kler!
boykotun ardından rektörlük 28 N!san tar!h!ne

kadar ün!vers!ten!n kapatılma kararını almı#, bu kararın hemen
ardından da, Faruk Suner’!n çok sevd!"! arkada#larından b!r! olan,
Ortado"u Da"cılık Kulübü’nün etk!n üyeler!nden Hasan Akay, fır-
sattan !st!fade da"a çıkmanın tam zamanı oldu"u dü#ünces!yle Fa-
ruk’a haber verm!#, !ved!l!kle aldıkları kararın ardından da N!"de
Alada"lar’dak! Dem!rkazık z!rves!ne tırmanmayı kararla#tırmı#-
lardı. $#te, b!rkaç gün sonra meydana gelecek yürek yakan, el!m
öykü bundan sonra ba#lıyordu. Gel!n, Galatasaraylı $zc! Faruk’u
ve onunla beraber hayata veda eden da"cı arkada#ı Rezzan Ok#ar’ı
kaybett!"!m!z o günler!, o unutulmaz kazayı ya#amı# Hasan
Akay’ın acı dolu anılarından nakledel!m:

!zci Faruk’un Anısına…

Faruk'un okuldaki ilk yılında çekilmi"
vesikalık foto#rafı
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Çı! altında kalan "zci Faruk ve 

sevgili arkada#ı Rezzan Oksar
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“… Bu yazıyı olaydan bu kadar zaman geç-
t!kten sonra yazmam !lk ba"ta bana b!raz saçma
geld!. Ama b!raz da böyle olması gerek!yordu
çünkü yakın b!r tar!he kadar olayı hatırlamak
b!le !stem!yordum. Artık bu konuda f!k!rler!m
sak!nle"t!. Olayı hatırlayı"ım geçm!"te olan
d!#er acı hatıraları hatırlayı"ımdan farksız.
Gerç! bu ben!m "!md!ye kadar ba"ımdan ge-
çenler!n en yıkıcısı ve anlatılmaz derecede
üzücü olanı… Evet çok sevd!#!m da#cılık spo-
runun b!r parçası olarak kabul ett!#!m Faruk
Suner arkada"ımı ve Rezzan Ok"ar’ı kaybedel!
sek!z aya yakın b!r zaman geçt!… Hatıralarım
ben! olayın ba"langıcına, 16 N!san 1975’e sü-
rüklüyor. ODTÜ’nün boykot neden!yle kapa-
tılma haber!n! alınca aklıma !lk gelen da#a
çıkmak oldu. Faruk !le devamlı olarak da#lar-
dan bahseder, nereye ne zaman çıkaca#ımızı
tartı"ırdık. Fakat hep vak!t azlı#ı yüzünden b!r
türlü fırsat olmazdı.

Bu sefer öyle olmadı. Onu gördü#üm
zaman onun da da#a g!tmeye karar verd!#!n!
gözler!n!n gülü"ünden anlamı"tım. Oturup ne-
reye g!dece#!m!z! kararla"tırdık: Dem!rkazık.
Evet, b!r süre önce yaptı#ımız kı" çıkı"ı dene-
mes!nde Dem!rkazık z!rves!ne yakın b!r yerden
dönmü"tük. Bu sefer muhakkak çıkmalıydık.
Arkada"ımız Rezzan’ın da uzun zamandan ber!
da#a g!tmek !sted!#!n! söylüyordu. Faruk ona
haber ver!p gel!p gelemeyece#!n! soralım ded!.
Rezzan’a bu konuyu açtı#ımızda gelmey! çok !s-
ted!#!n! ancak malzemes! olmadı#ını söyled!.
Faruk malzeme bulmakta okulda tek oldu#un-
dan bu mesele kolayca halled!ld!. Ertes! gün
hemen yola çıktık. Dem!rkazık köyüne vardı-
#ımızda Mehmet A#a b!z! çok !y! kar"ıladı.
Rezzan’ı çok sevd!ler. Maalesef köye geld!#!m!z-
den ber! hava bozuktu. Oturup havanın açması
!ç!n !k! gün bekled!k. Üçüncü gün havanın "!d-
det! haf!$em!" ve ya#mur durmu"tu. Da#a çık-
mak !ste#! !le yer!m!zde duramıyorduk. Ne
olursa olsun çıkı"a ba"lamak !st!yorduk. Rez-
zan’ın f!kr!n! sordu#umuzda o da!ma “S!z neye
karar ver!rsen!z ben kabul eder!m.” d!yordu.
Faruk, e#er çıkamazsak döner!z, d!yordu. Ben
!se tam elver!"l! "artlar olmadıkça çıkmak !ste-
m!yordum. Fakat köye kadar gel!p da#a çıkma-
dan dönmek de !stem!yordum. Bunun üzer!ne
Faruk’un f!kr!ne katılıp çıkı"a karar verd!k. 

19 N!san geces! saat 22.00’de Dem!rkazık
köyünden ayrıldık. %lk ba"larda her "ey !y! g!d!-
yordu. Köyden ayrıldıktan !k! saat sonra çar"a-
#ın (ufak ta"lardan olu"an yamaç) ba"ına
gelm!"t!k. B!r ara z!rvedek! bulutlar sıyrıldı ve
da#, ay ı"ı#ında parlayan karlar !le çek!c! b!r
mücevher g!b! kar"ımıza çıktı. Sank! b!ze
“hayd! gel!n, yücel!#!me sah!p olun” der g!b!yd!.

"ZC" FARUK’UN ANISINA…

Demirkazık'ta meydana gelen elim olayın acı haberi  

Aramızda en komik, ama bir o kadar da en $lozofumuz oydu.
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O anda duydu!um mutlulu!u saklayama-
dım ve arkama dönüp “"u anda benden
mutlu k#mse yoktur.” ded#m. Rezzan,
“Hayır var, ben#m!” ded#. Gülü$tük…

Z#rveye g#den bo!azın d#b#ndek# vad#ye
#nerken Faruk çok d#kkatl# davranıyordu.
Ben #se Faruk’un on be$ dak#ka harcadı!ı
yerden b#r dak#kada adeta yuvarlanarak #n-
m#$t#m. Rezzan emn#yetle #nd#kten sonra
Faruk’u bekled#k. N#hayet o da yanımıza
geld#. Bulu$tu!umuz yer baya!ı d#kt# ve kar
çok der#nd#. Her an b#r kayma olaca!ını
söyley#p çok d#kkatl# olmasını Rezzan’a ha-
tırlatıyordum. Ben önden g#d#p #p #le onları
emn#yete aldım. Kısa b#r müddet sonra bo-
!azın d#b#ne vardık… Artık z#rve h#zasına
gelm#$t#k ve ger#ye sadece #nce b#r boyun
kalmı$tı. Boynun b#r tarafı çok d#k olan
kuzey yüzü d#!er tarafı da güney yüzü #d#.
Bu $artlar altında Rezzan ve Faruk z#rveye
g#tmen#n gereks#z oldu!unu gayem#ze ula$-
tı!ımızı dü$ündüler. Ben #se y#ne de z#rveye
g#tmek #st#yordum. Onları orada bırakıp
tek ba$ıma yola koyuldum. En azından def-
tere çıktı!ımızın #spatı olan b#r #mza atmak
#st#yordum. Fakat b#r müddet sonra yan geç#$ yapmam gerekt# ve
kayalar tehl#kel# b#r $ek#lde buzlu ve kaygandı. Yalnız oldu!um #ç#n
ve emn#yet bulunmadı!ı #ç#n $ansımı daha fazla zorlamak #steme-
d#m, ger# dönmeye karar verd#m. De%ere #mza atmanın bu kadar
öneml# olmadı!ına kend#m# #nandırdım, nasıl olsa z#rve yüksek-
l#!#ne er#$m#$t#k zaten… On be$, y#rm# dak#ka kadar d#nlen#p dön-
meye karar verd#k. &n#$ çok süratl# oldu. Adeta ko$arcasına b#r an
önce köye varıp Mehmet A!a’nın ev#nde, soba ba$ında sıcak çorba
#çmey# hayal ed#yordum… B#r ara vad# gen#$ler g#b# oldu. Sev#n-
d#m. Hep batı tarafına #nd#!#m#z# sonunda Sokollu Pınar tarafına
#nece!#m#z# zanned#yordum. Fakat b#r müddet sonra vad# tekrar
daralmaya ve etrafımızı d#k kayalar almaya ba$layınca end#$em
arttı. Sonunda bazı yerlerden zorlukla #nd#k ve d#k b#r bo!aza var-
dık. Hava #y#ce karardı!ından bo!azın devamı görünmüyordu.
Hep#m#z yorgunluktan ve so!uktan çok b#tk#n b#r halde #d#k. Hava
#y#ce kararmı$tı. Ben bulundu!umuz yerden batı yüzüne geçmek
#ç#n uygun b#r yer arıyor, b#raz önden g#derek onlara yol göster#-
yordum. Aramızda 15-20 metre kadar b#r mesafe vardı. Tam bu
sırada yukarıdan gelen b#r patlama duydum. Korkuyla arkama
baktım. Onlar da oldukları yerde donakalmı$lardı. Bana ne oldu-
!unu sorar g#b# bakıyorlardı. Önüme bakmaya fırsat bulamadan
büyük b#r hı$ırtı duydum ve gö!süme çarpan kar sel# #le ger#s#n
ger#ye yuvarlandım. O anda herhalde sonumuzun geld#!#n# dü-
$ündü!ümü hatırlıyorum. Kulaklarımda unutamadı!ım b#r
u!ultu, kar sel# #le a$a!ı do!ru akarken b#r an kend#m# bo$lukta
h#ssett#m, sonra yere dü$ü$, tekrar bo$luk sonra b#r çarpma ve ka-
ranlık… (kend#m# kaybetm#$#m)… N#hayet yüzüme ya!an karı
h#ssederek gözler#m# açtım. &lk önce nerede oldu!umu ve ne yap-
tı!ımı kes#n olarak #drak edemed#m. Yava$ yava$ z#hn#m aydın-
landı ve olayları hatırlamaya ba$ladım. Hemen aklıma #lk gelen
Faruk ve Rezzan oldu… Artık gece tam anlamıyla bastırmı$tı. Et-
rafımda h#çb#r $ey görünmüyordu sadece yüzüme vuran kar tane-
ler#n# h#ssed#yordum. Düdü!ümü çıkarıp var gücümle çaldım.

Onlar #le #rt#bat kurmaya çalı$tım. Sa! gö-
zümün altında der#n b#r yara açılmı$tı.
Neyse k# kanlar so!uktan donmu$ ve ka-
nama durmu$tu… B#r üm#t #le tekrar
düdük çalmaya ba$ladım ve etrafıma ba-
kındım. Onlara a#t h#çb#r #z göremed#m…
Köye g#d#p yardım toplamaya g#tm#$ olma-
lılar d#ye dü$ündüm. Onlara yet#$mel#y-
d#m… S#s hala etrafı görmeme engel
oluyordu. Ko$arcasına #nmeye ba$ladım.
Yürüdü!üm her yer gece dü$en çı!lar #le
kaplı #d#. Faruk #le Rezzan’ın bu çı!lar al-
tında kalmı$ olmaları f#kr# ben# çok korku-
tuyordu. Buna #nanmak b#le #stem#yordum.
Görü$ mesafes# çok azdı… B#r ara uzakta
#k# karaltı gördü!ümde ba!ırıp ça!ırıp yan-
larına ko$uyordum. Ancak yanına gel#p
bunların b#rer kayadan #baret oldu!unu gö-
rünce büyük b#r hayal kırıklı!ına kapılıyor-
dum. Bu hayal kırıklı!ı b#rkaç kez
tekrarlandıktan sonra n#hayet s#s azalmaya
ve etraf görünmeye ba$ladı. Uzaktan ova ve
Dem#rkazık köyü göründü. Mücadeley# ka-
zanmı$tım. "#md# Faruk ve Rezzan’ı kucak-
lamak #ç#n köye ko$maktan ba$ka yapılacak
b#r $ey yoktu. Sank# onların köyde ben#

bekler olduklarına kes#n b#r $ek#lde #nanmı$tım. Köye yakla$ınca
Mehmet A!a’nın o!lu ben# kar$ıladı. Ona Rezzan #le Faruk’un gel#p
gelmed#kler#n# hemen sordum. Ne yazık k# cevabı “hayır” oldu. Bu
cevap, ben#m o ana kadar bozmamaya çalı$tı!ım moral#m# tama-
men yok ett#. Ama y#ne de benden sonra gelecekler#n#n üm#d#n#
kaybetmek #stemed#m. Sonra d#!er köy sak#nler# geld# ve onlara
olayı anlattım. Daha sonra kasabaya g#d#p durumu kaymakama
anlattım. Bundan sonrak# gel#$meler# ODTÜ da!cılık kulübündek#
arkada$lar #le ya$adık. Onlar her $ey# bırakıp b#r an önce yanıma
gel#p arama ve kurtarma çalı$malarına katıldılar. Ancak bu ara-
malar da sonuç vermed# ve onların buz altında kalan cesetler#n#
ancak b#r ay sonra bulab#ld#k.

Olayın etk#s#nden uzun b#r süre kurtulamadım. "#md# her $ey
geçm#$te kalan acı b#r hatıra. Bu olay #k# hayata mal oldu. Ne yazık
k# üzülmek onları ger# get#rm#yor. Rezzan ve Faruk’u #ç#m#zde ya-
$atmak, hatıralarını belle!#m#zden çıkarmamak yapab#lece!#m#z
tek $ey.”

Hasan Akay - 3 Aralık 1975

D#le kolay, sevg#l# karde$#m#z Faruk’u y#t#rd#!#m#zden bu yana,
aradan tam 46 yıl geçt#; ama o kom#k, f#lozof bakı$larıyla b#z
dönem karde$ler#n#n, #zc#ler#n gönlünde hâlâ ya$ıyor. Onun ya$a-
mında #zc#l#k, hayatını noktalamı$ oldu!u Alada!lar’a kadar
devam ett#. Galatasaray &zc#ler# tar#h#nde Abdurrahman Roben-
son, Ke$$af Memduh, &zc# Cah#t, &zc# Vedat’tan sonra b#z#m Faruk
Suner’#m#z, be$#nc# #zc# $eh#d#m#z oldu. Can arkada$ı Rezzan
Ok$ar #le ı$ıklar #ç#nde uyusun. O el#m kazadan sonra da, Dem#r-
kazık’tak# 3695 rakımlı z#rven#n adı Suner Tepes# olarak adlandı-
rıldı.                     
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Lise yıllarında Faruk Suner
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KAYBETT !KLER !M !Z

Nejat Hürba! : 1950 Yılı Mezunu
Meva Üsküdarlı : 111 Devresi          

Umut Göker : 123 Devresi 
Necmettin Gökçe : 1941 Yılı Mezunu

Nahit Küçük : 1951 Yılı Mezunu
Güzin Simla Oran : 131 Devresi     

"evki Pekin : 1956 Yılı Mezunu
Yurtsever Hürba! : 1954 Yılı Mezunu
Ali K. Kaptano#lu : 1952 Yılı Mezunu

Baran Ça#a : 1953 Yılı Mezunu
A. Hayri Ebussuuto#lu : 1950 Yılı Mezunu

OnurSaykan : 1962 Yılı Mezunu
Adnan Kanatlı : 103 Devresi 

Haluk Hacalo#lu : 105 Devresi           
Orhan Gürsoy : 1955 Yılı Mezunu

Yener Selimo#lu : 1949 Yılı Mezunu
Levent Ünsal : 118 Devresi 

TufanYunus Bener : 1960 Yılı Mezunu
Kerem Özer : 121 Devresi     

Oktay Sunata : 1961 Yılı Mezunu
Nazmi Tanju Türegün : 1962 Yılı Mezunu

Yüksel $zzet Ba!er : 1953 Yılı Mezunu
Metin Olgaç : 1957 Yılı Mezunu

Mustafa O. Sato#lu : 149 Devresi     
Turhan Fırat : 1957 Yılı Mezunu

Rauf Akün : 1943 Yılı Mezunu
Selçuk M. Gürbüz : 1964 Yılı Mezunu

Bilgin Aral : 1954 Yılı Mezunu
Aykut Akıncılar : 1959 Yılı Mezunu

Aykut Vahit Ergil : 1959 Yılı Mezunu
Algun Ödüklüo#lu : 1961 Yılı Mezunu

M. Sururi Özkılıç : 107 Devresi         
Nejat "ahin Kaçel : 1962 Yılı Mezunu
B. Serdar Akman : 107 Devresi 

Sava! Manço : 1961 Yılı Mezunu
Osman Yücesan : 1947 Yılı Mezunu

Handan Öztop : 112 Devresi
Semih Güneken : 1950 Yılı Mezunu

Yüksel Toksoy : 1957 Yılı Mezunu 
Emin Darendeliler : 106 Devresi

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         

S. Aydın Birsen : 113 Devresi           
E. Osman Gökçeler : 1945 Yılı Mezunu
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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

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 : 99 Devresi 

Hamdi Barı!tıran : 1965 Yılı Mezunu
Taluy Emil : 119 Devresi

Ali Münip Akçakaya : 1966 Yılı Mezunu 
Timur Selçuk : 1963 Yılı Mezunu 

Metin Palandüz : 1954 Yılı Mezunu
Koray Berkmen : 112 Devresi   

Ali Gündüz : 1967 Yılı Mezunu  
Ümit Se"men : 107 Devresi   
Nuri Ersuvar : 1962 Yılı Mezunu   
Ertan Karasu : 89 Devresi   

Taner Saka : 1956 Yılı Mezunu  
Turgut Gökçe : 101 Devresi  

Demir Berbero"lu : 104 Devresi 
Osman T. Özkun : 98 Devresi  

Hilmi Ural Gür : 93 Devresi 
Deniz Büçkün : 149 Devresi

Mehmet S. Gürer : 1960 Yılı Mezunu   
Ahmet U"ur Yılmaz : 111 Devresi

Talat Köseo"lu : 1952 Yılı Mezunu  
Tunç Gider : 111 Devresi  
Yücel Karul : 1965 Yılı Mezunu  

U"ur Ok : 102 Devresi  
Mehmet S. Dicleli : 101 Devresi  

#smet Kamil Karagülle : 103 Devresi  
Sava! Özgönenç : 96 Devresi   
Güngör U"urlu : 1952 Yılı Mezunu

Arif #zzet Ziyao"lu : 99 Devresi  
Erhan Kele!o"lu : 1961 Yılı Mezunu  
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!ZZEDD!N ÇALI"LAR (115)

Ulusal graf!k tasarım tar!h!m!zde adı anıl-
mayan b!r !sm!n ç!zd!"! logo, b!rçok özell!-
"!yle dönem!n arma ve amblemler!nden
ayrılıyor. Yüz yıla yakla#an geçm!#!ne kar#ın
yaratıcısının b!l!n!yor olması b!le ba#lı ba-
#ına ayırt ed!c! b!r özell!k sayılır. Arkasında
yatan öykü de cabası.

1905 do"umlu, 74 okul numarasıyla Mekteb! Sultan!’ye g!rm!#,
1925’te yen! !sm!yle Galatasaray L!ses!’nden mezun olmu# bu
del!kanlı Ayetullah Em!n.1 Okula babası aracılı"ıyla g!rm!# ol-
malı; çünkü Mehmet Em!n Bey de aynı tar!hlerde Türkçe ö"-
retmen! olarak görev yapıyor. Aklı ba#ında b!r çocuk ve resme
özel yetene"! var.2 B!r de$er! ha$alık derg! olarak düzenley!p
elden ele gezd!rerek okur avlaması da öne çıkan özell!"!. Sınıf
arkada#larından Suat Fa!k Ba#ar ona da!r anımsadıklarını #öyle
yazmı#: 

“Sene 1923. O yıl b!z l!se b!r!nc! sını"aydık. Arkada#larımızdan
Ayetullah !le sıra arkada#ı $!nas! [Ra#!t] her ha"a Kara Ked! mec-
muasını ne#rederlerd!. Ayetullah b!r yandan gazetes!n!n yazıla-
rını tem!ze çekerken b!r yandan da sah!feler!n!, b!lhassa kapak
vaz!fes!n! gören !lk sah!fes!n! süslerd!.” 3 [Res!mler 1-4]

Galatasaray’dak! ya#amı kayıt altına alan tek nüsha el yazması
Kara Ked!’n!n4 !k! c!ld! Galatasaray Müzes!5 koleks!yonunda
bulunuyor. %çer!"!nde okul hayatından h!kâyeler, yatakhane anı-
ları, ya#anan öneml! olaylar, Beyo"lu ve %stanbul’a da!r haberler,
#!!rden t!yatroya edeb! met!nler, kar!katürler ve spor yorumları
var.6 Yaratıcısı, derg!n!n gelece"!ne da!r #öyle b!r not da dü#mü#:

“Az!z kar!ler… $u okudu%unuz Kara Ked!ler!n her b!r!s! ned!r?
b!l!yor musunuz!.. Ben bunlara tatlı maz!ye b!rer !nc! tanes! g!b!
gömülen hatıratımızdır d!yorum… Bunlardan hep!m!z mütelez-
z!z oluruz… Bunlar hep!m!z! memnun eder… Güler!z… &ç!ndek!
bazı hak!katlere de… hatalara da güler!z… Fakat b!l!yor musu-
nuz bunlar sonra hep!m!z! a%latacak… A%latmazsa b!le mahzun

edecek… […] Onun !ç!n, az!z kar!ler, Kara Ked!ler! üzmey!n…
D!kkat ed!n k! yırtılmasınlar… &nc!nmes!nler… Günler geçt!kçe
bu yavru Ked!ler büyüyecek… Büyüyecek… C!ltlenecek… Kütüp-
hanede saklanacak… Artık orada da duramayacak… Çünkü !h-
t!yarlayacak… Mahfazalar !ç!ne g!recek… Ve en mutena yerlerde
saklanacak… Sonra… Sonra üzülmes!n, hırpalanmasın d!ye
ancak senede b!r defa z!yaret olunacak.” 7

Kara Ked!’dek! kar!katür ve !llüstrasyonlar Ayetullah Em!n’!n
daha ö"renc!l!k yıllarındak! ç!zerl!k yetk!nl!"!n!, m!zanpajları
!se dönem!n dey!#!yle “parlak b!r muharr!r” adayı oldu"unu
göster!yor; ama eser!n önem! bunlarla sınırlı de"!l. Kara Ked!

Galatasaray logosunun görüldü"ü !lk mecra olarak b!l!n!yor.
Suat Fa!k Ba#ar da bunu #u cümleler!yle onaylıyor:

“B!r defasında kapakta hep!m!z bas!t fakat zar!f ç!z!lm!# b!r
‘gayın’ !le ‘s!n’ gördük. Kırmızı gayın !ç!ne sarı s!n oturtulmu#tu.
Hendesî [geometr!k] ç!zg!ler ve muayyen [bel!rlenm!#] ölçülerle

Logonun Hendesî Çizgileri ve
Muayyen Ölçüleri 

4
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ç!z!lm!" bu "ek!l, kulübümüzün ve bütün Galatasaraylılı#ın ve
Galatasaray’ın remz! [g!zl! !"aret!] olacaktı.” 

De!erdek" ç"z"m"n resm" logo olma a#amasına nasıl geçt"$"ne
da"r anılar çok net de$"l. Y"ne de kulübün b"r genel kurul top-
lantısında nasıl karar alındı$ına da"r anlatılar var. Galatasa-
ray’da bugünkü anlamda seç"ml" kulüp genel kurul toplantıları
1919 yılında ba#ladı. 1923 yılında l"sen"n res"m atölyes"nde
"lk" 23 Mart, "k"nc"s" 20 Haz"ran günü olmak üzere "k" genel
kurul toplantısı yapıldı.8 Suat Fa"k Ba#ar’a göre oldukça hara-
retl" geçen bu genel kurullardan b"r"nde Dr. Namık (Canko)
#öyle b"r tekl"!e bulundu: 

“Arkada"lar, $!nas! Ra"!t karde"!m!z kongrem!ze b!r rozet get!r-
m!". Kulübümüzün remz! ve rozet!m!z!n "ekl! olarak kabul ed!l-
mes!n! r!ca ed!yorum.” 

Ardından da büyük b"r res"m kâ$ıdı üzer"nde gayın ve s"n ç"-
z"m"n" göster"yor ve tekl"f alkı#larla kabul ed"l"yor. Logonun
"lk ç"z"m" oldu$u sanılan, "k" kara ked" f"gürünün de #ekl"n or-
tasında yer buldu$u derg" kapa$ındak" tar"h, "lg"nç b"r du-
ruma "#aret ed"yor. De!er"n o sayfası 20 Haz"ran 1923 tar"h"n"
ta#ıdı$ına göre söz konusu genel kurul 23 Mart günkü toplantı
olmamalı. Dolayısıyla bu tar"h, o sayının elden ele dola#maya
ba#ladı$ı günün genel kurulda yaratıcısının orta$ı tarafından
resm"le#t"r"ld"$" gün oldu$unu göster"yor [Res!m 5]. B"r ba#ka
de!erde de logonun "ç"nde “Em"n” "mzasının okundu$u, üze-
r"nde st"l"ze b"r kal"graf" (k"#"sel anlamında “ferd"” d"ye oku-
nuyor) bulunan hal" var [Res!m 6]. %k"s" arasındak" öneml"
fark "se har&er"n renk de$"#t"rm"# olması. S"n, yan" S harf" h"ç
olmadı$ı #ek"lde sarı yer"ne kırmızı ç"z"lm"#.
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Kara Ked!’lerden b!r!n!n son sayfasında y!ne Ayetullah Em!n
tarafından logonun Lat!n har"er!ne uyarlanmı#, moza!kl!
vers!yonu yapı#ık [Res!m 7]. Altındak! !mzanın tar!h! 1929.
Buna dayanarak günümüzdek! logonun Harf Devr!m! son-
rasında kullanıldı$ı varsayılıyor. Kulübün resm! s!tes!ndek!
anlatım da böyle d!yor. Oysa !k! logonun aynı anda kullanıl-
dı$ını, yan! G’n!n üst ucu farklı olsa da 1927 önces!nde de
Lat!n har"! logolu anı nesneler! üret!lmes!nden anlayab!l!yo-
ruz [Res!m 8].  

Geçt!$!m!z aylarda Doç. Dr. Ça$lar Den!z b!r sosyal medya
mesajında #öyle d!yordu: “Galatasaray amblem!n!n kayna"ını
hep merak etm!#t!m. Bu kadar akılda kalıcı, vurucu ve Harf
Devr!m!’ne ra"men formunu koruyarak devam eden b!r am-
blem nasıl bulunmu# olab!l!rd!? Me"er, yazma En’amların me#-
hur b!r !st!f!nden alınmı#.” Payla#tı$ı üç !lâ dört yüz yıllık el
yazması görseller! de Ayetullah Em!n’!n muhtemel es!n kay-
na$ına, b!r bakıma da erken b!r postmodern logo tasarımına
!#aret eden b!r ke#!f sayılmalı [Res!m 9]. 

Çok daha önce, Galatasaray’ın kurulu# yıllarında (1905-1906)
da b!r kurumsal k!ml!k !mges!ne !ht!yaç duyulmu# ve b!r kar-
tal !mges! ben!msenm!#t!. 9 Fakat 1907’den !t!baren çek!lm!#
foto$ra"arda, formalarda k!#!sel terc!h olarak GS ve FC (Fo-
otball Club) !#lemeler!ne rastlanıyor ve kurumsal b!r tutuma
rastlanmıyor [Res!mler 10-12]. Ayetullah Em!n’!n eser!n!n
etk!s!n!n gözlemlend!$! 1923-1930 yıllarında !se gerek okul
gerek kulübün evraklarında, ö$renc! ün!formalarında, sporcu
formalarında, takım "amalarında, davet!yelerde gayın ve s!n
kullanılıyor [Res!mler 13-18]. Bu durum tasarımcıyı çe#!tl!
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vers!yonlar üretmeye !tm!" görünüyor. Özell!kle logoya kuru-
lu" tar!h! eklenmes! ve Lat!n har#er!yle G ve S’ye geç!" süre-
c!ndek! rev!zyonlarla, logonun o “hendesî ç!zg!ler!” ve
“muayyen ölçüler!” öncel!kle spor kulübü tarafından kayda
geç!r!l!yor. Ayetullah Em!n’!n logo tasarımcısı olarak c!dd!ye
alınmasını gerekt!ren belge de bu tar!hs!z ç!z!m [Res!m 19]. 

Galatasaray L!ses! sonrak! yıllar boyunca aynı logonun tar!h
eklemek !ç!n gen!"let!lm!" hal!n! de$!l, har#er!n s!metr!k dur-
du$u vers!yonunu kullanıyor. Bugün bu logoyu resmen kul-
lanma hakkına sah!p vakıf, mezun derne$!, ö$ret!m kurumu
g!b! y!rm! üç kurulu" aynı tavrı sürdürüyor. Spor kulübü !le
d!$er Galatasaray kurumlarının logosu arasındak! fark da o
gen!"l!kten !baret. [Res!m 20]. 

Üstadın graf!k tar!h!ne geçememes!n!n sebeb! !se ya"am öy-
küsünün çok kısa sürmes! olsa gerek. 1926’da l!seden mezun
olduktan sonra Tıbb!ye’ye g!rm!". Doktor çıktıktan !k! ay
sonra da y!rm! altı ya"ında hayatını kaybetm!" [Res!m 21].  10

Tar!he dü"ülmes! gereken b!r kayıt daha var: Ölümünden b!r
yıl kadar sonra babası ve hocası Mehmet Em!n, evdek! Kara
Ked! c!ltler!n! duygusal b!r mektup e"l!$!nde Galatasaray L!-
ses! kütüphanes!ne ba$ı"lamasa, bu yazı da yazılamazdı.

1 Tahs!n Berküren, Galatasaray L!sel! P!lava Ka"ık Atanlar 1868-2006 C!lt I.
2 Suat Aray, B!r Galatasaraylının Hatıraları, TCDD Basımev!, 1959 #zm!r.
3 “Galatasaray Amblem!” ba"lıklı anon!m kayıt, Galatasaray Müzes!.
4 Derg!n!n !çer!$!ne da!r daha ayrıntılı b!lg! !ç!n: Gayr!resm! Futbol Tar!h!,
Mehmet %enol, Mund! K!tap, 2020 #stanbul.
5 Galatasaray Ün!vers!tes! Kültür ve Sanat Merkez! bünyes!nde, Esk! Beyo$lu
Postanes!’nde bulunan kurumsal kalıcı serg! ve ar"!v b!nası.
6 Batıya Açılan Pencere – Galatasaray L!ses!’n!n 150 Yılı 1868-2018 (Yayına
hazırlayan #zzedd!n Çalı"lar) Serg! Katalo$u, #stanbul Ara"tırmaları Enst!tüsü
Yayınları, 2018 #stanbul.
7 Transkr!ps!yon: Furkan #nan 
8 Kemal Onar, Galatasaray’da Genel Kurullar Ba"kanlar Yönet!m Kurulları,
k!"!sel yayın, 1999.
9 Mel!h %abano$lu, Kurulu": Mekteb-! Sultan!’den Galatasaray Spor Kulübü’ne
Türk!ye’de Futbolun Erken Ça$ı (1904-1907), Vakı&ank Kültür Yayınları, 2018
#stanbul.
10 Gayr!resm! Futbol Tar!h!, Mehmet %enol, Mund! K!tap, 2020 #stanbul.
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KENAN Ç!ZER ERÇEL (101) !LE RÖPORTAJ 

BERK KUTENG!N (123)
— Sanat e!"t"m"n"z"n detayları ned"r, nasıl ba#ladı?
KENAN Ç!ZER ERÇEL (101)
— Hatırladı!ım "lk res"mler"m daha do!rusu ç"z"mler"m subay
olan babamın kı#ladan get"rd"!" asker" dokümanlardan kaydet-
t"!"m, Jemse (GMC) top, tank s"lüetler" "d", belk" de b"l"nçal-
tında graf"k sevg"s"n" bu s"yah-beyaz prof"ller olu#turdu. Daha
sonraları "lkokulda yetene!"m" fark eden ö!retmenler"m 3. sı-
nı$an "t"baren derslerle "lg"l" tüm #emaları renkl" tebe#"rlerle
bana ç"zd"rd"ler. Devamlı kara tahtada ç"z-
meye ba#ladım, öyle k" sıramın yer"n" unut-
tum.

BK — $lkokul yıllarında Esk"#eh"r’de "lk
serg"n"z" açtınız, s"z" "lk k"m ke#fett" ve
destekled"? 
KÇE — Resme "lk c"dd" yakla#ımım, 3. sı-
nı$a arkada#ım olan %ule’n"n ben" annes"
"le tanı#tırması "le ba#ladı. Ö!retmenl"!"
kend" "ste!" "le terk etm"# ve Esk"#eh"r’de
1950’l" yıllarda kurulmu# Kab"l"yetl" Ço-
cukları Koruma Derne!"’n"n ba#kanlı!ına
seç"lm"# manev" annem Mal"ke Gültek"n’"n
ev"nde tekn"k deste!" "le yaptı!ım res"m-
lerle Esk"#eh"r’de "lk serg"m" açtım. Sanay"
ve T"caret Odası toplantı salonundak" serg"
çok "lg" gördü. Val", Emn"yet Müdürü, M"ll"
E!"t"m Müdürü ve zamanın "kt"dardak" De-
mokrat"k Part"’s"n"n "k" ünlü m"lletvek"l"
serg"m" #ere&end"rd"ler ve hed"yeler verd"-
ler. Serg"n"n get"rd"!" "lg" "le Dernek’e b"r "lkokulun konferans
salonu ve d"!er okullardan 50 yetenekl" ö!renc" ver"ld". Dernek
arka arkaya serg"ler açtı ve mehter takımı kuruldu. Esk"#eh"r
bölge ve 'stanbul gazeteler" haberler yapmaya ba#ladı, Türk"ye’de
alanında "lk ve tekt". 

Serg" olayı Ankara’ya ta#ındı, b"r kamu kurulu#unun konfe-
rans salonunda açılan serg"ye bu sefer bakanlar ve komutanlar

da geld", y"ne basın çok "lg" gösterd" ve kader"m bu serg"de ta-
mamen farklı b"r yöne kaydı. Yıl 1960’tı ve ben "lkokulu b"t"r"-
yordum.

BK — Devlet bursu olayı nasıl ba#ladı? 
KÇE — Serg"dek" öneml" olay, zamanın Fransa Ba#konsolosu,
40 ya#ıtım "ç"nde, en çok ben"m res"mler"m" be!enm"# ve Ma-
l"ke Hanım’a ben"m "ç"n Fransa’da burs tekl"f etm"#. Bunu duyan
ve o sırada serg"de bulunan zamanın Güzel Sanatlar Müdürü

Hac"r D"kmen Bey de m"ll"yetç" b"r tavırla,
“b"z çocu!umuzu e!"teb"l"r"z” d"yerek a!ır-
lı!ını koymu#. Mal"ke Hanım’ın ve o sırada
serg"de olan babamın onayı "le 'd"l B"ret 
ablamızın ke#fed"lmes" "le hazırlanan 6660
sayılı “Har"ka Çocuklar Kanunu” kapsa-
mında üç ay sonra 'stanbul’da özel b"r "m-
t"hanla devlet bursunu kazandım. Benden
önce bu bursu kazanan bazı çocukların ba-
#arısız olması neden"yle bende yen" b"r s"s-
tem denend". Gönder"lece!"m Fransa’da 
d"l konusunda zorluk çekmemem "ç"n 
Galatasaray L"ses"’nde en az "k" sene oku-
mama ve aynı süreçte Güzel Sanatlar Aka-
dem"s"’nde hoca olan Prof. Sabr" Berkel’den
akadem"k res"m dersler" almama karar ve-
r"ld". Böylece Türk"ye’de "lk defa hem orta
hem yüksek e!"t"m alan çocuk oldum. Bun-
dan sonra "k" kız karde# daha aynı #ek"lde
e!"t"ld". 1961 yılında, 11 ya#ımda hayatımın
en zor dönem"n" ya#amaya ba#ladım. Gala-

tasaray L"ses" zaten zor b"r okuldu, ben üstüne 19-20 ya#ındak"
büyükler"m"n gördü!ü res"m dersler"n" almaya ba#ladım. Aka-
dem"’dek" bütün heykeller"n resm"n" yaptı!ım g"b" orta 2’dey-
ken, 14 ya#larımda, canlı çıplak kadın ve erkek modellerden,
hocamın Levent’tek" ev"nde, res"mler"n" yapmaya ba#ladım. 

Adımız b"r kere har"ka çocu!a çıkınca herkes benden "nsan-
üstü ba#arı beklemeye ba#ladı. Ortaokulda bütün ö!retmenle-
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“Sanatın en önemli ön "artı 
beceri de#il, hayal gücü ve 

cesaret.”



r!m benden 8-9’luk notlar bekl!yor, Prof. Hocam çok daha yük-
sek performans !st!yordu. Hâlbuk! ben sadece res!mde yetenekl!
b!r “çocuktum”.

BK — Galatasaray L!ses!’nde !lk yıllar nasıl geçt!, res!m e"!-
t!m! nasıldı, Galatasaray’ın res!m sanatınızın gel!#!m!ndek!
yer! ned!r? 
KÇE — Galatasaray’dak! günler!m çok zordu. Çok sevd!"!m an-
nemden ve 4 karde#!mden kopup yatılı olarak gurbet! ya#arken
b!r tara$an dersler !le ba# etmeye çalı#ıyor b!r tara$an tüm tat!l
günler!mde !lk seneler Fındıklı’da Akadem!’de, orta !k!den !t!-
baren Levent’tek! evde, res!m çalı#malarımı sürdürüyordum.
Tat!l yoktu, d!nlenme yoktu, e"lence yoktu. Etütlerde, tene%üs-
lerde arkada#larımın !z!n günler!nde yaptıkları !mrenerek d!n-
ley!p, !ç!n !ç!n !syan ed!yordum. Tevf!k F!kret Salonu’ndak!
Durul Gence, Mo"ollar, Cem Karaca ve n!ce konserler! kaçır-
dım. Üst balkonda, arkada#larımın Dame de S!on, &talyan L!ses!,
Alman L!ses!’ndek! 'örtler! !le ya#adıkları tecrübeler! masal g!b!
d!nled!m. Ömer Sümer Hoca’nın res!m ve !# atölyes!n!n b!r
anahtarı da bendeyd! ama arkada#larımın hızlı esk!zler!n! yap-
maktan ba#ka b!r !#!me yaramıyordu ve arkada#larım ben! çok
kıskanıyordu. M!llet Hababam Sınıfı modunda ya#arken ben
el!mdek! !mkânları kullanamıyordum (!).

Ha$ada b!r, 45 dak!kalık res!m dersler!nde de o zamank!
res!m ö"retmen!m!z Kemal Zeren’e as!stanlık yapıyordum. Aka-

dem! çalı#malarının yanında bana çok sıradan gel!yordu. 
Ortaokul dönem!nde Galatasaray L!ses!’ndek! tek e"lencem

s!nemaydı ve pazar günler! meraklı arkada#lar b!rb!r!m!ze b!let
aldırıp ö"leden sonra 3 f!lm !zley!p b!rb!r!m!ze anlatıyorduk. S!-
nema !le de#arj olma keyf!m hâlâ devam ed!yor.

BK — Galatasaray L!ses! sonrası !lk atölye, askerl!k, 
Ca"alo"lu yılları nasıldı?
KÇE — Galatasaray’da orta kısmın b!t!m!nde 2’nc! hocam Prof.
Cemal Tollu’nun tekl!f! !le res!m e"!t!m!me a"ırlık vermek !ç!n
l!seye Kabata# L!ses!’nde devam ett!m, programda fazla de"!#!k-
l!k olmadı. Bu arada her sene ben!m !ç!n 2 hocadan olu#turul-
mu# b!r kuruldan devam onayı aldım. L!se 2’deyken !lk defa
kurulumla tanı#tım ve Fransa’ya gönder!lme kararım n!hayet
açıklandı. Aslında bu karar orta 2’de !ken alınmı#tı ama babamın
benc!lce refakat ısrarı, buna kar#ı akadem!k e"!t!m!me zarar
veren programa ters dü#en uyumsuz hareketler! !le gönder!l-
mem askıya alınmı#tı. Bu arada ben 18 ya#ıma gelm!# ve kend!
ba#ıma karar verme yetk!s!ne hak kazanmı#tım, kurulun #artla-
rını kabul etmeme ve alınan olumlu karara ra"men bursum 3 ay
sonra sonlandırıldı ve ben kend! !mkânlarımla Kabata# L!ses!’n!
b!t!rd!m. B!r buçuk sene Esk!#eh!r’de karde#!mle çe#!tl! sanatsal
ve p!yasa !#ler! yaptım ve kend! !ste"!mle askerl!k kararı aldır-
dım. Askerl!"!m! Sarıkamı#-Erzurum’da yaptım. Dönünce &stan-
bul’da T!v! Reklam !s!ml! b!r reklam #!rket!nde graf!ker olarak
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çalı!maya ba!ladım, daha sonra Ca"alo"lu’nda, b#r matbaa graf#k atölyes#
açtım. 1971 yılında yen# mezun ö"retmen olan e!#mle evlend#m. 2 o"lumuz
oldu. Ca"alo"lu serüven#m tam 15 sene sürdü. 1982’de graf#kerl#k devam
ederken #lk serg#ler#m# Bebek-Yapı Kred# Galer#s#’nde ve Beyo"lu Olgun-
la!tırma Enst#tüsü Galer#s#’nde açtım. Serg#ler ve Ca"alo"lu beraber devam
ett#. 15 sene sonra Ca"alo"lu’nu bırakıp Be!#kta!’ta mütevazı b#r da#rey#
stüdyoya dönü!türdüm ve tamamen resme döndüm. 40 k#!#sel serg#n#n ya-
nında, 25 karma serg#y# katıldım, üyes# oldu"um Güzel Sanatlar B!rl!"! Der-
ne"! #le.

BK — Res!mler!n!zde renkler ve ı"ık dans ed!yor. #zley!c!ler!n res!mle-
r!n!z! nasıl yorumlamasını, okumasını !sters!n!z?
KÇE — $%ah olmaz b#r esk# $stanbul (1950-1970’ler) sevdalısı oldu"um #ç#n
her konuda; peyzaj, portre, natürmort, nü ve her tekn#kte sulu boya, pastel,
ya"lı boya res#m yapmama ra"men a"ırlıklı terc#h#m sulu boya peyzaj ol-
maktadır, b#lhassa $stanbul peyzajları. Ortaokul yıllarından b#r#kt#rd#"#m
gazete fotoları, kartpostallar, kend# çekt#"#m fotolar, günümüzde Facebo-
ok’ta, P#nterest’te yayımlanan esk# $stanbul res#mler# en öneml# kaynakla-
rım. Özell#kle s#yah-beyaz esk# res#mler# hayal gücüm ve tecrübeler#mle
çok güzel eserler yaptı"ıma #nanıyorum. Anlattıklarımdan da anla!ılaca"ı
üzere real#st, f#gürat#f, belgesel tadında res#mler yapmaktayım. E"#t#m#mde
kazandı"ım kuvvetl# desen yetene"# bana çok yardımcı oluyor. Renkç# b#r
yapım var ama abartıyı da sevm#yorum. Empresyon#st akımın daha detaycı
b#r uygulamacısıyım. Modern sanata saygım sonsuz ve gelece"#n, hatta !#m-
d#n#n sanatı oldu"unu tartı!masız kabul ed#yorum. Çok gen#! b#r #zley#c#ye
h#tap etmey#, anla!ılır ve #nsanları duygulandıran res#mler yapmayı sev#-
yorum. Bu hem b#r k#!#sel b#r terc#h, hem de b#r yerde ülkem#zdek# resme
ve sanata bakı!ın genel terc#he uyması, maalesef ülkem#zde f#gürat#f re-
s#mde b#le, üstel#k çok el#t, e"#t#ml# k#tlelerde b#le, anla!ılması, sev#lmes#,
b#r #ht#yaç olarak görülmes# henüz yeter# kadar yerle!m#! de"#l. Çevren#ze
bakın, kaç e!#n#z#n, dostunuzun ev#nde, #! yer#nde or#j#nal tablo gördünüz?
Heykel, seram#k, v#tray, rölye&en bahsetm#yorum b#le.

BK — Sanatın dünyadak!, ülkem!zdek! ve ya"amdak! yer! hakkındak!
görü"ler!n!z nelerd!r?
KÇE — Sanat, sanat #ç#nd#r, toplum #ç#n de"#l; tamam ama bu konuda ken-
d#n# gel#!t#rm#! toplumlarda, sanatçı çok daha yen#l#kç# b#r ortamda do"u-
yor, büyüyor ve do"al olarak çok daha soyut, yaratıcı, k#!#l#kl# eserler
üret#yor. Batıda plast#k sanatların geçm#!# 3.000-4.000 sene b#zde #se 200
sene b#le de"#l. Batıda sırf müze tur#zm# yapılan !eh#rler var, b#zde Devlet
Res#m Heykel Müzem#z senelerd#r #st#krarlı b#r h#zmet vereb#lm#! de"#l.
Neyse k# son 20 senede bazı hold#ng veya özel kurulu!lar bu #!e el attı ve
aradak# uçurum yava! yava! kapanıyor. Aslında her !eyde oldu"u g#b# #!
gene e"#t#me gel#p takılıyor. Hâlâ güz#de, çok övündü"ümüz L#sem#zde b#le
ha&ada 45 dak#kalık b#r res#m e"#t#m# ver#l#yor ve ders programı da bakan-
lıkça bel#rlen#yor. Bu sıkıntı, d#"er #s#mler# saygı #le anılan l#selerde de ge-
çerl#. Res#m dersler# b#r formal#te, angarya sayılıyor.

Güzel sanatların her dalında res#m, müz#k, heykel, seram#k g#b# gel#!me,
spor ve d#"er becer# dallarında küçük ya!larda e"#t#mle -sadece becer# art-
tırmak de"#l- olayın tar#hsel gel#!meler# de ö"ret#lerek oluyor. Klas#k ö"re-
t#de sadece becer# yeterken bugünün sanatçısı çok yönlü -ya!adı"ı
dünyanın, toplumun sorunlarını da sorgulayarak, #rdeleyerek ve sanatsal
becer#s# #le estet#k end#!elerle yorumlayarak- kend#s#n# #fade etmek zo-
runda. Maalesef bütün bunlar yüzde altmı!ı hatta yetm#!# ekonom#k ya!am
kavgası veren ülkem#zde çok lüks, gereks#z, tuzu kuruların meseles# olarak
görülmekte. Ne yazık k# olay bu kadar bas#t de"#l. Genelde sanatsal de"erler
-varolu!umuz #cabı- her ya!, c#ns, e"#t#m düzey# ve ekonom#k ko!ulları ne
olursa olsun hep#m#ze lazım. Çünkü #nsan olmanın de"erler#n#, sanatçı #cra
ederek, d#"er #nsanlarda #zleyerek, anlayarak, zevk alarak, tüketerek yücel-

YUKARIDA ORTADA: 30'lu ya"lar.



t!yorlar, ya"amlarına anlam ve de#er katıyorlar. Ya"adı#ımız "u özel gün-
lerde b!rçok sıkıntının !ç!nde bu anlattıklarım ukalalık g!b! görüleb!l!r ama
sanat "!md! daha çok lazım.

BK — !stanbul, res"mler"n"zde büyük yer alıyor. Bugünkü !stanbul hâlâ
“resmed"leb"l"r” b"r #eh"r m"? 
KÇE — $stanbul sevdalısıyım ded!m ama bugünkü $stanbul’da anlatacak h!-
kâye pek kalmadı. 1960’larda okula ba"ladı#ımda "eh!r bamba"ka !d!, tab!!
k! "!md!k! hâl!n! o zamandan h!ç k!mse kest!remezd! ve b!rço#umuz hep
böyle kalacak sandık. %!md! beyl!k yerler dı"ında Köprü, Kız Kules!, Bo-
#az’ın !k! kıyısında yakalayab!ld!kler!m!z, Zeyrek’te, Süleyman!ye'de tek tük
otant!k kalmı" b!rkaç sokak. Hâlbuk! 1960'larda Em!nönü, Hal!ç'te Balat,
Ayvansaray, Eyüp, Kasımpa"a, Bo#az’da Göksu, Em!rgan Rumel!h!sarı üstü
sokaklar… 

Merkez! yerler çok “düzenlend!”, yan! modernle"t!, yan! betonla"tı. %e-
h!rc!l!k yaparken !"!n estet!#!n! ıskaladık. K!m b!l!r b!z ressamlara da b!r
sorsalardı belk! bazı "eyler farklı olurdu. Sadece Em!rgan Çe"mes! !le !lg!l!
40 senel!k yozla"mayı b!lsen!z !ç!n!z acır. Ba"roldek! Çe"me'y! "!md! yanına
gel!nceye kadar fark edem!yorsunuz, masa, sandalye, devasa "ems!yelerden.
B!r zamanlar en kızdı#ım "ey! yaptılar $st!klâl Caddes!'ne beton saksılarda
a#aç koydular, o güzel!m ta" b!naların, muhte"em ön görünümler! kapandı,
artan yaya traf!#! !y!ce zorlandı, sonunda da yanlı"ı fark ed!p kaldırdılar
neyse. A#aç en sevd!#!m do#a objes! ama bahçelerde, parklarda güzel. 

Serg!ler!mde sohbet ett!#!m, 20'l! ya"lardak! b!l!nçl! gençler benden çok
tepk!l!. “En azından s!z bunları ya"ayab!ld!n!z” -esk! güzell!kler!- “b!ze sa-
dece foto#ra&ar, &u s!yah beyaz v!deolar kaldı” d!yorlar. Bazen esk! Türk
f!lmler!nde -renkl! olsalar b!le- arka planları gördükçe $stanbul'un güzel-
l!kler!n!n nasıl yok ed!ld!#!n! fark ed!yorum. F!lmlerdek! na!f duyguları,
sa&ı#ı, !nsan !l!"k!ler!ndek! saygıyı anlatmaya sayfalar yetmez, kötü roller-
dek!ler b!le "!md!k!lere nazaran masum kalır. Farkındayım na'al!n kokusu
arttı, "!md!k! gençler belk! na'al!n! b!le b!lm!yorlar.

BK — Türk"ye’de sanat “tüket"m"” s"zce ne düzeyde? Sanatçıların ya#am-
larını devam ett"reb"lecekler" b"r ortam var mı? 
KÇE — Ülkem!zde sanat p!yasası -Avrupa ve b!lhassa Amer!ka'ya göre- çok
küçük. Ters! de olamaz zaten. Ama 40-50 sene !ç!nde b!ze göre baya#ı ge-
l!"me ya"andı. Sanat galer!ler! oldukça arttı. B!rçok sanatçı “!mzası !le” ta-
nınır oldu, yan! kend! borsalarını yarattılar. Özent! de olsa (ço#u kötü
takl!t) modern resme yönelen ressam ve heykeltıra"lar olu"tu. C!dd! mü-
zayedeler yapılmaya ba"ladı. Yeterl! sayıda olmasa da koleks!yonculuk ba"-
ladı (b!ze mahsus !st!smarlar olsa da). Sanat fuarları düzenlenmeye,
a!leler!n el!ndek! sanatsal varlı#ın de#er! anla"ılmaya ba"ladı. Ben!m en çok
eks!kl!#!n! h!ssett!#!m !k! "eyse -daha hızlı ve sa#lıklı b!r p!yasa olması !ç!n-
yeterl! sayıda ve yeterl!l!kte sanat ele"t!rmen! ve sürel! sanat derg!ler!, yayını
olu"amadı. Bazı !deal!st gazetec!ler ve galer!ler bu bo"lu#u doldurmak !ç!n
çok u#ra"tı ama eserler g!b! onlar da c!dd!ye alınmadı yeter! kadar, yayın
olmayınca ele"t!rmen de yet!"med!. Sanatçı katalogları, b!r !k! sene yayında
kalan derg!ler oluyor ama batı !le kıyaslanınca yeters!z.

Sanatçı olmak her zaman çok zor. Özell!kle yen!l!kç!, modern, alı"ılma-
mı" b!r tarzınız varsa k! bu “sanatçı” olmanın ön "artları. Sanatçının var ol-
ması ve varlı#ını devam ett!reb!lmes! -sanatından ödün vermeden-
gerçekten sanata saygılı galer!ler, ekonom!k alanda güçlü galer!ler olması
gerek!r. Arkaları ne kadar güçlü olursa olsun sa#lıklı b!r gel!"me !ç!n halkın
da sanata !lg! duyması ve galer!ler! gezme ve eser satın alma merakı ve sev-
g!s! olması lazım. En öneml! olgu, galer!ler!n z!yaret ed!lmes!. Gezen ne
kadar çok olursa bu, sanatçıyı da galer!c!y! de çok mot!ve eder. Arkasından
satı" faktörü gel!yor. Z!yaretç! sayısı mutlaka satı"ı etk!ler. B!r serg!de satılan
25 eser!n, b!r k!"! tarafından alınmasından çok, 25 ayrı k!"! tarafından alın-
ması, sanatçı !ç!n de galer! !ç!n de çok daha terc!h ed!len b!r olgudur. 
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7-B sınıfı arkada"lar. Gırgır olsun diye kafaları grup olarak kazıtmı"tık.
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25 ayrı k!"!n!n çevres!n!n, alınan eserler! görmes!, etk!lenmes! ve
sanata merak ve sevg! duyması olayı katlayarak büyütür.

BK — Türk!ye’de sanat hayatının en büyük sorunu s!zce ned!r? 
KÇE — Y!ne gel!yoruz en ba"a. Sanata !lg!l!, galer! gezen b!r top-
lumun olu"ması veya ço#alması !ç!n b!reylere bunun a"ılanması
gerek!yor. “A"ılanması” en do#ru tanım; ku"aktan ku"a#a bu eyle-
m!n, b!r alı"kanlı#a, vazgeç!lemez b!r zevk alma seçene#!ne dön-
ü"türülmes! gerek!yor. Bunu da gençlere en do#ru ve sa#lıklı b!r
"ek!lde anne baba vereb!l!r; pek! anne babaya k!m verecek? Ya b!r
öncek! ku"ak ya da okul verecek, yan! devlet verecek. E#er o günkü
!kt!dar bu olayı yeter! kadar önemsem!yorsa, çözüm k!"!sel farkın-
dalı#a ve çabaya, kend!n! en hızlı "ek!lde yet!"t!rmeye kalıyor.

BK — Sanatın gerekl!l!"!n!, “herkese lazım” b!r !ht!yaç olmasını
nasıl açıklarsınız? 
KÇE — Kal!tel! b!r !nsan olmak zor. A!le kurup b!r tara$an ekono-
m!k mücadele ver!rken b!r tara$an da donanımlı olmak, büyük
b!r çaba -özver!l! olmak- gezmek ve okumak gerekt!r!yor. Hâlbuk!
genç ya"larda arkada"larla vak!t geç!rmek, mavra yapmak, part!-
lemek çok daha zevkl!. O günlerde sanatsal donanım (k! bu sadece
res!m de#!l, t!yatro, opera, müz!k konserler!, de#!"!k konuda kon-
feranslar, b!r hob! gel!"t!rmek) !ç!n çaba harcamak c!dd! b!r özver!
gerekt!r!yor. %"te ayrı yorul, kalan zamanında da "öyle b!r tatlı ava-
rel!k yapıp de"arj olmak varken böyle c!dd! "eylerle u#ra"mak ger-
çekten çok zor b!r seç!m. Ama 40’lı, 50’l! ya"larda ekonom!k
sorunları yava" yava" çözerek, mal mülk ed!n!rken bu donanım
eks!kl!#!n! fark ed!p b!r "eyler yapmak çok daha zor. Çünkü oku-
nacak "eyler, gez!lecek yerler o kadar çok b!r!k!yor k!. Arayı kapa-
mak gerçekten çok zorla"ıyor, tab!! bu, s!z!n çıtanızın yüksekl!#!ne
ba#lı. H!çb!r görünür zorlama yok. Bu sadece, kend!n!ze, ya"am
aynasında layık buldu#unuz görüntü ve alaca#ınız doyum veya
p!"manlık, mutsuzluk. 

BK — Dünyada res!m sanatındak! gel!#meler! tak!p edeb!l!yor
musunuz? Ho#unuza g!den, üret!mler!n! be"end!"!n!z ressam
veya akımlar neler? 
KÇE — Dünyada sanat olayları !nanılmaz de#!"t!. Ben b!raz esk!
moda kaldım. Klas!k konular, klas!k malzemeler yer!n! teknoloj!k
eserlere bırakıyor. Sulu boya, pastel, ya#lı boya y!ne var ama akr!l!k
ve her türlü malzemen!n yüzeyde (tuval b!le klas!k) kullanıldı#ı
kolajlar, objeler!n b!r mekânda sanatçının vermek !sted!#! mesaja
göre yerle"t!r!lmes!, klozet!n b!le sanat unsuru oldu#u b!r yüzyılı
ya"ıyoruz. 

Ama en büyük devr!m, d!j!tal görüntü teknoloj!ler!n!n sanata
yerle"mes! !le boyut atlattı. Esk! anlamda h!çb!r yetene#! olmayan
b!r! -sanatçı- b!lg!sayar teknoloj!s! ve hayal gücü !le klas!k tanı-
mındak! b!r sanatçıdan çok daha çarpıcı eserler üreteb!l!yor. Çok
esk! b!r dey!mle: tüfek !cat oldu, mertl!k bozuldu. Ama evren!n
kuralları !"l!yor, devamlı dev!n!m var ve sanat da buna uyuyor, ne
kadar zoruma g!tse de bu böyle. P!casso’lar,  Mat!sse’ler, Salvador
Dal!’ler esk!d!, ça# dı"ı kaldı.  Bu gel!"me-de#!"me o kadar hızlı k!
100 senel!k de#!"!m, neredeyse 10 seneye !nd!. 20 sene sonrasını
hayal b!le edem!yorum. B!nlerce l!ralık b!r Canon’un veya N!-
kon’un yaptı#ını gel!"m!" b!r akıllı telefon yapab!l!yor. Sanatın en
öneml! ön "artı becer! de#!l, hayal gücü ve cesaret.

%nternet ve Google bana çok faydalı oldu. Saatlerce sanatçı v!-
deolarını !zl!yor ve görsel olarak çok beslen!yorum. Oturdu#um
yerden b!rçok adını b!le b!lmed!#!m ama muhte"em sanatçı !le ek-
randa tanı"ıyorum. Uzak Do#u b!lhassa sulu boyada çok !ler! du-
rumda. %llak! b!r !s!m vermek gerek!rse ben!m sanattak! tanrım ve
modern sanatın babası Claude Monet ve b!zde kar"ılı#ı H!kmet
Onat.

BK — Çok te#ekkür eder!z.

Tüm görseller Kenan Ç!zer Erçel'e a!tt!r. Sanatçının d!"er eserler! !ç!n: 
www.kenanc!zerercel.com

Galatasaray Spor Kulübü Eski Ba"kanı Dursun Özbek “Okul” resminin açık artırmasında.



sözlü!e göre; “damda uzantı,
elb"sede saçak.
b"r kapıda, b"r pencerede
kıyıda kö#ede
b"r ba#kasının süsü,
hep b"r ba#kasına kenar,
parça parça
per’" kısa okunur, vâz’ı uzun
ens"z, dar.”

mektep’te pervaz;
ba#ladı!ı yer,
"çe
uçu#un.
kıyısı kö#es",
kenar süsü de!"l
pervaz, kend!s! mektep’!n.

pervazda/k"
k"mse,
odur en pervasız.
sı!ınır da b"rb"r"ne
da"mî b"r zeng"nl"!" ya#ar,
on/u yatılı
be#/" parasız.
ba!ırsan da avaz avaz
pervazdak" kend" ses"yled"r,
sen" duymaz!

mektep’te
kenara de!"l,
"çe çek"l"d"r pervaz.
acılar çokgen olur
mektep’"n pervazlarında,
k"mse "ç"nden çıkamaz!

ça!ırdım, gel"rler
pervazdadırlar uzun etütler"n eks"ler"
ben k"me, nasıl “kalk!” d"yey"m

b"l"r"m,
derd! olmayan pervazda oturmaz!

bekler"m, gelmezler
daha b"r "çl"d"rler
ev dönü#ü
yok/sayamam pervâzları

b"l"r"m,
!ç! olmayanın pervazı da olmaz!

açtım s"ze kapıları,
"n"n pervazdan
g"r"n "çer",
saymadım ama
eks"ks"zd"r yoklama!

b"l"r"m,
do"ru gövdede e"r! pervaz olmaz!

Pervaz
Mekteb-! Sultânî’n!n pervazperver ve pervazmekân çocuklarına
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Mektepli Bulmaca

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de zaman
zaman gel!p yemek yed!"!, ünlü Yunanlı
#arkıcı Zazo Dalmas’ı hayranlıkla
d!nled!"! otel!n adı ned!r? $#letmec!s!
tüm mutfak dem!rba#ını Par!s’ten özel
get!rten Mıgırdıç Bey’d!r.
Tokatlıyan Otel!

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

B!r zamanlar Ol!v!o Geç!d!’n!n
Galatasaray !st!kamet!nden
g!rd!"!m!zde Türk!ye’n!n ç!çekç!l!k
tar!h!nde b!rçok !lke !mza atmı# hang!
dükkanın önüne gel!n!rd!? Bu ünlü
müessesen!n kurucusu Efsrat!os Bey’d!r.
Sabuncak!s 

1895 yılında «Devlet-! Osman!ye
eczacılar cem!yet!» !lk yönet!m kurulu
ba#kanı Jean Césare Reboul’un açtı"ı
eczanen!n adı ned!r?  
Rebul Eczanes!

Galatasaray L!ses!’n!n kar#ısında
$ng!ltere Konsoloslu"u’na g!den yolun
üzer!nde sa" kolda bulunan sonradan
adı Aslıhan Pasajı olan yer!n esk! adı
ned!r?  $sm!n! 19.yüzyılın sonlarında
$stanbul’da ya#amı# ünlü b!r Levanten
a!leden almı#tır. (Cresp!n A!les!) 
Krepen Pasajı

B!r dönem Galatasaray Spor Kulübü’nün
Beyo"lu’ndak! b!nasının adı ned!r?
Hasnun Gal!p 

Sa!nt Anto!ne K!l!ses! yapılmadan önce
1864 yılında gaz!no olarak açılmı# olan
mekanın adı ned!r?
Concord!a Gaz!no ve T!yatrosu 

AL" NEJAT ALPAT (138)

Taks!m Cumhur!yet Anıtı’nın çaprazında
kalan cadde gen!#letme çalı#malarında
yıkılarak yer!ne taks! durakları yapılan
özell!kle 1940-1950’l! yıllarda çok popüler
olan gaz!nonun !sm! ned!r? Kr!stal

B!nası !stanbul’un e"lence ya#amına 1914
yılında g!ren, $#letmec!s!n!n b!r Rum
vatanda#ımız oldu"u, $lk !#lev! S!nema
olan mekanın adı ned!r? Zamanla C!ne
Turc, Maks!m (Gaz!no) ve Venüs adları !le
!stanbul’a renk katmı#tır. C!ne Mag!que

A"a Cam!!’n!n kar#ı kö#es!nde Sakız a"acı
sokak g!r!#!nde bulunan Üzer!ne
gramofona kula"ını dayamı# köpek
resm!n!n yer aldı"ı tabela uzun yıllar
Cadde-! Keb!r ‘! süsleyen
plakçının adı ned!r?
La Vo!x De Son Ma!tre 
(Sah!b!n!n Ses!)

B!r zamanlar Taks!m
Maksem! !le Fransız
Konsoloslu"u arasında kalan
yolun Tarlaba#ı tarafına bakan
ucunda Taks!m- Tünel arasında
sefer yapan nostalj!k tramvayın bakım
hangarı bulunan yer!n adı ned!r? 
D!ngo’nun Ahırı

Bugün F!ta# Pasajı d!ye b!ld!"!m!z yerde,
19.yüzyılın sonlarında ne bulunmakta !d!?
$stanbul’un ya"muru, karı, nem!, ısısı
burada ölçülüp basın yolu !le kamuoyuna
duyurulmakta !d!. 
Osmanlı Meteoroloj! "stasyonu

Bugün Odakule B!nası’nın oldu"u yerde
$k! büyük b!na yer almakta !d!. Bunlardan
sol tara%a olanı 1860’den 1926’ya kadar
h!zmet verm!# olan ünlü ma"azanın adı
ned!r? Bonmar#e

$k! yanını m!toloj!k Karyat!t
heykeller!n!n süsled!"! kemerl! g!r!# kapısı,
g!r!#te büyük b!r ayna vasıtası !le der!nl!k
kazandırılmı# tavan, altın yaldızlı
kasetlerle bezenm!# kemerl! b!r kor!dor ve
g!r!# kapısının üst kısmında eklekt!k
süslemeler! olan 2010 yılında kapanan
s!nemanın adı ned!r?
Alkazar S!neması

Saray S!nemasının tam kar#ısında yer
alan, “Acı sert hardalı, hal!s domates
salçası !le yapılmı# sosu !le tatlandırılmı#
füme sos!sl! sandv!ç! ve bol köpüklü
ayranı” !le me#hur olan, b!r dönem!n en
gözde y!yecek ve !çecek mekanı neres!d!r? 

Atlant!k B!rahanes!

Balo Soka"ın g!r!#!nde bulunan,
her yıl Aralık ayının !k!nc!
yarısında koca b!r tren maket!
!le dekore ed!len çocukların
sevg!l!s! olan ma"azanın adın

ned!r? 1970’lı yılların sonuna
do"ru kapanmı#tır.

Japon Ma$azası

$k! yanını m!toloj!k Karyat!t heykeller!n!n
süsled!"! kemerl! g!r!# kapısı, g!r!#te büyük
b!r ayna vasıtası !le der!nl!k kazandırılmı#
tavan, altın yaldızlı kasetlerle bezenm!#
kemerl! b!r kor!dor ve g!r!# kapısının üst
kısmında eklekt!k süslemeler! olan 2010
yılında kapanan s!nemanın adı ned!r?
Alkazar S!neması

B!r zamanlar Galatasaraylılar Derne"!’n!n
de bulundu"u, Rus konsoloslu"unun
kar#ısında 1908 tar!h!nde !n#a ed!len,
pasajın adı ned!r? 
Sur!ye Pasajı

Balık Pazarı !ç!ndek! dükkanıyla 1926
yılından ber! a"ızlarımızı tatlandıran
#ekerleme dükkanının 2. Ku#aktan
sah!b!n!n adı ned!r?
Fer!dun Dörtler 

Önceler! $stanbul sosyetes! ve üst düzey
bürokratlar tarafından terc!h ed!len,
1960’lı yıllardan !t!baren sanatçı ve
akadem!syenler!n u"rak ter! hal!ne gelen
Rus Lokantası’nın adı ned!r? Rejans
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