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Çevrim içi
(online) 
sistemimiz,
üyelerimizin
kullanımına 
açıldı. 

https://fonzip.com/gsd 
adresinden a!a"ıdaki
i!lemleri kolayca
yapabilirsiniz.

• Üye pro$li 
güncellemesi

• Etkinliklere kayıt 
• Ba"ı! kampanyalarına 

katılım
• Aidat ödemeleri

Fotoraf 
“Mektep’te Bir Gün” 
kitabından alınmıtır.



B A  K A N ’ I N  M E S A J I

Sevgili Galatasaraylılar,

Sultani dergimizin bu yeni sayısı ile sizlere
ula!maktan son derece mutluyum. Sizler
tarafından layık görüldü"ümüz bu önemli
görevi devraldı"ımız 16 Mart 2019’dan
bugüne aynı istek, heyecan ve a!kla
çalı!maya devam ediyoruz. 

Her birinizin bildi"i üzere, mart ayından
bugüne ola"anüstü günler geçiriyoruz.
Dünyamızı etkisi altına almı! olan COVID-
19 salgınını önleme çalı!maları
kapsamında #çi!leri Bakanlı"ı’nın ilgili
genelgesiyle 17.03.2020 tarihinden itibaren
Dernek lokalimizi ve sekreteryamızı geçici
olarak kapatarak, Derne"imiz ile ilgili
faaliyetleri telefon ve dijital platformlar
üzerinden sürdürmeye ba!ladık. 

Bu süreçte, en aktif !ekilde, sahada, her
türlü tehlikeye kar!ın görevlerini ifa eden
Galatasaray Lisesi’nde ö"renim görmü!
doktorlarımızın ve onların önderli"indeki
sa"lık çalı!anlarımızın mücadelesine destek
olmak için olu!turdu"umuz “Corona GSL
Dayanı!ma” grubu ile ihtiyaç duyulan
yardımları organize etmek ve kar!ılamaya
çalı!tık. Burada sergilenen çalı!ma, i! birli"i
ve katkı, bizler için sava!an doktorlarımızın
yalnız olmadı"ını hissettirmesinin yanında,
Galatasaraylı olmanın ne kadar özel ve
ayrıcalıklı oldu"unu, dayanı!ma ruhu ile
her türlü güç durumu a!abilece"imizi
bizlere tekrar hatırlattı. 

Bu yola çıkarken amacımız bütün
Galatasaraylıları kapsayacak !ekilde hareket
etmek, ileti!im kanallarını etkili kullanarak
tüm Galatasaraylılara ula!mak oldu"undan,
sloganımız “Sınırsız Galatasaray”dı.
%artlar bize bunu gerçekle!tirmemiz için
bir fırsat yarattı. Sınırsız Galatasaray
sohbetleri, online Fransızca kem küm
seansları, öncesinde Mektebimizde

gerçekle!tirdi"imiz “kariyer ve e"itim”
sohbetlerinin online üzerine ta!ınması,
aklıma ilk gelen örnekler. 

2020 yılının, Milli Mücadele’nin
yürütücüsü ve ulusal egemenli"in simgesi
TBMM’nin kurulu!unun yüzüncü yılı
olması sebebi ile Cumhuriyet'imizin
kurucu kadrosunda yer alan tüm
a"abeylerimizi anmak istedik. Mail ve
sosyal medya hesaplarımızdaki
duyurularımız devam ederken, bu seneyi
kalıcı kılmak adına yayımladı"ımız
“TBMM ve Galatasaraylılar 1920-1923”
kitabımız sizlerle bulu!tu. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulu!unda yer almı!
Galatasaray Liseli a"abeylerimizi anmak,
yaptıklarını hatırlamak ve gelecek
ku!aklara aktarmak sorumlulu"u ile
ba!lattı"ımız bu çalı!ma ile ilgili #zzeddin
Çalı!lar A"abey ba!ta olmak üzere, tüm
katkıda bulunanlara te!ekkür ediyorum.
Dernek portalımız fonzip üzerinden satı!a
sundu"umuz kitabımıza çok kısa zamanda
gösterdi"iniz yüksek ilgi, bu yayınları
sürekli ve arttırarak ortaya koyma yolunda
bize güç veriyor. 

Bununla birlikte 23 Nisan ha&asını, bu
konuya özel sohbetler, Galatasaray
#lkokulu’ndaki karde!lerimizin ve üye
çocuklarımızın hazırladı"ı resimlerden
olu!an sanal sergi, ilkokulumuzun videoları
ile büyük bir co!ku içinde kutladık. 

Dernek çatısı altında olu!turulan “Mekteb-
i Sultani Denizcileri” platformu grubunun
katkılarıyla Mektep’te kurulan “Yelken ve
Denizcilik Kulübü” ile ilgili teorik dersler
ve söyle!iler de online platformlar
üzerinden kesintisiz devam ediyor. Bu konu
ile alakalı olu!turdu"umuz “Sadun Boro
Fonu” ile bu etkinliklerin süreklili"i için
gerekli $nansman deste"ini sa"lamayı
hede'iyoruz. 

Bu sene, 86. Pilav’ımız. Cemiyet olarak ev
sahipli"i yaptı"ımız “Galatasaray Aile
Yeme"i” 1 Haziran 1934’ten bugüne devam
ediyor. Heyecanla bir araya gelmeyi
bekledi"imiz, Mektep ile özlem
giderdi"imiz bu anlamlı günü, küresel
pandemi önlemleri sebebiyle ileri bir tarihe
ertelemek zorunda kaldık. Ertelemeye
kar!ın, bu köklü gelene"i her ko!ulda
sürdürmek için, Galatasaraylılarla pilavı,

Mektep yerine evlerinde bulu!turmayı
dü!ündük. Galatasaray Pilavı ile ilgili 1907
mezunu Abidin Daver A"abeyimizin
“Galatasaray’ın pilavı yalnız mideler de!il,
ruhlar için de bir mana ifade eder ve bu
ifade çok daha kuvvetli ve kıymetlidir. 
Bu ziyafet, aynı tarlada yeti"en, aynı ocakta
pi"enlerin birli!ini ve ba!lılı!ını gösteren çok
ulvi ve samimi bir arkada"lık levhası
olacaktır.” sözleri do"rultusunda, 
7 Haziran Pazar sabahı, pilavımızı evlere
ula!tıracak, bu de"erli gelene"imizi,
gününde, akıllarımız Mektep’te,
gönüllerimiz bir, yerine getirece"iz. 

Galatasaraylılar Derne"i tarafından,
Galatasaray Lisesi’nin 538 yıldır Türkiye’ye
kazandırdı"ı ba!arılı insan gücünün
topluma örnek olmasını amaçlayarak,
bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanlarında
ulusal ve uluslararası ba!arı kazanmı!
ki!ilere takdim edilmek üzere ihdas edilen
Galatasaray Ödülü ilk defa 2011 yılında
verildi. 

2019 yılında, eski ba!kanlarımızdan 
Reha Bilge ba!kanlı"ında olu!turulan
Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu, 2020
Galatasaray Ödülü’nü “#leti!im Dalı”
alanında iki ayrı de"erli ki!iye verilmesine
karar vermi!, “Geleneksel Medya”
alanında, Sn. Orhan Karaveli ve “Yeni
Medya” alanında Sn. Ru!en Çakır oy
birli"iyle, bu ödüle layık görülmü!lerdir. 

Bu konuda da bir ilki gerçekle!tirerek, bu
seneki ödül törenimizi dijital platform
üzerinden yapaca"ız.   

Sizler ile daha iyi ileti!im kurmak ve sizlere
hızlı haber iletebilmemiz adına, dernek
bilgilerinizi güncellemenizi ve sosyal
medya hesaplarımızdan bizleri takip
etmenizi rica ediyorum. Özellikle bu günler
gösterdi ki, ileti!im halinde olmamız,
dayanı!mamızı ve birli"imizi her ko!ulda
güçlü ve etkili kılıyor.  

Bir sonraki sayımızda bulu!ana kadar,
Derne"i takip edin, gerekli sosyal mesafe ve
tedbirlere ba"lı kalarak, cemiyete gelin,
ileti!imde kalın, sa"lıkla ve ho!ça kalın…

Sevgi ve saygılarımla,

Fidel Berber (123)
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 
bu yıl Pazar’a denk gelmesi sebebiyle,
Derne!imiz bu özel günü iki ayrı aktivite
ile kutladı. 

6 Mart Cuma günü düzenlenen “Kadın
Dilinden Masallar” gecesinde, 114.
dönemden Özden Dilek Karakı"la’dan
masallardaki kadınları dinledik. 

8 Mart Pazar günü, her biri kendi alanında
çok ba"arılı olmu" farklı dönemlerden
dört kadını, 120. dönemden Zeynepgül
Ene, 124. dönemden Bahar Emek, 126.
dönemden Ülkü Özcan ve 138. dönemden
Pınar Erba"’ı, 124. dönemden Arzum
Akduran Köseo!lu moderatörlü!ünde
gerçekle"en “Kadın ve #" Dünyası” sohbet
konulu kahvaltımızda a!ırladık ve
kendileri ile keyi$i bir sohbet
gerçekle"tirdik. 

8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü
kutladık.
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Derneimiz 
Olaan Genel Kurulu, 
29 ubat’ta yapıldı.

Derne!imizin, Ola!an Genel Kurul Toplantısı, 29 "ubat 2020
tarihinde, 104 üyemizin katılımıyla Dernek merkezimizde
yapıldı. 104 üyemizin katılım sa!ladı!ı genel kurulda,
Galatasaraylılar Derne!i 2019 yılı faaliyet raporu okundu; 2019
yılı kesin hesapları ve 2020 senesi bütçesi üyelerimize sunuldu. 
Yönetim Kurulumuzun idari ve mali konularda oy birli!i ile
ibra edildi!i Ola!an Genel Kurul Toplantısı sonucunda, 2020
senesi bütçeleri de oy birli!i ile kabul edildi. 

Tüm üyelerimize katılımlarından ve tarafımıza göstermi#
oldukları güven için te#ekkür ederiz.

Göbeklitepe ve amanizm

Göbeklitepe'de incelemeler yapmı# Arkeolog Sergen
Çirkin’in katılımıyla gerçekle#en “Göbeklitepe ve
"amanizm” sunumu, 24 "ubat’ta Lisemiz Tev$k Fikret
Salonu’nda yapıldı. Toplantı, GSL Müzik Kolu’nun konseri
ile son buldu. 

Galatasaray Yardımlama
Vakfı kahvaltısı 

Genç devreleri bilgilendirmek adına Galatasaray
Yardımla#ma Vakfı Ba#kanı Betül Pasinler, Derne!imiz
Ba#kanı Fidel Berber, Derne!imiz Divan Ba#kanı Bülent
Tulun, Galatasaray Spor Kulübü Divanı Ba#kan Yardımcısı
Aykutalp Derkan ve Derne!imiz eski ba#kanı Polat
Bengiserp’in katılımıyla düzenlenen kahvaltı 7 Mart
Cumartesi günü Cemiyet’te yapıldı. Betül Pasinler’in
Galatasaraylılar Yurdu hakkında kısa bir sunum
gerçekle#tirdi!i kahvaltıda, Galatasaraylılar Yardımla#ma
Vakfı mütevelli heyet üyeli!i hakkında da genç devrelere
bilgi verildi. 
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Corona
Günleri’nde
Derneimiz

Corona Virüsü’nün, Derne!imize ilk
etkisi 14 Mart tarihinde yapılaca!ı
duyurulmu" olan “Divan Üyeli!i Berat
Töreni”nin ertelenmesiydi. Beraberinde,
“Meslek Grupları Bulu"maları”nda, “Tıp
Dünyası Bulu"ması”; “Okur & Yazar
Bulu"maları”nda, Arma!an Tunaboylu
ile bulu"mayı, “Özel Menülü Geceler”de,
“Kocaman Deniz Ürünleri Gecesi” ve
“Sultani Turnuva”yı da ileri bir tarihe
ertelemek zorunda kaldık. 17 Mart
tarihinde ise #çi"leri Bakanlı!ının ilgili
genelgesi ile Derne!imiz geçici süre ile
kapılarını kapattı.

17 Mart’tan bugüne sizlerle pek
çok farklı mecrada bulutuk. 

Derne!imizin resmi Instagram hesabı
olan “@gscemiyet” adresinde ve
YouTube kanalımızda pek çok keyi$i ve
ö!retici sohbet gerçekle"tirdik, yine
Instagram ve beraberinde
“Galatasaraylılar Derne!i” Facebook
hesaplarımızda 23 Nisan Sanal Sergisi’ni
gerçekle"tirdik; kaçıranlar için tüm
sohbetlerimizi YouTube kanalımız
“Galatasaraylılar Derne!i”nde
yayımladık, Zoom üzerinden online
dersler ile Fransızca konu"mayı
hatırladık, soka!a çıkma yasa!ı ilan
edilmi" 65 ya" üstü üyelerimizin ve
yakınlarının ihtiyaç ve taleplerini
gidermeye çalı"tık. 

Zorlu günlerin ilk günlerinde
Galatasaray Liseli doktorların ve onların
önderli!indeki sa!lık çalı"anlarının
mücadelesine destek olmak için pek çok
Galatasaraylının katılımıyla
olu"turdu!umuz “Corona GSL
Dayanı!ma” grubuyla, ihtiyaç duyulan
yardımları organize etmeye ve
kar"ılamaya çalı"tık. 

Salıktan astrolojiye,
ekonomiden fotoraf çekme
sanatına pek çok alanda
üyelerimizin keyifle takip ettii
“Sınırsız Galatasaray
Sohbetleri”, 28 Mart günü, 127.
dönemden Prof. Dr. Murat
Karaman ile yaptıımız “Covid-
19” konulu sohbet ile baladı. 

Ardından 31 Mart Salı ak"amı, dünyanın
farklı yerlerindeki Galatasaraylılar ile
“Dünya’da Covid-19 Pandemisi”
hakkında konu"tuk; 2 Nisan Per"embe
ak"amı ise Covid-19 virüsü ile mücadele
eden, virüsü yenmi" Galatasaraylıların
tecrübelerini dinledik. Kendilerine bir
kez daha geçmi" olsun dileklerimizi
iletiyoruz. 

Sınırsız Galatasaray Sohbetleri, 
4 Nisan’da, Uzman Psikolog Pınar
Özbek’in konu"macı olarak katıldı!ı
“Sosyal #zolasyon Döneminde Psikolojik
Dengemiz” konulu sohbet ile devam etti.
7 Nisan ak"amıysa, yine dünyanın farklı
yerlerindeki Galatasaraylılara ba!landık,
pandeminin farklı ülkelerdeki
yansımalarını dinledik. 9 Nisan
Çar"amba ak"amı ise, 130. dönemden
Akif Çelikel’den “#yi Foto!raf Çekmenin
Sırları”nı ö!rendik. 11 Nisan’da ise
konumuz, pek ço!umuzun merak etti!i
“Covid-19’un Ekonomiye Etkileri” idi.
Konuyu, 113. dönemden, Yönetim
Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Haluk
Levent’in anlatımından dinledik. 

14 Nisan Salı ak"amı ise, “Büyük
Dönü"üm Sonrası Yeni Düzen”
hakkında, 120. dönemden #" Astrolojisi
Uzmanı Binnur Zaimler ve 140.
dönemden Astrolog Efe Erten ile
konu"tuk. 16 Nisan ak"amı ise
konu!umuz, kanser ara"tırmalarına
destek veren OCRA Vakfı tarafından
verilen ödülün bu yılki sahibi, Dr.
Duygu Özmadenci idi. Kendisinden
“Covid-19 Salgını, #laç Ara"tırmaları ve
A"ı Süreçleri” hakkındaki görü"lerini
aldık. 

20 Nisan Pazartesi günü ise,
çok özel bir söylei serisine
balayarak, Ulusal
Egemenliimizin 100. Yılı’nı,
“23 Nisan Özel Söyleileri” ile
kutladık. 

20 Nisan Pazartesi, Okul Müdürümüz
Prof. Dr. Vahdettin Engin (108) ile
“TBMM’ye Giden Yol”; 21 Nisan Salı
21.00’de, #zzeddin Çalı"lar (115) ile
“TBMM ve Galatasaraylılar”; 22 Nisan
Çar"amba 21.00’de, Bülent Demirdurak
(106) ile “Misak-ı Milli”; 23 Nisan
Per"embe 21.00’de, Melih %abano!lu
(112) ile “Milli Mücadele”yi konu"tuk. 

“23 Nisan Özel Söyle"ileri”ni bitirirken,
24 Nisan’da, “Sınırsız Galatasaray
Sohbetleri”nin konu!u 121. dönemden
Selçuk Kumbasar oldu. Kendisiyle,
“Çanakkale Kara Sava"ları’nın 
105. Yıl dönümü” hakkında sohbet ettik. 
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Sınırsız Galatasaray Sohbetleri, 28
Nisan’da, Emre Üstünaçar ile “Sigarayı
Bırakma” konusunda devam etti;
kendisinden sigaradan kalıcı olarak nasıl
kurtulabilece!imizi dinledik. 29 Nisan’da
ise konumuz siyasetti. Salgının, siyasete
etkilerini, 139. dönemden "lker Kocael
moderatörlü!ünde 122. dönemden Prof.
Dr. Emre Erdo!an, 142. dönemden Gökçe
Gökçen, 139. dönemden Dr. Ö!retim
Üyesi Efe Tokdemir ile konu#tuk. 

30 Nisan’da Sınırsız Galatasaray
Sohbetleri’ne bir alt balık
ekledik ve Galatasaray Lisesinde
okuyan kardelerimize,
Derneimiz üye çocuklarına
gelecek ile ilgili yol göstermeyi
hedeflediimiz “Eitim ve
Kariyer Sohbetleri”ne baladık,
ilk konu!umuz ise “Hukuk” konusu ile 
121. dönemden Banu Anıl oldu. 
Banu Anıl’ın ardından, 7 Mayıs Per#embe,
endüstri mühendisli!i konusunda, 
142. dönemden Ay#e Aylin Kaya’yı; 
14 Mayıs Per#embe, mimarlık ve in#aat
mühendisli!i konusunda 135. dönemden
Ahmet Acar’ı ve son olarak 21 Mayıs’ta
yazılım mühendisli!i konusunda 141.
dönemden Yusuf Can Gürkan’ı konuk
ettik. 

1 Mayıs Emek ve Dayanıma
Günü’nde konuumuz 105.
dönemden Yazar Ahmet nsel’di.
Haluk Levent’in
moderatörlüünde kendisi ile 
“1 Mayıs”lar hakkında konutuk. 

3 Mayıs Pazar günü ise konu!umuz yine
127. dönemden Prof. Dr. Murat Karaman
oldu. Kendisinden Corona pandemisinde
hangi noktada oldu!umuz konusunda
görü#lerini aldık. 

5 Mayıs Salı günü, “kavu!un sahibi”, 
112. dönemden Rasim Öztekin’i konuk
ettik ve kendisi ile 125. dönemden "rem
Özbey moderatörlü!ünde “Corona’lı
Günler”i konu#tuk. 

Anneler Günü’nü kutladıımız 
10 Mayıs’ta ise “Galatasaraylı Anneler
ve Galatasaraylı Çocukları”nı konuk ettik,
kendileri ile çok keyi$i bir sohbet
gerçekle#tirdik. 

19 Mayıs’ı ise yine bu güne özel
bir söylei serisi ile kutladık. 

17 Mayıs ak#amı, 123. dönemden 
Doç. Dr. Münevver Ebru Zeren ile
yaptı!ımız “Samsun’a Çıkı#a Hazırlık:
Atatürk’ün "stanbul Günleri” konulu
söyle#i ile ba#layan seri, 18 Mayıs’ta 
Doç. Dr. Ahmet Kuya# ile “Neden 
19 Mayıs?” konusu ile devam etti ve 
19 Mayıs’ta Prof. Dr. Süheyl Batum ve 
“19 Mayıs 1919: Bir Anayasal Sürecin
Ba#langıcı” ile son buldu. 

“Evdekal”dıımız bu süre içinde,
Ulusal Egemenliimizin 100. Yılı
anısına, zzeddin Çalılar’ın
(115/116) kaleme aldıı, Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin en önemli
aaması olan TBMM’nin kurulu
aamasında rol oynayan
Galatasaraylıların belirlenmesi ve
Camiayla paylaılmasını
salamak amacıyla ortaya çıkan
bir eseri de sizlerle buluturduk.  

Kapılarımızın kapalı oldu!u bugünlerde,
bu özel eseri, “TBMM ve Galatasaraylılar”
kitabını üyelik sistemimize giri# yaparak
temin edebilirsiniz.

Pek çok üyemizin ar#ivine kattı!ı
“Bugünün Galatasaraylısı” serisi ise yine
Ulusal Egemenli!in 100. Yılı anısına
sizlere ula#tırdı!ımız bir seri oldu ve
bugünlere gelmemizde payı olan
a!abeylerimizi birlikte andık. 

29 Mayıs tarihinde ise 
bir ilki gerçekle!tirece"iz. 
Saat 21:00’de, Tev#k Fikret
Salonu’ndan yapaca"ımız,
Derne"imiz YouTube kanalı,
“Galatasaraylılar Derne"i”
üzerinden yayımlayaca"ımız 
ilk sanal ödül töreni ile
“Galatasaray Ödülü” 
sahiplerini bulacak. 

Pilav evde
yenecek.
Gelenek sürecek.

Pandemi sebebiyle, her yılın 
Haziran ayının ilk Pazar günü
gerçekle#tirdi!imiz “Geleneksel Pilav
Günü”müzü ise ileri bir tarihe
erteleme kararı aldık. 

Ancak gelenek sürüyor! Ertelemeye
kar#ın, bu köklü gelene!i her ko#ulda
sürdürmek için Galatasaraylılarla
Pilav’ı, Mektep yerine, yine 7 Haziran
2020 tarihinde evlerinde bulu#turmayı
dü#ündük ve gelene!imizi sizlerle
bulu#turabilmek için bir sipari# formu
hazırladık. 

Üyelik sistemimizden formu
doldurarak, Derne!imize destek olan
tüm Galatasaraylılara bir kez daha
te#ekkür ediyoruz. 
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Mekteb-i 
Sultani 
Denizcileri

Grup üyeliine davet:

Galatasaray Liseli deniz ve yelken tutkunlarının, birbirleriyle
her zaman ileti!imde olması, bilgi ve tecrübelerini
payla!abilmeleri ve seyirlerinde birbirlerine yardımcı
olabilmeleri amacıyla kurdu"umuz "Mekteb-i Sultani
Denizcileri" Whatsapp ileti!im grubuna, denizcilikle
ilgilenen tüm Galatasaray Liselileri davet etmek istiyoruz.
Ülkemiz ve dünya liman ve koylarındaki GSL'li denizcilerle
ileti!ime geçmek, yerlerini bilmek ve en önemlisi
seyirlerimizde birbirimizle görü!me fırsatını yakalamak, biz
GSL'li denizcilere ayrı bir mutluluk ve seyirlerimizde güven
verecektir. Gruba katılmak isteyenlerin,
berk.kutengin@bnktextile.com adresine ad, soyad ve devresini
belirten bir e-posta göndermeleri yeterli olacaktır.

Pruvanız neta, rüzgarınız kolayınıza olsun! 
Sevgi ve saygılarımla,

Berk Kutengin (123) Moderatör

18 A"ustos 2019 günü Berk Kutengin’in (123) destekleriyle
kurulan Mekteb-i Sultani Denizcileri 145 üyesiyle, son bir yılda
birçok çalı!malarda bulundu. 

GS Müzesi denizcilik bölümü yapımı, Galatasaray Lisesi
Denizcilik ve Yelken Kulübü kurulması ve tüm teorik ve pratik
derslerin yapılması, Sadun Boro anma günü programı
yapılması, Kalamı!’taki Sadun Boro Anıtı restorasyonu,
pandemi günlerinde ve öncesi olmak üzere 50’ye yakın
denizcilik sunumu ve bu sunumların yayımlandı"ı Mekteb-i
Sultani Denizcileri youtube kanalı bunlardan birkaçı. 

Bu süre içerisinde destek veren tüm abla, a"abey ve
karde!lerimize te!ekkür ederiz.
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Yer / Kanal / Etkinlik Konu!macı Toplantı /Konu!ma konusu

Cemiyet Sunum Mehmet Erem (120) Deniz ve Denizcilik Üzerine Filmler
Cemiyet Toplantı Batur Kuruz (112) Atlantik Geçisi
Lise GSLDYK teori ilk dersi M. Erem (120) Berk K. (123) Temel Denizcilik 
Cemiyet Sunum Tunç Aytunç (119) Kiklad Adaları
Lise GSLDYK teori dersi E. !nözü (101) M. Erem (120) Berk K. (123) Temel Denizcilik 
Lise GSLDYK teori dersi T. Aytunç  (119) M. Erem (120) Berk K. (123) Temel Denizcilik 
Lise GSLDYK teori dersi Mehmet Erem (120) Temel Denizcilik 
Lise GSLDYK teori dersi Mehmet Erem (120) Temel Denizcilik 
Zoom GSLDYK teori dersi Mehmet Erem (120) Navigasyon E"itimi 1.ders
Açık Radyo Radyo programı Alican Turalı (106) Konuk: Fransız yelkenci Philippe Serenon  
Zoom Tele konferans Gencer Emiro"lu (114) Cüneyt Arkın ile yelken dersi
Zoom Tele konferans Ekrem !nözü (101) Bi REZ!L'ya dan Brezilya'ya 
Zoom GSLDYK teori dersi Mehmet Erem (120) Navigasyon E"itimi 2. ders
Zoom Tele konferans Tunç Aytunç (119) Mora Yarımadası
Açık Radyo Radyo programı Alican Turalı (106) !zzeddin Çalı#lar (115) Franco-Ottoman Kaptan Mi#el Pa#a'nın hayatı
Zoom Tele konferans Ekrem !nözü (101) Yelkenli ile Uzun Yol ve Hazırlıklar
Zoom Tele konferans Mehmet Erem (120) Zor anlar
Zoom GSLDYK teori dersi Ali Akkın (120) Yarı#lar ve Yelkencilik
Zoom Tele konferans Ekrem !nözü (101) Güneyin Güneyi
Zoom Tele konferans Ekrem !nözü (101) Güneyin Güneyi (Tekrar)
Zoom Tele konferans Yüce Uyanık (114) Zor anlar- Deniz A$etmez
Zoom GSLDYK teori dersi Tunç Aytunç (119) 12 Adalar- Yakınımızdaki Cennet 1. ders
Zoom Tele konferans Haluk Do"ançay (101) Rüzgar Üstüne Bir !# Modeli
Zoom Tele konferans Ekrem !nözü (101) Dünya Turu 2004-2007 
Zoom Tele konferans Gencer Emiro"lu (114) Christian Radich yelkenli okul gemisi ile 
Zoom GSLDYK teori dersi Tunç Aytunç (119) 12 Adalar - Yakınımızdaki Cennet 2. ders
Zoom Tele konferans Mehmet Erem (120) Zor Anlarda Demirleme
Zoom Tele konferans Ekrem !nözü (101) Dünya Turundan Anlar - Vanuatu, Endonezya... 
Zoom Tele konferans Mehmet Erem (120) Zor Anlarda Demirleme (Tekrar)
Zoom Tele konferans Gencer Emiro"lu (114) Tall Ship ile Baltık Denizi’nde Seyahat
Zoom Tele konferans Ekrem !nözü (101) Madera-Capo Verde, St.Helena...
Zoom GSLDYK teori dersi Turgay Aytac Kaptan Kısa Mesafe Telsiz
Zoom Tele konferans Haluk Do"ançay (101) A#a"ı Yarı#ında Bir Direk Kırılması Hikayesi 
Zoom Tele konferans Gencer Emiro"lu (114) Kruzenshtern !stabul Bo"az Geçisi
Zoom Tele konferans Ekrem !nözü (101) Polinezya
Zoom GSLDYK teori dersi Sinan Sümer (126) Temel Yelken E"itimi
Zoom Tele konferans Ekrem !nözü (101) Bi REZ!L'ya dan Brezilya'ya (Tekrar)
Zoom Tele konferans Mehmet Erem (120) Zor Anlar - Tekne Yedekleme, Çekme  ve Kurtarma
Zoom Tele konferans Ekrem !nözü (101) Mazot ve Pompalar - Nejat Avcı / Melike Tolga
Zoom Tele konferans Ekrem !nözü (101) Misa%rlerimiz: Selçuk Karamano"lu

Mekteb-i Sultani Denizcileri’nin ve Galatasaraylılar Derne"inin
yardımlarıyla hayata geçen, gelece"in Komodor Kemal Niyazi’lerinin, ve
Sadun Boro’larının yeti#ece"ine inanarak kurdu"umuz Galatasaray Lisesi
Denizcilik ve Yelken Kulübümüze katılan 76 karde#imizle birlikte hem
teorik hem de denizde pratik derslerin yapıldı"ı programlarımıza, 
12 &ubat 2020 Çar#amba günü ba#ladık. Tamamı profesyonel hocalar ve
ekipmanlarla verilen derslerimizde, ö"rencilerimize ve velilerine hiçbir
maddi yükümlülük vermeden tüm masra'ar, Mekteb-i Sultani Denizcileri
tarafından kurulan Galatasaraylılar Derne"i Sadun Boro Fonu’ndan
kar#ılandı. Teori derslerinde bize destek veren XONE yatçılık’a te#ekkür
ederiz.

Kulübün kurulu#unun büyük destekçileri, ba#ta Okul Müdürümüz
Vahdettin Bey olmak üzere, idari kadro ile ö"retmenlerimize ve
derslere i#tirak eden tüm GS’li denizcilere te#ekkür ederiz.

Galatasaray Lisesi 
Denizcilik ve Yelken Kulübü

Gerçekleen çalıma, etkinlik ve toplantılar. 9 Ocak - 17 Mayıs 2020
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Galatasaray’ın üç kayıp çocuu

1917 Badat’ta ehit düen
Celal brahim’in peinde 

Melih abanolu
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Cam!a !ç!nde “Kürt” lakabıyla b!l!nen
Galatasaray’ın !lk futbolcularından
Celal "brah!m’le !k! a#abey! 1885 me-
zunu Ahmet Tevf!k ve 1903 mezunu
Hüsey!n Mün!r’le !lg!l! yen! kayıtlar
bulundu.

Ne b!l!yorduk Celal "brah!m hakkında #!md!ye
kadar? B!rçok #ey. "lk olarak mektep numarası-
nın 646 oldu$unu. 1909’da mekteb! !y! b!r de-
receyle b!t!rd!$!n!. 1905’te kurulan Galatasaray
AFC’n!n (Galatasaray Assoc!at!on Football
Club) !lk futbolcularından b!r!s! oldu$unu.
1915’e kadar faal futbol ya#amını sürdürdü-
$ünü. (Galatasaray’ın 1906 Haz!ran ayına tar!h-
lend!$!n! dü#ündü$ümüz !lk takım
foto$rafından !t!baren 1915’!n N!san ayında
Galatasaray formasıyla oynadı$ı son resm!

maça kadar bütün takım foto$ra%arında vardır
Celal "brah!m.) Sonra B!r!nc! Dünya Sava#ı’na
katıldı$ını. F!l!st!n, Do$u ve Irak cepheler!nde
süvar! subayı olarak çarpı#tı$ını. Bu çarpı#ma-
larda b!r kere yaralandı$ını ve tedav! gördü-
$ünü. Ve 1917’n!n 10 Mart’ında Ba$dat’ın
"ng!l!zlerce ele geç!r!ld!$! gün #eh!t dü#tü$ünü. 

El!m!zde Celal "brah!m’!n !z!n! süreb!lece$!m!z
!k! ana kaynak var. "lk! Galatasaray’ın maç kad-
roları. "k!nc!s! de B!r!nc! Dünya Sava#ı’nda ka-
tılmı# oldu$u muhtel!f cephelerden Al! Sam!
Yen’e yazmı# oldu$u b!rkaç mektup ve kartv!-
z!tle gönderm!# oldu$u foto$ra%ar. B!r de Mek-
teb-! Sultan!’n!n 1911 yılı mezunu 414 Ru#en
E#ref Ünaydın’ın kaleme almı# oldu$u Galata-
saray ve Futbol k!tabında onun hakkındak! b!r-
kaç paragraf.

Bu paragra%ar !ç!nde en öneml!s! ku#kusuz,
Ru#en E#ref ’!n Galatasaray’ın 25 Kasım 1906’da
"stanbul Futbol L!g!’nde Imogene AFC !le oy-
nadı$ı !lk maçın kadrosunu sayarken orta saha
oyuncusu Celal !ç!n yazdıklarıdır. Hatırlayalım
bu paragrafı:

“Solda, b!r kaplan g!b!, ya$ız, koyu esmer; çet!n
m! çet!n, "mojen’!n yed! bela ded!kler! Kürt
Celal ded!$!m!z #eh!t Celal "brah!m! Kar#ısına
k!msen!n dü#memes!; “çek!l, çek!l” d!ye hı#ımlı
sesle savlet ett! m!, önünde k!msen!n durma-
ması, d!lemeye de$er b!r #eyd!r! Celal’!n topa
saldırı#ı, topu kar#ısındak!n!n aya$ından çek!p
alı#ı, kend!ne çarpmak !steyenler! öyle b!r ya-
vuzlukla b!r-!k! metre uza$a fırlatı#ı vardı k!
olur #ey de$!l! Dünya #ıklı$ına, #öhret!ne ve
unvanına dü#künsüzlük, o vel! ruhlu ve !nanlı,
o çel!k yapılı Celal, maça mukaddes c!hada
g!rer g!b! g!rerd!. Nasıl k! asıl harbe, B!r!nc!
C!han Sava#ı’na da en yüksek maça g!rer g!b!
g!rd! ve #an meydanında #eh!t kaldı!”

Üst: Celal "brah!m’!n Al! Sam!
Yen’e Irak Cephes!’nden gön-
derd!$! ve kend!s!n!n de “Sa-
kallı Celal” oldu$unu söyled!$!
foto$raf.

Sol üst: Galatasaray'ın 1906-
1907 sezonunda "stanbul Fut-
bol L!g!'ne katılan !lk kadrosu. 
Ayakta soldan !t!baren:
Takımın kaptanı mektep tale-
bes!nden Bor!s N!kolov, 1907
yılı mezunu M!lo Bak!ç, esk!
Black Stock!ng FC oyuncusu
ve Mekteb-! Sultan!'n!n Türkçe
ö$retmen! Mazhar Arat, 
"stanbul Futbol L!g!'n!n kuru-
cusu James La Fonta!ne, Gala-
tasaray'ın !k! numaralı
kurucusu 1907 yılı mezunu
Asım Tevf!k Sonumut, 1905
yılı mezunu Em!n Bülent Ser-
daro$lu, 1909 yılı mezunu
Bek!r Sıtkı B!rcan. 
Oturanlar: Kadıköy FC'den
Galatasaray'a geçen "Dalaklı"
Hüsey!n, 1908 yılı mezunu
Mehmet Al! Tamay, 1906 yılı
mezunu Al! Sam! Yen, 1909
yılı mezunu Celal "brah!m ve
Kadıköy FC'den Galatasaray'a
geçen Hasan Basr!.

Sol alt: Celal "brah!m'!n en
büyük a$abey! 1885 Mekteb-!
Sultan! mezunu ve mekteb!n
güzel yazı ö$retmen! Ahmet
Tevf!k çocuklarıyla beraber.
Foto$rafın 1910 yılında çek!l-
d!$! tahm!n ed!l!yor.

Sa# alt: "stanbul Futbol L!g!’n!
1909’dan ba#layarak üst üste üç
kez kazanan Galatasaray’ın sa-
va#çı futbolcusu Celal. Topun
üzer!nde “Galatasaray 1325-
26” (1909-10) yazıyor
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1917 BADAT’TA EHT DÜEN CELAL BRAHM’N PENDE

Üst: Mekteb-! Sultan!’n!n, Celal "brah!m’!n a#abey!
Hüsey!n Mün!r’!n de yer aldı#ı 1903 yılı mezunları.

Sol: Mekteb-! Sultan!’n!n 1885 yılı mezunları. 
Mezunlar arasında, Celal "brah!m’!n okulu !k!nc!l!kle
b!t!ren büyük a#abey! Ahmet Tevf!k de (önden !k!nc!
sıra soldan dördüncü) yer alıyordu.

Tam burada Mekteb-! Sultan! kökenl! olma-
sına ra#men Fenerbahçe’de futbol oynayan
Mehmet Esat Baydur’un Celal "brah!m’! !lk
kez ye$!l sahada gördü#ü zamana !l!$k!n
yazdı#ı b!r paragrafı da hatırlamalıyız.

“Ortada kısa boylu, ya#ız çehrel!, gömle#!-
n!n (formasının) kolları ve etekler! havada
uçan b!r del!kanlı, kar$ısındak!lere deh$et
ver!yor ve aya#ında topla ko$anlar onu kar-
$ılarında görünce ya topu hemen d!#er ar-
kada$larına atıyor, yahut onun b!r omuz
darbes!yle yerlere yuvarlanıyorlardı. Bunun
da Kürt Celal oldu#unu söyled!ler.”

Bu paragra%a halk destanlarında tasv!r ed!-
len kahramanları andıran b!r Celal "brah!m
portres! vardır kar$ımızda. Gerçek $u k!,
sporda “Galatasaray Ruhu” ded!#!m!z $ey!n
!k! kurucu babasından b!r!s!d!r Celal "bra-
h!m, 1905 yılı mezunu 397 Em!n Bülent
Serdaro#lu’yla b!rl!kte. Rak!p k!m olursa
olsun üm!d! kesmemey!, vücuttak! son
hücre enerj!s!z kalıncaya, son nefes tüket!-
l!nceye  kadar mücadele etmey! takım arka-
da$larına ve spor dünyasına bu !k!
Galatasaraylı ö#rett!.

Bunun dı$ında !k! !fade d!kkat çeker bu
Ru$en E$ref ’!n paragrafında. "lk! “Kürt” !fa-
des!, !k!nc!s! !se “vel!” tanımı. Açıkça çok
yakın b!r zamana kadar Celal "brah!m’e
Kürt den!lmes!n!n neden!n!n Ünaydın’ın da
yazdı#ı g!b! koyu esmer b!r ten! oldu#unu
dü$ünegelm!$t!m. Ta k! Gazete Duvar’dan
b!r muhab!r ben! arayıp Celal hakkında b!r
söyle$! yapmak !stey!nce. 
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Celal brahim 
gerçekten Kürt müydü?
Gazete Duvar muhab!r! Alper Budka’nın bana !lk sorusu "u oldu:
“Celal #brah!m gerçekten Kürt müydü?” Popül!st s!yaset!n önü-
müze her gün tek y!yecek olarak koydu$u k!ml!k pol!t!kası nede-
n!yle ülkede !nsanların yakla"ık 20 yıldır, oyum, buyum d!ye
kend!n! tanımladı$ı b!r ortamda bu soru !lk bakı"ta k!ml!k s!ya-
set!n!n b!r devamı g!b! görünmü"tü gözüme. Ancak sonra dü"ün-
düm; e$er yanıtı b!l!nmeyen b!r soru varsa, demek oluyor k! Celal
#brah!m hakkındak! b!lg!ler!m!z eks!kt!r. Gerçekten de Celal #b-
rah!m’!n Kürt olup olmadı$ını b!lm!yordum. Sadece bazı f!k!rle-
r!m vardı bu konuda, ama bu f!k!rler soruya do$ru b!r yanıt
vermem! sa$lamıyorlardı. Do$ru b!r yanıt vereb!lmek amacıyla
küçük b!r ara"tırma yaptım. Öncel!kle nerede do$du$unu ö$ren-
mek !ç!n Mekteb-! Sultan!’n!n 50’nc! kurulu" senes!nde, 1918’de
çıkarılmı" olan k!taba baktım. Çünkü bu k!tapta 1907’dek! yangın
sonrasında mezun olanların nerede ve hang! tar!hte do$dukları-
nın yanı sıra haklarında m!n!k açıklamalar da vardı.

K!tabı açıp baktı$ımda gördüm k!, Celal #brah!m Rum! 1305’te,
yan! 1889’da Tarhan!k’te do$mu". Babasının adı !se Hal!l’m!".
Sonra b!lg!sayarın ba"ına oturup Tarhan!k’!n nerede oldu$una
baktım. Esk! adı Tarhan!k olan köy, bugün Erz!ncan’ın Kemal!ye
!lçes!ne ba$lı. Daha önces!nde Arapg!r’e ba$lıymı". Buradan ha-
reketle Gazete Duvar muhar!b!ne, “Celal !ç!n Kürt d!yeb!l!r!z”
yollu b!r yanıt verd!m. Celal #brah!m’!n cephelerden yazdı$ı b!r-
kaç mektuba da yer ver!len söyle"! Gazete Duvar’da korona gün-
ler!nde, 10 N!san’da yayınlandı.

B!rkaç gün sonra Alper b!r mesaj gönderd! bana. Yayınla !lg!l! ola-
rak Celal #brah!m’!n akrabası olan b!r!s! ona ula"mı" ve ben!m !r-
t!bat b!lg!ler!m! !stem!". Alper’den telefonumu ve e-posta adres!m!
Celal #brah!m’!n akrabasına !letmes!n! r!ca ett!m hemen. Böylece

Celal #brah!m hakkında bugüne kadar b!lmed!$!m!z yen! b!r
dünya aralanmaya ba"ladı.

Velaadd!n Bey’le (Celal #brah!m’!n akrabası Velaadd!n Kılıç) yap-
tı$ım !lk konu"mada "unları ö$rend!m. Hayır, Celal #brah!m b!r
Kürt de$!ld!. Alev!yd!. A!le üyeler! soyadı kanununun 1934’te çık-
masının ardından a$ırlıklı olarak Dostal soyadını almı"lardı.

Bu !lk b!lg!lerden sonra Dostal soyadının pe"!ne dü"tüm. Sapta-
dı$ım ve buldu$um !lk !nsan Hal!lhan Dostal oldu. Onun saye-
s!nde Celal #brah!m’!n a$abey! olan Ahmet Tevf!k ve onunla !lg!l!
a!le b!lg!ler!ne ula"mı" oldum. Çalı"maların devamında Celal’!n
b!r ba"ka a$abey! olan Hüsey!n Mün!r’!n a!le kolu da ortaya çıktı.
Bunlara ek olarak Osmanlı ar"!v!nde de küçük b!r ara"tırma yap-
tım. Sonuçta ortaya üç Galatasaraylı karde" hakkında kapsamlı
b!r portre çıktı.

Bu b!lg!lere göre Osmanlı ar"!v!nde Hal!l #brah!m A$a olarak
geçen Celal’!n babasının be" çocu$u vardı. (Bunlardan b!r!n!n
adını b!lm!yoruz hâlâ.) B!ld!$!m!z dört çocuktan b!r!s! kız (Kad-
r!ye) d!$erler! erkekt!; sırasıyla Ahmet Tevf!k, Hüsey!n Mün!r ve
Celal #brah!m.

Büyük aabeyin öyküsü
En büyük erkek çocuk olan 1866 do$umlu Ahmet Tevf!k 1885 yı-
lında Mekteb-! Sultan!’den !k!nc!l!kle mezun oldu. Mektep num-
arası 92. Bu numara !k! "ey söylüyor b!ze. #lk olarak Ahmet
Tevf!k’!n Mekteb-! Sultan!’de parasız yatılı okudu$unu. (Osmanlı
dönem!nde 1’den 100’e kadark! numaralar parasız yatılılara a!tt!.
100’den 900’e kadark! numaralar !se yatılılara ver!l!rd!.) #k!nc! ola-
rak da Ahmet Tevf!k Mekteb-! Sultan!’de parasız yatılı okudu$una
göre ya babasının sarayla yakın b!r teması vardı, ya da b!r a!le bü-
yü$ü Osmanlı r!cal! !ç!nde öneml! b!r görevdeyd!.  
Ahmet Tevf!k’! mezun!yet!nden b!r yıl sonra 1886 yılında Mek-
teb-! Sultan!’n!n hüsn-! hat, yan! güzel yazı ö$retmen! olarak gö-

Üst: Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucuları Pa"abahçe'de, Adnan P!r!o$-
lu'nun (ayaktak!ler!n en sa$ında) kona$ının bahçes!nde. Onun hemen sa-
$ındak! fesl! Al! Sam! Yen. Onun da sa$ında Em!l Oberle. Celal #brah!m
!se en öndek!ler arasında soldan üçüncü. Hemen arkasında Hasnun Gal!p
var. Sa$ındak! Rıza Cevdet Kara, solundak! !se 7 numaralı kurucu Ref!k
Cevdet Kalpakçıo$lu. En önde sa$dan !k!nc! Do$u Cephes!'nde "eh!t
dü"en Hasan Ne"et. Foto$raf 8 Haz!ran 1913 tar!h!nde çek!lm!". 

Alt: Galatasaray’ın #stanbul Futbol L!g!’n! 1914-1915 sezonunda "amp!yon 
olarak tamamlayan kadrosu b!r!nc!l!k kupasıyla. 16 N!san 1915’te #tt!hat 
Kulübü’nde oynanan maç Celal #brah!m’!n (merd!venlerde önden !k!nc! sıra
en solda) son resm! kar"ıla"masıydı. 
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rüyoruz. Daha sonrak! yıllarda Fransızca kal!graf! dersler!ne de
g!recekt!r. Ö"retmenl!"! sırasında Ahmet Tevf!k !k! ders k!tabı ka-
leme almı#tı: Tal!m-! Hattı-ı Osman! (Türkçe Yazı Alı#tırmaları)
ve Tal!m-! Hatt-ı Fransev! (Fransızca Yazı Alı#tırmaları).

Ahmet Tevf!k’!n ö"retmenl!"!n yanı sıra, mekteb!n muhabes!ne
de yardım ett!"!n! gösteren kayıtlar var Osmanlı ar#!v!nde. Aynı
zamanda Mecl!s-! Maar!f azası olan Ahmet Tevf!k 1919 yılında
Mekteb-! Sultan! ö"retmenl!"!nden emekl! oldu. 1934’te Dostal
soyadını alan Ahmet Tevf!k’!n be# çocu"u vardı: Naz!re, $ehr!ban,
Eymen, Hal!le ve Hal!l. Hal!le ve Hal!l !k!zd!. Hal!l de babası ve
amcaları g!b! Mekteb-! Sultan!’de okumu#, Z!nov!a adlı Rum kızla
evlend!"! !ç!n babası Ahmet Tevf!k Dostal’la !l!#k!s! kopmu#tu.
Ahmet Tevf!k 1958 yılının 15 Ek!m’!nde ya#amını kaybett!, me-
zarı Bakırköy Mezarlı"ı’nda.

Küçük aabeyin öyküsü
Celal %brah!m’!n b!r d!"er a"abey! Hüsey!n Mün!r’e gel!nce. Os-
manlı ar#!v!ne göre Hüsey!n Mün!r H!cr! 1301’de (1883-1884)
do"du, kütü"ü Arapg!r’de. (Tarhan!k Köyü o dönem Arapg!r’e
ba"lıydı.) A"abey! Ahmet Tevf!k g!b! Hüsey!n Mün!r de parasız
yatılı olarak okudu Mekteb-! Sultan!’de (mektep numarası 65’t!)
ve 1903 yılında be#!nc!l!kle mezun oldu. Ru#en E#ref ’!n anlatı-
mına göre Hüsey!n Mün!r mektepteyken j!mnast!kte mah!r b!r
ö"renc!yd!. Ünaydın onun, Fa!k Üstün!dman’ın j!mnast!khanede
yaptı"ı derslerde barf!kste “planche en avant” ve “planche en ar-
r!ère” hareketler!n! tamamlayarak “sole!l” yapab!len nad!r ö"ren-
c!lerden b!r!s! oldu"unu yazıyor.

Celal %brah!m’!n sınıf arkada#ı ve Galatasaray’ın !lk takımında oy-
nayan 631 Bek!r Sıtkı B!rcan’ın aktardı"ına göre de Hüsey!n
Mün!r mekteb!n !lk futbolcularındandı. (Bu b!lg! Celal %brah!m’!n
futbola n!ç!n ve nasıl heves duydu"unu yeter!nce açıklıyor b!ze.)
Hüsey!n Mün!r mekteb! b!t!rd!kten sonra Hukuk Mekteb!’ne kay-
doldu. Hukuk okurken Mülk!ye Tekaüt Sandı"ı’nda muhasebe ka-
lem!nde çalı#tı. Bu arada Hüsey!n Mün!r’!n ö"retmenl!k yapmak
amacıyla Maar!f Nezaret!’ne ba#vurdu"una !l!#k!n b!r kayıt bulu-
nuyor Osmanlı ar#!v!nde. Hübey!n Mün!r Hukuk Mekteb!’n! b!-
t!rd!kten sonra Orman, Z!raat ve T!caret Nezaret!’nde çalı#maya
ba#ladı. 1916’da bu bakanlı"ın t!car! !#ler genel müdürlü"üne
atandı. Mütareke dönem!nde 1919’da Damat Fer!t Pa#a hüküme-
t!nce -muhtemelen %tt!hatçı oldu"u !ç!n- bu görev!nden azled!ld!.
(Hüsey!n Mün!r mütareke dönem! sonrasında bu görev!ne ger!
dönmü# olmalı.) %k! tane kızı olan Hüsey!n Mün!r Dostal 1944’te
vefat ett!. Kızları !se halen hayatta.

Celal %brah!m ve !k! a"abey! hakkında yen! elde ed!len b!lg!ler bu-
rada b!t!yor. Celal %brah!m !le a!le üyeler! hakkında yen! b!lg!ler!n
ortaya çıkmasını sa"layan bu küçük ara#tırma sonrasında b!r #ey!
b!r kez daha anladık: Galatasaray d!nler, m!lletler ve kültürler üstü
b!r kurumdur. Kend!ne has b!r kültüre sah!pt!r. Bu kültürde
bugün “a&eders!n!z Alev!”, “a&eders!n!z Ermen!”, “a&eders!n!z Ya-
hud!”, “a&eders!n!z Rum”  den!lerek ötek!le#t!r!lenler de dah!l
bütün k!ml!kler özgürce ya#anır.

Bugün elde ett!"!m!z b!lg!ler ı#ı"ında Celal’!n Alev! oldu"unu ö"-
rend!k. Ama o Galatasaray tar!h!n!n “Kürt” Celal’!d!r hâlâ.

Galatasaray Spor Kulübü futbolcuları toplu halde. 1913 yılında çek!len foto"rafın en solundak! Al! Sam! Yen. 
Celal %brah!m !se yere ba"da# çökenler!n en sa"ında. Celal %brah!m'le beraber Galatasaraylılık Ruhu'nun yaratıcısı Em!n

Bülent Serdaro"lu !se ba"da# kuranlar !ç!nde, sa"dan dördüncü. Hemen sa"ında Çanakkale #eh!d! Hasnun Gal!p var.

Celal %brah!m'!n en büyük a"abey! Ahmet Tevf!k
Dostal'ın 1907 tar!h!nde do"mu# mektepl! o"lu 

Hal!l ve e#! Z!nov!a Dostal.

1917 BADAT’TA EHT DÜEN CELAL BRAHM’N PENDE
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Carlos Saura Haklıymı

Arzu Karamani Pekin (112)

Metroda bana yer vermelerine sinirleniyorum. Geçenlerde delikanlının biri koluma vurdu
fütursuzca ve “buyur gel otur” i!areti yaptı. Görmedi mi üzerimdekileri acaba diye dü!ündüm;
yeni aldı"ım kırmızı spor ayakkabılarım, kot montum, kula"ımda kulaklıklar… Her neyse ya!ı
40’ı geçmi! olan kadınlar bu ruh halini hemen anlayacaklardır; aslında gözünüzü eskisi gibi
boyayamazsınız. Göz kapa"ınıza kalem çekerken, deriniz buru!ur, katlanır. Düz çekebilmek için
ka!larınızı havaya kaldırıp, yüzünüzü iyice germeniz gerekir. O da yetmez, bir elinizle gözünüzü
“Çinli taklidi yapar !ekilde” dı!a do"ru çekersiniz. Ancak bu !ekilde göz kapa"ınızı
düzle!tirebilirsiniz. #!te ben $amenkoya göz kapaklarım böyle oldu"u zamanlarda ba!lamı!tım.

Hadi canım!.. Hem kollarımı iki yana açıp, yukarıdan a!a"ıya döndürüp duraca"ım, hem de aynı
anda ayaklarımdan burun-topuk ses çıkaraca"ım. Üstelik hepsini de ritme uygun bir !ekilde
yapaca"ım. Daha neler artık!… Hayır, zaten olmaz. Daha do"rusu yapılamaz ki… E!yanın tabiatına
aykırı… Yani hoca benden belden yukarısı için ayrı, belden a!a"ısı için ayrı dü!ünmemi istiyor.
Bunu yapabilece"imi sanmıyorum. Tam bir hayal kırıklı"ı!

SULTAN DERG • HAZRAN 2020

Flamenko dansçısı Yasemin A"ao"lu (foto: Aylin Erözcan)
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Yıldız Alpar Bale Okulu ö!rencilerinin velilerinin "amenko gösterisi
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Zaten "amenko sen#n ney#ne. Nereden heves ett#n k#! Bale
yaptım, dans b#l#r#m falan d#ye kend#n# her $ey# yapab#l#rs#n
zannett#n. Gelm#$s#n 40 küsur ya$ına, yen#den dans ayakkabısı
pe$#ne dü$mek de ney#n nes#.. Aynanın kar$ısında, yarı ya$ında
çocuklarla b#rl#kte, el#ne koluna hâk#m olmaya çalı$ıyorsun. %#md#
debelen dur bakalım… 

Anladık, çok sev#yorsun, hatta bayılıyorsun. Tamam, ölüyorsun!
B#r "amenko $arkısı duydu!unda, sank# memleket havaları
çalıyormu$casına tüyler#n d#ken d#ken oluyor, gözler#n
nemlen#yor, karnından bo!azına do!ru yükselen b#r$eyler
h#ssed#yorsun. Gençl#!#nden ber# h#ç b#r konser#, göster#y#
kaçırmadın. Cr#st#na Hoyos’lar, Paco de Luc#a’lar… Açıkhava’dak#
"amenko göster#s#nden sonra, eve kadar uçmu$ muydun
yürümü$ müydün, hatırlamıyorsun. Gecen#n o saat#nde adrenal#n
bombardımanına u!ramı$tın. Derg#c#l#!e ba$ladı!ın #lk yıllarda
"amenkocularla yapılacak röportajın üstüne atlamı$tın; kul#se
g#d#p yan yana asılmı$ elb#seler#n volanlarını da k#mseye
çaktırmadan ok$amı$tın. B#r de resm#n# çekm#$t#n, hâlâ duruyor
b#r yerlerde. Sonra g#tt#n, evlen#rken gel#n ba$ını b#le
"amenkoculara benzett#n; berber#n burnundan get#rm#$t#n,
“sımsıkı topuz” b#r türlü olmuyor d#ye. 

&$te $#md#, aynanın kar$ısında, onca â$ık oldu!un "amenko, sana
esas yüzünü göster#yor. %apkanı alıp hemen g#deb#l#rs#n, k#mse
sana b#r $ey demez. %unun $urasında daha b#r #k# ders olmu$.
Hem ned#r bu, key#f #ç#n buradasın, g#t ba$ka e!lence bul kend#ne;
sen# zorlayan mı var "amenko yapacaksın d#ye. Pek# ama
bırakab#lecek m#s#n? O büyülü müz#kle el#n# kolunu oynatmayı
sana b#r#s# ö!retmeye ba$lamı$ artık. B#r #k# laf da ö!renm#$s#n,
tacon, planta, solea, buler#a… B#r de CD kopyalamı$sın
hocandan, evdek# d#!er müz#kler# öteley#verm#$. Ba$ka b#r $ey
g#rmez olmu$ kula!ına. Vazgeçemeyeceks#n, bo$una u!ra$ma.
Koyver g#ts#n!.. Aynadak#yle anla$manın yollarını ara en #y#s#.
Bunu nasıl anlatmalı b#lmem k#. Yıllardır çıkarıp çıkarıp

bakmaktan, neredeyse görünmez olmu$ foto!ra'ak# ula$ılmaz
sevg#l#n#n, b#r gün kapında b#t#vermes# ve sana “had# gelsene”
demes# g#b# b#r $ey. “Gelmem” de de, görel#m.

G#tt#m… Hang# â$ık, ba$ına gelecekler# b#ld#!# halde sevd#!#n#n
pe$#nden g#tmem#$ k#? Ba$ladım ben de #t#$meye, "amenkoyla.
B#ld#!#m ne varsa, o güne kadar ö!rend#!#m neyse, döktüm
önüne. H#ç pes etmed#m. Bazen ayak ba$parma!ımı h#ssetmez
hale geld#m, bazen bel a!rısından gece uyuyamadım. Ama $unu
anladım; me!er #t#$mekm#$ bu #$#n sırrı. Flamenko, onunla
#t#$t#kçe yelkenler# suya #nd#rmeye ba$ladı. Küçük sırlarını
ke$fett#kçe cevap ver#r oldu. Her cevap alı$, #nanılmaz b#r
mutlulu!a dönü$üyor, ama yen# b#r soru sorduruyordu. Yen#
cevapsa hem da!arcı!ımı zeng#nle$t#r#yor, hem de ben#m g#b#
ba$ka â$ıklarla ba$ka türlü key#"er ya$amama olanak sa!lıyordu.
O d#!er â$ıklar, bunca sene zarfında ceb#me bamba$ka kazançlar
olarak kaldı zaten. 

El#mden aya!ımdan farklı sesler çıkmaya ba$lamı$tı; o sesler, bu
#$#n aslında danstan #baret olmadı!ını #y#ce anladıktan sonra
farklıla$mı$tı. Ben b#r aysberge yapı$mı$tım; ancak ucunu
tuttu!umda anlayab#lm#$t#m b#r aysberg oldu!unu… Kend#
kend#me #nanılmaz, ola!anüstü zeng#nl#kler# olan b#r dünyanın,
merkez#ne #nsano!lunun her türlü duygusunu, ya$am
mücadeles#n#, var olma sava$ını yerle$t#rm#$ b#r kültürün kapısını
aralamı$tım. 

Yabancı b#r kültürün d#l#n#, b#r#k#m#n# anlayab#lmek #ç#n elbette
çok çaba sarfetmek, çok emek vermek gerek#yor. O, orada
duruyor, üstel#k zamanla b#rl#kte evr#lmes#n# sürdürüyor. &ç#ne
g#reb#lmek #ç#n çabalamak s#ze kalmı$. G#rmeye çalı$tıkça, daha
çok ö!rend#kçe, anlamanız gereken $eyler#n tahm#n#n#zden çok
daha fazla oldu!unu görüyorsunuz. Umutsuzlukla karı$ık sev#nçl#
b#r tela$ da ba$lıyor. B#r k#tap daha alıyorsunuz, b#r CD daha, b#r
DVD daha… Derken yen# b#r raf, hatta ra"ar olu$turmaya

Flamenko dansçısı Emre Cinemre 
(foto: Sibel Açıkalın)
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ba!lıyorsunuz evde. Google’ın “sık kullanılanlar” kısmı, "amenko
s#teler#yle dolup ta!ıyor. “Pek# h#ç $spanya’ya g#tt#n m#?” soruları
sıkla!ınca, baskı da artıyor hal#yle. 

Büyük b#r kültürün ayrıntılarının #ç#nde kaybolurken, her !eye
ra%men ed#nd#%#n#z b#lg#ler#n g#derek daha netle!meye, yerl#
yer#ne oturmaya ba!ladı%ını h#ssed#yorsunuz ve kend#n#ze b#r
dünya yarattı%ınızı fark ed#yorsunuz. Kend# kend#n# var etm#!
olan o dünyanın #ç#nde, kend#n#ze #te kaka b#r kö!e bulmaya
çalı!ırken, s#ze kattıklarının farkına vardı%ınızda ula!tı%ınız
zeng#nl#k duygusu, h#ç b#r !eyle kıyas kabul etm#yor. B#r de
bunları “ötek#” dünyanızla payla!mak kısmı var. Kend#
kültürünüzle benzerl#kler#n#, farklılıklarını anlamaya gayret
ed#yorsunuz. Sonra, olmadık b#r yerde s#z# b#r sözcük
yakalayıver#yor; bunu duydu%unuzda, h#ç böyle âdetler#n#z
yokken, tanımasanız da “afeders#n#z, s#z de m#…” d#ye yanına
sokuluverd#%#n#z #nsanlar oluyor. O #nsandan sadece
"amenkodan anladı%ı #ç#n ho!lanıyorsunuz. B#r de, “s#z de m#
"am#ngo yapıyorsunuz” d#yenlerden, k#m olursa olsun nefret
ed#yorsunuz!

Bu nasıl b#r !ey böyle? Rut#n#n dı!ına çıkmak #ç#n, ya da
“bayılıyorum yahu, denemekten ne çıkar” d#yerek g#r#!#lm#! b#r
!ey, b#r süre sonra her !ey#n önüne geçeb#lecek kadar
kaplayab#l#yor ya!amı. Rut#n olan, #k#nc# plana dü!üver#yor! Bu
kez, bo! zamanlarınızda yapmayı hayal ett#%#n#z !eyden kalan bo!
zamanlarınızda, normal hayatınıza döner oluyorsunuz. ($!ler
sıkı!ıyor mesela, ama göster# hazırlıkları var ne yapalım. $!
bekles#n!) 

B#r kültürü anlamak o kadar da bedava de%#l; her !ey “#k# tak tak,
b#r de saça kırmızı gül” #le b#tm#yor. Dans etme #ste%#, s#z# sadece
$spanya’ya ta!ımakla kalmıyor; bu müz#%#n b#r co%rafyası
oldu%unu ke!fetmek, önce $spanya’nın, sonra Endülüs’ün, sonra
da $spanya’yı etk#lem#! olan ülkeler#n ve kültürler#n co%rafyalarını
ve yapılarını anlamayı get#r#yor. Bu da, dans ederken attı%ınız
adımın aslında nelerle yüklü oldu%unu anlamayı… 

Kurstak# aynanın kar!ısındak# #lk günler#m#n üzer#nden yıllar
geçt#; !#md# Carlos Saura’nın ne demek #sted#%#n# çok daha #y#
anlıyorum: “B#r "amenko dansçısını #k# parçada dü!ünmek
gerek#r; belden a!a%ısı ve belden yukarısı. Belden a!a%ısı sa%lam
basar, a%ırdır, çünkü topra%ı tems#l eder. Belden yukarısı #se
gökyüzünü #fade eder; yukarı uzar, uçucudur, serbestt#r.”

G#tarcının tel# tınlatı!ını karnında h#ssetmek, dansçının ter#yle
karı!an r#mel#n#n gözünü nasıl yaktı%ını anlamak, ayak
ba!parma%ının zonklayı!ını duyumsamak ve umursamamak,
rahat rahat tıkırdattı%ı kastanyet#n #pler#n#n aslında parma%ını
nasıl morarttı%ını b#l#yor olmak, !arkıcının sank# b#r daha h#ç
söyleyemeyecekm#! g#b# ba%ırmasından gar#p b#r haz duymak…
Flamenkocuların duende adını verd#kler#, sey#rc#yle b#r nev#
bütünle!t#kler#nde ula!tıkları bu “hal”#n varlı%ından haberdar
olmak b#le, bana yet#yor. Öyle b#r “hal” olmaksa, ne hadd#me… 

Pek# ben bu hallere ne zaman dü!tüm? Vallah# hatırlamıyorum!..

CARLOS SAURA HAKLIYMI

Vazgeçilemez volanlı etekler, çivili ayakkabılar… (foto: Nadide Göksun)

Hep birlikte Sevillanas yapmanın zevki… (foto: Timur Türkmen)

Flamenko dansçısı Emre Cinemre Arzu Karamani Pekin (foto: Mehmet Aslanbay)
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Üst sol: GS II. Sınıf Ö!rencisi Üst Sa!: Sadun Boro Anması. Soldan sa!a Berk Kutengin, Sait Keresteci, Yücel Köya!asıo!lu, Fidel Berber, Erdem Yılmaz
Alt: "nge Yarı#tan Önce. Soldan sa!a Bedii Grantay, Emre Gönensay, O!uz Çırpanlı, Levent, Yücel Köya!asıo!lu ve Nedim Özgen
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Yücel 
Köyaasıolu
ile söylei

Berk Kutengin (123)

BERK KUTENGN — Merhaba Yücel A!abey, sizi bugün
dergimizde a!ırlamaktan büyük gurur duyuyoruz.
Türkiye’deki yat imalatçılı!ının öncüsü ve duayeni olarak
Galatasaray’la nasıl tanı"tı!ınızı anlatır mısınız?

YÜCEL KÖYAASIOLU — 24 Mart 1936 yılında,
Arnavutköy’de, !stanbullu bir ailenin o"lu olarak dünyaya
geldim. Ö"retmen olan babam, mesle"inden dolayı
Anadolu’da ö"retmenlik yaparken beni dayım Nedim Özgen
yeti#tirdi. “Gatasaraylı Nedim” diye spor dünyasında
tanınan dayımın di"er bir sıfatı da “Deli Nedim”di. 
Mekteb-i Sultani’de okumu#, GS Kulübünde önceleri ya"lı
kürek çekerken tüm rakiplerini geçmi#, sonraları ba#ladı"ı
yelken sporunun, #arpi sınıfında, defalarca Türkiye
#ampiyonu olmu#. Evin bir bölümü, onun kazandı"ı kupalar
ve madalyalarla dolu idi. Deniz sporlarının yanında
motosiklet yarı#çılı"ı da vardı. Özel olarak !ngiltere’den
getirtti"i “Ariel” marka yarı# motorunu çılgınca kullanırmı#.
Bunun böyle oldu"unu o günleri ya#amı# olan birisi
anlatmı#tı. Motorun sesini duyunca yoldan kaçarlarmı#. 

BK — Çocuklu!unuz ve gençli!iniz, zamanın en ünlü
yelkencilerinden, dayınız Nedim Özgen’in “Galatasaraylı
Nedim”in yanında, teknelerde ve tersanelerde geçti.
Katıldı!ınız ço!u yarı"ı birincilikle bitirdiniz. Bize o
yıllardan bahseder misiniz?

YK — Benim çocuklu"um ve gençli"im, Bebek’teki GS
Denizcilik Lokalinde geçti. $imdilerde hiçbir izi kalmamı#
olan bu mekân, günümüzdeki vapur iskelesinden yakla#ık
50 metre uzaklıkta olup, Bebek Parkı’nın kıyısında, onun da
iskelesi kazıklar üzerine oturtulmu#, kara kısmı da tramvay
yoluna kadar uzanan, tek katlı iki ah#ap binadan
olu#uyordu. Eski tramvay yolu sahile çok yakın geçti"inden
karadaki bölümü çok azdı. Bu lokalin sol tarafında bir salon,
sa" tarafında ise çe#itli boyda fıtaların ra%arda sıralandı"ı
kayıkhane bölümü yer alırdı. Bu iki binanın arasındaki dar
bir koridordan geçildi"inde, önünde 5 katlı metal
konstrüksiyon bir atlama kulesine gelinirdi. 

Üst: Arnavutköy–Yalının Önü Orta: Seddülbahir GS Kulübü’nün Önünde 
Alt: GS Denizcilik Lokali, Bebek

21
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Önceleri “Doludizgin” adındaki kotramız, daha
sonraları “Seddülbahir” diye tanınan iki direkli
teknemiz, 3’üncü olarak da 15 m. boyundaki
“Horoz” 1955 yılına kadar burada durdular.
“Bebek’teki eski GS denizcilik lokali” diye internette
ararsanız bu kulübü, önünde de bizim tekneye direk
takılırken çekilmi! bir resmini görebilirsiniz. 1957
yılında dayım Horoz’u sattı. Ben de Arnavutköy’e
geri döndüm. Aynı yıl, Bebek’teki lokalin yıkılıp,
Kuruçe!me Adası’na geçece"imiz duyulunca, so"uk
bir pazar günü, arkada!ları toplayıp, sandalla adaya
gidip ilk GS bayra"ını diktik. Bu ekip ben, Bilger ve
karde!i Berker Duruman, Aykut Güven ve Koray
Güney’den olu!uyordu. Daha sonra, resmi olarak
gidilmi!, fakat kesin önce biz gittik. Bombo! olan
adaya Kemal Öner (Gandi Kemal) önderli"inde,
fıtaları ve malzemeleri ta!ıdık. Derme çatma yapılan
kayıkhaneye bunları yerle!tirdik ve antrenmanlara
ba!ladık. O sıralarda yüzücüler de çalı!maya
ba!lamı!lardı. 

Ada geli!meye ba!lamı!ken dayım yeni bir tekne
almı!, beni Fenerbahçe’ye ça"ırdı. Ben de istemeye,
istemeye kar!ıya geçtim. Kendisini artık küçük bir
motorlu teknede görece"imi umarken, baktım
“#nge”nin içinde oturuyor. Bu kotra, dayımın
yıllardır a!ık oldu"u bir tekne idi. Ben de
heyecanlandım tabii. Hemen i!e koyulduk, artık
hurda haline gelmi! olan tekneyi toparladık ve
dayanamayıp yelken de bastık. Müthi! gidiyordu.
#çinde motor yoktu, kamara da yoktu. Güvertesi
içerisinde ayakta durulamayacak kadar alçaktı. Bu
muhte!em tekne, 13m boyunda, 18m uzunlu"undaki
dire"inde 80m2 yelken ta!ıyan, 1914 yılında
Almanya’da “Rasmussen” $rması tarafından üretilen,
R8 sınıfı diye bilinen süper bir tekne idi. Türkiye’ye
nasıl gedi"ine dair çe!itli rivayetler varsa da, ilk
sahipleri olan Alman aile, tekneye kızlarının adını
koymu!lar. Bizim elimize geldi"inde, her bir parçası
orijinaldi. #nge’yi de di"er teknelerimiz gibi,
Büyükdere’deki çekek yerine götürüp tamirine
ba!ladık.

Çok küçükken bindi"im, sonraları adı “Doludizgin”
olan, biraz Dragona benzeyen tekneyi dayım
#stinye’de hurda halinde bulmu!, tamir etmi!. 1950
yılına kadar kullandı"ımız, 8m boyunda, iki direkli
olan tekneyi, Fenerbahçe’de yarı batık hâlde bulup,
çıkarmı!. O da Büyükdere’de tamir edildi. 1950
yılında gene hurda hâlindeki, 15 m boyundaki
“Horoz”u benim ısrarlarım sonunda satın aldı ve 2
yıla yakın bir zaman içinde, gene aynı tersanede
neredeyse yeniden in!a edildi. Horozun tamiri
devam ederken, aynı yerde çekili olan eski teknemizi,
Dr. Süleyman Dırvana aldı ve adını “Seddülbahir”
koydu. Horoz’da, geçmi!inde Fransız yapımı süper
bir kotra idi. #çine 10 Hp. kolla çalı!an, benzinli bir
Penta motor takdırdık. Sonunda #nge de gene aynı

SÖYLE—YÜCEL KÖYAASIOLU
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tersanede tamir edildi. Karadeniz’den gelen
mavnaların ve salmalı yelkenlilerin çekildi!i bu
tersanede 1950 yılına kadar sadece Rumlar çalı"ırdı. 

Ben ilkokulu ve ortaokulu Galatasaray’da okurken,
teknelerin tamir edildi!i yıllar, yaz aylarında hep bu
tersanede çalı"tım. Ayrıca, Tanrı’nın bana verdi!i
resim yapma yetene!i ve el becerisini kullanarak
devamlı tekne resimleri çiziyor ve gemi modelleri
yapıyordum. Kimse benim bu resimleri ve modelleri
yaptı!ıma inanmazdı. Kabata" Lisesini bitirip,
Akademinin #ç Mimari Bölümünün yetenek sınavına
girdi!imde, elimde sadece bir tekne resmi ve bir
yelkenli modeli vardı. Yüzlerce adayın alaycı
bakı"ları altında girdi!im sınavı bunlarla kazandım. 

#nge’nin onarımı bitmi" ve yat yarı"ları, yıllar sonra
tekrar ba"lamı"tı. 1981 yılında, #YK ve #" Bankasının
katkıları ile Fenerbahçe’den ba"layıp Gölcük’te
bitecek olan ilk Donanma Kupası yarı"ında birinci
geldik ve kupayı aldık. 

Daha sonraki yarı"larda genelde birinci geliyorduk.
Rakiplerimiz tekneler Avni $asa’nın “Esen”i 18m ve
Cafer Sey%o!lu’nun kullandı! “Gisela” 15m kotraları
idi. Bu yarı"lar böyle devam ederken, Samim
Arduman’ın “Zorba”sı ortaya çıktı. Bu tekneyi
geçebilmek çok zordu. 

BK — Sonrasında 1965 yılında, dokuz yıllı!ına
"sveç’te ya#am ve yurda dönü#. Döndü!ünüzde
neler yapmayı planladınız?

YK — Akademiyi bitirdikten sonra, bir yıllı!ına
Almanya’ya gittim. Dönü"te bir Vespa 125 alıp,
dola"a, dola"a #stanbul’a döndüm ve hemen askere
alındım. Topçu yedek subayı olarak, tam 28 ay
askerlik yaptım. 

Terhis olduktan sonra da, yıllardan beri hayal etti!im
ülke olan #sveç’e gitmeye karar verdim. 1964 yılının
sonbaharında her "eyi arkamda bırakarak,
Stockholm’e vardım. Ba"larda birçok zorluklarla
kar"ıla"mama ra!men, sonunda ba"arılı oldum.
Önceleri büyük bir reklam %rmasının çe"itli
bran"larında çalı"ıp, yükseldim. 1967 yılında
#stanbul’a gidip, e"imle evlendim ve beraberce #sveç’e
döndük. 1970 yılında bir gazete ilanında görüp,
ba"vurdu!um “Facit” %rmasının mobilya bölümünde
mimar olarak çalı"maya ba"ladım. 

Üst: #nge’de Levent’le beraber Orta: Resimlerimden biri 
Alt: #lk Donanma Kupası’nı kazanıp dönerken. Dümende O!uz
Çırpanlı, kar"ısında ben, Levent ve dayım
SOL SAYFA Üst: Horoz GS Kulübü’nün önünde dayım ve ben 
Orta: 60 yıl sonra Seddülbahir’in güvertesinde 
Alt: Seddülbahir Fenerbahçe Limanı’nda.
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Büyük !rma sahiplerini veya müdürlerinin çalı"ma o!sleri veya
toplantı salonları için özel mobilyalar çizip, bu mekânların
yerle"imlerini yapıyorduk. 200 ki"ilik büro çalı"anları arasında
tek yabancı bendim. Bizim bölümde 1 ba" mimar, 3 mimar, 3 de
tekstil seçimlerini yapan bayanlar çalı"ıyordu. Stockholm’ün en
güzel bölgesindeki binamızda hepimizin ayrı odası ve ortak
sekreterimiz vardı. 12 adet 1’inci sınıf mü"teri temsilcisi bize i"
getirirlerdi. 1971 yılında, adını Orhun koydu#umuz bir de
o#lumuz oldu. Bu arada Sockholm’deki “Enskilda Banken”ın 3
"ubesinin planlarını çizdim ve uyguladım. Altlarındaki tek imza
bana aitti. Fakat gün geçtikçe karar vermek zamanı geliyordu,
artık o#lumuz büyüyordu. Ya bu ülkede kalacaktık, ya da geriye
dönecektik. Hakikaten bu güzel ülkeye, insanlarına hayrandım.
Fakat $" yerinde çok sevilseniz bile, sonuçta sokakta siz bir
yabancıydınız. Türkler de yava", yava" bu ülkeye akın etmeye
ba"lamı"lardı.  $"te tam bu sırada, $stanbul’dan çok iyi bir i"
tekli! aldım. $zin alıp $stanbul’a uçtum, !rmanın sahibi, yüksek
mimar, a#zı çok laf yapan biri idi. Sonunda beni ikna etmeyi
ba"ardı. Benim de Türkiye’de hiç i" tecrübem yoktu. Yakla"ık 10
yıldır, $sveç’te son derece dürüst insanlarla çalı"ıyordum. $"ten
ayrılaca#ımı personel müdürüne bildirdi#imde üzülerek, benim
yakında !rmanın Stockholm ba" mimarı olarak atanaca#ımı da
söylemi"ti.

BK — 1982’de 30 feet’lik sloop imalatına geçerek, Türkiye’de
ilk seri CTP (cam takviyeli polyester) tekne yapımının
öncülerinden oldunuz. Daha sonra atölyeyi Bodrum’a
ta!ıyarak 22m ile 35m arasında de"i!en yatlar imal etmeye
ba!ladınız. Bize nasıl ba!ladı"ınızı anlatır mısınız?

YK — 1974 yılında, tam da Kıbrıs çıkartmasının oldu#u
günlerde $stanbul’a indik. Ben hevesle i"e sarıldım fakat bana
anlatılanların tam bir aldatmaca oldu#unu acı bir "ekilde
ö#rendim. Çok zor tabii "artlar altında “Skandiform” adıyla bir
mobilya atölyesi kurdum. O yıllardaki sanayi mahallesinde ne
düzgün elektrik vardı, ne de yol. Çalı"ma ruhsatı almak
neredeyse olanaksızdı. $sveç’te ya"adı#ım o güzel günler artık
benim için bir rüya idi. Neyse ki, akademiden dolayı hala bir
çevrem oldu#undan yava" yava" imalata ba"ladık. E"im de bana
yardım ediyordu. “Habib Bank”ın, “Akbank”ın, $stanbul, Bursa
"ubelerinin i"lerini aldım. Tabi atölyede çalı"malar yolunda
gidince, içimdeki tekne hasreti depre"meye ba"ladı. Atölyenin
bir bölümü tekne yapımı için uygundu. CTP bir tekne imal
etmeyi dü"ünüyordum. Önce bir model yapıp, yüzdürdüm. 
Bu tekne 1/2 Hal%on 30 feet, yani 9.14m olacaktı. O günlerde
ortaokul örgencisi olan o#lumla beraber, 1980 yılında ilk
formaları hazırladık ve teknenin 1/1 modelinin imalatına
ba"ladık. 

Fakat o yıllarda, Türkiye ekonomisinin en kötü günlerini
ya"ıyorduk. Akaryakıt yoktu, aradı#ın hiçbir malzeme
bulunmuyordu. Bütün zorlukları yenerek 1983 yılında
Kuruçe"me’den, adını “Yosun” koydu#umuz teknemizi denize
indirdik. Bu ara ben $sveç’te ya"arken dayım, artık iyice eskimi"
olan $nge’yi esaslı bir tamirden geçirtmi". Gövdenin maun olan
tüm kaplamalarını söküp, yerine me"e a#acı kullanmı"lar ve
bordaları verniklemi". Güzelim kıçını da kestirmi". Boyuna tek
parça olan direk kırılınca da, beyaz çamdan yeni bir direk
yaptırmı". Orijinalli#i artık kalmayan tekneye de, “Levent”
olarak o#lunun adını koymu". Ben de artık kendi teknemle,

Üst: Vespa ile Avrupa’da  Sa! üst: Yosun Kuruçe"me’den denize inerken Sa!: Black Swan’ın dire#i kapatılırken.
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ertesi yıl gezi sınıfında katılmaya ba!ladı"ım yarı!ları hep
dereceyle bitirdim. Yosun’un kalıbından döktü"üm 5 gövdeden
2’sini ben tamamladım, di"er 3’ünü de bir özel #rmaya verdim.
Onlar da kendilerine göre donatıp, yarı!lara katılmı!lar.
Bunlardan birinin “$ampiyon Tekne” diye tanıtıldı"ını bir
dergide gördüm. 

1983 yılında ilginç bir geli!me ya!adım. Türlü rastlantılar
sonucu, 1896 Camper & Nicholson yapımı, 33m boyunda, Yawl
armalı “Black Swan” adındaki dev bir yatın tüm restorasyonunu
üstlendim. 

Mechoulam adındaki bir Musevi ailesine ait olan bu muhte!em
tekneyi, Büyükdere’deki bizim emektar tersaneye çektirip,
tamiratına ba!ladım. Yediemin de ben oldum. Sahipleri ile son
derece iyi ili!kiler içinde olmamıza kar!ın, bürokratik engeller,
özellikle de gümrük i!lemleri beni çok zorladı. O günlerde
Türkiye’de ekonomik sorunlar ya!anırken, bu tekne için
dı!arıdan ithal edilen tüm malzemeler benim adıma geliyordu.
40 m boyundaki ah!ap pruva dire"ini de bitirip, i!in sonuna
yakla!mı!ken, Bodrum’da yeni bir tekne yapımı tekli# aldım.
Tabii içimizde hep bir Bodrum özlemi oldu"undan, bu tekli#
kabul ettim. Sonunda, kalan i!leri de toparlayıp teknenin
yetkilisi olan Alain Mechoulam’la anla!ıp, dostça ayrıldık. 

1986 yılında tüm atölyemi Bodrum’a ta!ıyıp, Konacık mevkinde
yol üzerinde, zeytin a"açları ile çevrili bir araziye tersaneyi
kurduk. 

Yandaki tek katlı binayı da atölye ve yatakhane olarak

kullanmaya ba!ladık. 1987 yılında, ancak Torba Koyu’nda
denize indirebildi"imiz, 22 m boyunda, iki direkli, ayna kıç bir
tekne olan “Meteor”u, direkleri güverteye ba"lı olarak,
%stanbul’a götürdüm ve ancak orada bunları takıp, tekneyi
teslim ettim. 

Bodrum’a döndü"ümde, %çmeler mevkisinin giri!indeki ilk tesis
olan “Denizciler” tersanesinin ba!ına geçtim. Bu kurulu!un,
ço"unlu"u Karadenizli olan toplam 120 usta ve i!çisi, 11 adet de
beyaz yakalı tabir edilen çalı!anı vardı. Bu #rmanın aldı"ı 5
adet 25m boyunda, lamine gövdeli teknenin teslim tarihleri
çoktan geçmi! olup, kimse i!ine bakmıyordu. Ben, o"lum ve
yıllardır benimle çalı!an ustamla beraber i!ba!ı yapınca, bizim
çalı!ma tempomuza uymayan ve zamanında i!e ba!lamayan
tüm i!çileri çıkarttım. Sonucunda sıkı bir çalı!ma ile 5 tekneyi
de tamamlayıp, suya indirdik ve sahiplerine teslim ettik. Fakat
#rma, sorunları nedeni ile kapandı. 

Bu i!ler devam ederken bu sefer %talya’dan ilginç bir teklif
aldım. Dünyaca tanınmı! bir yat tasarımcısı olan “Uggo
Fagioni”nin çizdi"i 22m boyunda bir gulet in!a edilecekti. 

Bir !ekilde kendileri ile anla!tık. %!i kontrol edecek olan
“Guiseppe Mele” adındaki kaptanın yatıyla getirilen, yapılacak
olan bu teknenin tüm posta kalıpları, son derece düzgün bir
!ekilde i!aretlenmi!, ambalajlanmı! olarak bana teslim edildi.
Tamamen klasik tarzda in!a edilecek, adı da “Isthar” olacak
olan teknenin tüm planları, “Studio Faggioni” #rmasınca
ola"anüstü profesyonel bir çalı!ma ile hazırlanmı!tı. %malat
düzgün ilerledikçe, %talyan kaptanla çok iyi dost olduk, kendisi

Sol üst: Black Swan Büyükdere’de Sol alt: Meteor, Konacık’tan Torba’ya do"ru yol alıyor Sa! üst: Yosun, Black Swan’ın bordasında Sa! alt: Atölyemde çalı!ırken
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ile Fransızca anla!ıyorduk. Fakat zamanla Guiseppe ortadan kayboldu ve
i!ler kaldı. Ben de Bodrum’daki en saygın charter "rmalarından biri olan
“Durukos Yatçılık”ın sahibi Demir Duru ile çalı!maya ba!lamı!tım.
Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra, Isthar’ın sahibi olan aile ve Uggo,
#talya’dan geldiler. Benim tekrar i!e ba!layıp, tekneyi bitirmemi istediler.
Sonunda, her detayını planlara uygun yapılan tekneyi denize indirdik ve
kaptan Carlos’la o$lum, Isthar’ı 1992 yılında, #talya’ya götürdüler.

1990 yılında Demir Duru ile çalı!ırken, asil bir #ngiliz’den tekne yapmamız
için teklif geldi. Sahibi, bu teknenin 28m boyunda, aynakıç ve her iki
dire$inin de e!it boyda olmasını istiyordu.  Bu !artlara uygun olarak
planlarını hazırladım. Sonunda bir !ekilde anla!ıp çalı!maya ba!ladık.
“Queen of Peace” adını alacak olan bu teknenin postalarını lamine olarak
imal ettik. Tekne denize inerken, Efes’ten gelen iki papaz bizleri takdis
ettiler. Kaptanı Paul Hutchinson, tekne sahibi geldi$inde, kıç gönderdeki
bildi$imiz #ngiliz bayra$ını indirip, yerine de$i!ik bir #ngiliz bayra$ı
çekiyordu. %imdilerde bu yat Malta’da duruyor.

1995 yılına geldi$imizde Demir Duru ile büyük bir yelkenli yat yapmaya
karar verdik. Bu o güne kadar Bodrum’da in!a edilmi! en güzel, en lüks yat
olacaktı. Güverte boyu 33m, geni!li$i 6.20m olan 3 direkli bir “Valena
Yelkenli Uskuna” (Stay Sail Schooner) için çalı!malara ba!ladım. 16 ayda
bitirdi$imiz teknenin 3 dire$ini, sadece 1 ki!inin bana yardım etti$i, çok
ya$murlu bir günde tek ba!ıma taktım. Çünkü vinç ta Aydın’dan 1
günlü$üne gelebiliyordu. 

“Jasmin Drukos” olarak, Demir’in küçük kızının adını ta!ıyan, bu siyah
renkteki yatın kamaraları son derece güzel oldu. Denize indirip, yelken
bastı$ımda, hızının 14 mile kadar çıktı$ını gördüm. Bu güzel yat artık
beyaza boyanmı! olarak “Yanika” adı altında, #ngiliz bayra$ı ile dola!ıyor.

TEXT

Üst: Durukos Jasmin in!a edilirken.  Sol üst: Durukos Jasminle yelken yaparken. 
Sol alt: Queen of Peace’le birlikte takdis ediliyoruz.
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BK — STS Bodrum Okul Gemisi’nin tüm planlarını yapıp
denize indirerek, geminin e!itimlerini de üstlenerek,
ülkemizde yüzlerce yatçının yeti"tirilmesinde çok büyük
katkılarınız oldu. Ülkemiz denizcili!inin imkansızlarından
biri olan, ama sizin zoru ba"ararak yaptı!ınız Okul Gemisi
projesi #krinin nasıl geli"ti!ini anlatır mısınız?  

YK — 1996 yılının sonbaharında, Bodrum’daki BOSAV
vakfının yöneticilerinden bana bir teklif geldi. Bodrum’a
kazandırılacak bir Yelkenli Okul Gemisi için kendilerine
yardımcı olmamı istediler. Ben bu tekli! hiç dü"ünmeden kabul
ettim. Yapılacak bu gemi için önerilerini aldıktan sonra, kısa bir
zamanda, geminin salmasından, dire#inin tepesine kadar olan
tüm detayları içeren çizimlerimi kendilerine, kar"ılı#ında hiçbir
ücret talep etmeden teslim ettim. Sembolik bir ücret
kar"ılı#ında, imalatı kontrol etmemi teklif ettiklerinde, tek bir
"art ortaya koydum. O da kesinlikle, çalı"acak olan ustaların
benim sözümden dı"arı çıkmamaları idi. Bu "artım kabul
edilince de i"e ba"ladık. Tamamen imece usulü ile in"a edilen
gemi, ara ara yardımların kesilmesi ile ancak 5 Ocak 2001’de
denize inebildi. Adını “BODRUM” koydu#umuz, tam bir
Akdeniz Guleti olan bu geminin güverte boyu 32.50m, tam
boyu 36.00m, Geni"li#i 7.20m olup, yelken alanı ise 450 m$’dir.
Deplasmanı 120 ton olan geminin içinde 500 Hp. gücünde,
MAN !rmasından hediye olarak gelen bir diesel makina vardır. 

Ben bu yelkenliyi, Uluslararası Okul Gemileri kurallarına göre
in"a ettim. Çok detaylı, e#itim programlarını hazırladıktan
sonra, çalı"malara ba"ladık. Sonucunda yüzlerce denizci
yeti"tirdik. Her yıl ekim ayında yapılan Bodrum Kupası

yarı"larına, ö#rencilerle katılıyorum. 2006 yılından sonra
ba"layan, Uluslararası Okul Gemileri yarı"larına (Tall Ship
Race) biz de girmeye ba"ladık. Geminin adı artık STS
BODRUM (Sail Training Ship) olarak tescillendi. %ngiltere,
%spanya, Portekiz, Fransa, %talya, Malta, Yunanistan,
Bulgaristan, Romanya, Rusya limanlarında bayrak gösterdik.
Tüm bu limanlarda gemiye gösterilen ilgi ola#anüstü idi.
%nanıyorum ki, hiçbir kurulu" bizim yaptı#ımız tanıtımı
yapamaz. 2019 yılında, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılını kutlamak
için, Bodrum Belediyesi’nin organizasyonu ile yolumuzdaki
tüm limanlara u#rayarak, Samsun’a kadar yaptı#ımız tarihi gezi
muhte"em oldu. 

Geminin yapımı devam ederken GS’den olan Gündüz
Nalbanto#lu’nun tersanesinde, gene GS’li arkada"ı için, 20m
boyunda klasik bir motor yat imal ettim. Önceleri “ERBEY”
iken, daha sonraları kıç tarafını 2.50m uzattı#ımda adı “AL%ZE”
olarak de#i"tirildi. &imdilerde ise Fransa’da olan bu yat, o güne
kadar Bodrum’da in"a edilmi" en büyük motor yattı. Bodrum’da
imal ettiklerimin dı"ında, sayısını hatırlayamadı#ım kadar çok
teknenin de restorasyonunu, tamirini gerçekle"tirdim. Genel de
yabancılara ait olan bu teknelerin içinde ilginç hikayeleri
olanlar da vardı. 

BK — $stanbul Kotraları kitabınızı her okudu!umda farklı
detaylar ö!reniyorum. Kitabı yazmanız için sizi te"vik eden
"ey neydi?

YK — Mu#la Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Denizcilik
Meslek Yüksek Okulunda yatçılık dersleri veriyorum, “%stanbul

Üst: Bodrum Okul Gemisi denize inerken, Yücel Erkal ve Sadun Boro ile birlikte. Sa! üst: STS Bodrum’da Yüksek Ökçeler Grubu. 
Orta alt: STS Bodrum yelken seyrinde. Sa! alt: Kazandı#ım kupalar ve 25 adet onur ödülümden 3’ü.
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Kotraları” ve “Denizin Kanatlı Perileri” adı altında resimli 2
kitabım var. Dergilere yazılar yazıyorum, sempozyumlara
konu!macı olarak katılıyorum. Bahçemdeki atölyemde, deniz ve
tekne tabloları yapıyorum. Küçük ya!larımda ba!layan
modelcilik tutkum hâlâ devam ediyor. Turgutreis D-Marin’de
verdi"im kurslarla, “Marblhaed” sınıfı, uzaktan kumandalı
yelkenli modeller üretip,  kı! mevsiminde yarı!lar yaptık. Bahar
aylarında ve sonbahar da, e!imle birlikte, bazen ha#alarca
teknemiz Yosun’la denize açılıyoruz. Genelde Gökova
koylarında kalıyorduk. Büyük o"lum Orhun yat kaptanı, küçük
o"lum Orkan ise su altı arkeolo"u olarak çalı!ıyorlar. Orkan son
olarak “Virazon II” adında bir ara!tırma gemisi yaptı. 

BK — Peki bugüne bakarsak, kıyılarımızın ve denizcilik
kültürümüzün durumunu nasıl de!erlendirirsiniz? Engin
tecrübenizden faydalanmak adına, GSL Denizcilik ve Yelken
Kulübü'ne üye karde"lerimize, gelece!in Galatasaraylı
denizcilerine neler söylersiniz? 

YK — Tüm yatçıların en büyük rüyaları, günümüzdeki
medeniyetin ye!erdi"i Ege Denizi’nde yelken yapmaktır. Bütün
batı kıyımız boyunca uzanmı!, dantela gibi i!lenmi! kıyı
!eridimizde yer alan sayısız ören yerleri ve koylar sadece bizim
de"il, insanlı"ın da ortak malıdır. Bizler, bu de"erlerin tutkulu
bekçileri olmalıyız. 35 yıldır kesintisiz bu sularda geziyorum.
Ne yazık ki gittikçe artan bir hızla, sahillerimiz beton binalarla
kaplanıyor, balık çi#likleri kristal gibi suları bulandırıyor.
Güllük Körfezi’nin hali ortada. Güzelim Gökova neredeyse
yasak bölge. Sadece Bodrum’da 3.000 adet charter yapan gulet

var. 90’lı yıllara gelinceye kadar, bu teknelerin boyları 18m’yi
geçmezken, !imdilerde artık 30m’nin altında tekne in!a
edilmiyor. Gene o yıllardaki marinalarda 40 feet boyunda bir
kotra büyük sayılırken, bu gün pantonlara sıra sıra ba"lı koca
kıçlı teknelerin hepsi de 50 feet’in üzerinde. 

Son yıllarda sayıları çok artan motor yatların, arkalarında
bıraktıkları devasa dalgalar, küçük tekneleri peri!an ediyor. Bir
de geçerken el sallamıyorlar mı? Hiç mi bu insanlar arkalarına
bakıp, ne yaptıklarını görmüyorlar. Bence bu gibi ki!iler, böyle
davranmaktan zevk alıyorlar. Zaten, son sürat yanınızdan geçen
bir motor yatın bordalarında usturmaçalar sallanıyorsa bilin ki,
içindekilerin denizcilikle hiçbir alakaları yok. $ki ki!inin gezdi"i
küçük bir yelkenliye, pis su tankını bo!altmadı diye binlerce lira
ceza yazılırken, Bodrum’un iki büyük beldesinin la"ım suları,
hiçbir arıtma olmadan direk denize veriliyor. %ayet teknenizin
pis su tankını marinada bo!altırsanız, bu sıvı da beldenin
kanalizasyonuna karı!ıp denize basılıyor. Denize meraklı
amatör bir deniz sevdalısı, küçük bir tekne almaya kalksa, bu
teknesini ba"layabilece"i bir barınak bulamaz. Balıkçı Barına"ı
adı altında i!letilen kooperati&erin ücretleri çok yüksek. 

$!te biz, Okul Gemisi’nde elimizden geldi"i kadar, denizcilik
kültürü yanında, yatçılı"ın yazılı olmayan kurallarını da
vermeye çalı!ıyoruz.

Sol: STS Bodrum ile Atlantik’te.  Sa! üst: Alize Okluk Koyu’nda Sa! alt: Atölyemde çalı!ırken.
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Abdurrahman eref Efendi 
TBMM’nin 100. Yıl Dönümünde Bir Büyük

Galatasaraylının Anısına

Reha Bilge (1972 yılı mezunu)
Galatasaraylılar Dernei Eski Bakanı

“B!r büyük Galatasaraylı” sözü Abdurrahman "eref
!ç!n bo#una kullanılmı# de$!ld!r ve onun gerek Ga-
latasaray’a gerekse Türk!ye’ye yaptı$ı katkıların ya-
pılab!lecek en kısa özet!d!r. Gerç! Abdurrahman
"eref parıltıların, heyecan uyandırıcı söylevler!n,
sava# cepheler!n!n !nsanı de$!ld!r. Abdurrahman
"eref hep b!r arka plan !nsanı g!b! görünür. Ama Ga-
latasaray’ın ve Türk!ye’n!n bell! ba#lı karar anla-
rında Abdurrahman "eref ’!n sözü ve !z! kar#ımıza
çıkmaktadır. 

B!r bakarsınız Abdurrahman "eref, TBMM’de yaptı#ı konu$ması
!le Türk!ye Cumhur!yet!’n! haber verm!$ belk! de adını koymu$ ve
Türk tar!h!ne geçm!$t!r.

B!r bakarsınız Abdurrahman "eref, 1908 yılında Galatasaraylılar
Derne#!’n! kurarak Türk!ye’de b!r !lk! gerçekle$t!rm!$ ve Galatasaray
tar!h!nde b!r dönüm noktası açmı$tır.

B!r bakarsınız Abdurrahman "eref, %mparatorlu#un E#!t!m Nazırı
(Bakanı) olarak Tevf!k F!kret’!n Galatasaray’a müdür olarak atan-
masının önünü açan s!yaset adamıdır. Böylece o Galatasaray L!ses!
ve Türk e#!t!m s!stem! !ç!n yen! b!r dönem! ba$latmı$tır.

B!r bakarsınız Abdurrahman "eref, Galatasaray Spor Kulübü’nün
kurucuları  Al! Sam! Yen, Em!n Bülend ve arkada$larını s!yaset!n
tehl!keler!nden koruyup kollayan !s!md!r.

Ve b!r bakarsınız Abdurrahman "eref Efend!, ça#da$ Türk tar!hç!-
l!#!n!n kurucuları arasında seçk!n b!r yer tutmaktadır. 

%$te bu yazı Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!’n!n 100. Yıldönümünde,
o Mecl!s!n de b!r üyes! olan, tar!hç!, yazar, e#!t!mc! ve s!yasetç!,
büyük !nsan Abdurrahman "eref Efend!’y! anmak !ç!n yazılmı$tır.
28 Ek!m 1923 günü Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde yaptı#ı ko-
nu$ma, Abdurrahman "eref ’!n tar!he geçt!#! büyük andır. 
“Arkada$lar, egemenl!k kayıtsız $artsız m!llet!nd!r. K!me sorarsanız
sorun, bu Cumhur!yett!r. Do#an çocu#un adıdır.”  1

Ertes$ günü $lan ed$lecek olan Cumhur$yet$n adı $lk kez onun a#-
zından duyulmu" ve tar$hç$ Abdurrahman %eref Efend$, “tar$h$
yazanlar” tarafından “tar$he yazılanlar” tarafına geçm$"t$r. Ama
Abdurrahman %eref ’$n 28 Ek$m 1923 önces$ndek$ ya"amı da, Ga-
latasaray’a, Türk$ye’ye, e#$t$me, tar$h b$l$m$ne, !mparatorlu#a ve
Cumhur$yet$m$ze h$zmet ederek ya"anmı" dolu dolu b$r ömür-
dür. !mparatorluk, tar$h$n zorlu güçler$ kar"ısında pes ed$p çöker,
Türk$ye ve !stanbul $"gal ed$l$rken Abdurrahman %eref ya"ına ra#-
men seç$m$n$ do#ru yapmı"; onun kararı $lerlem$" ya"ına ra#men
d$ren$"$n önünde ve $çer$s$nde yer almı"tır.

1919 yılında $"gale kar"ı !stanbul’da gerçekle"en “Vahdet-$ M$ll$ye”
ulusal b$rl$k örgütlenmes$n$n kurucuları arasında Abdurrahman
%eref yer$n$ almı"tır. Daha sonra tozlu ve çorak, ama üm$t ve
co"ku dolu Ankara’ya g$derek Türk$ye Büyük M$llet Mecl$s$ne ka-
tılmak Abdurrahman %eref $ç$n yurt sevg$s$n$n ola#an b$r sonu-
cudur.

1853 yılında !stanbul’da, Tophane-$ Am$re muhasebe kât$pler$n-
den Hasan Efend$ $le %evket Feza hanımın o#lu olarak Eyüp’de
dünyaya gelm$"t$r Abdurrahman %eref. Büyük babası Kastamo-
nulu Mustafa d$ye b$l$nmekted$r. Oturdukları yerdek$ sübyan
mekteb$, Eyüp Rü"t$yes$ ve Galatasaray L$ses$ Abdurrahman %e-
ref ’$n ö#ren$m dünyasını tamamlar. Kend$ sözler$yle Abdurrah-
man %eref Galatasaray’da okutulmasını Fuat Pa"a’ya
ba#lamaktadır.

“Fuat Pa"a mektep ra#bet bulsun d$ye torunu (H$kmet’$) buraya
yazdırmı"tı. Babam Fuat Pa"a’yı çok severd$, ona bakarak ben$ de
buraya kayıd ett$rm$"t$.” 2

Önce tar$h ve co#rafya ö#retmenl$#$, ardından Mekteb-$ Mülk$ye
ve Galatasaray Müdürlükler$ dönem$ gel$r.3 13 "ubat 1985-14 eylül
1908 arasında yakla"ık 13 yıl süren Galatasaray Müdürlü#ü hem
okulun gel$"$m$ hem de görel$ b$r özgürlük ortamıyla zeng$n b$r
dönemd$r.

Romancılı#ımızın klas$k yazarlarından ve kend$s$ de Galatasaraylı
olan Abdülhak %$nas$ H$sar "öyle demekted$r: “Den$leb$l$r k$ $s-
t$bdat $dares$ b$le bu l$seye hürmet etm$"t$ ve Abdurrahman %eref
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BR BÜYÜK GALATASARAYLI

Efend#’n#n zamanında bu mektep n#speten hayl# serbest b#r mu-
h#tt#.4

Galatasaraylı yazarlar ve k#tapları hakkında 3 c#ltl#k b#r eser#n sa-
h#b# olan Oktay Aras a$abey#m#z h#ç b#r akrabalı$ı bulunmasa da,
hakkında b#lg# verd#$# Refet Avn# Aras, Galatasaray L#ses#’nde 21
yıl edeb#yat ö$retmenl#$# yapmı%, yen# alfabeyle ve edeb#yat tar#-
h#m#zle #lg#l# k#taplar yazmı%tır. Okulda Abdurrahman !eref ’#n
ö$renc#s# olan Refet Avn# Aras da !#nas# H#sar’la aynı yönde yaz-
makta, onu do$rulamaktadır. 5

“Galata Sarayı’ndak# h#zmetler# de çok büyüktür. Bu mektep jur-
nalc#ler#n da#ma hedef-# te&#%# olurdu. Bütün bu jurnaller#, sür-
güne gönder#lmek #sten#len gençler# Abdurrahman !eref önlem#%,
türlü türlü tehl#keler, hatta mekteb#n la$vı g#b# dü%ünceler hep o
büyük adam sayes#nde bertaraf ed#lm#%t#r.“ 

Ancak Abdurrahman !eref ’#n saygınlı$ı pek yüksek, #l#%k#ler#
gayet sa$lamdır k#, çocuklar #ç#n çok tehl#kel# durumlarda b#le Yıl-
dız Sarayı’na g#d#p onların ba%ına b#r %ey gelmes#n# engellemey#
ba%arır.6 “1905 B#r Hayalden B#r Efsaneye” adlı belgesel roma-
nıyla, Al# Sam# Yen ve Galatasaray Spor Kulübünün kurulu%unu
anlatan Em#r Kıvırcık da akıcı b#r üslupla, Abdurrahman !eref ’#n
Kulübün #lk kurucuları olan “Al# Sam# Yen ve Em#n Bülend”# ha-
f#yeler#n el#nden nasıl kurtardı$ını gayet güzel anlatmaktadır. 7

“"stanbul Kazan Ben Kepçe” ba%lıklı b#r k#tabın yazarı olan Gala-
tasaraylı Sermet Muhtar Alus #se, çok key#'e okunan yapıtında
Abdurrahman !eref Efend#’y# anmadan geçmez.

“(Okulun) Kar%ı kaldırımdak# k#tapçı Hr#stodulos’dan Galatasaray
L#ses#’n#n üçüncü kaf#le (dönem) mezunu, 1289’da (1872) d#p-
loma alanlardan Abdurrahman !eref merhum da k#tap alırmı%.8

Böylece Sermet Muhtar sayes#nde Abdurrahman !eref ’#n hem k#-
taplara meraklı oldu$unu hem de Galatasaray L#ses#’n# b#t#r#% ta-
r#h#n# ö$ren#r#z. 

Bu yazıyı yazarken, farkında oldu$unuz g#b#, Abdurrahman !eref
#ç#n “bey” sözünü h#ç kullanmadım. Çünkü kend#s#ne “bey” de-
n#lmes#nden ho%lanmadı$ını, “efend#” den#lmes#n# #sted#$#n# b#-
l#yoruz.  Onun “efend#l#k” #ste$#n# ö$renc#ler#n#n kalem#nden
okumaktayız. !#nas# H#sar %öyle d#yor.

“Kend#s#ne Beyefend# de$#l, Bey de de$#l, güyâ #lk duydu$u #sm#n#
harf#yyen de$#%t#rmek #stemez g#b#, y#ne Efend# den#lmes#n# #s-
terd#. ‘Bana Abdürrahman !eref Efend# derler’ derd#.” 9

B#r ba%ka ö$renc#s# olan Refet Avn# Aras da !#nas# H#sar’ın anıla-
rını onaylamaktadır.

“Hocamız ‘Bey’ kel#mes#n# h#ç sevmezd#. Talebeler#ne, dersha-
nede, #mt#han odalarında (Molla) der, z#yaret#ne g#tt#$#m#z zaman
ev#nde, har#çte #se herkese (Efend#) d#ye h#tap ederd#. Kend#s#ne
(Efend#) derlerd#.” 10

Ne #lg#nçt#r k# bu satırların yazarının Galatasaray L#ses#nde ede-
b#yat ö$retmen# olan rahmetl# Tah#r Alangu da b#z ö$renc#ler#ne
“Molla” d#ye seslen#r, sınıfa kızdı$ı zamanlardaysa, “Mollalar, s#z
bunları b#lmezs#n#z. Susup oturun da d#nley#n”, d#ye ha%lardı.
Tah#r Alangu’nun da çok de$erl# b#r edeb#yat tar#hç#s# ve halk kül-
türü ara%tırmacısı oldu$unu burada kısaca bel#rtmel#y#m.

Yen#den ger#ye dönersek, Abdurrahman !eref Efend#’y#, 1907’de
Maar#f Nazırı (E$#t#m Bakanı), 1908 yılında ”"k#nc# Me%rut#yet’#n”
#lanından sonra “Âyan Mecl#s#” üyes#, ardından tekrar “Maar#f Na-
zırı” olarak #zlemektey#z. Pol#t#ka basamaklarını da tırmanması,
#y# yet#%m#% b#r tar#hç#, yetenekl#, #nsan #l#%k#ler#nde usta b#r Ab-
durrahman !eref bakımından elbette k# pek %a%ırtıcı de$#ld#r.

Abdurrahman !eref Efend#y# Türk#ye’de s#v#l toplum çalı%maları-
nın #çer#s#nde, öncü ve sorumlu b#r rol almı%ken de #zler#z. B#r
yandan, “H#lâl-# Ahmer”, yan# Kızılay Derne$#’n#n Ba%kanlı$ı;
1909’da kurulan Osmanlı Tar#h Kurumu, “Tar#h-# Osmânî Encü-
men#” Ba%kanlı$ı g#b# yüklend#$# görevler Abdurrahman !eref
Efend#’n#n aynı zamanda da yorulmaz b#r s#v#l toplumcu oldu-
$unu serg#lemekted#r. Bütün bu çalı%malarının yanında Abdur-
rahman !eref ’#n 1909 yılından 1922 yılına kadar da
“vakanüv#sl#k”, yan# "mparatorlu$un resmî tar#hç#l#$# görev#n# yü-
rüttü$ünü de söylemel#y#m. 11

Ama s!v!l toplum dünyasında attı"ı büyük b!r adım 1908 yı-
lında kurdu"u “Galatasaraylılar Derne"!’d!r”. Onun sa"lam te-
meller üzer!nde kurdu"u “Dernek”, ülkede ya#anan
kırılmalara ve sarsıntılara ra"men 100 yılı a#kın b!r süred!r
ayakta kalmayı ba#armı#tır.

Onun kurdu$u Galatasaraylılar Derne$# bugün de  Galatasaray
L#sel#ler#n b#rl#k ve dayanı%masının odak noktasıdır. Galatasaray
kültür ve gelenekler# en ba%ta “Dernek” tarafından korunmakta-
dır. Galatasaray L#ses#’n#n gel#%mes# ve güçlenmes# açısından da
Galatasaraylılar Derne$# merkezî b#r konumda görev yapmakta-
dır. Bunun da ötes#nde, Galatasaraylılar Derne$#’n#n Türk toplu-
munun genel#ne yönel#k çalı%malarıyla da göz doldurdu$unu
b#l#yoruz.

Abdurrahman !eref ’#n tar#h yazıları, hele kend# dönem# #çer#-
s#nde, üst düzey b#r tar#hç# oldu$unu açıklıkla ortaya koymakta-
dır. Yazdı$ı %eyler# çok #y# özümsed#$#, Abdurrahman !eref ’#n
kaleme almı% oldu$u met#nlerden hemen anla%ılmaktadır. Tar#h
anlatısında kend#s#ne özgü b#r bakı% açısı var, ama #deoloj#k ta-
kıntısı yoktur. Tar#h makaleler# b#lm#%l#k kokmaz. Yazıları söz ka-
labalı$ı arasında kaybolmaz, ama ele aldı$ı konuları #y# b#ld#$#n#
okuruna h#ssett#r#r.

Abdurrahman !eref Efend#’n#n “Osmanlı Devlet# Tar#h#” k#tabı
da y#ne böyle berrak b#r çalı%madır. Uzun uzun öykülerden olu%-
maz. Örne$#n, Galatasaray’ın kurucusu "k#nc# Bayez#d’# anlatır-
ken, o dönem#n bütün bel#rg#n olayları do$ru ver#lm#%t#r. !ehzade
Cem olayı, !ah "sma#l, !ah Kulu "syanı, !ehzadeler#n durumu g#b#
olaylar, kısa kısa fakat anlam bütünlü$ü yaratacak b#ç#mde sıra-
lanmı%tır. 12



13 Abdurrahman !eref, Osmanlı Tarihi, s.203-204  14 Abdurrahman !eref, s.355-356  15 Abdurrahman !eref, age., s.359 16 Abdurrahman !eref, age., s.302   17 Abdurrahman !eref, age., s.302, s.362-471
18 Abdurrahman !eref, age, s. 367   19 Abdurrahman !eref, Son Vak’Anüvis Abdurrahman !eref Efendi Tarihi 1908-1909, hazırlayanlar Bayram Kodaman – Mehmet Ali Ünal, TTK, Ankara 1996   
20 Abdurrahman !eref, Osmanlı Tarih Sohbetleri, Mekteb-i Sultani,s. 136,137,138, Mehmet Demiryürek, Akademik Kitaplar, "stanbul 2009
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Y#ne Galata Sarayı’nın kurucusu "k#nc# Bayez#d dönem#n# anla-
tırken  kültürel gel#$meler# #hmal etmez. Ben#m de çok önem ver-
d#%#m, özgün b#r edeb#yat yaratılmasının pe$#ndek# Tac#zade
Cafer; cah#l rak#pler#n#n hı$mına u%rayıp, hı$ımlı b#r molla olan
Ta#pzade’n#n fetvasıyla ölüme gönder#len  matemat#kç# Molla Lüt-
f#’den de söz eder Abdurrahman !eref. 

Abdurrahman !eref ’#n aynı yapıtı, Türk kültür tar#h#n#n hemen
hemen tüm de%erl# #s#mler#n# önemser. 

Ayrıca yed# b#n c#ltl#k b#r k#taplık sah#b# olan Müeyyedzâde Mev-
lânâ Abdurrahman’a de%#n#r. Türk tar#hç#l#%#n#n kurucu babaları
arasında seçk#n b#r yer# bulunan Kemal Pa$azade’y# de anmadan
geçmez. 13

Abdurrahman !eref k#tap boyunca b#ze
b#r çe$#t kültür tar#h# ders# sunmaktadır.
Buradan onun tar#h anlatımını art arda sı-
ralanmı$ sava$lar d#ye algılamadı%ını an-
larız: Kât#p Çeleb#’y# övgüyle anar. Hoca
Saadett#n, tar#hç# Âl#, Hasan Beyzade, Peç-
evî, Solakzade, Münecc#mba$ı g#b# Türk
tar#h yazıcılarının adlarını bel#rt#r. Evl#ye
Çeleb#’y# de tab## k# unutmaz. Onun “Se-
yahatname” sah#b# oldu%unu bel#rt#r. 14

Klas#k Türk $##r#n#n doruk #s#mler#nden
!eyh Gal#p de Abdurrahman !eref
Efend#’n#n kalem#nden kaçmaz. Hattâ
ça%da$ı $a#rler# de “!eyh Gal#p Tabakası”
d#yerek, bu büyük $a#r#n #zley#c#s# olarak
tanımlar. 15

Kemal Pa$azade, Tac#zade Cafer, Kât#p
Çeleb, Evl#ya Çeleb# ve !eyh Gal#b’e ver-
d#%# önem, Abdurrahman !eref ’#n kend#
gen#$ kültür b#r#k#m# hakkında da b#ze ta-
nıklık etmekted#r. Ama aynı zamanda
der#n b#r kültür b#l#nc#ne sah#p oldu%unu
da anlarız. “Kültür b#l#nc#” öneml# b#r
özell#kt#r ve bu özell#%#n her tar#h yazan
k#$#de bulundu%unu söylemek, gerçe%e h#ç
uymayacak çet#n b#r #$t#r.

Abdurrahman !eref ’#n tar#h anlatısı kah-
ramanlık öyküler# ya da k#$#ler hakkındak#
b#reysel ded#koduların üzer#ne kurulu de-
%#ld#r. “Lâle Devr#”n#n ünlü Damat "brah#m Pa$a’sının de%erlen-
d#r#lmes# bunu en #y# örne%#d#r. Onu alı$ık olundu%u g#b# k#$#sel
özell#kler#yle ve ded#kodularla de%#l, ülkeye yaptı%ı katkılarla 
de%erlend#r#r. 16

Sultan Üçüncü Sel#m, "k#nc# Mahmut ve Abdülham#t dönemler#n#
ele aldı%ı bölümler #se, Abdurrahman !eref Efend#’n#n uluslar-
arası etmenler# de #ç etmenler kadar nasıl d#kkatle #zled#%#n# bel-
geler. Onun tar#h söylem#, bu üç hükümdarın yen#le$me

çabalarının arka planını güzelce #rdeler.      

K#tabın Üçüncü Sel#m ve yen#le$me çabalarıyla #lg#l# bölümüne
gel#nce, Abdurrahman !eref Efend#’n#n, Türk#ye ve "mparatorluk
#ç#n b#r tehl#ke olarak gördü%ü “Vahhabîl#k” konusunu da de%er-
lend#r d#kkatten kaçmaz. 18

Bu görü$ler#n sadece Abdurrahman !eref Efend#ye özgü olmayıp
"mparatorluk Türk#yes#’n#n seçk#nler# ve üst yönet#m# tarafından
payla$ıldı%ını bel#rtmel#y#z. 

1908-1909 yılları arasındak# 2.c# Me$rut#yet dönem# olaylarını an-
lattı%ı b#r ba$ka k#tabı #se, kend#s#n#n de #ç#nde ya$adı%ı çok kısa
b#r zaman d#l#m#n kapsamakla, b#r “belgesel” n#tel#%#n# ta$ır. N#-

tek#m, Abdurrahman !eref Efend#’n#n
bu çalı$masının sonu b#rçok belgen#n
#çer#%#n#n de zamanımıza aktarılma-
sına h#zmet etm#$t#r. 19

1917-1922 yılları arasında “Tar#h Mu-
sahebeler#” (Söyle$#ler#) adı altında
Sabah ve Vak#t gazeteler#nde yayınlan
yazılarında kar$ıla$tı%ımız  Abdurrah-
man !eref Efend# sank# daha renkl#d#r.
N#tek#m, onun tar#h söyle$#ler#n# 
Türk#ye’dek# “popüler tar#hç#l#%#n” #lk
örnekler# arasında saymamız müm-
kündür. Ancak, “popüler tar#hç#l#k”
yapsa b#le Abdurrahman !eref ucuz-
lu%a kaçmamı$tır.

Abdurrahman !eref Efend"’n"n,
“Söyle#"ler” çerçeves"nde yayınlanan
“Mekteb-" Sultan"” ba#lıklı yazısı,
okulun tar"h" hakkında sa$lam "puç-
larını ver"r. Fuad Pa#a’nın bu konu-
dak" rolünün altının ç"zer. Lak"n asıl
onuru Sultan Abdülaz"z’e bırakır. 

Ayrıca, “Tuna ve Ed#rne v#layetler#n-
den gönder#len Bulgar çocukları erken
geld#kler#nden en evvel onlar kayd
olunmu$lardı” ded#%#, Galatasaray L#-
ses#’n#n tar#h# bakımından öneml# b#r
b#lg# notunu Abdurrahman !eref ’#n
kalem#nden ö%ren#r#z. 

Okulun, geç#c# olarak, Eylül 1873’de Gülhane’ye, !ubat 1907’de #se
Beylerbey#’ne ta$ındı%ını y#ne aynı makaleden okumaktayız. Yazı,
Abdurrahman !eref Efend#’n#n Galatasaray L#ses#’yle #lg#l# nef#s
b#r de%erlend#rmes#n# de kapsar. 20

“Mekteb-# Sultan# vaz’ından (meydana get#r#lmes#) muntazır olan
(bekleyen) menaf# (kamu oyu) hakkıyla hayy#z-# husûle çıkarmı$-
tır (gerçekle$t#r#lm#$t#r). Saha-# #l#m (b#l#m alanında) en sam#m#
tecell#gâh-ı –(#nsanlı%ın ortaya çıktı%ı yer) #nsan#yyet  ve meved-

ABDURRAHMAN EREF EFEND

Beyo$lu Mutasarrı%ı$ı tarafından onaylanmı# 
1910 tar"hl" Cem"yet N"zamnames" kapa$ı ve 

transkr"ps"yonu

Vel#aht-ı Saltanat-ı devletlü necabetlü Yusuf "zzedd#n Efend# 
hazretler#n#n taht-ı h#maye-# feh#maneler#nde;

MEKTEB-" SULTAN" TALEBE KAD"MES" CEM"YET" 
N#zamname-# Esas#.

Beyo%lu mutasarrı&ı%ının 12 A%ustos 1326 tar#hl# 
#lmuhaberes#yle suret-# te$k#l# resmen tasd#k olunmu$tur; 
Dersaadet, “Araks Matbaası”, Bab-ı Al# Ebusuud Caddes#, 

Numro 57, 1328



21  Abdurrahman !eref, age., s.138  22  Abdurrahman !eref, age., s. 160  23  Abdurrahman !eref,age.,  s. 196  24  Abdurrahman !eref, age., s. 157, 158
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det (sevg") oldu#undan "mt"zâc-ı anasır (unsurların uyumu) key-
f"yet" (n"tel"#"), vücuda gelm"$… Ve talebe-" müdav"me (devam
eden), c"dd"yet ve hays"yyet ve maar"f ve meden"yete ve vatan ve
"nsan"yete muhabbet h"sler" uyanmı$ ve memlekete her nev-" me-
sal"k (her çe$"t meslek) "ç"n b"r hayl" adam yet"$t"rm"$t"r… %kmal-
" tahs"l (e#"t"m"n" b"t"rmeyen) edemey"p de b"rkaç sene sıraları
üzer"nde "mrâr-ı vakt (vak"t geç"renler) eyleyenler y"ne feyzdâr
(b"lg" alarak) olarak o buk’a-" ma’r"fetten (b"l"m ve b"lg" b"nasın-
dan) ayrılmı$lardır.21

“Esk! ve Yen!” adını ta"ıyan ba"ka b!r makales!nde de Abdur-
rahman #eref esk! Galatasaray okuluna de$!n!r ve bu okulun
da de$erl! !nsanlar, "a!rler ve müz!syenler yet!"t!rd!$!n!n altını
ç!zer, okulun tar!hsel rolüne de$!n!r.

“Galata Sarayı ve Ed"rne Sarayı Enderun
a#alarına men$e "d". Küçükler evvela
orada tal"m ve terb"ye görürler "d".

Enderun f"-l-asl b"r mekteb-" füyûzât
(b"lg" ed"n"len b"r okul) hükmünde olup,
n"ce $uarâ ($a"rler) ve esât"ze-" mus"k"yye
(müz"k ustaları) ve vüzera (vez"rler) yet"$-
t"rm"$t"r. Erbâb-ı seyf (kılıç sah"pler") ve
kalemden r"cal-" devlet"m"z"n (devlet yö-
net"c"ler"m"zden) b"rço#u oradan feyz-yâb
olmu$tur (e#"t"m almı$lardır).22

Böylece %k"nc" Bayez"d tarafından kurulan
Galatasaray’ın da, devlet adamı yanında,
pek çok da $a"r ve müz"syen yet"$t"rd"#"n"
okur; %mparatorluk "ç"n çok yönlü b"r
"nsan malzemes"ne kaynaklık ett"#"n" ö#-
ren"r"z. 

Fakat Abdurrahman !eref $a$ırtıcı b"r
tar"h yazarıdır ve bamba$ka b"r ba#lamda
onun Fat"h Sultan Mehmet dolayısıyla
%k"nc" Bayez"d hakkında yaptı#ı çarpıcı
yorumunu okuruz.

“Devlet" mukasseme (bölünmek) "le tehd"t eden gavâ"l"n (sorun-
ların) en büyü#ü Sultan Cem kıyamıdır. Fat"h Sultan Mehmet
Han hazretler" %talya’nın "st"lasıyla, kad"m Roma Garp %mparator-
lu#unu "hya etmek tasavvur-u ulv"yes"ne (yüce "ste#"ne) dü$mü$
olma#la büyük mahdumu (o#lu) Sultan Bayez"d’", saltanat-ı Os-
man"yye-" %slâm"yyeye var"s olmak "ç"n $ark (do#u) terb"yes"yle
büyütmü$ ve küçük mahdumu Sultan Cem’e Roma %mparatorlu-
#una namzet (aday) olmak üzere %talyan muall"mler (ö#retmen-
ler) mar"fet"yle (aracılı#ıyla) garp (batı) terb"yes" verm"$ "d".23

Benzer b"ç"mde, Abdurrahman !eref Efend"’n"n “Türk"stan Sul-
tanı” makales" de hem b"lg" ver"c" hem de ufuk açıcıdır. Abdur-
rahman !eref, “Türk"stan” adının “Türk"ye” kar$ılı#ı olarak,
Sultan Abdülmec"d zamanı "t"bar"yle, %ng"ltere ve Fransa "le yapı-
lan resmî antla$malarda kullanıldı#ını yazmaktadır. 

Bu çok öneml" b"r b"lg"d"r ve günümüzde de b"l"nmes" gerekmek-
ted"r. Dolayısıyla, uluslararası antla$maların g"r"$"nde kullanılan
cümleler" Abdurrahman !eref Efend"’den b"re b"r aktarıyorum:

“Bî-lütf"h"l mevla Türk"stan ve daha sa"r (ötek") memal"k (ülkeler)
ve büldanın (kentler"n) pad"$ahı es-Sultan %bn-üs Sultan es-Sultan
Abülmec"d Hanız…

“bî-lütf"h"l mevla Türk"stan ve $am"l (kapsayan, kapsanmı$) me-
mal"k (ülkeler) ve büldanın (kentler"n) pad"$ahı es-Sultan %bn-üs
Sultan -es- Sutan Abdülmec"d Hanız…”

“Türk"stan” kavramı, Sultan Abdülmec"d dönem"nde "k" antla$ma
metn"n"n g"r"$"ne konulmu$tur ve Sultan kend"s"n" “Türk"stan’ın

pad"$ahı” oldu#unu uluslararası an-
tla$malarda kayda geç"rmekted"r.  24

Abdurrahman !eref ’"n tar"hsel olaylar
konusunda ayrıntılı b"lg"ye sah"p ol-
ması b"r yana, parçaları b"rle$t"rmek ve
daha bütüncül b"r sonuca ula$mak be-
cer"s"ne de sah"p b"r tar"hç" oldu#u ke-
s"nd"r. 

Tar"he yakla$ımı, tar"h" olayları kültü-
rel olgularla bezemes" ve bütüncül b"r
yakla$ımla ele alması, Abdurrahman
!eref Efend"’ye ça#da$ Türk tar"hç"l"#"-
n"n kurucuları arasındak" onurlu ye-
r"n" vermekted"r.   

Abdurrahman #eref ’!n Tevf!k F!-
kret’! Galatasaray’a müdür olarak
atayarak, onun ya"antısında öneml!
b!r rol oynadı$ını b!l!yoruz. Bu Ga-
latasaray L!ses!’n!n ve Türk e$!t!m
tar!h!n!n gel!"!m! bakımından da ta-
r!hî önemdek! b!r karardır. 

Abdurrahman !eref ’"n F"kret’le tanı$ıklı#ı onun ö#renc"l"k yılla-
rına dayanmaktadır. O bu rolü kısaca “üç dört sene muall"m"”
(ö#retmen"), “b"r "k" defa am"r" bulunmak” d"ye özetlem"$t"r. 1915
yılında yazdı#ı b"r makales"nde Abdurrahman !eref b"ze F"kret’"
anlatır. Satır aralarında onun F"kret hakkındak" yorumunu okur;
b"rkaç kalem darbes"yle ç"z"lm"$ olan k"$"l"k özell"kler"n" "zler"z.
Do#rusu Abdurrahman !eref ’"n yorumu pek k"$"seld"r ve F"kret’"
daha çok b"r “ö#retmen” ve b"r “am"r” bakı$ıyla, yukarıdan, ku$
bakı$ı "zled"#" bell"d"r. Tevf"k F"kret’"n $""r yönüneyse h"ç dokun-
maz. Abdurrahman !eref Efend" g"b" %mparatorlu#un tepe nok-
talarında bulunmu$ b"r adamın, F"kret’" b"raz alı$ılmadık
buldu#u, ama o “alı$ılmadık adamı” takd"r de ett"#" yazısından se-
z"l"r.

Abdurrahman !eref Efend", F"kret’"n “119” numaralı ö#renc" ol-
du#unu b"le anımsamaktadır. Anlattı#ına göre, Mehmet Tevf"k,
sınav b"r"nc"s" olarak kend"s"n" tanıttı#ı zaman Abdurrahman !e-



25  Abdurrahman !eref, Osmanlı Tarih Sohbetleri, Tev"k Fikret, s. 131-135, Mehmet Demiryürek, Akademik Kitaplar, !stanbul 2009
26  #stiklâl Yolunda / Cumhuriyet Nasıl #lân Olundu. Ru"en E"ref Ünaydın

35SULTAN DERG • HAZRAN 2020

ABDURRAHMAN EREF EFEND

ref’#n d#kkat#n# çeken "ey, çocu$un yüzündek# “zekâdan z#yade”
“edep ve terb#yed#r”. Yen# ö$renc#s# #ç#n “zek#” n#telemes#n# ta-
sarruf etm#"t#r tar#h ö$retmen# Abdurrahman %eref. Ancak b#raz
daha yakından #lg#lend#$# zaman Mehmet Tevf#k’#n “her derste
çalı"kan”, uslu ve terb#yel# b#r ö$renc# olarak öne çıkmı" olmasın-
dan mutluluk duyar. N#tek#m Mehmet Tevf#k (F#kret) Galatasa-
ray’ı b#r#nc#l#kle b#t#r#r.

Okulu b#t#rd#kten Devlet bürokras#s#nde ba"ladı$ı #" hayatı #se,
Abdurrahman %eref’#n yorumuna göre, Tevf#k F#kret’#n ruhuna
ızdıraptan ba"ka b#r "ey vermem#"t#r. Tevf#k F#kret çek#p g#tm#",
r#calara ra$men #"#ne ger# dönmem#"t#r. Ama #k#s#n#n yolu tekrar
kes#"ecekt#r. Bu kez Tevf#k F#kret Mekteb-# Sultan#’de ö$retmen-
d#r ve Abdurrahman %eref oraya müdür olarak atanır. B#rl#kte ça-
lı"maları uzun sürmez. F#kret okuldak# ö$retmenl#k görev#nden
#st#fa ed#p g#der. 

“!ster meslek dey#n, #ster hu"unet (katılık), #ster #nat, #ster bazıla-
rının kavl#nce kaçıklık dey#n, Tevf#k F#kret emsal#ne uymaz, fe-
le$e boyun e$mez b#r merd-# müteferr#d (benzers#z b#r b#rey) #d#.” 

Abdurrahman %eref’#n F#kret’#n k#"#l#k yapısını #y# özetled#$# ke-
s#nd#r. Onu fele$e boyun e$meyen, benzer#ne pek rastlanmayan
b#r k#"# olarak görmekted#r. F#kret’#n müdürlü$ü konusunda be-
l#rley#c# #s#m y#ne Abdurrahman %eref Efend#’d#r. Ama bas#t ve
kısa b#r cümleyle yazar Abdurrahman %eref bu yen# durumu.
Tevf#k F#kret atanması #ç#n “Mekteb-# Sultan# müdür#yet#ne sevk
ett#m”, der. 

Oysa bu “sevk etmen#n” sonuçları bas#t b#r cümlen#n çok ötes#n-
ded#r. F#kret’#n yıldızı artık edeb#yat dı"ındak# ba"ka b#r ufukta
parlamı", Abdurrahman %eref, onun Galatasaray tar#h#ne altın
har&erle yazılmasının önünü açmı"tır.25   Tevf#k F#kret örne$#nde
oldu$u g#b#, Abdurrahman %eref EFEND! zamanın ruhundak#
de$#"#m#n es#nt#s#n# h#sseder; h#ssett#$# anda sak#n ve dengec# du-
ru"undan fırlayıp r#sk alır, yol göster#r ve yol açar, gerek#rse de-
$#"#m#n adını koyar.

Galatasaray L#ses#’n#n tar#h ö$retmen# ve müdürü, Galatasaray
Spor Kulübünü kuranların koruyucusu, Galatasaraylılar Der-
ne$#’n#n kurucusu, Türk#ye Cumhur#yet#’n#n adını #lk d#le get#ren
devlet adamı, tar#hç# Abdurrahman %eref Efend# 18 %ubat 1925
günü !stanbul’da ölmü"tür. 

Abdurrahman !eref Efend", sadece Galatasaray’ın
ve Galatasaraylıların anılarında de#"l, Türk"ye’n"n
kültür tar"h"nde ve belle#"nde ya$ayacaktır. Çünkü
o sadece ya$adı#ı zamanın ruhunu ve Türk"ye’n"n
kader"n" do#ru okumakla kalmamı$; kend" kader"n",
Tevf"k F"kret "le Al" Sam" Yen veya Ahmet Ha$"m "le
Hamdullah Suph" g"b", yen" b"r zamanın ruhunu
s"mgeleyen "s"mler"n de önünü açıp koruyan büyük
b"r "nsan olarak ya$amı$tır. 

Abdurrahman %eref’le #lg#l# en güzel de$erlend#rmey#, usta kale-
m#yle y#ne b#r ba"ka Galatasaraylı yazar olan Ru"en E"ref Bey
(Ünaydın) yapmı"tır. Ru"en E"ref’#n müth#" duygu yüklü ama b#r
o kadar da nesnel sözler#n# “Sultanî” derg#s#nde s#zlerle payla"-
mak #sted#m. Alıntı, Ru"en E"ref bey#n “!st#klâl Yolunda” adlı k#-
tabından yapılmı"tır. Anlatının geçt#$# yer Türk#ye Büyük M#llet
Mecl#s#n#n kürsüsü, yıl 1923’tür.

“Abdurrahman %eref Bey, son kızıllıkları pencereden #çer# vuran
ak"am saat#nde kürsüye a$ır a$ır çıktı.

Orada, -adeta, #ht#yar b#r ses âlet# g#b#- yumularak yava" ve ho-
murtulu konu"maya ba"ladı… M#llet vek#ller#nden epey#ces#n#n
vakt#yle târ#h ö$retmen# olmu" o ‘pîr-# fân#’n#n artık gen#" odayı
doldurmaya yetmeyen ses# b#r daha yakından duyup tecrübel#
sözler#n#n neler anlataca$ını can kula$ı #le d#nlemek #ç#n hemen
herkes onun etrâfında top olmu"tu.

O, b#r "ey söylemeyecek olsa dah# orada duru"u canlı b#r ders g#b#
uyarıcı ve #nandırıcı #d#. !mparatorlu$un mutlakıyet devr#nde
Sultân#ye’de ve Mülk#ye’de Osmanlı târ#h# alanında hocalık, mü-
dürlük, yazarlık etm#"; ’Me"rut#yet#’nde’ Maar#f Nâzırlı$ı, Âyân
Azalı$ı, Osmanlı Târ#h Encümen# Ba"kanlı$ı etm#", #mparator-
lu$un son vakanüv#s# olmu", n#ce saltanatlı günler görmü" geç#r-
m#", n#ce tecrübeler ed#n#p âdeta ayaklı târ#h hal#ne gelm#",
hayâtın #ht#raslarından uzakla"mı", menfaatler#nden el#n# aya$ını
çekm#" uzun ömürlü esk# adamın artık ademe yakla"tı$ını dü"ün-
mekten ba"ka kaybedece$# h#çb#r vakası kalmamı" sanılacak b#r
dem#nde asıl kayda geç#rece$# en büyük vaka #le kar"ıla"masının
sev#nc#ne kavu"tu$u, ba"ında yurdu kurtaranın bulundu$u dü-
"ünceye #nanarak ba$landı$ı anla"ılıyordu. 

Yen# ça$ın temel#ne #lk harcı koyacaklar arasına b#r c#van ruhu,
b#r gönül rahatlı$ı #le katılıyordu. Yakında susacak ses#n# geçm#"
zamanın e"#$#nden gelecek zamanın u'una gücü yett#$#nce yük-
selterek ula"tırmaya çalı"ıyordu. 

Onun, nes#ller yet#"t#rm#" olan unutulmaz târ#h ders# takr#rler#n-
den en sonuncusunu, en "ere&#s#n# bu kürsüden, vedaa benzer b#r
nas#hat edâsı #le kend# ya"ındak#lere olsun, kend#nden gençlere
ve çok gençlere olsun, bütün etrâfındak#lere #"#tt#rmeden #nmek
#stemey#"# en dokunaklı b#r derst#. O, o ak"am o m#llet kürsü-
sünde Mustafa Kemal’#n açtı$ı yolda kend# ömrünün de kemâl#ne
er#yordu. Adının tam adamı oluyordu. Esk# tar#h ö$retmenl#$#n-
den çıkıyor; kend# târ#h oluyordu. Gözler#n# yumarak, altın göz-
lükler# t#treyerek, der#nden gel#r g#b# o konu"masında, do$an
çocu$a adının konmasını b#r dede "e'at# #le d#ley#"#, öyle mânâlı
ve dü"ündürücü b#r derst#.26
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“Mekteb-! Sultan! Den!zc!ler!” grubumuzun 
en büyük üyes! 1947 yılı mezunlarımızdan ve
den!zc!l!k sektörünün duayenler!nden Kaptan
Yılmaz Da"cı A"abey !le beraber!z.

BERK KUTENGN — B!ze Galatasaray L!ses! !le nasıl 
tanı"tı#ınızdan bahseder m!s!n!z?

KAPTAN YILMAZ DACI —
1927: 25 Eylül, !stanbul. Do"um tar#h#m.
1934-37: !stanbul, 6’ncı #lkokul, 1-2 ve 3’ncü
sını$ar. 
1937-39: Kastamonu Murat Bey !lkokulu, 
4-5.

1939: Avrupa’da sava% rüzgârları es#yor. Ro-
manya bandıralı, Trans#lvanya ve Basarab#a
adlı #k# yolcu gem#s#, okulun tam kar%ısında
%amandıralara ba"lı bekl#yorlar! Acaba
neden? Çocuk aklı bu soruya mantıklı b#r
cevap verem#yorum.

1939-40: Babam yen# tay#n ed#ld#"# G#resun’a
annem# de alıp g#d#nce Ortaköy’de, Bo"az’ın
kıyısında, bu okulda yapayalnızım.

1940: Ortaköy’den Beyo"lu’na geç#%…

1940: Fransızların “geç#lemez” ded#kler# Ma-
j#not Hattı’nı, Belç#ka üzer#nden tek b#r kur-
%un dah# sıkmadan a%ıp Par#s’# alan H#tler –
Napoleon’un  dü%tü"ü hatayı âdeta tekrarlı-
yor ve mevs#m#n sonbahar, aylardan eylülün
ortasına gel#nd#"#n# h#ç hesaba katmadan
Rusya’ya sava% #lan ed#p Moskova’ya do"ru
#lerlemeye ba%lıyor…

1940-45: !k#nc# Dünya Sava%ı’na katılmamayı ba%aran #k# Avrupa
ülkes#: Türk#ye ve !sv#çre!..

1945: !k#nc# Dünya Sava%ı ba%ta Amer#kalılar olmak üzere, Batı-
lıların zafer# #le b#t#yor... “Marshall” yardımı günün en moda ke-
l#mes#. Sını&a ordumuzla #l#%k#s# olanların ayaklarında önce
“Church#ll” sonra “Roosevelt” marka ç#zmelerle okula gelmeler#
ve !st#klal Caddes#’nde hava atmaları devr# ba%lıyor…

BK — Mezun!yetten sonra Norveç’e g!tmeye karar verd!n!z.
Böylel!kle s!z!n !ç!n zor b!r süreç ba"lamı" oldu. B!ze bu kara-
rınızın arkasındak! dü"ünceler!n!z!, Norveç’tek! yen! hayatınız
ve den!zc!l!#e attı#ınız !lk adımları anlatır mısınız?  

KAPTAN Y.D. — 1946: Görmeden a%ık oldu"um, sava% yılla-
rında Kuzey Atlant#k’te b#nlerce den#zc#s#n#, yüzlerce gem#s#n#
keybetm#% Norveç’e g#tmek, ün#vers#tey# orada okumak, #y# b#r de-
n#zc# olmanın #lk %artının den#ze en alt sev#yeden yan# muçoluk-
tan ba%lanması gerekt#"#ne #nanarak  #lk gem#mde #%e b#r GS
mezunu de"#l b#r den#z a%ı"ı “muço”luktan sonra ve toplamda 4

yıl tayfalık yapmam bana Fredr#kstad De-
n#zc#l#k Okuluna ba%lama #mkanı sa"ladı.   

1946: Norveç’#n Orta Do"u ülkeler#nde ak-
red#te, Ankara Büyükelç#s# Ernst Krogh-
Hansen’ın: “Ambassadeur extraord#na#re et
plén#potent#a#re de sa majesté Le ro# de
Norvège K#ng Haakon VII” yazan kartv#z#-
t#n# görüp ben de b#r kartv#z#t bastırayım
f#kr#nden vazgeçmem#n sebeb# de  kend#me
vereb#lece"#m b#r “paye” bulamamamdı. 

Feruhzat Hocamızın: “Gob# Çölü’nü geçen
ku% yem#n# sırtında ta%ır, neden?” veya
“ABD güney eyaletler#nde hak#m olan
renkler s#yah ve beyazdır; açıklayınız.”
Cevap aslında hem çok kolay hem de çok
ama çok zordu! Mantıklı dü%ününce cevap
zaten sorunun #ç#nde #d# ve Gob# Çölü’nde
b#r ku% besleyecek m#ktarda y#yecek olma-
ması #d# ama genç b#r çocuk #ç#n #%#n zor ta-
rafı; Gob# Çölü’nün hang# cehennemde
oldu"unu b#lmes# #d#!

“ABD güney#ne neden s#yah ve beyaz renk-
ler hak#md#r?” sorusunun cevabına gel#nce:
O bölgede büyük pamuk tarlaları vardı ve
tarlalarda da zenc#ler çalı%ırdı!.. Soru güzel

ama cevaplayacakların ya%ı 16-19, akıllarda sadece, 40 metre
uzaktak# !st#klal Caddes# yan# Beyo"lu olması!..

1947: Mezun#yet! Aklım Norveç gem#ler#nde… Ba%ta annem, ya-
kınlarım; “S#yasal b#lg#ler# kazandın, maceraya atılma g#t orada
oku, #ster mal#ye #ster har#c#ye bölümünü b#t#r#r b#r devlet me-
muru olursun...” baskısı hep üzer#mde...

Kaptan Yılmaz Dacı ile söylei

Berk Kutengin (123)
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Bu arada manev! “babam”, Norveç’!n Ankara Büyükelç!s! Ekse-
lansları Ernst Krogh-Hansen’ın bana T.C.’n!n Oslo Büyükelç!s!
Sayın Süreyya Ander!man’ın sadece b!rkaç günlü"üne Ankara’ya
gelece"!n! ve kend!s!n! de z!yaret edece"!n! bu toplantıda hazır
olmamı !stemes! ve ben! T.C. Oslo Büyükelç!m!z Süreyya Ande-
r!man Bey !le (Atatürk’ün özel kalem müdürü !ken Oslo’ya bü-
yükelç! atanan) tanı#tırması !d!.

1948: Norveç’!n önde gelen armatörler!nden Fred. Olsen’!n $stan-
bul acentası Dabkov!ç Oslo’dan yola çıkan b!r gem!n!n dört ha%a
!ç!nde $stanbul’da olaca"ını ve ben!m de bu gem!ye “muço” olarak
g!rece"!m! b!ld!rd!. $stanbul Ün!vers!tes! Hukuk Fakültes!, Prof.
Hüsey!n Na!l Kubalı’nın ben! vazgeç!rme çalı#maları babamın
deste"! !le son buldu. Pasaport çıkartma !#ler!n! de ba#ta asker-
l!kten muaf!yet olmak üzere  hallett!k.

BK — Daha evvelk! sohbetler!m!zden hatırlıyorum, 
Sayın Feruhzat Hocamız !le aranızda
“Bergen” L!manı !le !lg!l! b!r anınız var.
B!z!mle  payla"ır mısınız?

KAPTAN Y.D. — 1949: Norveç’e g!d!#!m
Karaköy yolcu salonunda ba#ladı. Ül-
keme, $stanbul’a veda ederek ceb!mdek!
son 30 kuru#u öded!"!m kısa b!r kayık
yolculu"u sonunda l!manda #amandıra-
lara ba"lı, yük alıp vermekte olan süper
modern fr!gof!r!k ambarlarlara sah!p m/s
Boreal!s gem!s!ne muço olarak g!rerek de-
n!zc!l!k hayatına ba#ladım.

$lk sefer Kanarya Adaları: Las Palmas ve
Santa Cruz. Arkasından dört sefer Ka-
narya Adaları - UK ve sene sonu yakla#ır-
ken Las Palmas –Hamburg sefer!. Toplam
5500 ton l!mon, portakal, muz ve mandal!nadan olu#an yükü-
müzle, tam on yıldır (1939-1949) meyve sebze yüzü görmem!#
Almanya’nın harap, ta# ta# üstünde kalmamı#, buldozerler!n gece
gündüz demeden yollar açmaya çalı#tı"ı Hamburg L!manı’na
adam ba#ı b!r portakal, muz, l!monun ves!ka !le 
da"ıtıldı"ı 1949 yılı Noel sefer!…

Hamburg’dan sonra hayal!mdek! ve tab!r ca!zse sevg!l! Feruhzat
Hocamın bana: “Bergenl! b!r at #ems!yes!z ve empermeabls!z
!nsan görünce ürkerm!#, neden? Açıkla.” ded!"! ve ben!m de kan
ter !ç!nde bu soruna cevap veremed!"!m Bergen!.. L!manı. 
Hemen Bergen manzaralı b!r kartpostal aldım ve hocama #u sa-
tırları yazarak postaladım: “Çok muhterem ve sevg!l! hocam,
bugün Bergen’de  b!r at ben! #ems!yes!z ve empermeabls!z gördü
ama ürkmed!! Acaba neden? Yen! yılınızı saygı !le kutlar eller!-
n!zden öper!m. Taleben!z 1066 Yılmaz Da"cı” yazarak postala-
dım. 

B!rkaç ay sonra sevg!l! hocamdan: “Sayın Kaptan Yılmaz Da"cı’ya.
17.12.1957. Hocanız F. Turaç” !mzalı, GS L!ses! 1946-1947 yılı
mezunları albümü geld!. En kıymetl! k!tabım olarak saklamakta-
yım. Bergen’den Oslo’ya geçt!k ve orada bu çok ama çok sevd!"!m
muçoluktan acem! den!zc!l!"e terf! ett!"!m m/s Boreal!s’ten ayrıl-

dım ve gem!de güzel b!r arkada#lık kurdu"um, $stanbul’da m!saf!r
etme !mkânı buldu"um, E!nar Wyller a!les!n!n m!saf!r! olarak,
Noel ve yılba#ını Oslo’da geç!rd!m.

1950: Akden!z l!manlarını yeter!nce görüp gezd!"!m !nancı !le
Uzak Do"u’yu dü#ünüyordum k! Norveç’!n W!lhelm W!lhelmsen
#!rket!n!n  M/S Tourna! gem!s!nde !# buldum.$sveç-F!nland!ya-
Dan!marka-Almanya-Hollanda-Belç!ka l!manlarından aldı"ımız
yüklerle, Dakar-Conakry ve Lagos’a u"rayıp Cape Town’a vardık.
Buradan tam 17 gün süren b!r yolculukla Avustralya’nın Adela!de,
Melbourne, S!dney, New Castle, Br!sbane l!manlarında yakla#ık
3 ay geç!r!p batı kıyısındak! Perth L!manı’ndan Avustralya kıta-
sına veda ett!k. H!nt Okyanusu’ndan Yemen’e varı#ımız yakla#ık
!k! ha%a sürdü.

Meden!yetten önce geld!"!m!z l!manlardan b!r! en sıcak en tatsız
en k!rl!  “Aden”de sadece b!r gece geç!rd!kten sonra Norveçl!ler!n

“cehennem kapısı” adını verd!k-
ler! Bab el Mandeb’den Kızılde-
n!z’e g!rd!k. Gal!ba Tanrı’nın
sevd!"! kullarından oldu"umuz
!ç!n  Kızılden!z’de h!çb!r l!mana
u"ramadan Süez Kanalı üzer!n-
den Akden!z’e ula#tık ve rahat b!r
nefes alıp Avrupa ve $skand!-
navya’ya döndük. Gem! de"!#t!r!p
Panama Kanalı Galapagos Adaları
üzer!nden Borneo (Bal!kpapan)
S!ngapur, F!l!p!nler, Japonya…

Pas!f!k Okyanusu, San Franc!sco,
Güney Amer!ka, Buenos A!res
(Eva Peron), Maraca!bo Lake (Ve-
nezuela) üzer!nden New York’a
crude o!l, Hudson Nehr!’nden al-

dı"ımız “ballast” suyunu Aruba ve Curacao adalarında kullanıl-
mak üzere Karay!pler’e ta#ımak, Hudson Nehr!’ndek! en az
yüzlerce b!r ters b!r yüz ba"lanmı#, satılık (Onass!s’! !hya ett!"!
söylenen) gem!ler arasından geç!p U.S. East Coast veya Atlant!k
kıyısından Karay!pler’e, oradan da Küba’nın güney kıyılarından
Panama Kanalı’nı geçerek San Franc!sco...

1952: Kore Sava#ı kahramanı Mehmetç!kler!m!z sayes!nde ben
San Franc!sco’da krallar g!b! kar#ılandım. MSTV (M!l!tary Sea
Transport Vessels) yetk!l!s! b!r bahr!ye subayı bana Kore’ye g!den
gem!ler!nde yüksek maa#la !# tekl!f ett!. Norveç’te okula kabul
ed!ld!"!m !ç!n bu naz!k tekl!f! de maalesef kabul edemed!m.

San Franc!sco-Sacremento-Salt Lake C!ty-Cheyenne, Omaha-
Ch!cago ve devamında Pens!lvanya Turnp!ke üzer!nden New
York’ta Norweg!an Seamen’s Bureau’ya kapa"ı atmam (otobüsle).

New York Norweg!an Seamen’s O&!ce’te sıraya g!rd!m ve Norveç
bandıralı m/s Tento’da able seaman olarak çalı#arak Atlas Okya-
nusu’nu geç!p Anvers, Rotterdam, Hamburg üzer!nden (okulun
ba#lamasına 5 ay kala) Stockholm-Turku arası 1952 Yaz Ol!mp!-
yatları neden! !le seferlere ba#layan m/s Savarona’nın âdeta kız
karde#! “Cort Adeler” gem!s!nde “usta den!zc!” olarak !# buldum.

SÖYLE—KAPTAN YILMAZ DACI
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“Yolcularımıza sundu!umuz yeme!"n aynısını s"z tayfalara da
vermem"z" kabul eder m"s"n"z?” sorusuna oy b"rl"!" ve memnu-
n"yetle olumlu cevap verd"k ve kısa b"r süre sonra da ne halt ett"-
!"m"z" çok ama çok "y" anladık. 

Bu kararla tam 4 ay do!uya g"derken mükemmel b"r balık ger" ge-
l"rken tavuk z"yafet"!..Yan" gün a#ırı balık, gün a#ırı da tavuk z"-
yafet"… Harem a!asından farkımız yok. Teknede çalı#an kadın
sayısı neredeyse erkekler"n "k" m"sl".

Stockholm – Aabo l"manları arası seferler"m"z dört ay sürdü.
B"r kere Aabo L"manı’nda gem"mden ayrılıp, Rus asker" bölges"n-
den geçerek Hels"nk" Ol"mp"yatları’na g"tt"m. Tam b"r rezalet! Ne
$am’ın #eker" ne Arap’ın yüzü yer"ne b"z ne Hels"nk" Ol"mp"yatları
ne de Ruslar demekle yet"nd"k. %sveç "z"n vermed"!" "ç"n Fredr"ks-
tad’a, okuluma Stockholm-Oslo üzer"nden de!"l, Stockholm-Ko-
penhag üzer"nden dönü#. Dünya den"zc"l"!"nde geçerl" (Türk"ye
har"ç) uluslararası ehl"yet"me, okulu ba#arı "le tamamlayıp sah"p
oldum.

Norveç bandıralı M/T Ma" Bente gem"s"ne 3’ncü kaptan olarak
kabul ed"ld"m. Fredr"kstad’da okula ba#ladıktan kısa b"r süre
sonra bana b"r yıl yetece!"ne "nandı!ım para b"tt"! Armatör Sayın
Hjalmar Björge leb demeden lebleb"y" anlayan, aynı yollardan
geçm"# b"r"s" olarak daha mezun olmadan 3’ncü kaptan maa#ı
ba!lanmasını kabul ett"… H"çb"r #art ko#mamaları… Den"zc"l"k
mesle!"me artık tayfa olarak de!"l üçüncü kaptan olarak devam
hakkını kazandım.

1957: Be# yıllık b"r tecrübe sonrası dünya okyanus ve den"zler"nde
geçerl" (maalesef Türk suları har"ç) uluslararası ehl"yet"m" alıp e!"-
t"m"m" tamamlamak üzere Oslo’da Ekeberg Yüksek Kaptanlık
Okuluna ba#layı#ım ve b"r yıl sonra ehl"yet"m" alı#ım…

1959-1963: Ta#ıdı!ım ham dem"r" %ng"ltere’de bo#altı!ım yıllar.
Kuzey Atlant"k’te %zlanda-Grönland-Labrador güney" Kanada’nın
Quebec eyalet" “Seven Island” l"manından okyanusu 16-18 günde
geç"p en fazla 2 saatte 15.000 ton ham dem"r yükley"p tekrar
Kuzey Atlant"k seferler"… Buz da!ı görmek, yanından geçmek…
b"r den"zc"m"z" den"ze gömmek.

BK — Ben!m b!ld!"!m kadarıyla uzun yıllar, sevdalısı oldu"u-
nuz den!zlerde, kaptanlık görev! yaptınız. Ama 1963’te den!z-
lere veda ederek b!r müz!k #!rket!, hatta Abba g!b! dev
sanatçıların plaklarını yapan b!r #!rket kurdunuz.  B!ze bu çok
yönlü ve ba#arılarla dolu yurt dı#ındak! !# hayatınızı anlatır
mısınız?

KAPTAN Y.D. — 1963-66: Den"zlere veda! Karada hayata ba#-
lama çabaları. Oslo’da "# aramalar… "# yaratma... Sound Electro
ve South Eastern Sh"pp"ng #"rketler"n" kurmam. 

1966-1986: Müz"k #"rket"m. St"g Anderson’la tanı#mam ve Abba
plak ve kasetler"n" üretmem. Holmenve"en’den Fjellvn.6b’ye
geç"#… Durul Gence ve orkestrasını ev"mde b"r kı#  konuk
etme… Gramafon pla!ı kalıbı üretme, Türk"ye’de mü#ter"ler, kaset
dupl"cat"ng s"stem kurma ve Norveç müz"k p"yasasında adeta tek
tabanca rolü…



SÖYLE—KAPTAN YILMAZ DACI

SULTAN DERG • HAZRAN 202040



BK — 1986’da ülken!ze ger! dönerek, Ataköy Mar!na Genel Mü-
dürü olarak !" hayatınıza devam ed!yorsunuz. Sonrasında, ba-
"arılarla ve den!zc!l!k sektörüne katkılarla dolu b!r hayat. B!ze
Türk!ye’dek! !" hayatınızı anlatır mısınız?

KAPTAN Y.D. — 1986-88: Ülkeme tam 40 yıl sonra dönü! ve
Ataköy Mar"na’da Genel Müdürlük. Oslo Büyükelç"s"’n"n hakaret-
ler"ne ra#men mesle#"m neden"  "le vatanda!lıktan çıkmak "ç"n
yaptı#ım yazılı ba!vurumun faydaları ve tekrar T.C. vatanda!lı#ı-
mın Ankara’da resm" yollardan tebr"k ve te!ekkürle bana "ades"…

1988: Sayın Rahm" M. Koç’la Turmepa/Den"ztem"z Derne#"n"n
kurulması, Koç Mar"naları genel koord"natörlü#ü, 2000 yılı Ege
yat rall"s" v"ce komodorlu#u…

1991: Wessex Inst"tute of Technology’n"n tam destek ve "! b"rl"#"
öner"m"z" kabulüne ra#men “Second $nt’l Conference, Mar"na 91”
$stanbul’da maalesef yapılmadı çünkü “ne lüzumu var” dend"!

2000: Ege Yat Rall"s" (Comodor Necat" Z"nc"rkıran, V"ce Como-
dore Kapt. Yılmaz Da#cı) Sayın RMK’n"n b"r te!ekkür yazısı "le son
derece ba!arılı bulundu.

2005: Merkez" Londra’dak" “%e Yacht Harbour Assoc"at"on” yö-
net"m kurulu öner"s" "le: L"fet"me Honorary Member of the
TYHA.

2004-2017: $stanbul Den"z T"caret Odası yönet"m kurulu ve yöne-
t"m kurulu ba!kanı danı!manı. 2010 yılında, Boylu Soylu Yelken-
l"ler (BSY) "s"m babası ve dünyanın en büyük  yelkenl"ler"nden 25
tanes"n"n “Avrupa Kültür Ba!kent"” "lan ed"ld"#" yılda $stanbul’a
get"r"lmes".

2007: Cumhurba!kanımız Sayın Abdullah Gül’ün öner"s" "le
“Expo2015” ulusal dayanı!ma kurulu üyel"#".

2008: P"r" Re"s Ün"vers"tes" kurucu mütevell" heyet" üyes".

2011: Norveç’"n “Sörlandet” yelkenl"s" Türk"ye’de onarıldı.

2015: F"k"r babası ve üç kurucusundan b"r"s" oldu#um (Rahm" M.
Koç, E!ref Cerraho#lu, Yılmaz Da#cı) Turmepa/Den"ztem"z Der-
ne#" Yönet"m Kurulunun oy b"rl"#" "le “hayat boyu onursal üyel"k”
vermes"…

BK — 2017’de ba"lanan üç yen! ve çok öneml! projen!z var. 
Bunlardan bahseder m!s!n!z?

KAPTAN Y.D. — 2017: Ba!lanan üç yen" proje: 
1. Türk"ye’de en az b"r tane “yüzer hastane” yapılması 
(depremlerde en yakın yere yana!tırılmak üzere). 
2. Engell"ler "ç"n b"r yelkenl" gez" teknes" yapımı. 
3. Engell"ler"n dünyaya açılımı, "! b"rl"#"  ve  “4E” projes": 
Engell"lere E#"t"mde, E#lencede, E!"tl"k.

BK — S!z!nle sohbet her zaman çok key!#! ve ö$ret!c! oluyor.
Galatasaray L!ses!’nden a$abey!m!z olarak ba"arılarınızdan ve
den!zc!l!k sektörüne katkılarınızdan dolayı s!z!nle ne kadar
gurur duysak azdır. Bu har!ka sohbet !ç!n sonsuz te"ekkürler,
!y! k! varsınız.

Sol alt: Berk Kutengin (123 devresi) Kaptan Yılmaz Da#cı (1947 mezunu) Gündüz Nalbanto#lu (1954 g"r"!l") Haluk Do#ançay (101 devresi)

SÖYLE—KAPTAN YILMAZ DACI
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“Kızıl, Bilgili, iman, 
Revaklar” ehri

Reha Keskin (117)

De!"l seyahat etmek, evden dah" çıkamadı!ımız bugünlerde, b"raz esk" gün-
lere g"d"p (2018 BC – Before Corona) seyahat edeb"ld"!"m"z zamanlarda,
ke#fett"!"m"z yen" yerler" hatırlamak ve tekrar g"deb"lmen"n hayal"n" kur-
mak, sanırım yapab"lece!"m"z yegâne seyahat deney"m". 

Promosyon uçak b"letler" "le güzel b"r ha$a sonu kaçama!ı yapmak "ç"n,
g"tsek g"tsek farklı b"r yer olarak nereye g"tsek d"ye dü#ünerek aldı!ımız
Bologna b"let" b"ze har"ka b"r ha$a sonu ya#attı.

H"çb"r beklent"m"z olmadan g"tt"!"m"z Bologna b"ze sundu!u raf"ne gurme
lezzetler", revaklar "le süslü zar"f sokakları, m"mar" sürpr"zler", açık ant"ka
pazarı "le öyle #a#ırttı, ya#ayan sokakları ve do!al sıcaklı!ı "le öyle b"r sar-
maladı k", b"z" kend"ne hayran bıraktı.

Tab"" k", M"lano, Roma, Floransa ve Vened"k g"b" %talya’nın en popüler, tu-
r"st"k ve ünlü #eh"rler" arasında de!"l Bologna, ancak tam da bu sebepten
daha karakterl", gerçek ve do!al.
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!lk gözünüze çarpan Bologna’nın b"r revaklar #ehr" oldu$u. Ne-
redeyse esk" #eh"rdek" tüm b"naların önünde, sırtı ba$lı bulun-
du$u b"naya dayalı, ön cephes" açık, üstü örtülü, sütunlar ve
payelerle ta#ınan toplamda 60 km’ye varan revak geç"tler yer alı-
yor.  Hatta bazı revakların yüzyıllık ah#ap kolonları mevcut. !#te
bu k"lometrelerce uzayan geç"tler sebeb" "le #ehr"n b"r "sm" de
“CITY OF PORTICI – REVAKLAR %EHR!”.

%ehr"n, foto$raf"k açıdan çok key"&" d"$er b"r yanı da b"naların
ço$unun kızıl tonlarına boyalı olu#u. B"r çok klas"k Avrupa #ehr"
g"b" el de$mem"#/bozulmamı#, modern adı altında ç"rk"nl"kler"n,
#ehr"n ruhuna zarar vermem"# ve masal d"yarı g"b" olan esk" #eh-
r"ne sah"p olan Bologna’da, Roma Dönem"’nden yapılar, 12.-14.
yüzyıllardan kalma kemerler, kubbeler, destekl" tonozlar, Orta
Ça$’dan kalma #ehr" çevreleyen or"j"nal surlar, k"l"seler ve kuleler
hâlâ ayakta ve süper korunmu#lar.

Bu key"&" kızıllık, #ehr"n ayrıca “BOLOGNA LA ROSSA – KIZIL
BOLOGNA” olarak ünlenmes"ne sebep olmu#. Ancak “KIZIL” la-
kabı aynı zamanda #ehr"n komün"st görü# ve e$"l"mler"ne de gön-
derme yapıyor!

Bologna’nın b"r ba#ka b"z" #a#ırtan özell"$", 11. yüzyılda kurulmu#
Avrupa’nın en esk" ün"vers"tes"ne sah"p olması. Ün"vers"te hala
faal b"r durumda ve Bologna aynı zamanda  scooter’ları "le gezen
gençler "le dolu b"r ün"vers"te #ehr". Bologna Ün"vers"tes"nde d"l
b"l"m profesörü olarak 30 yıl çalı#mı# yazar Umberto Eco, dün-
yaca ünlü romanı “Gülün Adı”nı #ehr"n bu gerçe$"n pe#"ndek" ru-
hundan aldı$ı "lham "le yazmı#.

2000 yılında “Avrupa Kültür %ehr"” seç"lm"# olan, e$"t"m ve kültür
sev"yes" son derece "ler" olan Bologna’nın b"r "sm" de “BOLOGNA
LA DOTTA – B!LG!L! BOLOGNA”.

En key"&" yanını sona sakladım… Bologna mutfa$ı!

Çok saygın b"r mutfa$a sah"p olan bu #eh"r, Parmesan peyn"r",
Parma jambonu, tortell"n" ve lasagna, dünyada “Bolognes” sos
olarak b"l"nen “Ragù sosu” g"b" !talya’nın dünyaca ünlü gastro-
nom" lezzetler"n"n yaratıcısı. !#te bu sebeple #ehr"n b"r ba#ka la-
kabı "se “BOLOGNA LA GRASSA – %!%MAN BOLOGNA”.

Jambonların asılı oldu$u, çe#"t çe#"t peyn"rler"n serg"lend"$" #ar-
küter"lerden, har"ka pastaneler"ne, sokak arası Trattor"a restoran-
larından, gurme lezzetler sunan M"chel"n restoranlarına her b"r"
b"rb"r"nden güzel ve lezzetl" deney"mler. Bence Bologna’nın d"$er
!talyan #eh"rler"nde oldu$u g"b", tek kötü yanı s"zde sürekl" yemek
ve har"ka #arapları, grappa’ları "çme h"ss" yaratması ve sadece
ha'a sonu "ç"n b"le g"tm"# olsanız en az 1-2 k"lo alarak dönmen"z.
:) 

Bologna’nın en otant"k ve t"p"k caddes" V"a Drapper"e. Balıkçı,
#arküter", Enoteca (#arap barları) ç"çekç", manav ve pastaneler"n
yer aldı$ı bu sokak dükkanların dekoru ve tabelaları sank" geç-
m"#te ya#ayan b"r haz"ne. Ayrıca çe#"tl" #arap dükkanlarından bar-
da$ınızı alıp, keyf"n"ze göre #arküter"lerden alı#ver"# yapıp
kend"n"ze mükellef b"r z"yafet çekece$"n"z Mercado d" Mezzo
yemek çar#ısı da atlanmaması gereken yerlerden.

Tavs!ye edeb!lece"!m bazı yeme ve !çme adresler!:

• Key"&" b"r pasta "ç"n – Past"ccer"a & Ca(eter"a Santo Stefano.
• Kahve molası "ç"n – Mokarab"a Cafe, Strada Magg"ore veya La
Bottega del Ca(è, V"a Oref"c" geleneksel Bologna lezzetler" sunan
har"ka b"r ö$le yeme$" adres" R"storante Grass"ll" – V"a Luzzo.
• Key"&" b"r ak#amüstü #arap keyf" "ç"n – Cant"na Bent"vogl"o.
• Gurme ak#am yeme$" "ç"n - Al Pappagallo, P"azza della Mer-
canz"a.
• 1903’ten ber" serv"s veren har"ka b"r Trattor"a – R"storante Do-
natello, V"a Augusto R"gh".

“KIZIL, BLGL, MAN, REVAKLAR” EHR
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•Ak!am yemek sonrası g"tmek "stersen"z, Bologna’nın efsanev"
caz kulübü Caz Bar: Cant"na Bent"vogl"o, V"a Mascarella, 14

Yürüyerek rahatlıkla ke!fed"leb"lecek kadar düzayak olan Bo-
logna, P"azza Magg"ore’y" merkez"ne alan d"l"mlenm"! b"r p"zzayı
andıran sokak planına sah"p. Daha çok b"s"klet ve scooter gördü-
#ünüz bu !eh"r, efsanev" Lamborgh"n" arabaları, Ducat" motos"k-
letler" ve de daha yen" üret"m" yakınlardak" Modena’ya ta!ınan
Maserat" otomob"ller"ne ev sah"pl"#" yapıyor. Hatta havaalanında
"nd"#"n"zde free shop’ta "k" adet Lamborgh"n" "le kar!ılanmak ol-
dukça !a!ırtıcı ve b"r o kadar da güzel.

Roma Dönem"’nden kalma forum meydanı olan P"azza Magg"ore,
!ehr"n en öneml" k"l"ses" olan Bas"l"ca d" San Petron"o’ya ev sa-
h"pl"#" yapıyor. Aslında h"ç tamamlanmamı! bu k"l"se Bologna’nın
d"n" "kt"dardan uzak k"ml"#"n"n güzel b"r gösterges". Bu mey-
danda günün her saat"nde key"$e zaman geç"reb"l"rs"n"z, "ster
sabah espresso keyf", "ster ak!amüstü güverc"nler" seyrederek
güzel b"r grappa veya mart"n" "le… B"z çok key"f aldık!

Revak ustalı#ının doru#unu görmek ve b"raz da esk" !eh"rden
uzakla!mak "stersen"z, !eh"r surlarını Santuar"o d" San Luca ma-
nastırı "le ba#layan, 3 km boyunca z"kzak yaparak tırmanan 666
kemerden olu!an Port"co d" San Luca’ya g"tmen"z" tavs"ye eder"m.
Fakat çok öneml" b"r b"lg", taks" "le manastıra çıkıp, daha sonra

yürüyerek a!a#ıya "nmek en rahatı. Yoksa nefes"n"z"n kes"lmes"n-
den, gözünüz revak mevak görmüyor. 

%ehre nazır b"r tepen"n üzer"nde konu!lanmı! Santuar"o della Ma-
donna d" San Luca, s"ze hem esk" hem de yen" !ehr" gözler önüne
seren muhte!em b"r manzara sunuyor. K"l"se’n"n çok esk" ve ünlü
“Meryem Ana” resm" UNESCO koruması altında. B"z gezerken
bu K"l"se’n"n tad"latta olması bu güzell"#" tam anlamıyla ya!ama-
mıza maalesef engel oldu.

Konaklama olarak Grand Hotel Majest"c’te kaldık. Çok klas"k b"r
otel ama süper b"r lokasyona sah"p. Kırmızı kad"feler "le barok d"-
zayn otel odasında kend"n"z" kral ve kral"çe g"b" h"ssed"yorsunuz. 

Bologna, M"lano’ya sadece b"r saat, Vened"k’e b"r buçuk saat ve
Floransa’ya "se sadece 45 dak"ka uzaklıkta. Fakat bence seyahat
programınızı h"çb"r d"#er !eh"rle b"rle!t"rmeden sadece Bologna
olarak yapın ve bu güzel “Kızıl, B"lg"l", %"!man, Revaklar” !ehr"n"
doya doya ya!ayın der"m…

Korona’nın b"tt"#", özgürce seyahat edeb"ld"#"m"z ve yen" kültürler
tanıyaca#ımız güzel günler"n b"r an önce gelmes" d"lekler"mle... 
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Babam Ahmet Mustafa Nalbanto!lu, sünger tüccarları, sünger i"leyen kadınlar, 50'li yıllar.

Büyükbabam Mustafa Nalbanto!lu. Karde"im Aydın Nalbanto!lu'yla.
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Gündüz
Nalbantolu
ile söylei

Berk Kutengin (123)

Deniz Ticaret Odası Ba!kanlı"ından tutun da
bir çok sivil toplum örgütünün yönetiminde
bulunan, Bodrum’un ba!ta denizcilik sektörü
olmak üzere yine bir çok sorununa sahip çıkıp,
elini ta!ın altına sokarak çözmek için emek ve
çaba harcayan bir isim. Galatasaray
Lisesinden a"abeyimiz ve Mekteb-i Sultani
Denizciler Grubu Komodorumuz Gündüz
Nalbanto"lu a"abey…

BERK KUTENGN — Merhaba Gündüz a!abey, bize
Galatasaray Lisesi’yle  nasıl tanı"tı!ınızı anlatır mısınız?

GÜNDÜZ NALBANTOLU — Galatasaray Lisesine giri!im
1954’de kazandı"ım imtihan neticesinde ama daha mühimi bir
tesadüf sayesinde oldu diyebilirim. Bodrum’dan #stanbul’a be!
günde gelindi"i zamanlardı. Annem ile #stanbul’a gelip
imtihana girip kazandıktan sonra kayıt yaptırmak için Ya!ar
Bey’in odasına girdik. Ya!ar Bey kayıt için “babasının gelmesi
lazım” dedi. Annem bunun mümkün olmadı"ını, babamın 
5 günlük yolda oldu"unu söyledi. Zaten haberle!me.de kısıtlı;
telefon yok, mektup 7-8 günde gidiyor, telgraf bir iki gün alıyor.
Ya!ar Bey bizi kapı dı!arı etti ve biz üzüntülü bir !ekilde
okuldan çıkarken kapıda daha evvel bir !ekilde tanı!tı"ımız
okulumuz edebiyat ö"retmeni Hüsnü Bey ile kar!ıla!tık.
Anneme “ne oldu” diye sordu; annem imtihanı kazandı"ımı
ama babam olmadan kayıt yapmadıklarını söyledi. “Olmaz öyle
!ey” dedi ve bizi yanına alarak Ya!ar Bey’in odasına girdik.
Ya!ar Bey bizi görünce “ben size olmaz demedim.mi” diye
annemi paylaması üzerine annem beyefendinin iste"i üzerine
geldi"ini söyledi. Orada 10-15 dakika süren sıkı bir
müna!akadan sonra kaydım yapıldı. Yani benim Galatasaray’a
girmemde bu tesadüfün önemli bir rolü oldu..Böyle bir tesadüf
olmasa ben !imdi aranızda olamayacaktım.

Annem Makbule, babam Ahmet Mustafa Nalbanto"lu.

Dalı! dönü!ü vurdu"um orfozla.
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BK — Mezun olduktan sonra memleketiniz Bodrum’a
dönüyorsunuz. Kendi tersanenizi açıyorsunuz. Sonrasını
sizden dinleyebilir miyiz? 

GN — Mezun olduktan ve yüksek tahsilimi tamamlayıp
askerli!imi de (I!dır’da Rus ve "ran hudutlarındaki
karakollarda komutan olarak) yaptıktan sonra 1972 de
Bodrum’a dönüp yat kiralaması ve in#aasının denetlemesi
üzerine i# yerimi açtım. Bu arada deniz kenarında Nereid
Pansiyon isminde 9 odalı bir i#letmem vardı. Bu arada yat
kiralaması konusunda, Bodrum’da bir tirhandil yaptıran bir
Fransız ile l’Odyssée isminde bir ortaklık kurdum. 1973 de
Paris’te ‘salon nautique’ de yat kiralaması üzerine stand açtık.
Ben burada ilk defa ‘travel li$’ ile tanı#tım. 1983 de travel li$i
Mustafa Merih Karaba! isminde makina mühendisi ve kaptan
olan arkada#la, fuarda aldı!ım li$in ebat ve kapasitesini
gösteren bir bro#ür ile, Bodrum’da kendimiz yaptık ve çekek
yapmaya ba#ladım. Bu çekek Türkiye de travel li$ ile servis
veren ilk özel çekek yeri oldu. Daha sonra sınıf arkada#ım
Kemal Suman (Arap Kemal) ile ortak olaca!ımız 24 metre
boyunda,  charter’da kullanılmak üzere 1991 senesinde yat
imalatına  ba#ladım. .Daha sonra Özhan Canaydın bize katıldı
ve adını Arap Kemal’in A%ola diye koydu!u yat 1992 de denize
indi. Daha sonra Özhan’ın rahatsızlanması üzerine satmaya
karar verdik ve yine okulumuzdan Re&k Arkan’a sattık. 1970 li
yıllarda yat kiralama i#i çok iyi bir i#ti. 1974 de yarım sezonda
(Kıbrıs çıkarması dolayısı ile) .7 kontrat gerçekle#tirdim. Bu

kontratların ortalaması 25 gün idi. Yine imalata dönersek,
bizim devreden Arun Özcan’a Yücel Köya!asıo!lu abimizin
çizdi!i ve yönetti!i Erbey isimli motoryatı imal ettik. Ancak
daha sonra mülk sahibi ile kirada anla#amadı!ımız için
i#letmeyi kapatmak zorunda kaldım.

BK — Denizcilik sektörüne büyük eme!iniz ve katkılarınız
var. Uzun bir dönem DTO Bodrum "ube Ba#kanlı!ı görevini
ba#arıyla yaptınız ve  sahillerimizi korumak için önemli
giri#imleriniz oldu. Bize o dönem yapmı# oldu!unuz bu
giri#imlerinizden bahseder misiniz?

GN — Yukarıda saydı!ım faaliyetlerin yanı sıra 17 sene Deniz
Ticaret Odası (DTO) Bodrum 'ubesi ba#kanlı!ını yaptım. "yi
bir yönetim kurulum vardı. Ben bu i#lerin bir ekip i#i oldu!una
inananlardanım. Bu dönemde koylarımızı denizlerimizi
korumak ve yatçılı!ımızın önündeki engelleri kaldırmak için
çok çalı#tık. Bu çalı#malarda Ba#kan Yardımcım Arif Yılmaz’ın
büyük yardımı ve katkıları olmu#tur. Arif’in DTO’daki lakabı
“mevzuat Arif” idi. Bu dönemde kıyılarımızın betonla#masını
önlemek için çok çabamız oldu. Hikaye çok ama ben bir
tanesini anlatayım. Marina yatırımı yapmak istedi!ini söyleyen
bir yatırımcı geldi. Projesini gösterdi. “Bu projeyi
uygulayacaksanız yardımcı da oluruz ama bunun arkasına
saklanarak konaklama tesisi yapmaya ya da kıyıyı kapatmaya
kalkarsanız kar#ınızda oluruz ve kanuni yollara ba# vururuz”
dedim. Sonradan gördük.ki marinayı kullanarak sıfır deniz 225

Annem Makbule ve babam Ahmet Mustafa Nalbanto!lu ile. Kızım Sevgi Nalbanto!lu ile "ngiltere’deki tahsili sırasında
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apart yapmak ve yan koyu kapatmak var projede. Bunu
yapamazsınız dedik. Bizi o zamanın Mu!la Valisi Ahmet
Altıparmak’a "ikayet ediyor. DTO Bodrum #ube Ba"kanı
Gündüz Nalbanto!lu bizim yatırım yapmamıza engel oluyor
diye. Vali “Gündüz Beyin bir bildi!i vardır gidin onunla
anla"ın” diyor. DTO "ubeleri içinde Merkeze sormadan dava
açma yetkisi yalnız bizim "ubede vardı. DTO #ube
Ba"kanlı!ımda sevgili Yılmaz Da!cı a!abeyimin bana devretti!i
‘European Boating Association’da tüm DTO’nı temsil yetkisi ile
senede iki defa toplantılara katılırdım. Bu toplantılardan birini
Bodrum’da yaptım. Daha sonraki yıllarda bunu tekrarlamam
için çok teklif geldi. DTO dı"ında Bodrum $" $nsanları Derne!i
(BES$AD) Yönetim Kurulu üyeli!im ve TÜRSAB’da Yatçılık
$htisas Komisyonu Ba"kanlı!ım halen devam ediyor.

BK — 2008-2013 yılları arası Fransa Fahri Konsoloslu!u
görevinde bulundu!unuzu biliyorum. Çok yönlü ve yo!un
bir çalı"ma temponuza hayran kalmamak i"ten de!il. Nasıl
ba"ardı!ınızı anlatır mısınız?  

GN — 2008-2013 seneleri arasında Bodrum Fransa Fahri
Konsoloslu!u yaptım. Ama önce vize için gitti!imde hak
etmedi!im bir muameleye maruz kalınca sinirlenip oradaki
memurla münaka"a edip pasaportlarımızı alıp çıktım. Daha
sonra yatının in"aasında kendisine yardımcı oldu!um ve
sonrasında çok iyi arkada" oldu!um Julien Clerc beni Paris’e
davet etti ve evinde misa%r etmek istedi!ini söyledi. Ben de vize

konusundaki olayı anlattım ve vize almamın pek mümkün
olaca!ını sanmadı!ımı söyledim. Peki ben belki bu olayı belki
çözebilirim dedi. Aradan.bir kaç ay geçti, bir gün telefonum
çaldı!ında birisi Elysée Sarayından aradı!ını söyledi, bir
arkada"ın "aka yaptı!ını zannedip bende burası Dolmabahçe
Sarayı diye cevap verecekken telefondaki ki"i pasaportumu
$stanbul’da konsoloslukta bulamadıklarını söyleyince i"in ciddi
oldu!unu anladım ve pasaportumun konsoloslukta olmadı!ını
ve konsoloslukta olan olayı anlattım. Bunun üzerine beni tekrar
arayacaklarını söylediler. 15 dakika kadar sonra telefon yeniden
çaldı, bu sefer arayan konsolosluktu, bana vize konusundaki
yanlı" anla"mayı gidermek için konsoloslu!a u!ramamı
istediler. Bir müddet sonra konsoloslu!a gittim ve o zaman
verilen en uzun vize olan 3 senelik vize verdiler. 
Daha sonra bizim okuldan Aykut Eken Fransa’nın Bodrum’da
bir fahri konsolosluk açmak istediklerini ve beni
önermek istedi!ini söyledi. Ben olumlu cevap
verdim ve beni o zaman $stanbul Ba"konsolosu
olan M. Paucel davet etti ve Bodrum için Fransa
Fahri Konsoloslu!unu teklif etti ve vecibelerini
anlattı. Ben de istediklerinin ço!unu zaten
yaptı!ımı ama kayıt ve bürokratik i"lemler
konusunda zorlanabilece!imi
söyledim. Bana bu konuda destek
vereceklerini ve kabul edersem
memnun olacaklarını söyledi. 

Erol A!an’ın (Çolak Erol) tersanesinde gulet yapımı. Fahri konsoloslu!um sırasında Fransız Büyükelçi, Ba"konsolos ve e"i ile



23 Nisan 1954, kutlama korteji, Bodrum
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SÖYLE—GÜNDÜZ NALBANTOLU

Daha sonra bana o!s i"lerimde yardımcı olacak bir sekreterim
oldu ve ka#ıt i"lerini o yaptı. Daha sonra 70 ya"ına basınca
emekli oldum.

BK — Galatasaray Lisesinde denizcilik tarihinin Ali Sami
Yen’in giri!imleriyle  ba!ladı"ını ve Kemal Niyazi ve Tev#k
$evket ile devam etti"ini biliyoruz. “%lk günden beri
gemimim dire"inden Galatasaray bayra"ını bir defa bile
indirmedim” diyen Komodor Kemal Niyazi’nin sözlerini
örnek alarak, günümüzde aynı birlikteli"i tekrar
canlandırmayı amaçlayan “Mekteb-i Sultani Denizciler”
grubunun Komodoru olarak planlarınızdan ve size
hissettirdiklerinden biraz bahseder misiniz?

GN — “Mekteb-i Sultani Denizcileri” olu"umunu kutluyor,
beni Komodor olarak seçen ve bu grubun olu"masında eme#i
geçen herkese te"ekkür ediyorum. Bunların kimler oldu#unu
hepiniz bildi#iniz için benim söylememe gerek yok diye
dü"ünüyorum. Mekteb-i Sultani Denizcileri’nin hede! bu grubu
büyütmek ve.de özellikle gençleri buraya ça#ırmak ve onları
denizle tanı"tırmak, barı"tırmak ve kayna"tırmak. Atamızın
söyledi#i gibi denizci bir ülke olmak istiyorsak; denizci bir millet
yaratmamız lazım ki bu.da amatör denizcilikle ba"lar. Bu
konuda tanıtıma büyük katkıları olacak ‘zoom’ sunumlarının 

özellikle.de YouTube’da yayınlanması, görünür olması iyi bir
giri"im diye dü"ünüyorum.

BK — Son olarak “Mekteb-i Sultani Denizcileri” grubunun
ve Galatasaraylılar Derne"inin giri!imleri ve Lise
Müdürümüz  Vahdettin Bey ve idari kadronun deste"iyle 
2. Dönem kurdu"umuz “Galatasaray Lisesi Denizcilik ve
Yelken Kulubü”ne üye yakla!ık 76 ö"rencimize profesyonel
e"itmenler tarafından teori dersleri veriliyor. $u sıkıntılı
günler biter bitmez denizde pratik yelken derslerimizi de
yapaca"ız. Gelecegin GSL denizcilerine, Kulüpteki
karde!lerimize iletmek istedi"iniz mesajınızı alabilir miyiz?

GN — Bu konuda grubumuzu destekleyen Derne#imizin
Ba"kanı Fidel Berber’e ve Okul Müdürümüz Vahdettin Bey’e
çok te"ekkür ederim. Galatasaray Lisesi Denizcilik ve
Yelkencilik Kulübünün 76 ö#rencisine ba"arılar dilerim.
Üyelerimizden bir de ricam var, bu tip giri"imlerin maddi
deste#e ihtiyacı vardır ve belli bir bütçe olu"turmaları gerekir.
Bunu yapabilmeleri için de düzenli belli gelirlere ihtiyaçları
oldu#unu hepimiz biliriz. Kredi kartına ba#lanacak, az da olsa
belli bir miktarın taahhüt edilmesinin uygun olaca#ını
dü"ünenlerdenim. 

Hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklarım.
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Yıllar… 
Dönemler…

M. Üstün Ciciolu (99)

Yıl, 1967; yer, Mekteb!n kooperat!f odası; saat 20-
20:30 c!varı. Kant!n kapatılmı", günlük hasılat toplan-
mı", sayılmı", kayded!lm!" ve kasaya konulmu".

Kooperat!f!n o yılk! ba"kanı, Ç!ngene #eyda (1435 #. Ka-
raca) masasına kurulmu", Mü"av!r Üye C!c! Üstün (1614
Ü. C!c!o$lu), Muhasebec! Üye Kör Mutlu (1582 M. Ç!l!ng!-
ro$lu) ba"kan masasının önündek! koltuklara yerle"m!"ler,
kant!nden Allah ne verd!yse ka"ar peyn!r!, sucuk, salam,
domates, beyaz peyn!r vb. meze tabakları önler!nde; bar-
daklarında da beyaz su (tab!! k! Aslan Sütü) demlen!yorlar. 

Kapı çalıyor, soruluyor: “K!m ooo?..”

Dı"arıdan ses gel!yor: “Açın ulan, b!z!z!”

Atlas S!neması 16:45 seansından çıkıp Ç!çek Pasajı'nda b!r
mola sonrası Mektebe dönen, o yılk! 9 k!"!l!k T!caret IV'ün
döküntüler!, ba"larında sınıf mümess!l! Komando Hal!l
(1407 H. Karsak), Kör Turan (1388 T. Felah), Deve M!ran (.?.
M. Dem!r), Küskü Al! (kend!ne göre "S!vor!" 1213 A. Mutver)
g!r!" yapıyor, tabureler ve pencere !çler!nde yerler!n! alıyorlar.
Onlara da b!rer bardak Aslan Sütü sunuluyor, mezeler orta-
dak! tabaklarda...

“F!lm nasıldı?” vb. sohbet dönüyor dola"ıyor, "Ahh "u 100.
Yıl!" takıntısına varıyor. O yıl, GSL son sınıf ö$renc!ler!n!n ço-
$unda "u takıntı olu"mu"tu: "Ke"ke, b!r sonrak! yıl son sını%a ve
100. Yıl mezunu olsaydık..." Kör Turan patladı: "Ab!ler, ben bu yıl
!mt!hanlara g!rmeyece$!m, mezun olmayaca$ım; seneye mezun
olup 100. Yıl mezunuyum d!yece$!m!"

Çe"!tl! homurdanmalar... “Olur mu, 1 yıl yakılır mı?!” vb. !t!razlar
derken, T!c. IV’ün ve Mekteb!n en ya"lısı, dedes!, C!c! Üstün, ye-

r!nden do$ruldu, barda$ından b!r yudum Aslan Sütü
aldı ve söze ba"ladı:

“Çocuklar, karde"ler!m; yahu 99 sayısı da 100
kadar de$erl! ve "ık b!r sayıdır. B!z neden bu 99
sayısını öne çıkarmıyor, baskın hale get!rm!yo-
ruz?..”

“Evet, yahu b!z GSL 99. Yıl mezunları olaca$ız.
B!z 99'luyuz d!yel!m, bununla da övünel!m!..”

B!r ara b!r sess!zl!k oldu. Ve arkasından b!r pat-
lama: 

“Ya""aa C!c!! Ya"aa C!c! ab!!.. Evet yahu: 99 da 100 kadar
de$erl! b!r sayıdır ve b!z de GSL 99. Yıl mezunları olaca-
$ız!"

Alkı"lar, alkı"lar, alkı"lar...

Evet Sevg!l! GS L!sel!ler;

O yıla kadar 1939-40, 1959-60, 1979-1980 vb. "yılı mezu-
nuyum-mezunuyuz" tanımlaması, 1966-67 ders yılından
!t!baren, '99, '109, '139 vb. devres!/dönem!; mezunu/me-
zunları tanımlamasına dönü"tü. Bunu dü"ünen ve gerçek-
le"t!ren “Yet!"t!r!c!” dah!l, 8 yıllık GSL’y! 12 yılda b!t!ren;
Muh!tt!n Sandıkçıo$lu'nun her türlü engellemes!ne kar"ı-
lık Mekteple !l!"k!s!n! kesmey!p, T!caret III'ten T!c. IV'e 3
yılda geçeb!len C!c! Üstün'dür (857-1614 Ü. C!c!o$lu).

Y!ne aynı yıl, 1967; yan! '99 Yılı, Son Sını&ar Çayı; yer, her
zamank! g!b! H!lton Otel! Roof 'unda yapılacak. Yazısı, ka-
l!graf!s! oldukça güzel, res!m ve af!" hocası Balaban #ük-
rü'nün (#. Özaltan) de$erl!s! C!c! Üstün'ün aklına GSL
Cam!ası !ç!n b!r ba"ka yen!l!k yapma dü"ünces! geld!; neyd!
bu?: O yıla kadar "beyaz m!nel! fon üzer!nde sarı-kırmızı
GS" rozet!ne b!r "yen!l!k get!rmek"...

Etütte oturup b!r esk!z ç!zd!m; "G'n!n üstüne oturmu" S amblem!,
çevres! bo", yalın b!r halde" ve yakaya takılması !ç!n arkasında,
a"a$ıya do$ru sarkık b!r !$ne tasarladım; tamamı altın...

Sah!b!n! tanıyor olmasam da, yakınımızda bulunan Yen! Melek
Soka$ı'nın hemen g!r!"!ndek! Ma!s Kuyumcusu'na g!tt!m. Esk!z!
gösterd!m. Üzer!nde anla"tık ve bana 2 adet deneme !malatı yap-
masını !sted!m...
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B!rkaç gün sonra kuyumcuya g!tt!m, hazırlanan rozetler! aldım
Mektebe döndüm. Rozetler! önce, yukarıda anlattı"ım kooperat!f
odasındak! sohbet!m!zde b!z!m, sınıf arkada#larıma gösterd!m.
Yatılı olanlardan b!r! yatakhaneden koyu renk b!r ceket get!rd! ve
rozet! yakaya takarak baktık. Çok be"en!ld! ve önce ertes! gün
b!z!m T!c. IV sınıfının 9 ö"renc!s! !ç!n s!par!# verd!k; yapıldı ve
bunları gösterd!"!m!z 12 Edeb!yat ve 12 Fen ö"renc!ler! de ken-
d!ler! Ma!s Kuyumcusu’na g!d!p kend!ler! !ç!n rozetler!n! yaptır-
dılar.

1967 Son Sını$ar Çayı !ç!n de, son sınıf ö"renc!ler! olarak hoca-
larımıza hed!ye ed!lmek üzere yüklü sayıda rozet yaptırdık ve !lk
olarak ben, b!r mola anında anons ederek (öncek! yıl Mektepten
atıldı"ımda bana Danı#tay yolunu öneren) Ferruhzat Turaç'a ro-
zet!, yakasına b!zzat taktım, hed!ye ett!m. Ö"renc!lere kar#ı hep
mesafel! duran Ferruhzat Bey ba#ımı ok#ayarak bana memnun!-
yet ve te#ekkürünü !fade ett!; ben de onun el!n! öptüm...

Evet Sevg!l! GS L!sel!ler;

O yıldan !t!baren yakalarımızda !"nel! "yalın-kesme altın GS ro-
zet!" de Cam!amızda yer!n! almı# oldu. Önce sade, düz altın
kesme olarak yaptırdı"ım ama daha sonra altın çerçeve !ç!nde
"G"s! kırmızı, "S"s! sarı boyanmı# gömülü olarak bu rozetler de
Cam!amızda yer!n! buldu.

B!r ara çok yaygınla#sa da, daha sonra GEV'!n kurulu#u ve da"ı-
tımı !le esk! beyaz m!nel! rozetler!m!z y!ne ço"unlu"a ula#tı.
Burada anlatmak !sted!"!m, bazılarınızda bulunab!lecek d!"er
altın-kesme GS rozetler!m!z!n de muc!d! bu karde#!n!z, a"abey!-
n!z '64-99 C!c! Üstün'dür. 

Levrek buulama da
istemeyin ama 

Reha Tanör (98)

L!se sonlarda ço"umuz egz!stans!yal!st !d!k… K!erkegaard, N!-
etzsche ve b!lhassa Sartre’ın k!taplarını el!m!zden dü#ürmüyor, bu
akımın ne oldu"unu anlamaya çalı#ıyorduk.

Fransa’dak! 68 Ö"renc! Hareketler!ne daha !k! yıl vardı… Ama
!ç!m!zdek! !syan ate#! yanmaya ba#lamı#tı. Her #eye ba#kaldırı-
yorduk.

Sartre’ın söyled!kler!n! anlayamıyor, S!mone de Beauvo!r !le !l!#-
k!s!n!n n!tel!"!n! çözem!yorduk ama sürekl! g!yd!"!m!z s!yah d!k
yakalı kazaklarla etrafa kar#ı onların kampında oldu"umuzu gös-
ter!yorduk.

Egz!stans!yal!zm!n ne oldu"unu ben hala da tam anlayab!lm!# de-
"!l!m. Kend!me haksızlık etmeyey!m, anlayan varsa gel!p bana an-
latab!l!r. Kend!ler!n! bu çerçeve !ç!nde gören yazar ve dü#ünürler
b!le bu akımın bel!rg!n teor!s! bulunan b!r felsefe akımı olmadı-
"ını !t!raf ederler. Bunların her b!r! körün f!l! tar!f etmes! g!b! b!r
ba#ka #eyler anlatırlar. Ortak paydaları anlattıklarının bence ‘an-
la#ılmaz’ olmasıdır. En !y! anlayab!ld!"!m #uydu: Herkes her !ey-
den sorumludur.

Gençt!k…
Sa%ık…

&syankârdık…

Üstat, "Herkes her #eyden sorumludur” buyurunca elbette b!z de
etrafımızdak! her #ey! bu sorumluluk çerçeves!nde de"erlend!r!r
olmu#tuk. &y! g!tmeyen her #eyden sorumlu olmalıydık!
Ben de okulda ‘yemekler kötü’ d!ye ba#kaldırmı#tım. Ö"renc!ler!n
kötü beslenmes!ne engel olmadı"ım takd!rde, egz!stans!yal!st ö"-
ret! gere"!nce bundan kend!m! sorumlu h!ssedecekt!m. Aslında
yemekler h!ç de fena de"!ld! ama demek k! o sıralarda aklıma
kend!m! sorumlu tutab!lece"!m ba#ka b!r #ey gelmem!#! Ba#lattı-
"ım !syan, b!r süre sonra arkada#larımın da katılımıyla ses get!r-
meye ba#lamı#tı. B!r gün “Müdür sen! ça"ırıyor” ded!ler. G!tt!m.

“Yemekler! be"enm!yormu#sunuz!”

“Pek be"end!"!m!z söylenemez efend!m.” 

Sebeb!n! sordu. 

Sebeb! m!? Sebeb! kahrolası egz!stans!yal!zm d!yemezd!m her
halde. B!r #eyler geveled!m.

B!r süre dü#ündü, aya"a kalktı, el!n! “Pr!nce-de-galles” kostümü-
nün ceket ceb!ne soktu. Sevg!l!s! u"runa &ng!ltere tahtını bırakan
W!ndsor Dükü VIII. Edward’a benz!yordu.

“Öyleyse menü hazırlama görev!n! bugünden !t!baren s!ze ver!-
yorum. Be"end!"!n!z g!b! yapab!l!rs!n!z ama benden de levrek bu-
"ulama !stemeyece"!n!z! umarım” ded!!

B!z!m Kral Edward, &ng!ltere'dek! benzer! g!b! sürpr!z! sev!yor
olsa gerek, onun g!b! tahtı de"!lse de yemek l!stes!n! ben!m kuca-
"ıma bırakıverm!#t!! 

Afalladım… Ne d!yece"!m! b!lemed!m… Te#ekkür ed!p çıktım,
çares!z. 

Derhal arkada#larımı topladım ve çalı#maya ba#ladık. Ba#ladık
ama !lerled!kçe görüp ö"rend!kler!m!z #unlar oldu: 
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KARANTNA YAZILARI

Her menü bell! b!r kalor!y! !çermek zorundaydı…
Her menü bell! b!r bütçey! a"mamak zorundaydı…
Her menü bell! b!r dengey! !çermel!yd!…
Daha buna benzer b!r sürü "ey…

Dersler! bırakıp tüm gayret!m!z! bu !"e verd!k. Verd!k vermes!ne
de, güç bela, k!tabına uydurarak yaptı#ımız menüler çok geçme-
den ö#renc!ler!n homurdanmasına yol açtı. Esk! yemekler daha
!y!yd!!

$!kâyetler artınca, çares!z, müdüre çıktım; kab!nes! güvenoyu ala-
mayan ba"bakan adayı g!b! görev! !ade ett!m. 

Aldı#ım ders! !se h!ç unutmadım; 

%ç! bo" ba"kaldırı çökmeye mahkûmdur. 

“Reha Tanör’ün aynı adı ta!ıyan k"tabından alınmı!tır”

Korona Günleri,
Marx ve Sorular 

Özgecan Kunt (128)

2020 mart sonunda Ç!n'!n Wuhan bölges!nden çıkıp, Avrupa'ya
yayılan Cov!d19 v!rüsünün kapımıza dayandı#ını, !"!n c!dd!yet!n!
!drak ett!k. %drakten kastım “dünyanın b!r ucundak! tanımadı#ı-
mız b!r hastalı#ın b!z!, çocuklarımızı, sevd!kler!m!z! öldüreb!le-
ce#!n!” anlamı" olmamız. O günden bugüne ya"adıklarımız a"a#ı
yukarı aynıdır, bunlardan bahsetmeyece#!m ama b!r "ey var, ka-
fama takılan b!r dü"ünce: hayatımızın b!r daha asla esk!s! g!b! ol-
mayaca#ı dü"ünces!. 

10 N!san'a gel!nd!#!nde soka#a çıkma yasa#ıyla b!rl!kte uzaktan,
b!lg!sayar ekranlarından !zled!#!m!z ufak çaplı !nf!aller ve e#len-
cel! payla"ımlar arasında güzel b!r de haber aldık. Sıkı haberd!
gerçekten. Eserler!n!, performanslarını !nternette bell! s!telerden
er!"!me açan sanatçılar arasına Genco Erkal da katılmı"tı. Dostlar
T!yatrosu'nun dev!n! Howard Z!nn'!n, Marx'ın Dönü"ü (Marx !n
Soho) oyununda Youtube'dan !zleyeb!lecekt!k. %zled!k de. %"!n
müth!" kısmı oyunun yayımlandı#ı !k!nc! günde ell! b!n k!"!ye
ula"mı" olmasıydı. Bunu özell!kle eklemek !st!yorum. Çünkü b!r
t!yatro oyununun bell! k! de#!"en b!r dünyada Marx'ı anlatıp bu
kadar !lg! görmes! dönüm noktasıdır. 

Marx sahnede kan em!c! kap!tal!stlere küfrederken, dünyanın
bütün !"ç!ler!n! b!rle"meye ça#ırırken son yüzyılları dü"ünmeye
ba"ladım. X, Y, Z ku"aklarından ger!ye, "!"ç!" kavramının  ortaya
çıkı"ına kadar g!tt!m. Hatta toplumsalla"mayla atlanan o e"!#e.  

%nsanlık tar!h!nde !"ç! "sınıfının" ortaya çıkı"ının bulunulan me-
kânlarla - fabr!kalarla, sosyal ya"amla sıkı b!r ba#ı var. Hak kaza-
nımında en öneml! adımları da b!r araya gelerek attılar, ne de olsa
toplu hâlde b!r güç olu"turab!l!yorsunuz. Bugün !lerleyen tekno-

loj! belk! b!z! f!z!ksel olarak b!r arada bulunmaya zorlamıyor ama
"u pandem! dönem!nde !"veren-!"ç! !l!"k!ler! korkunç b!r hâle gel-
m!"ken, z!h!nlerde ne olup b!t!yor? Bu evde kalma, toplumu far-
kına varmasak da b!r yere !t!yor ve ölüm kalım meseles! söz
konusu oldu#undan h!çb!r!m!z buna kar"ı çıkmıyoruz. Yen! du-
ruma haklar açısından yen! düzenlemeler ve önlemlerle cevap ve-
r!l!yor (!), do#ru, ama esasta nereye g!d!yoruz; "u an b!r e"!kte
m!y!z?  

Açıkçası sorularım var.  

En öneml!ler!nden, hukukla ba"layayım; bütün bu d!j!talle"me
hep!m!ze sev!ml! gelse de, f!z!ksel olarak avukatına ve hak!me
"yakla"amayacak" !nsanlar açısından savunma tam olarak yer!ne
get!r!leb!lecek m!? Bunlarla !lg!l! pek çok ele"t!r! uzun süred!r d!le
get!r!l!yordu, "!md! ele"t!r!lemeyecek b!le. Çünkü devlet-b!rey
denges! de#!"!yor. B!rey farkında de#!l ama temel haklarının ço#u
bundan etk!lend!, artık onları kullanamıyor. Ya durum kalıcı
olursa? Fütür!st!k b!r d!stopyada ney!, ne zaman yapaca#ımıza
da!r komutları yer!ne get!rmeye ba"larsak? Olamaz mı d!yorsu-
nuz? 

O zaman y!ne ger!ye g!del!m; !nsanlar hayatta kalmak !ç!n örne-
#!n su kenarına yerle"t!ler, sonra da Sanay! Devr!m!’yle fabr!ka-
ların çevres!ne. %"te bu !nsanların heps!, bugün tek tek evler!nde.
Y!ne hayatta kalmak !ç!n. Ve bu sefer do#anın !nt!kam alırken b!z!
!t!p eve tıkması devlet deste#!yle oluyor. Ya sınıfsallık? $!md!l!k
kategor! olarak adlandırsak b!le önce 65 ya" üstü kes!m, sonra 20
ya" altı... Bunlar b!z orta ya"lılardan ayrılmadı mı? B!z n!speten
özgürüz ve onlar de#!ller. Yanlı" anla"ılmasın, !ç!nde bulundu#u-
muz kısıtlama hal!n!n neden!ne odaklanmıyorum, sadece sonuç-
tan ve yöntemlerden bahsed!yorum.  

Evdey!z, erzak depoluyoruz, yan! alı"ver!" alı"kanlı#ımız de#!"t!;
beyaz yakalılar evden çalı"ıyor; bell! sektörler!n ne kadar öneml!
oldu#u anla"ıldı ve belk! !ler!de bu çalı"ma ko"ullarına ve gel!rle-
r!ne yansıyacak. E#!t!mler uzaktan ver!l!yor; bu ö#renc!ler!n dü-
"ünme b!ç!m!n! ve hatta f!z!ksel gel!"!mler!n! b!le etk!lem!yor mu?
Abartayım. Örne#!n takım sporları ortadan kalkab!l!r m!? Yen!
sanat dalları mı ortaya çıkacak? Ya sosyal !l!"k!ler, b!rb!rler!n! ta-
nımayan !nsanlar nasıl b!r araya gelecek? Romant!k !l!"k!ler ku-
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rulab!lecek m! yoksa ekranlardan b!rb!rler!ne m! bakacaklar bun-
dan sonra? Gençler! durduramazsınız, bugünlerde g!zl! mekân-
larda, ev part!ler!nde maskelerle dans ed!yorlar: "!md!l!k para
cezaları ver!l!yor ama !ler!de bu eylemler suç sayılacak mı?  

Örne#!n kuaförlük d!ye b!r meslek olacak mı? Tekst!lde hang!
kuma" türü de#er kazanacak? Moda örne#!n, moda neye benze-
yecek? Teknoloj! okur yazarlı#ı ona mesafel! kes!me kend!s!n! da-
yatacak mı? Ula"ım, örne#!n özel önlemler! neden!yle son derece
pahalı b!r özel h!zmet hâl!ne geleb!l!r, nasıl olacak? Hang! sınıf,
k!mler, nelerden faydalanab!lecek, nelerden mahrum kalacak?
Buna paralel olarak ekonom! neye evr!lecek? 

Ya"adıklarımızın ölümden !baret olmadı#ına em!n!m ama öte-
s!nde ne var? Sanay! Devr!m!’nden bu yana pek çok e"!k atladık,
pek çok sıçrama ya"adık. Son yen! ça#ı, !r!l! ufaklı yan de#!"!m-
lerle !nternet devr!m! açmı"tı. Pek! ya"amlarımızı bugün, evet
bugün ba"tan sona de#!"t!ren pandem!ler yen! b!r ça# mı açıyor?
Sanırım evet ve sanırım b!z de dönü"mekte acele etmel!y!z. Plan-
larımızı de#!"t!rmel!, z!hn!yet!m!z!, ahlak anlayı"ımızı b!le gözden
geç!rmel!y!z. 

Soraca#ım son sorunun cevabını da verece#!m. Evde kapalı kalan
!nsan daha mı çok okuyacak? Daha mı çok !zley!p ö#renecek?
Evet, kes!nl!kle evet; Genco Erkal g!b!ler sa#olsun.
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Artık hiçbir ey 
eskisi gibi olmaya-
cak mı?

Eref Hamamcıolu (105)

Tüm dünyayı saran ve son yılların en büyük global tehl!kes! olarak
görülen Corona pandem!s! çıktı"ından ber! bu söylem! hemen
hemen her yerde görüyoruz.

Pek!, dünyamızda !lk defa mı rad!kal de"!#!mler ser!s! beklen!yor
veya !lk defa mı ”H!ç b!r #ey esk!s! g!b! olmayacak”?

Bu sorunun cevabını bulmak !ç!n sadece !ler!ye bakmak yan! fü-
tür!st yakla#ım yeterl! olmaz, mutlaka aynı der!nl!kte geçm!#e de
b!r göz atmak faydalı olur.

Beklenen deprem sadece toplum sa"lı"ı alanında de"!l ancak
buna ba"lı olarak ekonom!k ve sosyo-pol!t!k artçıları !le de haya-
tımıza damgasını vuracaktır.

$lk büyük salgın hastalık 14. yüzyılda “veba” olarak b!l!nmekted!r
ve neredeyse Avrupa nüfusunun 1/3’!n! yok etm!#t!r. Toplumların
mevcut düzen!n do"rulu"unu sorgulamaları ve de"!#!m talepler!
her defasında çok büyük salgın hastalıklar veya sava#lar sonrası
somutla#mı#tır. Veba salgını sonrasında, Avrupa’da K!l!se’n!n s!-
yas! otor!tes! ve ruhban sınıfının neden ölümlere çare olamadı"ı
sorgulanmı# ve yen! dönemde güç sembolü ve hayatlarının koru-
yucusu olarak rah!pler yerler!n! pol!s s!stem!ne bırakmı#lardır.
Tar!h boyunca uzun aralar !le meydana gelen salgın hastalıklar,
sonrasında toplumsal de"!#!me ve m!lletler!n toplumsal yapıla-
rına büyük etk! etm!#t!r.

Sonrak! süreçte, de"!#!m!n lokomot!f! b!l!m olmu# ve !nsanlar ko-
ruyucu güç olarak pol!sten z!yade tıbba güvenmeye ba#lamı#lar
ve bu de"!#!mler s!ls!les! toplumların hukuk devlet!n! ben!mse-
meler!ne kadar ula#mı#tır.

Özetle; !nanca dayalı b!r korunma yer!n! güce dayalı b!r korun-
maya ve daha sonrasında da hukuk devlet! n!metler! !le korun-
maya bırakmı#tır.

Bugün ya#amakta oldu"umuz pandem! felaket! sonrasında da,
toplumlar kend!ler!n! koruyamadı"ına !nandıkları !deoloj!k, eko-
nom!k ve b!l!msel s!stem! sorgulayarak, yen! b!r de"erler s!stem!
kurma çabasında olacaklardır.

%u anda hemen hemen tüm dünyada alınmakta olan tedb!rler b!r-
b!rler!ne çok benzemekte: k!#!sel hürr!yetler!n kısıtlanması (sos-
yal !zolasyon, “evde kal” kampanyaları, okulların kapatılması, 65
ya# üstüne sınırlamalar...) ve kaynak payla#ımın yen!den düzen-
lenmes! (!ht!yaç maddeler!ne sınırlı er!#!m, m!ktar kısıtlaması...
vs). Bu tedb!rler!n ver!ml! ve etk!n uygulanmasında en öneml! rol
regülatör olarak merkez! s!yas! otor!te yan! devlet!nd!r. Pandem!
!le mücadelede Almanya ve Ç!n’!n gösterd!kler! ba#arı önümüzde
k! günlerde otor!ter b!r s!yas! rej!m! ve toplumsal d!s!pl!n! özen-
d!r!c! olab!lecekt!r.

Bundan sonra k! süreçte !se devletler!n bu fonks!yonu nasıl b!r
performans !le yer!ne get!recekler! salgın sonrası düzen!n öneml!
b!r bel!rley!c!s! olacaktır.

Uzaktan çalı#ma yöntem! konusunda f!nans ve sermayen!n bakı#ı,
b!lg!ye er!#!m!n hızı, yapay zeka ve ‘nesneler!n !nternet!’n!n (IoT)
kullanımı, okullarda uzaktan e"!t!m!n sonuçları, mal ve h!zmet
tedar!k z!nc!r!n!n yen!den tanımlanması g!b! ba#lıca alanlarda
toplumsal alı#kanlıklarımız de"!#eb!lecekt!r.

Dü#üncem odur k!, bu de"!#!mler!n sonucunda tüketen ve savruk
b!r toplumdan, kaynakları payla#maya özen gösteren, tutumlu,
tedb!rl! k!tleler olu#acaktır.

Buna !lave olarak sosyal yardımla#ma ve toplumsal dayanı#ma ye-
n!den gündemde olacak ve herkes, b!rl!kte ve payla#arak daha ad!l
ve güçlü b!r düzen olab!lece"!n! anlayacak. Her ne kadar salgına
çözüm bulunması konusunda uluslararası yardımla#ma varsa da,
özell!kle Avrupa’da kalkmı# olan sınırların kapatılması ve “v!rüs
yurtdı#ından geld!” konusunun fazlasıyla !#lenmes! yen!den m!l-
l!yetç!l!k duygularını ve s!yas! olu#umları tet!kleyecekt!r. Ba#ta ül-
kem!zde olmak üzere, öneml! ve öncel!kl! b!r kamu f!nansman
kayna"ı olarak görülen özelle#t!rme ve Kamu Özel Ortaklı"ı yön-
tem!n!n (PPP) tüm dünyada sorgulanmakta oldu"u pandem! dö-
nem! sonrasında uygulamasının azalaca"ı; bunun tam ters!ne
kamula#tırma e"!l!m!n!n artaca"ı dü#ünülmel!d!r. $talya’da büyük
ölçüde özelle#t!r!lm!# olan sa"lık h!zmetler!n!n ba#arısız perfor-
mansı, ülkem!zde !se zaman zaman s!yas! otor!ten!n ”el koyma,
kontrol altına alma” uyarıları bunun  bazı örnekler!d!r.

Son olarak !lave etmek !sted!"!m !se, bu denl! büyük tsunam!ler-
den,  özell!kle ekonom!k olarak, en az yara !le çıkab!lmek !ç!n
mutlaka “!nsan”ı odak noktamıza koymamız gerek!r. Kamu veya
özel sektörde karar ver!c!ler!n, ba#ta çalı#anları ve a!leler! olmak
üzere tüm payda#larının (tedar!kç!ler, mü#ter!ler, bay!ler, h!sse-
darlar....) önce k!#!sel sa"lık güvenl!kler!n!, sonra !# güvenceler!n!
sa"lamaya gayret göstermeler! #arttır. Bunun !ç!n !#verenler!n, ça-
lı#anların ve özell!kle çe#!tl! destekler! vermekle yükümlü olan
devletler!n, #e&af b!r !let!#!m ve ortak akılla hareket etmeler! ka-
çınılmazdır.

Tüm dünyayı olumsuz etk!leyen ve ne kadar sürece"! henüz bell!
olmayan bu kr!z!n sonunda yukarıda sözünü ett!"!m ”güven”! sa"-
layanlar kazançlı çıkacaklardır. Bu durumlarda en öneml! varlı-
"ımız, mücadele gücü, mot!vasyon, ek!p ruhu ve güvenden olu#an
ps!koloj!k sermayem!z olacaktır.





Madame 
Salzedo

Turgay Tuna (102)

1957 yılının eylül ayı...
Okullar açılmı!; b"r gün önceden annem"n
hazırladı#ı, hayatımın "lk, okul çantası
"ç"ne k"taplarım, de$erler"m, kalemler"m
yerle!t"r"lm"!; sol üst ceb" üzer"nde sarı G.S
armasının yer aldı#ı pırıl pırıl lac"vert ce-
ket"m" g"ym"!, sabahın erken saat"nde, an-
nem"n el"nden tuttu#um g"b" koyulmu!uz
yollara. Bana çocuk ya!ımda uzun b"r yol-
culuk g"b" gelen Bakırköy’den Ortaköy’e
kadar tren ve tramvayla katett"#"m"z yol…
Okulun kapısı önünde duran tramvaydan
"nen; ben"m g"b", anneler"n"n el"nden tut-
mu! ba!ka çocuklar da var. %ler"de, haya-
tım boyunca bana erdemler ve zeng"nl"kler
kazandıracak görkeml" b"nanın dem"r ka-
pısından "çer"ye g"r"yoruz... B"r Mekteb-"
Sultan"l" olan babamın da anlatmı! oldu#u
g"b", esk" b"r saraydan dönü!türülmü! b"r
okul burası. Merd"venlerden "n"yoruz a!a-
#ıya... G"r"! kulübes"nde, sonradan adını
ö#ren"p h"ç unutmayaca#ımız ya!lı ba!lı
Ya!ar Efend" kar!ılıyor gelenler". Saray yav-
rusu okulun b"r"nc" katındak" be! yıllık ya-
tılılı#ımızda Laurel & Hardy’den &arlo’ya
b"rb"r"nden güzel f"lmler seyredece#"m"z
salonda toplanıyoruz... Veda vakt" gel"yor.
Anneme sarılıyorum, "ç"m buruk. B"raz-
dan g"decek ve d"le kolay, ben b"r ha$a
ev"mden, ked"mden uzak kalaca#ım... Çok
geçmeden %st"klal Mar!ı söylen"yor, ardın-
dan Okul Müdürü %brah"m Bey konu!ma-
sını yapıyor ve küçüklerden büyüklere,
sıralar hâl"nde sını'arımızın yolunu tutu-
yoruz. B"z kırk çocuk, be! yıl b"rl"kte ola-
ca#ımız Necdet Kut’un ö#renc"ler",
heyecan "ç"nde g"r"yoruz 1-A Sınıfı’nın ka-
pısından. Kend"m" daha b"r güvencede h"s-
setmek "ç"n m" ned"r, arka sıralardan
b"r"ne geç"p oturuyorum, yanıma da gele-
cek yıllarda aynı sırayı payla!maya devam
edece#"m güleç, b"raz da muz"p b"r çocuk
oturuyor. Okul yıllarında ve y"ne okuldan
sonrak" yıllarda arkada!lı#ımızın güçlene-

rek devam edece#" “can karde!"m” 663
Memduh Onger… Kapı açılıyor ve f"z"#"n-
den yürüyü!üne, b"zlere her hâl"yle ya-
bancı görünen sarı!ın b"r kadın g"r"yor
sınıfa. El"ndek" dosyaları bırakıyor kürsü-
nün üzer"ne ve kollarıyla "!aret ed"p b"zler-
den aya#a kalkmamızı "st"yor; b"r yandan
da, "lk aklımda kalacak Fransızca sözcük-
ler dökülüyor a#zından: “Levez-vous!
Levez-vous!..” Böylece, ö#retmen"n sınıfa
g"rd"#" zaman aya#a kalkılması gerekt"#"n"
ö#ren"yorum. Oturuyoruz. Ardından,
ötek" sözcükler gel"p yerle!"yor bey"nler"-
m"z"n b"r kö!es"ne. Sınıf yoklamasıyla y"-
nelenen “présent” ve “absent” sözcükler".
Ön sıralardan b"r"nde oturan, sınıfın en
küçük boylu üç ö#renc"s"nden b"r" olan
906 S"dal (Göksu) ba!lıyor yaygarayı basıp
a#lamaya, korkuyor herhâlde alı!ık olma-
dı#ı bu ortamdan! Ve sarı!ın, güzel kadın,
S"dal’" kollarına alıp onu tesk"n etmek "ç"n
Fransızca b"r !eyler söyley"p fısıldıyor... %t"-
raf etmel"y"m k", o an ben"m g"b" S"dal’"n
yer"nde olmak "steyen, kıskançlık duyan
k"m b"l"r kaç çocuk vardı aramızda...

Böylece Madame Salzedo "le "lk ders"m"z
start almı!, çok geçmeden de b"zler ona, o
b"zlere alı!mı!, b"r "k" ay "ç"nde az buçuk
Fransızca sözcükler" yazıp okumaya, telaf-
fuz etmeye ba!lamı!tık. Uzun yıllar unuta-
mayaca#ımız bu mav" gözlü, sarı!ın
Fransız ö#retmen, k"m" zaman b"r anne,
bazen b"r abla, bazen de ço#umuzun tut-
kun oldu#u; b"raz Br"g"tte Bardot, b"raz da
Mylène Demongeot karı!ımı b"r kadındı.
Sınıfa g"rd"#"nde, bugün hâlâ çok net !e-
k"lde anımsadı#ım, 6-7 ya!larında b"r ço-
cu#un kolay ve severek Fransızca
ö#reneb"lmes" "ç"n sank" özenerek seç"lm"!
“Le Co(re Aux Joujoux” k"taplarımızı açar,
"ç"ndek" renkl" "llüstrasyon res"mlerden
küçük b"r kız olan Z"z" ve kuklası Pan-
pan’ın öyküler"n" okur ö#ren"rd"k. Ma-
dame Salzedo, lecture yaptı#ı zamanlarda
genell"kle kürsünün üzer"ne oturur, uzun
güzel bacaklarıyla "ç"m"z" da#lardı… Ona,
b"zlerden öte tutkun olan ö#retmenler de
vardı muhakkak. K"m" erkek ö#retmenler
yanından geçerken göbekler"n" "çer"ye
çeker g"b" olur, havalara g"rerm"! g"b" yü-
rürlerd". B"raz Sa"t Fa"k, b"raz da Humph-
rey Bogart havalı sınıf ö#retmen"m"z
Necdet Kut, büyük ö#le tene(üsünde s"g-
arasını tüttürürken, Madame Salzedo’yu
gördü#ünde dumanını b"le b"r “bohem”
ü'er, havada da"reler ç"zerd". Ancak, heps"
b"r tarafa, Madame Salzedo’nun en büyük

hayranı, Ortaköy’ün emektar müz"k ö#ret-
men" Enver (Haraççı) Bey’d". Uzun yıllar
Almanya’da kalmı!, Almanya’da konserva-
tuvar okumu! Enver Bey çok !ık g"y"n"r,
papyon takar, Alman !"ves"yle çat pat Fran-
sızca konu!ur, Madam Salzedo "le sohbet
edeb"lmek "ç"n epey çabalardı. K"m" ö#le
tene(üsler"nde de kemanını alıp salon ve
kor"dorlarda, en çok da ö#retmen odası ta-
ra'arında Strauss’tan, Wagner’e muhte!em
ezg"ler "cra ederd". Fakat, Enver Bey’"n asıl
büyük maharet" kı!ın karlı günler"nde, ma-
yosunu g"y"p, beyaz last"k bones"n" taka-
rak, Okul’un önünden Bo#az’ın sularına
atlamasıydı. Buz g"b" so#uk havada,
Okul’un b"r ucundan ötek" ucuna kulaç
atar, y"ne ö#retmenler odasının önünden
geçerken, ekstra suya dalma çıkma hare-
ketler"n" eks"k etmezd". Tab"", ö#retmenler
odasının penceres"nden hayranlıkla bakan
ö#retmenler arasında Madame Salzedo da
yer alırdı… Ne var k" en kötüsü, Enver
Bey’"n sudan çıktıktan sonrak" hal"yd".
Artı ya da eks" b"r derecelerde t"tremeyle
b"rl"kte d"!ler" takır takır vurur, ardından
ısınma hareketler"ne geçerek zıplamaya
ba!lardı. 

Hey g"d" güzel günler... Hey g"d" Orta-
köy!!!.. 
Aradan yıllar geçt"... Beyo#lu’nda L"se b"-
nasına terf" etm"!, m"n"k m"n"k bıyıkları-
mızın  b"tmeye ba!ladı#ı genç del"kanlılar
olmu!tuk. Madame Salzedo’yu, çok nad"r,
%st"klal Caddes"’nde görenler"m"z olurdu.
Ben"m de b"r "k" kez, Nur-u Z"ya Soka-
#ı’ndan a!a#ıya "nerken görmü!lü#üm
vardı. Herhâlde, "!ler" "ç"n hemen a!a#ıda
yer alan Pala"s de France’a g"d"p gel"yordu.
Y"ne o endam, y"ne o sarı!ın saçlar, y"ne o
mav" bakı!lar… Aradan yıllar geçt" g"tt",
saçlarımız beyazladı, Necdet Kut’un sını-
fından k"m"ler" çoktandır beyaz atlara
b"n"p göklere yükseld"ler… Ortaköy g"b",
Madame Salzedo da unutulmayan çocuk-
luk anılarımda kaldı… Bazen dü!ler"me
gel"p dü!en bölük pörçük hayal görüntü-
lerde, Santa Mar"a Draper"s K"l"ses"’n"n
dem"r parmaklıklı kapısı önünden, yüksek
topuklu süet  ayakkabıları üzer"nde b"r
manken edasıyla yürüyüp g"den, g"derken
saçları rüzgârda dalgalanan; ak!amdan
kalma Beyo#lu’nun anason kokulu hava-
sına “Chat No"r” türü m"s g"b" b"r parfüm
ray"hası bula!tıran sarı!ın b"r kadın görü-
rüm... Ortaköy !ubes"n"n Fransızca ö#ret-
men" Madame Salzedo’dan ba!kası de#"ld"r
bu...
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Yazın yoga ders!ndey!m. Ders aslında çok ka-
labalık olur. Ders! eren yoga ö"retmen! çok !y!
adam topluyor, hem güzel hem de çok !y! yap-
tırıyor hareketler!. Fakat o gün yaz neden!yle
k!mse gelmem!#; b!r tek ben varım derste.
Bana ded! k! madem k!mse yok bugün sen!nle
daha rahat b!r #eyler yapalım. Uzan #!md!
#öyle. Gözünü kapat ve kend!n! bana bırak.
Ben de o uzandım, gözümü kapadım ve kend!m! bırak-
maya hazırım. Ama ne gelen ne g!den var. Rehavet
bastı. Tam uyuyaca"ım GONKKK d!ye acay!p
b!r  sesle kend!me geld!m. Hoca el!nde ba-
kırdan metal plakalar ve b!r de tahta tok-
mak bana döndü #!md! ses terap!s!
yapaca"ız ded!. Beden!n! serbest
bırak, bana güven, ben ne d!yorsam
onu yap. Gonk ses!yle beraber tal!-
matlarımı d!nle. Uzandım. Gonk,
kend!m! bıraktım, gonk, rahatla-
dım, gonk, #!md! dı#arı çık ken-
d!ne oradan bak ded!. Gonk,
olmadı. B!r daha dene ded!. Gonk,
gene olmadı. $!md! ded! bana
güven ve ruhunu bana tesl!m et.
Gonk duyunca a b!r de baktım vücu-
dun dı#ındayım ve kend!me bakıyo-
rum. B!rden acay!p korktum, !rk!ld!m
ger!ye do"ru kaçtım, tavana kadar yüksel-
d!m, b!r kö#es!ne s!nd!m bekl!yorum. Hoca
bana tamam artık serbests!n, ne !stersen yapab!l!r
nereye !stersen g!deb!l!rs!n ded!. B!r tara%an da dü#ü-
nüyorum acaba bu hoca benden ne !st!yor? Ruhumu dı#arıda
oyalarken beden!me m! sah!p olacak yoksa. E"er öyle b!r #ey varsa
hemen !nece"!m a#a"ıya ve beden!m! kurtaraca"ım ama baktım
k! hoca odanın d!"er tarafında el!nde b!r tokmak ve bakırlar otu-
ruyor ben !se odanın d!"er tarafındayım, had! ded!m b!raz çıka-
yım dola#ayım. $öyle b!r Et!lere do"ru uzandım. Yukarıdan
gez!yorum. E#!m! merak ett!m b!rden. &#! oldu"u !ç!n Kavacık’a
g!dece"!n! söylem!#t!. Hemen köprünün üzer!nden Kavacık’a
uzandım. Onu ded!"! yerde çalı#ırken gördüm, !ç!m rahat ett!. B!r
de ded!m Ayvalık’a g!dey!m zeyt!nl!kler var orada. Durumlarına
bakayım. Yükseld!m. Edrem!t körfez! üzer!nden Assos oradan da
Ayvalık’a geçt!m. Zeyt!nl!ktey!m. Baktım k! zeyt!nler bu sene #a-
hane. Çok !y! mahsül var. Kahya bu sefer de ya"mur ya"madı,
böcek çıktı, a"açlar ç!çek açmadı derse külahları de"!#ece"!z. 

&#te tam o sırada ulu b!r zeyt!n a"acının ufukla b!rle#t!"! yerde
onu fark ett!m. A"acın üzer!nde, eller!n! kafasının arasına almı#
a"lıyordu. Küçük b!r kız çocu"u. Sen k!ms!n ded!m, n!ye burada-
sın. H!ç cevap vermed!, el!yle den!z kenarında ters dönmü# botu
!#aret ett!. Kumsala vurmu# botun yanında cansız yatan beden!n!
fark ett!m. Annem! babamı kaybett!m ded!. Bot çok kalabalıktı.
Önce b!r rüzgâr çıktı sonra dalgalar büyüdü. O sakallı amca kan-
dırdı b!z!. Avrupa’ya götürecekt! söz verm!#t! ama den!z!n orta-
sında bırakıp kaçtı. Bot devr!ld! ve hep!m!z suya dü#tük. Ben çok
sıkı sarıldım kenarına, ba#ka k!mse ben!mle gelmed!. Ben artık o
bedene b!r daha ger! dönmek !stem!yorum, k!msem kalmadı ama

buradan da b!r yere g!dem!yorum !#te. O zaman ruhum
co#tu, ça"ladı, del! oldu. Önce da"lara çıktı, vad!-

lerden geçt!, den!zlere daldı ve aradı, her yer!
aradı. En sonunda anne ve babasını

buldu. B!r kampta onları kurtaran
Türk askerler!n!n yanındaydılar.

Kızın ruhunu aldım annes!n!n ru-
hunun yanına get!rd!m. &k! ruh
b!rb!r!n! tanıdı. Annes! kızına
söz verd!, sen nerede olursan ol
bulaca"ım ded! yeter k! ya#ama
ger! dön. Kızı aldım ger! get!r-
d!m kend! cansız beden!n!n ya-
nına bıraktım. Ruh cansız
bedene g!rd!, beden canlandı,

ayaklandı. O sırada kazazedeler!
arayan sah!l güvenl!k botunun

ses!n! duydum. &ç!m rahatladı. &#te
o anda !ç!mde ne varsa heps! dı#a-

rıya geld!, gözler!mden ya# oldu bo-
#aldı, bo#alan ya#lar Ayvalık'a ya"mur

oldu, sa"anak oldu, dolu oldu ya"dı. $!m#ek
oldu çaktı, tokat g!b! patladı suratımda, b!r daha

çaktı, b!r daha patladı. Tam suratıma üçüncü tokadı da
y!yecekken yoga hocamın ses! !le kend!me geld!m. Ne olur uyanın
artık Cem Bey d!yordu. Tuttum kolundan. Tamam uyandım,
yeter vurmayın artık ded!m. Hoca bet! benz! atmı# b!r suratla en-
d!#el! b!r #ek!lde bana bakıyordu. Ah Cem bey’c!m !y! k! uyandı-
nız, ger! gelmeyeceks!n!z sandım. 

$!md! dostlar hep!m!z evde karant!na altındayken gel!n önce ru-
hunuzu serbest bırakın, sonra evdek! gonkları çıkarın ve çalın.
Belk! de yakınlarınızda yardıma !ht!yacı olan ba#ka ruhlar vardır.
Onlarla yüzle#!r, helalle#!r, dertler!ne çare olursunuz ve belk! de
ben!m g!b! huzuru bulursunuz.

Ruhunuz karantinadaysa 
bir gonk yeter

Cem Alfar (117)



Karantina Tarihinde
Galatasaray

zzeddin Çalılar (115)

Bab!l’de soyut !"aretler yaratılarak hesap yapılmaya ba"landı-
#ında gün gel!p de t!caretle sa#lık arasında b!r çatı"ma ya"anaca#ı
k!msen!n aklına gelemezd!. Paranın !lk hal! olan damgayla a#ırlı#ı
garant! ed!len külçe altın ve gümü"ler Bab!l’!n tac!r rah!pler!n!n
kurdu#u tapınak bankacılı#ıyla Akden!z’e yayılınca gümrükler,
l!man !"ç!ler! ve kürekç!ler de onlar tarafından yönet!lmeye ba"-
landı. Arpa, bu#day, susam, hurma ve dokuma !hracatı !le çocuk-
lara e"!t m!ras payı veren Hammurab! yasası zeng!nle"men!n
önünü açtıkça hukuk ve t!caret s!stem! Akden!z l!manlarına ya-
yıldı. Beyrut, P!re, S!c!lya, M!letos, Rodos, Mars!lya g!b! yerle"!m-
lerde kolon!ler olu"tu. Mal ta"ıyan her tekne halkları
zeng!nle"t!rd!,  kültür, m!mar! ve sanat yücelt!ld!, Ege’n!n Anadolu
kıyısılarında tar!h!n !lk rönesansı gerçekle"t!. $kt!sad! faal!yetler
felsefeyle bulu"maya ba"ladıktan sonra da b!ld!#!m!z tar!h ba"ladı.
Varlık neden! tamamen t!carete dayanan l!man kentler!n!n
hemen hemen tamamı tüccarlardan olu"tukça da tar!hsel gel!"-
mey! t!caret ve mal de#!"!m! bel!rler oldu. Gelecek Akden!z l!-

manlarında "ek!llenecek, mal ve de#er yüz yıllar boyunca dünyaya
bu l!manlardan er!"ecekt!. Uygarlık da alı"ver!"!n oldu#u yerlerde
gel!"!yordu. Sonuçta !kt!dar ancak t!caretle sa#lanab!l!r oldu.

XVIII ve XIX’uncu yüzyıllarda altın ça#ını ya"ayan Levant
bölges!n!n en öneml! l!man kentler!nden $zm!r’!n l!man ve Pasa-
port semtler! çevres!nde modern b!r dünya kent! olu"tuktan sonra
1838 yılında $ng!ltere !le !mzalanan Baltal!manı Serbest T!caret
Antla"ması’yla ya¬bancı tüccarların bu "ehre !lg!s! arttı. Büyük
b!r sermaye akımına u#rayan kent, yabancı tüccarların faal!yet!n!
yürütmek !ç!n terc!h ett!#! merkez oldu. Den!z nakl!ye "!rketler!
Pasaport c!varına yerle"t! ve 17 ülken!n kon¬soloslu#u açıldı.
$hraç mallarının kente kontrollü geçmes! !ç!n !k! büyük kapı da
!n"a ed!lm!", gümrük memurlarıyla güvenl!k güçler!n!n çalı"ma
of!sler! kurulmu"tu.1867 yılında $ng!l!zler Osmanlı Hüküme-
t!’nden aldıkları !mt!yazı Fransızlara devrett!. Dussout Karde"ler
1869 yılında den!z! doldurarak Kordonboyu’nu gen!"lett!. L!manı
koruyan Sarı Kı"la ve tabyanın yanına Vleyve-! Ter ve Efrenç
gümrükler! kuruldu. Gümrük c!varı, ürün !"leme hanları ve de-
poların ço#almasıyla !" merkez! hal!ne geld!. $lk dem!ryolu hatları
da Ege’n!n tarım ürün¬ler!n! l!mana ba#lamak !ç!n kuruldu. 1876
yılında yen!lenen rıhtım, l!man ve d!#er yatırımlar t!caret hac-
m!nde öneml! artı" sa#ladı. 1880-1905 arasında da ek antrepo b!-
naları yapıldı.

Ne var k!, uluslararası t!caret!n tek çıktısı para de#!ld!. IXI.
yüzyıl bu hareketl!l!#e dayalı sava"lar ve salgınlarla geçt!. Osmanlı
Devlet! salgınlara kar"ı mücadelede yaygın b!r karant!na örgüt-

62 SULTAN DERG • HAZRAN 2020



lenmes!ne g!tmey! "art görünce #eyhül!slam Mekk!zade Mustafa
Asım’ın 1838 fetvasıyla $stanbul ve $zm!r karant!na a%ına katıldı.
Böylece Avrupa ülkeler!n!n gerek görmemes!ne, hatta $ng!lte-
re’n!n kar"ı çıkmasına ra%men II. Mahmut’un kararlılı%ıyla ka-
rant!na uygulaması ba"ladı. Galatasaray Tıbb!yes!’n!n kurucusu
olarak modern tıbba !nancını kanıtlamı" bu pad!"ahın b!r d!%er
kararı !se bugün b!le ders çıkartab!lece%!m!z türdend!. 1844’te
sona eren veba salgınının ardından hacdan dönenler!n kolera,
ç!çek, t!fo g!b! hastalıkları ülkeye ta"ımasını önleme çalı"maları-
nın ba"laması emr!n! veren y!ne oydu. Hacılar !se aynı f!k!rde de-
%!ld! ve hac dönü"ü Adana’da b!r ay geç!rmek !stem!yordu. 1845
yılında onların karant!naya !syanını örgütleyen Dem!rc! mü&üsü,
$zm!r’e sürülerek b!r ay karant!nada tutuldu. Karant!na kaçakları
!se tek tek köyler!nden toplanarak !raden!n gücü göster!ld!.
$zm!r’de karant!naya özel !lk b!na da o yıllarda, 1846’da tamam-
landı. 

1866 yılında !se karant!na tar!h! Galatasaray’la çakı"tı. $stan-
bul’da bu konuda düzenlenen !lk uluslararası büyük konferansa
ev sah!pl!%! yapan b!na bugünkü Galatasaray L!ses!’yd!. B!rçok
ülkeden tems!lc!ler!n katıldı%ı bu toplantı, tıp tar!h!ne “Galatasa-
ray Konferansı” olarak geçt!. Konferansın Galatasaray adıyla anıl-
masından çıkan b!r sonuç da tıbb!ye sonrası, sultan! önces! asker!
okul kı"lası olarak kullanıldı%ı dönemde de b!nanın Galatasaray
!sm!n! ta"ıyor olması. Söz konusu konferansta kolera ep!dem!s!-
n!n kayna%ının H!nd!stan oldu%u saptandı ve 1867 tar!hl! Kolera
N!zamnames! kaleme alındı. Konferansın sonuçlarından b!r! de
karant!na süres!n!n on günle sınırlanması oldu. 1877’den !t!baren

Beled!ye Kanunu’yla b!rl!kte yerel yönet!mler kamu sa%lı%ıyla !le
!lg!l! yo%un görev almaya ba"ladı. Bataklıkların kurutulması, ruh-
satsız b!naların engellenmes!, kentsel h!jyen g!b! sorunlarla bele-
d!yeler de u%ra"ır oldu. Hatta II. Abdülham!t’!n g!ys!ler!n
dezenfekte ed!lmes! !ç!n Geneste ve Herscher Fabr!kası’nın gel!"-
t!rd!%! yen! b!r !cattan haberdar olunca !k! adet etüv mak!nes! ge-
t!rtt!%! de b!l!n!yor. Oldukça pahalı (68.671 kuru") ve montajı
masra'ı olan bu laboratuvar fırınları $stanbul ve $zm!r’dek! ka-
rant!na hastaneler!ne kuruldu. Dolayısıyla helen her konuda ol-
du%u g!b! ep!dem! önlemler! tar!h!ne g!r!nce de kar"ımıza
Galatasaray çıkıyor.
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Üst: 1866 yılında $stanbul’da karant!na !le !lg!l! düzenlenen !lk uluslararası büyük konferansa ev sah!pl!%! yapan b!na bugünkü Galatasaray L!ses!’yd!. 
Tıp tar!h!ne “Galatasaray Konferansı” olarak geçen toplantının rapor kapa%ı ve Galatasaray !bares!n!n geçt!%! sayfalar. 

Sol sayfa: Osmanlı as ı sert!f!kası, $zm!r'!n karant!na b!naları, 19. yu zyıl sonunda $zm!r l!manı

1782 $zm!r l!manı
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Kız Çocuk 
Annesi Vahide

Nuriye Yıldız (110)

Yalnızlı!ının ve çares"zl"!"n"n s"nm"# oldu!u odasında b"r saatt"r
tek ba#ına dü#ünüyordu. Ney" nasıl yapaca!ını b"lememekten pe-
r"#an olmu#tu son b"rkaç gündür. Ne yemek y"yeb"lm"#, ne de
adam g"b" uyuyab"lm"#t". Gözünü her kapadı!ında, sank" cehen-
nem ate#ler"ne atılmı# g"b" yata!ından fırlamı#, tekrar uyuyama-
yaca!ına kanaat get"r"nce de gecen"n so!u!una aldırı# etmeyerek
kend"s"n" dı#arıya, gecen"n kör karanlı!ına atmı#tı. $lk defa baba-
sının hayatta olmadı!ına esef etm"#t". Daha önce h"ç böyle çares"z
kalmamı#, odaya kapanıp b"r uçtan d"!er uca volta atmamı#tı.
Eben"n kızını do!urttuktan sonra, ev"n b"r çar#a%a do!umhaneye
çevr"lm"# bölümünden el"yle #öyle perdey" aralayarak çıktı!ını ha-
tırladı b"r an.

“Gözün aydın Hur#"t Efend", nur topu g"b" b"r kızın oldu” dem"#,
sonra beyaz bezlere sarılmı#, yüzü gözü h"ç bell" olmayan, sımsı-
cak, el kadar bebe!" kuca!ına öyles"ne bırakıverm"#t". &a#ırmı#tı,
hem o bebe!" kuca!ında nasıl tutması gerekt"!"n" b"lemed"!"nden
hem de buralarda babaların bebekler"n" kucaklarına almasının
hep ayıplanmasından. B"raz da tereddütle, e!ret" b"r #ek"lde tut-
mu#tu bebe!". Dudaklarını b"r #ey arar g"b" büzü#türen bebe sank"
b"r an gözler"n" açar g"b" m" yapmı#tı ne? “&ükür!” dem"#t" “Allah
sonunda dualarımızı kabul ett", altı o!landan sonra b"r kız verd"
b"ze”.  Ne kadar çok arzulamı#lardı b"r kız çocuklarının olmasını,
en çok da cefakâr e#" "stem"#t". O!lanların ele karı#ıp kend"ler"ne
ya#lılıklarında bakmamalarından korkmu#tu hep! Ah etm"#t", b"r
kız do!urana dek devam edecekt" ham"le kalmaya. Hur#"t’"n Sa-
n"ye’s"n"n yıllarca gözünün ya#ı d"nmem"#t". Ne vak"t evler"n"n
önünden b"r kız çocuklu a"le geçse, hüzünlen"r, gözler" dolardı
hemen. Ne vak"t b"r kız gel"n olsa yüre!" öles"ye burkulur, "ç"nde
b"r #eyler"n eks"kl"!" hüznünü büyütürdü. 

Kızları Vah"de’yle evler"ne yen" b"r ne#e ve mutluluk gelm"#t". O!-
lanların pabucu dama mı atılmı#tı ne? Suratlarını ek#"tmeler",
buyrulan "#" hemen yer"ne get"rmemeler" bundan mıydı? Ney"n
kıskançlı!ıydı bu? Zamanında onlara da aynı "t"na göster"lmem"#
m"yd"? &ükür ett"ler hep Allah’a, sonunda onlara b"r kız çocu!u
verd"!" "ç"n. B"r ya#ını b"t"rmes", "lk adımını geç de olsa atması
hele "lk d"#" çıkıp d"# hed"!"n"n yapılması, ne tatlı tela#lardı bunlar.
B"r kazan dolusu p"#"r"lm"# bu!day yetmem"# b"r de kavrulmu#
#ekerl" bu!day da!ıtılmı#tı, tüm köye, hatta köy çıkı#ı çadır kur-
mu# olan ç"ngenelere b"le.

Ba#ta üstünde durmamı#lardı ama kızlarının ya#ıtları zamanında
yürümeye, konu#maya ba#lamı#, “Herkes aynı zamanda mı konu-

#acak canım?” dey"p h"ç üstünde durmamı#lardı. Zamanla farket-
t"ler kızlarının d"!er çocuklardan bar"z farkını. Vah"de h"ç d"!er
çocuklar g"b" de!"ld", çok çok az konu#uyordu o da tek tük kel"-
melerle, bakı#ları da tuha'ı, sank" hep bo# bakıyordu. Hele gülü#
d"ye b"r #ey yoktu kızlarında. Zaten a!zını açtı!ında b"le "çler"n-
den “Hemen b"r kapasa” d"ye geç"r"yorlardı. $k" ön d"#" arasında
neredeyse b"r d"#l"k bo#luk yetmem"# g"b" üstüne "k" ön d"#" de
çok uzundu. Bu durumu kabullenmeler" zor oldu olmasına ama
kader"m"zde bu da varmı# dey"p kabullend"ler. Zaten kabullen-
meseler de elden ne gel"rd" k"? Her "#te b"r hayır var dey"p kabul-
lend"ler kızlarının bu durumunu. Zamanla b"rçok köylünün
kızlarını del" yer"ne koyması, küçük çocukların Vah"de’y" gördük-
ler" yerde pe#"ne takılmaları, sa!dan soldan kaptıkları b"r çalı par-
çasını bacaklarının arasına alıp at muameles" yaparak “Deh deh!”
d"yerek Vah"de’n"n pe#" sıra yürümeler" h"ç m" h"ç umurlarında
olmamı#tı.

Daha geçen seneye dek kabullenm"#lerd". Varsın Vah"de böyle
olsun, gel"n olmasın, onun "ç"n anlı #anlı dü!ün dernek kurulma-
sın, Allah ona uzun ömür vers"n. Tek kaygıları bu dünyadan
göçüp g"tt"kler"nde a!abeyler"n"n kız karde#ler"ne bakmamaları
"ht"mal"yd". Bu kadar v"cdansız olab"l"rler m"yd"? “Adam sen de!”
demeye ba#ladılar. Elbette b"r" bakmasa b"r d"!er" bakar d"ye ken-
d"ler"n" avuttular. 

Geçen sene güz ba#ı e#" yanına gelm"# usulcana “Efend" hele gel
sana b"r #ey d"yece!"m” dem"#t". B"r anlam veremem"#t". Bera-
berce b"r odaya g"rm"#ler, hanımı “Bey"m bu b"z"m kızda b"r hal-
ler var, sana d"yemed"m, adet görmes" gec"kt", sıkı#tırdım, ama
anlamıyor, acaba ba#ına b"r "# m" geld", tüm gün sokakta, kâh
ahırların ardında, kâh dere ba#ında, b"r bakıyorsun a#a!ı mahal-
lede, b"r bakıyorsun yukarı mahallede”. “A!zından çıkanı yel alsın
olmaz öyle #ey, köyümüzde böyle v"cdansızlık olmaz, Vah"de’ye
herkes karde#" gözüyle bakar” dem"#t" demes"ne de acı gerçekle
kar#ıla#maları o kadar da uzun sürmem"#t". Karnı yava#tan büyü-
meye ba#layınca, annes"n"n türlü türlü yollar denemes", so!an ka-
bu!unu ha#layıp suyunu Vah"de’ye "ç"rtmes", zorla "p atlatması,
a!ır ta#ıtması h"çb"r "#e yaramamı#tı. Karnı büyürken, çocu!un
babasının k"m oldu!unu anlamak "ç"n sürekl" Vah"de’y" naf"le sı-
kı#tırmaktan, bazen a!abeyler"n"n pe#"ne takılıp tak"p etmes"nden
ba#ka eller"nden b"r #ey gelmem"#t". Vah"de aklı ba#ında b"r kar-
de# olsaydı o güne dek çoktan "#"n" b"t"rm"#lerd" a!abeyler". Oysa
onun durumu eller"n" kollarını ba!lar olmu#tu. Köyün "ç"nde b"r
yerden ba#ka b"r yere g"derken yüzler"n" yere e!er olmu#lardı.
Utanmamaları gerekt"!"n" b"l"yorlardı b"lmes"ne ama sonuç ola-
rak köylüler"n k"nayel" bakı#ları rahatsız eder olmu#tu onları.

Vah"de dü#ük yapması "ç"n yapılmı# olan türlü türlü yollara d"-
renm"#, dokuz ay çocu!unu karnında ta#ımayı ba#armı#tı ba#ar-
masına da erkek torununun ses"n" duyan Hur#"t dede, sab"y"
eben"n el"nden kaptı!ı g"b" samanlı!a atmı#tı, orada açlıktan, su-
suzluktan, so!uktan donsun, ölsün d"ye. Ba#larda a!layan çocu-
!un ses" üç gün sonra kes"l"nce ölüsünü alıp bar" tarlanın b"r"ne
gömel"m d"ye samanlı!ın kapısını açtıklarında #a#kınlıktan dona
kalmı#lardı. B"r ç"' mav" göz onlara bakıyordu, torunları bırak-
tıkları yerde sank" “Nerede kaldınız? S"z" çok bekled"m!” der g"-
b"yd". D"!er bebeler g"b" anne memes"n" h"ç tanımadan b"rkaç
aylık olmu#tu. Sabahtan ak#ama a!zında b"r tonguç emd" durdu.
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Anneannes! en çok kuru üzümler! a"zında b!raz yumu#attıktan
sonra, tülbent!n ucuna koyar, b!r dü"üm attıktan sonra da yaptı"ı
emz!"! bebe"!n a"zına ver!rd!. Vah!de y!ne sokaklarda gez!yordu.
Bebe"e !se Vah!de’n!n annes! bakıyordu, b!r yandan a"lıyor, b!r
yandan torununun tüm !ht!yaçlarını yer!ne get!rmeye çalı#ıyordu.

Torununun do"umunun üstünden üç ay ya geçm!# ya geçmem!#t!
k! kula"ına bazı söylent!ler çalınmaya ba#lamı#tı. Kızını geçen
sene ahırların arkasında gören b!r!ler! aynı saatlerde köy muhtarı
ve !ht!yar heyet! azalarının bell! aralıklarla b!rer b!rer oraya do"ru
g!tt!kler!n!, yorulmu# b!r #ek!lde daha sonra teker teker ger! dön-
dükler!n! anlatıyorlardı. Ba#ta !nanmak !stemem!#t! ama bugün
ö"le saatler!nde muhtarın oradan geçerken kend!s!ne tuhaf ba-
kı#larından artık em!n olmu#tu. Kızını kurban edenler bunlardı,
!çler!nde akrabaları b!le vardı.
Ya o"ulları duysa, b!r! b!r del!l!k yapsa, ömür boyu !çer!de m! yat-

saydılar? Saatlerd!r odanın !ç!nde volta atarcasına dola#masının
neden! buydu. “B!r #ey yapmalı!” d!yordu kend!ne ama o b!r #ey
neyd!, b!lm!yordu.

B!r ha$a sonra bütün kanallarda aynı haber! !zled! ülken!n !nsan-
ları “C!nnet geç!ren b!r köylü e#!, kızı, torunu, köy muhtarı ve köy
muhtar heyet! azalarını öldürdükten sonra !nt!har ett!. Bölgeye
çok sayıda Jandarma sevk ed!ld!. %lçe Kaymakamı yaptı"ı açıkla-
mada çok yönlü !nceleme yaptıklarını !fade ett!”.

Ata#eh!r,  20.05.2019

Bir Turizmciden
Coronavirüs’ün 
Seyir Defteri

Güne Sönmez (118)

11 Mart’ta Nuruosman!ye’de !# yer!nde Türk!ye’dek! !lk korona
v!rüs hastasının %talya’dan yurda g!r!# yapan b!r Kapalıçar#ı esnafı
oldu"unu duydu"umuzda henüz bu bula#ıcı v!rüsün etk!ler!n!n
farkında de"!ld!k. Ç!n’den uçu#lar çoktan durmu#, tur!st!k cadde-
m!zde gün boyu dola#an, telefonlarından ba#ını kaldırmayan ka-
labalık ve gürültücü Ç!nl! tur!stler apar topar ülkeler!ne
dönmü#lerd!. Ger!de kalanlara herkes b!raz alaycı ve ku#kuyla ba-
kıyordu. Neredeyse vebalı muameles! görüyorlardı. Yo"un Ç!nl!-
ler’!n doldu"u ma"azalar ve özell!kle lokumcular !#ler!n!n
dü#tü"ünün farkına en erken varanlardı.

Hala dünyanın kalan kısmından H!nt’l!, Pak!stan’lı, Arap, Lat!n
Amer!ka’lı tur!stler gelmekteyd!. B!zler kı# dönem!ne g!r!yor ol-
maktan dolayı !#ler!n dü#mes!n! normal kar#ılıyor ve v!rüsün b!r
#ek!lde yıkıcı olmadan, b!ze u"ramadan g!dece"! g!b! saf b!r ha-
yale kapılıyorduk.

B!r müddet sonra %talya korkunç b!r travmayla sarsıldı. Kuzey
%talya’yı felç eden v!rüs canlar almaya ba#ladı"ında b!ze hala uzak
d!ye avunuyorduk. %talya önlemler dah!l!nde havayolu ula#ımını
uçu#lara kapattı"ında zaten b!ze %talyan mü#ter!ler!n b!r faydası
olmadı"ı yönünde ba#ka b!r avuntuya g!rd!k. 

Türk!ye, v!rüsün %ran’a yayılması !le v!rüsü en yakınında h!sset-
meye ba#ladı"ında hala b!zde tüm çarklar döndü"ü !ç!n !# kolu-
muzda yen! sezon planlamaları yapılmaya ba#ladı. Evet
koronav!rüs b!r m!ktar !# azalmasına yol açardı ama gem! tur!z-
m!n!n ba#layacak olması kayıpları azalttı"ı g!b! genel c!romuzu
arttırab!l!rd! b!le. V!rüs b!z!m !ç!n #u an espr!s! yapılan, kaf!yelere
uydurulan b!r #aka aracıydı. 

Sezonluk maa# görü#mes! çok ola"andı#ı geçmed!. Ma"aza çalı-
#anları !#verenlerle herkese uyan anla#malarını yaptı. %# yo"unlu-
"umuz azalmı#tı. Gelen #eh!r turlarında sayılar 2’ye, 1’e kadar
dü#tü. Yıllardır %stanbul oteller!yle çalı#an bu #eh!r turları bazı
günler h!çb!r mü#ter! bulamadı"ı !ç!n günlük tur b!le yapmıyor-
lardı. Türk!ye %ran sınırını kapattı ancak hala b!rçok !nsanın sınır
kapılarından kolayca ülken!n Güney ve Güneydo"u’suna geçt!"!
haberler!n! de duymaktaydık. 

11 Mart’tak! !lk vaka herkes!n suratına atılan b!r tokat g!b!yd!. %lk
tela#lı önlemler o zaman alındı. El dezenfeks!yonunun önem! or-
taya çıktı. Tokala#ma, sarılma, öpü#me ortadan kalktı. Ama !#!-
m!ze kalabalık toplu ula#ım araçlarıyla g!d!yor ve dönüyorduk.
V!rüse hala geç!p g!decek, havaların ısınmasıyla yok olacak b!r
üfürük g!b! bakıyorduk. %talya felakete g!d!yor, vakalar çı" g!b! bü-
yüyordu. “B!ze uzak canım, onların nüfusu ya#lı zaten“ d!yerek
sorunu kend!m!z!n dı#ına yerle#t!rm!#t!k. B!z! !dare edenler de o
kadar rahattı k!. B!zde vaka yoktu ya. Her#ey normald!. V!rüs b!r
türlü b!z!m sınırdan g!rem!yordu. Oysa k! sınırlarımız yıllardan
ber! b!r yumu#acık sünger g!b! k!m var k!m yok !çer!ye emm!#,
ülken!n popülasyonu allak bullak olmu#, Sur!ye’l! sorunu herkes!
b!r ba#ka toplumsal korkuya sürüklem!#t!..

13 Mart Cuma günü yıllık !zn!m!n b!r ha$asını geç!rmek !ç!n b!-
let!n! çok önceden aldı"ım THY !le çocuklarımı görmek üzere
Par!s’e g!tt!m. H!çb!r ola"andı#ılık yoktu uçu#ta. Fransa’da maske
ve el dezenfektanı bulunamadı"ı !ç!n çocuklarıma almı#tım ve
bende uçakta maskel!yd!m.. CDG haval!manı term!nal 1’de baga-
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jımı beklerken telefonum çaldı. Arayan a!abey"m Türk"ye’n"n 9
Avrupa ülkes"yle uçak uçu#larını yasakladı!ını haber ver"yor ve
ne yapaca!ımı soruyordu. $lk dü#ündü!üm hemen çocuklarımı
görmek ve özlem g"dermekt". Sonra durum de!erlend"rmes" ya-
pacaktım. Çocuklarımı görme heyecanıyla fazla umursamadım
da d"yeb"l"r"m..

Opera, St. Lazare garı c"varı "nsan traf"!" her zamank" g"b" yo-
!undu. Kafelerde, restoranlarda oturmu#, günlük hayatlarına nor-
mal b"r #ek"lde devam eden "nsanlar vardı. Herhang" b"r
anormall"k h"ssed"lm"yordu. O!lumla bulu#up kızımın yanına
g"tmek "ç"n gardan trene b"nerken de gar "ç"nde tren saat ve hat
numarası veren panoya bakıp ko#turan "nsan kalabalı!ı aynı esk"
yıllarda k" g"b"yd". Tren y"ne b"rb"r"n"n yüzüne bakmayan her
renk "nsanla doluydu. Cep telefonuna gömülmü#, kulaklıkların-
dan müz"k d"nleyen kend" hal"nde k"m"s" yorgun, k"m"s" yılgın bu
"nsanlar b"r an evvel g"decekler" yere ula#ma tela#ındaydı. Bu
trene ne zaman b"nsem hep aynı ruh hal"n" görmek ben" y"ne #a-
#ırtmı#tı. Kızımın ev"ne geld"k. Val"z açıldı. Özled"kler" ve "ste-
d"kler" b"rkaç çe#"t ülkeye özgü s"par"#ler" büyük b"r sev"nçle
aldılar. Yolculuktan, akrabalardan konu#uldu. Yeme!e çıktık. Her
geld"!"mde g"tt"!"m"z H"nt restoranında ak#am yeme!"m"z" yed"k.
Türk"ye’n"n Fransa’yı uçu# yasa!ı kapsamına aldı!ından h"ç bah-
setmed"k. $lk bulu#ma anının keyf"n" bu haberle bozmak "steme-
d"k. Zaten b"rkaç gün sonrada Fransa restoran, kafeterya, bar,
e!lence merkezler" g"b" "nsanların toplanab"lece!" alanları ka-
patma kararı aldı. Okullar kapatıldı. Cumartes" günü THY’n"n
Türk vatanda#ı tur"st ve ö!renc"ler" 17 Mart ak#amına kadar bo-
#altaca!ını, bu tar"hten "t"baren h"çb"r uçu#un olmayaca!ını, k"m-
sen"n ülkeye alınmayaca!ını duyduk. Ancak nereye ve ne #ek"lde
ba#vurulaca!ı hakkında h"ç b"r b"lg" yoktu. Aradı!ımız h"ç b"r "le-
t"#"m numarası cevap vermed"!" g"b" Türk"ye’den de THY mü#ter"
h"zmetler"ne ula#mak neredeyse "mkansız g"b"yd". B"r defasında
15 dk, b"r ba#ka sefer 20 dk denememe ra!men konu#ab"lmek
mümkün olmadı. THY Par"s of"sler" ha%a sonu kapalı oldu!un-
dan oralara u!rama #ansımız da yoktu. THY Par"s haval"manı
7/24 hattı, telesekreterle ba#ka b"r defa aramamızı defalarca tekrar
ed"yordu. $#" Pazartes"ye bırakıp Par"s’te küçük b"r tur attık. Her-
#ey sak"n görünüyordu. Hatta ben b"rkaç ay öncek" “Sarı Yelekl"-
ler”"n göster"ler"nde Par"s’te hayatın daha zor oldu!unu
b"ld"!"mden kend"m" #anslı saymaya b"le ba#lamı#tım. 

Pazar günü güne#l" güzel b"r Par"s günüydü. Türk usulü b"r kahv-
altı yaptık. Türk"ye Büyükelç"l"!"nde çalı#an b"r arkada#ımı ara-
dı!ımda asıl pan"k ba#ladı. Arkada#ım 17 Mart’ta yapılacak son
uçu#ların 15 Mart’a çek"ld"!"n" ve acele etmem gerekt"!"n" söyle-
d"!"nde val"z"m" toplayıp apar topar havaalanının yolunu tuttum
çocuklarımla, haval"manının ne halde olaca!ını, tela#ı, kalabalı!ı
dü#ünecek zaman yoktu. Ayın 13’ü Pazar günündeyd"k ve ö!le
üzer" harekete geçeb"lm"#t"k. Fakat korkulanın aks"ne THY desk-
ler" oldukça sak"nd" ve "y" b"r yönlend"rme vardı. Ö!leden sonra
Fransa’dak" Türk vatanda#larını, tur"st, ö!renc" k"m varsa almak
"ç"n hazır bekleyen 4 uçak vardı. Sıraya g"r"p b"let"m" de!"#t"rd"m
ve saat" en uygun uça!a b"neb"ld"m. Her#ey öyle çabuk oldu k".
Ben #a#kın, okulları "ç"n kalmak zorunda kalan kızım ve o!lum
#a#kın kucakla#tık. Onları ne kadar sevd"!"m" ve onlarla gurur
duydu!umu söylerken a!lamamak "ç"n zor tuttuk kend"m"z". Ve-
dala#tık. 

Uçakta toplam 36 yolcu vardı. THY dolmu# yapıyordu b"r nev".
Ço!u yolcu maskel"yd" ve $stanbul Haval"manında ne ya#anaca-
!ını b"lem"yorlardı. Uçu# ek"b"n"n de b"lg"s" yoktu. Yurtdı#ından
gelenlere 14 gün karant"nadan bahsed"l"yordu ama uygulamaya
henüz geç"lmem"#t". Uçakta b"r b"lg" formu doldurduk. K"#"sel b"l-
g"ler, ev adres", uçak koltuk no ve 14 gün evde b"reysel karant"na
yapma taahhütü "çeren b"r formdu. Bunu pasaport kontrolde po-
l"se tesl"m edecekt"k. $stanbul’a "n"nce h"çb"r sıkıntıyla kar#ıla#-
madan haval"manından çıktım ve "lk taks"yle kend"m" eve attım.
Döneb"lece!"me pek "ht"mal vermeyen e#"m hem mutlu hem he-
yecanlı ben" kar#ıladı. Zaten bu "k" gün boyunca her anı what-
sapp’tan payla#mı# ne yapab"lece!"m"z" sürekl" konu#mu#tuk. 

Bu andan "t"baren ben"m "ç"n karant"na ba#ladı. 14 gün boyunca
a"le hek"m" tarafından telefonla kontrol ed"ld"m. B"r sıkıntı olup
olmadı!ıyla "lg"l" ona b"lg" verd"m. &ükür herhang" b"r sıkıntım
olmadı ama o korku, ps"koloj"k baskı uyku düzen"m" çok etk"led".
$#yer"m"zde do!al olarak b"rçok "#letme g"b" kapanmı#tı. Ne
zaman açılab"lece!" "se muamma "d". “Evdekal” b"z"m "ç"n tam an-
lamıyla ba#lamı#tı. 

$lk düzenled"!"m günlük hayatımın rut"nler" oldu. Ak#am uyku
ve sabah uyanma saatler"me uymaya gayret ett"m. Ev"n tem"zl"k
ve mutfak düzen"n" aksatmadık. Yemek saatler" eve kapanmadan
öncek" süreçtek" g"b" aynı kaldı. Haf"f yemekler yemeye, az ekmek
tüketmeye özen gösterd"k. Ekme!"m"z" kend"m"z yaptık. Sevd"k-
ler"m"zle bol bol telefonla görü#tük. TV hayatımızdan çıkalı ne-
redeyse 2 yıl olmu#tu. Evdek" telev"zyonu artık sadece tozunu
alırken görüyordum. Ama b"lg"sayar, cep telefonu görsel eks"!"-
m"z" zaten fazlasıyla kapatıyordu. B"z"m en büyük #ansımız güzel
b"r terasımızın olmasıydı. E#"m"n yıllardan ber"d"r her b"r ç"çe!",
b"tk"y", a!acı özenle yet"#t"rd"!" ve h"ç bıkmadan baktı!ı bu
25m2’l"k alan b"z"m bahçem"z, ye#"l alanımız oldu. N"san güne-
#"n"n ısıttı!ı sabah saatler"nden ba#layıp ö!leden sonra güne#"n
yön de!"#t"rd"!" saatlere kadar bu terasta budama yaptık, toprak,
saksı de!"#t"rd"k, gübre ekled"k. Tem"zl"k yaptık. Yüzümüzde
güne# yanıkları olu#tu. Bodrum’da olsak ancak bu kadar yanab"-
l"rd"k d"ye gülü#tük. Çayımızı, kahvem"z" açık havada "çme key-
f"n" ya#adık. A#a!ımızdak" futbol sahasının sess"zl"!", "k"
tarafımızdak" okulların yanlızlı!ı, kar#ımızdak" parkın arasıra kö-
pekler"n" çıkaran "nsanlar har"c"ndek" mahmurlu!u demek $stan-
bul’u böyle de görecekm"#"z ded"rtt" b"ze. Bazen sess"zl"!"n güzel
bazende asap bozucu oldu!unu dü#ündük. Artık normal ya#an-
tımıza dönel"m, "sted"!"m"z g"b" yürüyel"m, alı#ver"# yapalım, ar-
kada#larla bulu#alım d"ye "ç geç"rd"k. Ama hep evde kaldık.
Hastanelerde ya#am sava#ı veren "nsanları, onları "y"le#t"rmek "ç"n
geces"n", gündüzüne katan vefakar sa!lık çalı#anlarını, doktorları
dü#ündük. Onlar "ç"n dua ett"k. Devlet"n uygulamalarını an ve an
tak"p ett"k. Alınan saçma kararlara ve o kararların "nsanları sok-
tu!u kötü sahnelere eyvah k" eyvah ded"k. Yurt dı#ındak" çocuk-
larımızla her ak#am görüntülü konu#tuk. Gündem" b"rl"kte tak"p
etmeye, b"rb"r"m"ze moral vermeye çalı#tık. 

Evdekal b"r aydan fazladır devam ed"yor. Önümüzü daha "y" gör-
mek "sterd"m. Ancak süreç sıkıntılı devam ed"yor ve ne zaman ne
#ek"lde sonlanacak bell" de!"l.



Sevgili Galatasaraylılar,

Sultani Dergisi’nin bu sayısında Yönetim Kurulu olarak
sizlere çok ba!ka konulardan bahsetmeyi planlıyorduk.
Ancak bildi"iniz gibi !artlar mart ayının ortalarından
itibaren çok de"i!ti.

Mart ayına çok güzel balamıtık.

• Çatı izolasyon i!leri sona yakla!mı!tı,
• 8 motorundan 2’si çalı!an havalandırma sistemimiz
için ke!if ve maliyet çalı!ması yapılarak ihalesi bitirilmi!ti,
• Galatasaraylı Genç Dönemlerle, Cemiyetimizin eski
ba!kanlarından sevgili Polat Bengiserp’in öncülü"ünde,
Galatasaraylılar Derne"inin organizasyonunda bir kah-
valtıda bulu!arak Vakfımızı anlatmı!tık,
• Bursa Derne"imizin yemekli toplantısına davetli
olarak katılarak Vakı#a ilgili güncel bilgileri aktarıp,
görü! alı!veri!inde bulunmu!tuk,
• Oda tefri!i ba"ı!ında bulunanların isimlerinin yazılı
oldu"u plaketleri oda kapılarına nihayet asmı!tık.

Tüm dünyanın ya!adı"ı bu ola"anüstü, zor ve çok sıkıntılı
süreci en az yara alarak atlatmak bu dönemde en öncelikli
hede$miz oldu. Kurum müdürümüzün hem akademik
hem profesyonel kariyerini, sa"lık sektöründe yapmı! 
olması, bu süreçte bizim için önemli bir avantaj olmu!,
gerekli tedbirlerin ivedilikle alınıp disiplinli bir !ekilde
uygulanması sa"lanmı!tır.

Türkiye’de vakalar daha younlamadan 
Kurumumuzda almaya baladıımız tedbirleri
kısaca özetlemek isteriz:

1- %lk etapta, kuruma giri! çıkı!ları tamamen yasakladık.
2- Sakinlerimizi izole ettik. Sosyal mesafe kuralını katı
bir !ekilde uygulayarak, tedbir amaçlı karantina katı
hazırladık ve karantina katını uygun malzemelerle donat-
tık. Beslenmelerine önem verdik.
3- Çalı!anlarımızın hijyen kurallarına disiplinli bir !ek-
ilde uymalarını sa"lamak ve pandemi konusunda bil-
inçlenmeleri amacıyla kurum doktorumuz e"itim verdi. 
4- Sakinlerimizle temas halinde olan sa"lık çalı!an-

larımız için yurtta özel bir kat ayırdık. Bu sürecin sonuna
kadar yurtta kalacaklar. Çalı!ma motivasyonlarını artırıcı
tedbirler alınmı! olup, bu süreç sonuna kadar da devam
edecektir. Beslenmelerine özen gösterilmektedir.
5- Sakinlerimizle teması olmayanlar da temin 
etti"imiz özel servisle, toplu ta!ıma araçlarını kullan-
madan evlerine gidip gelmektedirler.
6- Bakırköy %lçe Sa"lık Müdürlü"ünü zor da olsa ikna
ettik ve Yurdumuza bir ekip göndererek Kurum
Müdürümüz dahil tüm çalı!anlara ve sakinlerimize
Covid-19 testi yapmalarını sa"ladık. Sevinerek söyleyebil-
iriz ki sonuçlar uygulamalarımızın do"ru oldu"unu
göstermektedir.

Biz Vakıf olarak sorumluluumuzun 
bilincindeyiz ve çalıanlarımızla beraber 
bu süreci baarılı bir ekilde atlatmanın
çabasındayız.

%!lerimizi askıya almak, durdurmak bir yana, tüm zorluk-
lara ra"men daha yo"un bir !ekilde çalı!mak zorunda
kaldı"ımız bu dönemde gerek bireysel, gerek kurumsal
olarak bizleri arayarak desteklerini esirgemeyen ba!ta
Dernek Ba!kanımız Fidel Berber olmak üzere, tüm
Galatasaraylılara çok te!ekkür ederiz. Dayanı!manız bize
güç verdi. 

Son olarak mayıs ayında yapmamız gereken Vakfımızın
Ola"an Genel Kurulu, Vakı#ar Genel Müdürlü"ünün
09.04.2020 tarihli yazısı ile 01.07.2020 tarihine kadar 
ertelenmi!tir.

Bu vesile ile tüm Galatasaray camiasına, halkımıza ve
dünyaya sa"lık ve esenlik diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Galatasaraylılar Yardımla!ma Vakfı 
Yönetim Kurulu Ba!kanı 
Betül Pasinler

Dayanımanız 
bize güç verdi. 

Betül Pasinler (108)  
Galatasaraylılar Yardımlama Vakfı 
Yönetim Kurulu Bakanı
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Nurten Yalçın Erüs (GSL, 125) ilk romanı !air, Edip, Dürüst
Tüccar Leon Bahar’ı Takdimimdir ile gerçek bir kahraman ve
olay üzerinden okuru 1940’lar Türkiye’sine götürüyor. Varlık
Vergisi ma"duru Leon Bahar’ın sürgün hayatını anlatan
kitap, bugün ya#ananları daha iyi anlamamıza katkı
sunacak, hatırlanmaya de"er siyasi, ekonomik ve toplumsal
notlar barındırıyor. 

Bundan 77 yıl önce, 11 Kasım 1942’de TBMM’de oylanan bir
kanun, Türk siyasi tarihinin en çok tartı#ılan yasalarından
biri olarak kayıtlara geçti. Varlık Vergisi a"ırlıklı olarak
gayrimüslimlere uygulandı. Ödeyemeyenler, Do"u’ya çalı#ma
kamplarına sürgüne gönderildi. Gidenlerin tamamı
gayrimüslimdi. Tespit, tahsilat ve uygulama süreçleriyle vergi
hukuku kurallarını, vergilendirme tekniklerini ihlal etti"i
yıllar içinde hemen tüm çevrelerce kabul edildi. 

Vergi’nin 77. yılında konuyla ilgili ilginç bir kitap Kırmızı
Kedi aracılı"ıyla okurla bulu#tu. Gazeteci ve ileti#im stratejisti

Nurten Yalçın Erüs’ün vergi
ma"duru Leon Bahar’dan
intikal eden, mektup ve
dilekçelerden olu#an özel
ar#ivden yararlanarak
yazdı"ı !air, Edip, Dürüst
Tüccar Leon Bahar’ı
Takdimimdir adlı biyogra$k
roman, kısa sürede ikinci
baskısını yaptı. 

Nurten Yalçın Erüs ile
kitabı üzerine konu#tuk. 

SMGE KAPLAN — K!tap "stanbul’da ba#lıyor, Leon !le
b!rl!kte Anadolu’yu da gez!yor… A#kale, S!vr!h!sar…
1940’ların Türk!ye’s!ne da!r hang! kareler var arka
planda?

NURTEN YALÇIN ERÜS — Evet N!"anta"ı !le ba"lıyor.
Harb!ye, Em!nönü, Sultanhamam, Pera derken Bebek’e
uzanıyor. 1940’lı yılların #stanbul’u, Haydarpa"a’dan
Fındıklıyan Han’a, #stanbul’u güzelle"t!ren tar!h! b!nalar
ve hatıralar. Kahramanımla b!rl!kte A"kale, S!vr!h!sar’a
g!d!yoruz. Y!ne Leon’un hatıralarında Ankara’yı,
Adapazarı’nı dola"ıyoruz; roman kurgusu !ç!nde Sa!nt
Petersburg’dan Par!s’e, Bordeaux’dan Mars!lya’ya Avrupa
"eh!rler!n! z!yaret ed!yoruz. Haz!ran 1943’te #stanbul’da
ya"anan t!füs salgını, hemen pe"!nden Adapazarı’nda
yüzlerce !nsanın ölümüne neden olan deprem… Sonra
Temmuz 1943’te #stanbulluların yüre$!n! a$zına get!ren
yen! b!r deprem… K!tabın tamamı, vatanda" Leon’un
devlet nezd!ndek! adalet arayı"ını anlatıyor. Bugünden
uzak b!r gündem de$!l yan!... Pandem! neden!yle evlere
kapandı$ımız bugünlerde, bundan 75-80 yıl önce de b!r
salgın ya"adı$ımızı, herkes!n b!rb!r!ne “evde kal” ça$rısı
yaptı$ını, sık sık depremlerle sarsıldı$ımızı, s!yaset!n d!n
ve m!ll!yetç!l!k arasında sıkı"tı$ını, basının objekt!f
olmadı$ını, adalet ve hukuk s!stem!n!n yaralı oldu$unu
görüyoruz. 

SK — Leon Bahar’ı Takd!m!md!r’de Varlık Verg!s!’n!
konu ed!n!yorsunuz ve b!yograf!k roman olarak kaleme
aldınız. Leon Bahar k!md!r?

NYE — Leon Bahar, Ankaralı; çok küçük ya"ta babasını
kaybetm!", çok karde"l! b!r a!len!n çocu$u olarak hayata
atılıyor. Babası ölünce okula devam edem!yor, ortaokulu
terk ed!yor ve a$abey! V!tal!’n!n yanında, tuhaf!ye !"!nde
çalı"maya ba"lıyor. Aklı hep #stanbul’da. A$abey!nden

air, Edip, Dürüst Tüccar 
Leon Bahar’ı Takdimimdir üzerine 

Nurten Yalçın Erüs ile söylei.

Simge Kaplan (127)
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müsaade !st!yor ve "stanbul’a, akrabalarının yanına g!d!yor. B!r
matbaada !#e ba#lıyor. B!r yandan çalı#ıyor b!r yandan da k!taplara
merak salıyor. Kend! kend!ne Fransızca ö$ren!yor, kazandı$ı parayla
keman kursuna g!d!yor, keman çalmayı ö$ren!yor. 30’lu ya#larına
geld!$!nde artık hayatını "stanbul Sultanhamam’da gömlek, pardösü ve
çorap toptancılı$ı yaparak kazanan genç b!r müte#ebb!s Leon Bahar. 

SK — Nasıl b!r ya"antısı var? Varlıklı mı? Ne kadar verg! gel!yor?

NYE — Hayatı seven, ya#amayı seven, h!çb!r gayr!menkulü olmadan
kazandı$ını !#!ne ve ev!ne harcayan b!r tüccar Leon. "stanbul’un !y!
a!leler!nden b!r!n!n, Gar!hler!n kızıyla evlen!yor. Önce Tamar, sonra
Suzan adlı !k! kız evlatları oluyor. "k!nc! Dünya Sava#ı yılları... 15 aylık
zorunlu askerl!k, hemen ardından da Varlık Verg!s! !le hayatının seyr!
de$!#!yor. Askere alındı$ında 36, verg! geld!$!nde 38 ya#ında. Varlık
!le b!rl!kte kend!s!ne kazancının katbekat üstünde b!r verg! gel!yor, tam
120 b!n l!ra. Ödeyem!yor ve yakla#ık !k! ay !ç!nde sürgüne, A#kale’ye
g!d!yor. Oradan da S!vr!h!sar’a. 

SK — Romanda aynı zamanda Leon’un sürgünden yazdı#ı mektup
ve d!lekçeler var. O dönemden kalan çok c!dd! b!r ar"!v olsa gerek…

NYE — Leon Bahar’dan e#! Jenny’ye, Jenny’den de büyük kızları Tamar
Bahar’a devreden, Tamar Bahar’ın da bana tesl!m ett!$! b!r a!le ar#!v!...
Gazetec!l!k yaptı$ım yıllarda !# adamı Üzey!r Gar!h kuz!n!n e#! olan
Leon’dan kalan b!r d!lekçe verd! bana. "lk makaleler!m! o d!lekçeden
yola çıkarak yazdım. Sonrasında Leon’un kızı Tamar Bahar !le tanı#tım,
o da bana bu küll!yatı emanet ett!. Özel mektupların tamamı Fransızca,
d!lekçeler Türkçe. Leon’un bütün b!r hayatı boyunca ama en çok da
A#kale’ye g!tt!kten sonra sürgünden yolladı$ı mektuplar en büyük
bölümünü olu#turuyor ar#!v!n. Sadece sürgünden yazılmı# mektuplar
da de$!l; Leon’un n!#anlılıktan !t!baren, daha !# hayatında yen! yen! yer
tuttu$u günlerde, Anadolu’ya mal satmak !ç!n yollarda, trenlerde
yazdı$ı mektuplar da var. 

SK — Leon Bahar ödeyemeyece#!n! anladı#ında ne yapıyor? $t!raz
!ç!n neler yapıyor?

NYE — "#!n maalesef en sıkıntılı tara%arından b!r! de bu. Yasa, !t!raza
müsaade etm!yor. "t!raz hakları yok. Leon verg! çıktıktan sonra büyük
b!r #a#kınlık ve hayal kırıklı$ı ya#ıyor; aynı zamanda çok sa$lam b!r
Cumhur!yet çocu$u, Atatürk Cumhur!yet!’ne adeta tutkuyla ba$lı.
Hukuk düzen!nde böyle b!r hatanın b!r yerden muhakkak dönece$!ne
da!r umudunu h!ç y!t!rm!yor. Devlet büyükler!ne d!lekçe üzer!ne
d!lekçe yazıyor. G!tmeden, g!tt!kten sonra durmadan yazıyor. B!r de
yazıya a#ırı merakı var, Türkçes! çok kuvvetl!. Dönem!n en gözde
gazetec!ler!nden Ahmet Em!n Yalman’a yazdı$ı kapsamlı b!r mektup
da var k!tapta. Bütün bu belgeler, döneme ı#ık tutan !lk ve tek kapsamlı
k!#!sel ar#!v n!tel!$!nde. 

Jenny Garih Baha

Leon Bahar

69
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Kısaca varlık
vergisi.

!kinci Dünya Sava"ı’nın
dünyayı kasıp kavurdu#u
günler. Türkiye sava"a
girmemek için diplomasi sava"ı
veriyor. Artan kamu
harcamaları ve olası bir sava"a
girme durumu da dikkate
alınarak devlete kaynak
yaratma ihtiyacı kar"ısında,
Varlık Vergisi Kanunu Meclis’te
kabul ediliyor. 

Varlık Vergisi Kanunu, 
11 Kasım’da TBMM’de kabul
ediliyor. Vergi, çok büyük
a#ırlıkla azınlık vatanda"lara
uygulanıyor; tespit, tahsilat ve
uygulama süreçleriyle, vergi
hukuku kurallarını,
vergilendirme tekniklerini ihlal
etti#i, yıllar içinde hemen
hemen tüm çevrelerce kabul
edilen bu vergi nedeniyle
borcunu ödeyemeyen 1200
mükellef, çalı"ma kamplarına,
sürgüne yollanıyor. 

Bugün özlem duydu#umuz
toplumsal barı", çe"itlilik,
kapsayıcılık gibi pek çok
idealin önüne set çekmi"
adaletsiz bir uygulama. 

SÖYLE—NURTEN YALÇIN ERÜS 

Leon Bahar, Jenny Garih Bahar ve kızları Tamar. 
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SK — !lk k"tabınız, oldukça da "lg"yle kar#ılandı. Ne h"ssed"yorsunuz? 

NYE — Bu k!tap ben!m !ç!n b!r !ç huzur ves!les! oldu d!yeb!l!r!m.
Varlık Verg!s! g!b! acı ve karanlık b!r dönemle yüzle"mekten
korkmadan, umuda ve !nsana da!r, b!rl!kte ya"ama umuduna da!r not
dü"eb!lm!" olmanın huzuru d!yeb!l!r!m. Leon, müth!" b!r hat!p,
müth!" b!r aydın. Haksızlı#ı d!le get!rmekten vazgeçmeyen, ama
ba#ırmadan anlatan, umudu d!r! tutan, bu topraklardan ba"ka vatan
b!lmeyen b!r yurtsever. Hayatı boyunca sadece "a!r, ed!p olmak
!stem!" ne yazık k! tüccar olmu", üstüne üstlük sırf tüccardır d!ye
ba"ına gelmeyen kalmamı"… Onun yazdıklarını duyurarak, gerçek
vatanseverl!#!n parayla, d!nle, ırkla de#!l yürekle oldu#unu
hatırlatarak, geç de olsa ona hakkını tesl!m edeb!ld!#!m!z !ç!n çok
huzurluyum. Onun "!!r d!l!n!, edeb! yönünü ve bu memleket!n has
evladı oldu#unu ortaya koyan b!r k!taba !mza atmanın mutlulu#u
!ç!ndey!m. 

SK — El"n"zde belgeler, özel b"r ar#"v vardı ve h"kaye Leon’un
h"kayes"yd". B"yograf"k roman olarak yazdı$ınız bu eserde
kend"n"zden neler kattınız? 

NYE — Tar!h! b!r olayı yazmak çok netamel!. Zorluklarını b!ld!#!m
!ç!n bu k!tabı yazmak !ç!n tam 16 yıl bekled!m. Belgeler genç ve
heyecanlı b!r gazetec!yken el!me geçt!. Bekled!m. Türk!ye’y!, dünyayı
ve azınlık meseles!n! çok yönlü olarak anlamak !ç!n okudum,
ara"tırdım. Olgunla"mayı bekled!m belk! de. Edeb!yata öteden bu
yana !lg!m var, ayrıca tüm kar!yer!m boyunca hayatımı yazarak
kazandım. Dolayısıyla kel!meler!m! hazırlamı"tım bu roman !ç!n.
H!kayen!n kurgu kısımlarının tamamında benden !zler var, aks! nasıl
olurdu b!lm!yorum. 

SK — Mektep’ten "zler var mı mesela?

NYE — Olmaz mı? K!tap aynı zamanda b!r dostluk k!tabı.
Galatasaray’da, yatakhanede 8 yılım geçmem!" olsaydı, karde"
b!ld!#!m dostlarımı Galatasaray’da tanımasaydım Leon !le sürgün
arkada"ı Hımayak’ın dostlu#unu bu kadar h!ssedeb!l!r, yazab!l!r
m!yd!m b!lm!yorum… K!tapta bazı cümleler var, onlar sınıf
arkada"larımın kolaylıkla yakaladı#ı, tanıdık cümleler… “Para tren
ben !stasyon” d!yor b!r yerde kahramanımız… Bu sözün sah!b!
10’uncu sını$a matemat!k hocamız olan Kam!l Hoca. Ya da Orhan
Vel!’den b!r "!!r okuyor Leon. Seçt!#!m "!!r 6’ıncı sını$a Türkçe
ö#retmen!m!z Mükerrem Hoca’nın b!ze ezberlett!#!
“Anlatamıyorum” adlı "!!r. Ezberled!#!m !lk "!!r. %!!re da!r !zled!#!m
!lk performans da Tevf!k F!kret’te, Mü"f!k Kenter’!n “B!r Gar!p Orhan
Vel!” tems!l!. Yatakhanede ya da sını$a d!l!m!ze yapı"mı",
mezun!yetten 25 yıl sonra b!le sofralarımızda "akalarımızda
ya"attı#ımız Mektep men"e!l! sözler, olaylar, üzer!nde saatlerce
konu"tu#umuz der!n mevzular… Heps! yansıdı elbette k!taba. 

Nurten Yalçın Erüs kimdir?

1975’te Görele’de do#du. Galatasaray Lisesi’nin (125)
ardından Galatasaray Üniversitesi &ktisat Fakültesi’ni
bitirdi. Yüksek lisansını Paris I Sorbonne
Üniversitesi’nde &nsan Kaynakları ve Sosyal Politikalar
Ekonomisi alanında yaptı. Cumhuriyet’te ba"ladı#ı
ekonomi gazetecili#ini, Milliyet Dergi Grubu ve
ardından Ak"am Yayın Grubu’nda sürdürdü. 
2002 yılında Columbia Üniversitesi Gazetecilik
Okulu’nda “'nans gazetecili#i serti'ka programı”nı
bitirdi. 2007 yılında halkla ili"kiler sektörüne adım attı.
Hâlen kitap çalı"malarının yanı sıra kurum ve
kurulu"lara ileti"im stratejisi ve içeri#i hizmetleri
sunmaya devam ediyor. Fransızca ve &ngilizce bilen
Nurten Yalçın Erüs, evli ve bir çocuk annesi.



Son Mektup

Bu sonuncusu olacak
Mektuplarımın sana.
Sileceksin gözlerinden hayalimi.
Sonsuzda bulu!mak isteyeceksin belki,
Belki, sararmı!,
Nasır tutmu! ellerimi özleyecek
Ellerin.
Tıpkı taburcu hastalar gibi.
Susayacaksın insanlara.
Gözlerinde bir ümit belirecek,
Mektup yazmak isteyeceksin.
Ama benim adresim
Göçebe ku!larınki gibi.
Cevap da alamayacaksın ki.
Bekleyeceksin...
Lekesiz anılarını ya!ayacaksın
Yeni ba!tan.

Belki de
Unutacaksın her !eyi

V. Aykut ERGL

Galatasaray Derg"s" (1960)

Fotoraf “Mektep’te Bir Gün” kitabından alınmıtır.
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Peçeteler bo! kalmalı,
Kimsenin anlayamayaca"ı !iirlerle dolaca"ına,
Kuru kalmalı,
Kar!ılıksız sevgiye akan ya!larla ıslanaca"ına
Ve katlı kalmalı,
Bu hayat gibi buru! buru! olaca"ına…

Erdinç Çetinçelik (120) 
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K A Y B E T T  K L E R  M  Z

01.01.2020 – 20.05.2020

TEVF!K GÜRMEN : 107 devresi
HALUK A. SEZG!N : 1954 yılı mezunu

NEJAT HÜRBA" : 1950 yılı mezunu
MEVA ÜSKÜDARLI : 111 devresi

UMUT GÖKER : 123 devresi
NECMETT!N GÖKÇE : 1941yılı mezunu

NAH!T KÜÇÜK : 1951 yılı mezunu
GÜZ!N S!MLA ORAN : 131 devresi         

"EVK! PEK!N : 1956 yılı mezunu
YURTSEVER HÜRBA" : 1954 yılı mezunu

AL! KAPTAN KAPTANO#LU : 1952 yılı mezunu
BARAN ÇA#A : 1953 yılı mezunu

A .HAYR! EBUSSUUTO#LU : 1950 yılı mezunu
ONUR SAYKAN : 1962 yılı mezunu

ADNAN KANATLI : 103 devresi  
HALUK HACALO#LU : 105 devresi       

ORHAN GÜRSOY: 1955 yılı mezunu
YENER SEL!MO#LU: 1949 yılı mezunu

LEVENT ÜNSAL : 118 devresi 
TUFAN YUNUS BENER : 1960 yılı mezunu

KEREM ÖZER : 121 devresi          
OKTAY SUNATA : 1961 yılı mezunu

NAZM! TANJU TÜREGÜN : 1962 yılı mezunu
YÜKSEL !ZZET BA"ER : 1953 yılı mezunu

MET!N OLGAÇ : 1957 yılı mezunu
MUSTAFA O#UZ SATO#LU : 149 devresi        

TURHAN FIRAT : 1957 yılı mezunu
RAUF AKÜN : 1943 yılı mezunu

SELÇUK M. GÜRBÜZ : 1964 yılı mezunu
B!LG!N ARAL : 1954 yılı mezunu

AYKUT AKINCILAR : 1959 yılı mezunu
AYKUT VAH!T ERG!L : 1959 yılı mezunu

ALGUN ÖDÜKLÜO#LU : 1961 yılı mezunu
MEHMET SURUR! ÖZKILIÇ : 107 devresi         

NEJAT "AH!N KAÇEL : 1962 yılı mezunu
BÜLENT SERDAR AKMAN : 107 devresi 

SAVA" MANÇO : 1961 yılı mezunu
OSMAN YÜCESAN : 1947 yılı mezun

YÜKSEL TOKSOY : 1957 yılı mezunu
HANDAN ÖZTOP : 112 devresi
SEM!H GÜNEKEN : 1950 yılı mezunu

EM!N DARENDEL!LER : 106 devresi
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Sururi Özkılıç anısına…

387 Sururi Özkılıç

K!lolu vücudu onun hızlı adımlarla okul !ç!nde oradan oraya ko"u"turmasına engel de#!ld!.
Hep hareket hal!ndeyd!. Boynundan h!ç eks!k etmed!#!, onun ayrılmaz parçası olan foto#raf
mak!nes! !le her "ey! kaydeder, adeta hep!m!z! ve b!z!mle !lg!l! olan her "ey! gelece#e ta"ımak
!sterd!. 

K!losu spor yapmasına da engel de#!ld!. Grand Court’da b!rçok foto#rafını b!l!r!z. 
Dolgun dudakları, hep!m!ze sürekl! sarılıp yanaklarımızdan doya doya öpmes!ne katkı sa#-
lardı. 
Sevg! dolu !d!. Sürekl! gülümseyen yüzü !le h!çb!r!m!ze ayrıcalık yapmazdı. Ne"e ve e#lence
merkez! !d!. Aramızda en fazla h!kayes! olan zeng!nl!#e sah!pt!. 
Tam da b!r Galatasaraylıya yakı"an b!ç!mde okulu 11 senede b!t!rd!.
B!r tıp adamı olarak, o kend!n! sadece arkada"larına de#!l tüm !nsanlara adadı. 
Sadece edece#! yem!nle de#!l, sah!p oldu#u üstün erdemlerle h!zmet ett!.
$çtend!, adanmı"tı... “Sen!n !ç!n her zaman.” Bu cümle h!çb!r zaman sözde de#!ld!.
G!r!"!mc! !d!. Sürekl! yen! projeler gel!"t!rme pe"!ndeyd!.
Bonkördü. Kar"ısındak!n!n !mkânına göre davranırdı.
Babacandı. Her katmandan herkes !le çok yakın oldu.
H!zmet verd!#! ortamlar onun âdeta ev!, hastaları m!saf!rler! !d!.
Her zaman olumlu dü"ünür ve davranırdı. Hastalarına sadece "!fa de#!l aynı zamanda moral
kayna#ı !d!. “Bomba g!b!y!m!” hep!m!z !ç!n b!r ders n!tel!#!ndeyd!.
Esk! objeler! sever, b!r!kt!r!rd!. Koleks!yonerd!. Ama en öneml! koleks!yonu kend!n!/ken-
d!ne sıkı sıkıya ba#lamı"/ba#lanmı" arkada"ları ve dostları !d!...
Hep !y!l!kle anılacak.

I"ıklarda uyusun.

Sait Mısırlıolu (106)

“Sonra anlayacaksınız yıllıktak! foto#ra%arınızın ve s!z!n !ç!n yazılanların kıymet!n!.” de-
m!"t! Mehmet Öner, edeb!yat hocamız...

Gerçekten son yıllarda anlamaya ba"ladım ne demek !sted!#!n!... Yıllık sayfalarını sürekl! ka-
rı"tırıp, !ç!ndek! yazıları defalarca okuyup, foto#ra%ara kana kana baktıktan sonra.  

Bazen o günlere ger! dönüyor, bazen bugün !le kar"ıla"tırma yapıyor !nsan. K!m neym!",
k!m ne olmu"... Genell!kle o günün k!"!l!kler!, h!kayeler! bugüne tıpatıp uyuyor. Çok ender
olarak de#!"!kl!klere rastlanab!l!yor.

Ancak yıllıkta s!z! k!m!n yazdı#ı, ne kadar gözlem ve hayal gücü oldu#u, gerçekl!#! öneml!. 
O günler!n gırgır "amata anlayı"ı !le yazılmı" olan, sevg!l! “TONTON”un yıllık yazısını ben
tekrar kaleme alıyorum.

KAYBETTKLERMZ



Sevgili Sururi

Dr. Sevim Ulakolu (stanbul Tıp Fakültesi 81 mezunu) 

Sevg!l! Surur!,

Ke"ke sen!, sens!zl!#! !fade etmek !ç!n yeterl! sözcükler olsaydı. Kalb!n!n
büyüklü#ünü anlatacak b!r kel!me dah! oldu#unu sanmıyorum. Daha üç
gün önce konu"mu"tuk, her zamank! enerj!nle “Bomba g!b!y!m! D!ya-
l!zden çıktım, hastalarıma g!d!yorum kuzucum.” ded!n.  $"te sen böyle
b!r ruhtun, öncel!#! her zaman ba"kalarının mutlulu#u olan b!r melekt!n.
Evet, melekt!n. Varlı#ını b!ld!#!m!z ama göremed!#!m!z kanatlarınla
uçtun g!tt!n aramızdan. Oysa b!rkaç gün sonra do#um gününü kutlaya-
caktık b!z.

45 yıl önce tıp fakültes!nde tanıdı#ım Surur! h!ç de#!"med!. Hep aynı
koca yürekle sevd!n, çok k!bar, çok cent!lmend!n. B!z!m sınıfın kızlarının
yer! çok ba"kaydı sende. Dostların ve hastaların sen!n sevg!l!nd!, hesapsız
severd!n. Sadece hasta muayene ederken k!l!tled!#!n o kapıdan !çer!
bakan herkes, o gülen yüzündek! "e%atle kar"ıla"aca#ını b!l!rd!. 

K!mlerle kar"ıla"madım k! sen! z!yaret ett!#!mde? Be" dak!ka sen! göre-
y!m d!ye geld!#!mde, odanda b!r araya gelen dostlarınla sohbet sohbet!
açar, sen!n benzers!z muhabbet!nle zaman su g!b! akıp g!derd!. N!"an-
ta"ı’nda, Beyo#lu’nda sen! görenler!n yüzler!ndek! !fadeden payını alırdı,
sen!nle beraber yürüyen. Fer!köy’de b!r !k! saatl!#!ne d!ye g!tt!#!m!z b!t
pazarını dola"amazdık b!r günde; her tezgâhta muhabbetten, !kramdan.

B!r müzeden farkı olmayan ev!n!n her kö"es!nde tar!hten b!r parça bu-
lanab!l!rd!. Yıllar !ç!nde topladı#ın, mütevaz!ce serg!led!#!n küçük yad!-
gârlar, tıpkı ed!nd!#!n sayısız dostların g!b! de#erl!yd! sen!n !ç!n.
Heps!n!n b!r h!kayes!, özel b!r de#er! vardı. Alırken büyük key!f ya"adı#ın
o e"yaları hed!ye vermey! de çok severd!n. K!m!n neden ho"lanaca#ını
da o kadar !y! b!l!rd!n k!. Ortak dostlarımızla bulu"urduk zaman zaman.
M!saf!rl!#e g!tt!#!n evdek! tüm kadınlara (ben! arar “k!mler var” d!ye
tüyo alırdın) hang! ya"ta olursa olsun tüm zarafet!nle b!r hed!yeyle ge-
l!rd!n. 

B!l!yorum bundan sonra dostlarla b!r araya geld!#!m!zde sen! konu"aca-
#ımızı, ba"ka "eylerden konu"sak da sözün dönüp dola"ıp sana gelece-
#!n!, her kadeh!n sana kalkaca#ını, sen!n eks!kl!#!n! der!nden
h!ssedece#!m!z!. Sadece b!z de#!l,
sen! tanıma "ansına sah!p olmu"
çocuklarımız da hep senden bah-
sedecek, bu b!r!c!k dostumuzun
ömrü, onu sevg!yle ananların sa-
yısı kadar sonsuz olacak. Herkese
verecek kadar sevg!yle dopdolu
olan o tar!fs!z kalb!n tarafından se-
v!lmek, b!zler !ç!n de#er! ölçüle-
mez b!r arma#andı. B!ze kattı#ın
her "ey !ç!n te"ekkür eder!z.

Ho"ça kal dostum, güzel !nsan.
Sen! çok ama çok özleyece#!z.

O bizim tontonumuz...

Erbu Keskin (106)

&!md! buruk b!r özlemle baktı#ımız Mekteb’e a!t s!yah
beyaz foto#ra'arımızı o çekm!"t!. O olmasa Grand-Co-
ur’da kalen!n !ç!nde çek!lm!" b!r foto#rafımız olmayacaktı
mesela...

Tıp fakültes!ne b!rl!kte ba"ladık, kısa sürede herkesle ta-
nı"tı ve b!ze oldu#u g!b! onlara da kend!s!n! çok sevd!rd!.
Galatasaraylı oldu#umu ö#renen her sınıf arkada"ımın
“Aaa, Surur!’n!n okulu!” demes!ne alı"mı"tım. “G!tane d!ye
b!r s!gara verd! geçen gün, c!#erler!m! mahvett!.” d!ye "!-
kayet ederlerd!.“B!z! arabasıyla bıraktı kar"ıya... o fak!r res-
samın "arkısı çalıyordu, sözler!n! tercüme ett!.” derlerd!...
Üç yüz k!"!l!k sını(a onun Anadol arabasındak! kasetten
La bohème’! d!nlemem!", onun sohbet!n!n keyf!ne varma-
mı" sınıf arkada"ı kalmamı"tı neredeyse. “O arabayı foto#-
raf çekerek kazandı#ı parayla aldı.” derd!m; !nanmazlardı.

Ö#renc!yken ba"ladı Mektepl!ler!n sa#lık sorunlarıyla !l-
g!lenmeye. Sürekl! kl!n!kler!n kor!dorlarında ko"u"tu-
rurdu, Mektepl! b!r ab!y! veya yakınını b!r hocaya
göstereb!lmek !ç!n...Mezun olduktan sonra da sadece
kend! uzmanlık alanı olan F!z!k Tedav!’de de#!l, her sa#lık
sorununda hep ona ba"vurdu Galatasaraylılar.

H!ç k!mseye hayır demed!. Hep derman oldu.
B!r gün önce b!le hasta bakıyordu. BOMBA g!b!yd!.  
Sonra uçtu g!tt!...

Mekteb! Sultan!’den, Mekteb! Tıbb!ye’den ve hep!m!z!n ha-
yatlarından "ahane b!r adam geçt!.
Arkasında uzun süre hatırlanacak güzell!kler bıraktı.

$y! k! vardın be tonton arkada"ımız!
Sen! çok özleyece#!z...
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Bir Farklı Galatasaraylı

Levent Dönmez (108)

Sevg!l! Aykut A"abey’! Galatasaray’ın çe#!tl! toplantılarında kürsüde, d!van
kurullarında görürdüm. Tanı#mamız; o, Galatasaraylılar Derne"! D!van
Kurulu Ba#kanlı"ına aday oldu"unda oldu. Bana da o dönem !ç!n ba#kan
yardımcılı"ı öner!lm!#t!. $lk kar#ıla#mamızda, D!van Kurulu Yazmanı ola-
rak k!m! önerece"!m! sordu. Ben de tecrübes!ne güvend!"!m Nur Türkay’ı
önerd!m. Derhâl kabul ett!. O gün yapılacak görev!n zevkl! ama zor olaca-
"ını h!ssettt!m çünkü anlattı"ı kadarıyla Aykut A"abey çok faal b!r!s!yd!;
avukatlık yapıyor, ba#ka dernek ve vakı%arda görev alıyor; sık sık #eh!r dı-
#ına g!d!yordu. Zaten sonraları D!van toplantısı yapaca"ımız günler! sap-
tamak hep güç oldu.

Toplantılarda konu#macı seçmekte pek güçlük çekmezd!k. Galatasaray ve
Türk!ye meseleler! konusunda görü#ler!m!z benze#!rd!. Konu#macı olarak
tekl!f götürdü"ümüz k!#!ler seve seve kabul ederd!. B!r !k! toplantıya rahat-
sızlı"ı neden!yle katılamadı; toplantıları ben!m yönetmem gerekt!; ya#adı-
"ım heyecanı unutamıyorum.

Aykut A"abey çok farklı b!r Galatasaraylıydı. Pek b!z!m Galatasaraylı ka-
lıplarına uymayan b!r!s!yd!. Sevecenl!"!, tontonlu"u, k!msen!n kalb!n! kır-
mama çabası hep!m!z! çok #a#ırtıyordu. Çalı#tı"ı herkese çok güven!yordu.
Ba#ına bazı tatsız !#ler geld!yse hep o !y!l!"! ve gönülden yakla#ımı !le !lg!l!
oldu"unu dü#ünürüm.

Onu çok geç tanıdı"ım !ç!n üzgünüm. B!rl!kte çok az b!r süre geç!rd!"!m!z
!ç!n üzgünüm. B!r daha görü#emeyece"!m!z !ç!n daha çok üzgünüm. Ama
Aykut A"abey’! tanımı# olmaktan dolayı ve bana ya#attırdı"ı heyecanlı
günlerden dolayı memnunum. 

Em!n!m en ı#ıklı yer! ona ayırmı#lardır.
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Aykut Ergil anısına…

Adaım Aykut 
Ergil Aabey

Aykutalp Derkan (110)

Aykut A"abey !le tanı#ıklı"ım Cem!yet ve GS
Spor Kulübü Genel Kurul Ba#kanlık D!vanla-
rında görev tevd! ed!lmes!yle oldu. Kend!s!n!n
Genel Kurul D!van Ba#kanı veya Ba#kan Ve-
k!l! olarak görev yaptı"ı b!rçok toplantıda,
2012 yılından !t!baren beraber görev yapma
onuruna er!#t!m. Çok de"erl!, duayen b!r hu-
kukçu olmasının yanında, $stanbul beyefen-
d!s! ve çok sevecen b!r a"abey!m olarak da!ma
rahmetle anıyorum. Her kar#ıla#tı"ımızda
bana “ada#ım” olarak seslenen sevg!l! Aykut
A"abey, ı#ıklar !ç!nde uyu.

KAYBETTKLERMZ

Nuh’un Gem!s!’nde

Nuh’un Gem!s!’nde olmak !sterd!m,
Kaybolmak, b!r da"ın te"es!nde.
Aranmak !sterd!m asırlar sonra.
Aranmak kıyamete kadar.
Ve bulunmamak.

AYKUT ERG$L 

Galatasaray Dergisi (1959)
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Orhan Boran Aabeyimiz 
anısına…

Mustafa enocak (100)

50 ya! üzer" neredeyse herkes"n kıyısından kö-
!es"nden de olsa Orhan Boran adını, neler yap-
tı#ını, Türk kültür ya!amına katkılarını
b"ld"#"ne, bazı radyo veya TV programlarını
d"nled"#"ne, "zled"#"ne, göster"ler"n" seyrett"#"ne
em"n"m. Mayıs ayında onu y"t"r"!"m"z"n sek"-
z"nc" yılını dolduraca#ız. O nedenle onu anmak,
renkl" ya!amını özgün yaratıcılı#ı "le kısaca
özetlemek ve k"!"sel olarak ben"m de onunla
olan "k" anımı d"le get"rmek "ç"n yazıyorum.

Babası Dr. H!kmet Boran’dı, bu !s!m de çok özell!kl!;1901 do-
"umlu baba Boran 18 ya#ında Tıbb!ye (Tıp Fakültes!) 3. sınıf ö"-
renc!s! !ken Eylül 1919 tar!h!nde toplanan S!vas Kongres!'nde
$stanbul’u tems!l etmek !ç!n Tıbb!ye’den delege seç!lm!# ve Kon-
gre'de heyecanla, herhang! b!r ülken!n manda’sının kabul ed!le-
meyece"!n! d!le get!rd!"! öncü b!r konu#ma yapmı#tı. Türk!ye
Büyük M!llet Mecl!s! kurulduktan sonra H!kmet Boran tıp e"!t!-
m!ne ara ver!p Ankara’ya gelm!#, Cebec!’dek! Asker Hastanes!'nde
görevlend!r!lm!#; bu arada bo# durmayarak o tar!hlerde ortaya
çıkan t!füs salgınına kar#ı a#ı üreten ek!p !ç!nde yer almı#tı. H!k-
met Boran “Sıhh!ye Subayı” olarak, Büyük Taarruz'a katılmı#, $s-
t!klal Sava#ının b!t!m!nden sonra $stanbul’a dönerek, tıp
ö"ren!m!n! tamamlamı# aydın b!r k!#!l!kt! (ölümü 1944).

Orhan Boran da !lkokul sonrası 1938 yılında yatılı olarak Galata-
saray L!ses!'ne g!rd! ve !lk sahne deney!m!n! de t!yatro kültürünün
çok yüksek oldu"u Galatasaray L!ses!'nde okurken, $stanbul %eh!r
T!yatroları’nda rej!sör olan ve okul tems!ller!n! sahneye koyan
Necdet Mahf! Ayral tarafından (o da l!sem!z!n tozunu yutmu#
olanlardandı; ya#amı: 1901-2004) b!r Mol!ère oyununda oynamak
üzere seç!ld!"!nde ya#adı. 1946 yılında Felsefe kolundan mezun
oldu. Dönem arkada#ları arasında tar!h!m!zde çe#!tl! alanlarda
öneml! yer tutan  k!#!ler (Çet!n Altan, Can Kıraç, S!nan Erdem,
vs) de bulunuyordu.

B!r ara, Galatasaray L!ses! yıllıklarının koleks!yonunu yapmaya
çalı#mı#tım. El!mde 1946-47 yıllı"ı da var, s!ze de oradak! mezu-
n!yet foto"rafını ve arka bahçede çek!lm!# b!r sınıf foto"rafını (sa-
nırım oturanlarda soldan 4.) sunmak !sted!m.

L!sey! b!t!r!nce Türko-
loj! Fakültes!'ne yazıldı.
Fakat babasını y!t!rd!"!
!ç!n para kazanması da
gerek!yordu ve o yıl,
Necdet Mahf! Ayral’ın
kend!s!n! Muhs!n Er-
tu"rul !le tanı#tırmasını
!zleyerek $stanbul %eh!r
T!yatroları'nda !#e ba#-
ladı. Vasf! Rıza Zo-
bu'nun !ste"! üzer!ne,
b!rl!kte oyunlar serg!le-
d!ler ve böylece 10’dan
fazla oyunda rol aldı.

1948 de $stanbul turnes!
yapan b!r Fransız t!-
yatro grubuna yaptı"ı
çev!rmenl!k sonrası onların öner!s! ve aracılı"ı !le Par!s, "&éâtre
des Mathur!ns" t!yatrosu'nda b!r yıla yakın staj yaptı. Burada bazı
sahne sanatçılarının espr!l! konu#malar yaparak, fıkralar ve key!'!
olaylar anlatarak halkı güldürmes!nden es!nlend!. Ülkeye döndü-
"ünde bu göster! b!ç!m! çerçeves!nde b!r kurguyu kafasında #e-
k!llend!rm!#t! b!le ve bu onun tüm sanat ya#amının temel ta#ı
olacaktı.

Bu göster! b!ç!m!n!n salt sese dayalı olarak da gerçekle#t!reb!le-
ce"!n! ve bunu sa"lamanın sahne göster!s!ne göre daha kolay üre-
t!leb!lece"!n!, daha yaygın sunulab!lece"!n!, bunun yolunun da
Radyo’dan geçt!"!n! hızla farkett!. $stanbul Radyosunun 1949 da
etk!nl!"e ba#laması !le ün!vers!te ya#amını bıraktı ve Ekrem Re#!t
Rey'!n as!stanı olarak radyoda “tems!l yayınları rej!sörlü"üne”
ba#ladı. Ancak hep yen! e"lence b!ç!mler! tasarlamayı da dü#ün-
dü"ü !ç!n o güne kadar akla gelmem!# olan “kamyonu Taks!m'de
durdurup !nsanları konu#turmak”  g!b! yen!l!kler kattı"ı b!r çok
programın kurgusunu da ürett!.

1950 yılında, Elmada"'da açılan b!r gece klübünde sanatçıların
sahne sırasını düzenlemek üzere b!r ek !# kabul etmes!n! radyo
yönet!m!n!n ho# görmemes! radyodan ayrılmasına ve do"rudan
sahne !le !lg!lenmes!ne neden oldu.

Yen! !#!nde, "&éâtre des Mathur!ns"de ed!nd!"! deney!mle ve
kurguladı"ı göster! b!çem! !le, yapmı# oldu"u takd!m ve anonslara
espr!lerle renk katması çok be"en!ld! ve kısa sürel!, espr!l! sohbet-



ler yapması öner!ld!. Böylece Orhan Boran kend! k!"!l!#! !le gös-
ter! sanatına yelken açtı. G!derek daha be#en!len bu göster!ler Bo-
ran'ın adlandırması !le "Ayaküstü gırgır", günümüz ‘stand-up’
sanatının Türk!ye'de ba"lamasının m!ladı sayılır.

1956 yılında BBC'n!n açmı" oldu#u sınavı, 220 k!"! arasından b!-
r!nc!l!kle kazanarak Londra’ya g!tt!. Orada hem Dünya gazetes!-
n!n tems!lc!l!#!n! üslend! hem de BBC Türkçe Serv!s!nde pek çok
program yaptı ve haber okudu. Gazetec!l!ktek! ba"arıları onu,
Hürr!yet ve M!ll!yet gazeteler!nde de öneml! b!r yere get!rd! ve 25
yıllık “kalem !"ç!l!#!” olarak adlandırdı#ı yazarlık hayatının ba"-
langıcını olu"turdu.

4 yıl kaldı#ı $ng!ltere'den yurda döndü#ünde sadece haberc!l!k ve
yazarlık deney!m!n! de#!l pek çok yen! dü"üncey! ve program an-
layı"ını ve beraber!nde get!rd!. 

Bu arada radyo !ç!n özgün programlar da tasarlarken "Yuk!" y! ya-
rattı. Boran Londra’da çalı"tı#ı yıllarda, b!r stüdyo çalı"ması sıra-
sında, tekn!syen!n bant kaydını zaman kazanmak amacıyla hızlı
geçmes! sonucu, konu"ma sesler!n!n hızlı ve !nce çıkmı" oldu-
#unu ve buna tanık olanları güldürdü#ünü gözlem!"t!. Ses! bu
özell!kte olan b!r “yaratık” üret!p onunla kar"ılıklı espr!l! sohbetler
yaptı#ı b!r program tasarladı. "Yuk!", aslında hızla döndü#ü !ç!n
ses!n !nceld!#! b!r band konu"ması !le olu"turuluyordu. Boran
hem kend!n! –normal hızda- hem Yuk!’y! seslend!ren konu"ma-
ları yapıyordu. Bu ses! çıkaran “k!"!l!k”, anla"ıldı#ına göre ne
çocuk, ne büyük, ne !nsandı. Orhan Boran'ın tanıttı#ı "ekl!yle;

Amazon ormanlarında ya"ayan, tav"an kulaklı, s!ncap kuyruklu,
kazma d!"l!, nesl! tükenm!" zek! b!r yaratıktı. Orhan Boran'la soh-
bet ederler, Yuk! 'n!n ya"adı#ı, kom!k, heyecanlı, gerçek dı"ı olay-
lardan, gündel!k sorunlardan bahsederlerd!. Bazen Yuk!, "akanın
ölçüsünü kaçırır (!), Orhan Boran'dan sözde b!r tokat yer, "V!!!k!"
d!ye kısa b!r çı#lık atardı. Yuk! $lk defa 1959 N!san'ında b!r pazar
sabahı $stanbul Radyosu'nda d!nley!c!ler kar"ısına !sm! de t!ple-
mes! kadar "!r!n, gar!p b!r hayal! yaratık olarak çıktı ve her ya"tan.
pek çok radyo d!nley!c!s!n! 14 yıl boyunca radyo ba"ına çekmey!
ba"ardı. Orhan Boran "Yuk!" sözcü#ünün bel!rl! b!r anlamı olma-
dı#ını, an!den aklına gelen !lk !sm! kullandı#ını söylem!"t!. Çok
gen!" kültürü olan Boran'ın Japon m!toloj!s!nde "kar per!s!" anla-
mına gelen bu kel!mey! daha önceden b!ld!#! ve yaratı#ına koy-
mayı uygun gördü#ü dü"ünüldü, bu yöndek! b!r d!#er söylem de
Walt D!sney'!n M!k!’s!ne kaf!ye b!r !s!mle rahat anımsanmayı sa#-
lama çabası olmu"tur. 1960'ların unutulmaz radyo fenomen! ha-
l!ne gelen Yuk!’n!n adını ta"ıyan b!r de çocuk derg!s! 1964 yılında
p!yasaya sürülmü"tü ve ç!zer! Altan Erbulak !d!.

O yıllarda çe"!tl! f!rmaların ve  bankaların radyolardak! b!lg! ya-
rı"ması programlarında key!%!, espr!l! ama kültür düzey!n! de
yansıttı#ı sunuculuk ya"amına da ba"ladı. Bu yönü neredeyse
1970’ler!n sonuna dek sürecek ve ben!m de tattı#ım b!r ortak anı-
nın do#masına neden olacaktı. 

Orhan Boran, radyolarda ha&ada b!r yayınlanan, b!r d!" macunu
adına “11 soru b!lg! yarı"masının” ve b!r banka adına “Do#ru mu,
yanlı" mı?” b!lg! yarı"masının sunuculu#unu yapıyordu. 1974 ba-
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harında, fakültedek! b!r yakın arkada"ımın a#abey! bankanın "u-
beler!n! dola"arak o günler!n me"hur Park Otel!ndek! yarı"manın
çek!mler!n!n, ses kayıtlarının yapıldı#ı salona g!r!" !ç!n davet!yeler
toplamı"tı ve sonra kend! arkada"larını da alıp b!z! götürmü"tü.
Kapıda b!letler!m!z!n numaralı kısmı kopartılıp b!r torbaya atılı-
yordu ve !çer!de yarı"ma kayıtları !ç!n (4 ha$alık kaydı topluca
yapıyorlardı) bu torbadan rastgele numaralar çek!l!yor, yarı"maya
katılacak k!"!ler hemen oracıkta bel!rlen!p sahneye davet ed!l!-
yordu. Sanırım üçüncü ha$a kaydı !ç!n ben de "anslı !d!m. Sah-
nede (yarı"ma !ç!n, dı"arıdan ses geçmeyen "e%af kutucuklara
alınacaktık) Orhan a#abeyle b!r süre sohbet etmek fırsatım da
oldu ve do#al olarak Galatasaray L!sel! oldu#umu da b!ld!r!nce
aramızda özel b!r sıcaklık olu"uverm!"t!. Yarı"mada, o günler !ç!n
hatırı sayılab!lecek (26 ha$alık ö#renc! harçlı#ıma denk gel!-
yordu) b!r para kazanmı"tım ama arkada"ımın a#abey! ve onun
grubu paranın büyük b!r kısmına el koyup !çmeye g!tm!"lerd!.

O dönemlerde Boran, o günler!n me"hur yemekl! gaz!nolarında
da sahne almaya ba"ladı, yakla"ık yarım saat kadar süren "Ayak-
üstü gırgır" "ovunda düzeyl! ve zek! espr!lerle sey!rc!lere key!&!
anlar ya"atıyordu. Bunlardan b!r!n! de 1970’ler!n ba"ında An-
kara’da !zleme "ansım olmu"tu. Bu "ovlarda el!nde me"hur koca-
man beyaz mend!l! olur ve çok sık onu ev!r!p çev!r!rd!. Kend!s!
!le yapılan b!r telev!zyon sohbet!nde, sahne ger!l!m!n! her sefe-
r!nde ya"adı#ı !ç!n mend!l!n! b!r rahatlatıcı olarak kullandı#ını
söylem!"t!.

Sahne hayatını 1980 yılına kadar sürdüren Orhan Boran telev!z-
yonlu günlerde de, el!nde mend!l!yle ekranlardaydı. TRT'de ça-
lı"masının yanı sıra çe"!tl! telev!zyon programlarının da
yıldızlarından oldu ve reklam ku"aklarında, f!lmler!nde oynadı.
Özell!kle bu alan !ç!n b!r "Kayınb!rader" t!plemes! de yaratmı"tı.
Radyoda bu karakter Yuk!'den farklı olarak, kar"ılıklı sohbet ett!#!
b!r varlık de#!ld!, sadece adından, yaptıklarından ve konu"mala-

rından söz ett!#! sanal b!r k!"!l!kt! ancak görüntülü telev!zyon rek-
lamları !ç!n b!r rol arkada"ı üret!l!p kar"ılıklı oyun serg!lem!"lerd!.
Orhan a#abey, saptadı#ım kadarı !le be" Türk f!lm!nde de rol
almı".

Yetm!"l! yıllar Boran’ın en yo#un dönem! !d!, radyo ve telev!zyo-
nun yanı sıra gazetelerde de ha$a sonları kö"es! vardı. O yazılarda
göster!ler!nde veya günlük ya"amında ba"ına gelen kom!k, key!&!
durumları, b!raz hayal sahneler de katarak yazardı. 1978’de bu ya-
zılarını derleyerek “Leyle#!n Ömrü” k!tabını yayınladı. Ne mutlu
k! artık oldukça zor bulunab!len bu k!tabın b!r örne#! bende var
ve "!md! b!le gülümsemek !ç!n bazen karı"tırıyorum.

1980’de b!r zamanların unutulmaz 'an T!yatrosu'nda sahnelenen
"Müz!kal Kahkaha" adını verd!#! oyunla "ovlarına veda ett! ama
ender de olsa telev!zyonlarda çe"!tl! programlarda yer alması 1990
ların ortasına dek sürdü. 

Kend! zamanında, pek çok derg! ve kurum tarafından Türkçe'y!
en düzgün kullanan k!"! seç!lm!"t!.

Orhan a#abey 2002 yılında yakalandı#ı kolon kanser! sebeb!yle
!k! defa amel!yat geç!rd! ama sonrasında "Hayatımın son yıllarını
saçlarım dökülmü" olarak geç!rmek !stem!yorum. Öleceksem
!nsan g!b! bu hal!mle öley!m. 'u dünyayı sef!l halde terk etmek
!stem!yorum. Sevenler!m ben! hep bu hal!mle hatırlayacak, saçları
dökülmü" olarak de#!l!" d!yerek kemoterap! tedav!s!n! reddett!,
bu anlayı"ına daha !ler!dek! senelerde ben de a"a#ıda anlataca#ım
anıda oldu#u g!b!, tanıklık ett!m .

10 Haz!ran 2005'te, Be"!kta" Kültür Merkez!'n!n (BKM), "Orhan
Boran Show" adıyla Harb!ye Cem!l Topuzlu Açık Hava T!yatro-
su'nda organ!ze ett!#! jüb!lede, 59 yıl emek verd!#! meslek haya-
tına ve 25 yıl uzak kaldı#ı sahneye veda etmek üzere son kez
sahne aldı.

2012 yılının ba"ları !d!, yukarıda sözünü ett!#!m l!se yıllıkları top-
lama merakım sürüyordu ve son el!me geçen 1946-47 yıllı#ında
Orhan Boran’ın resm!ne denk gelm!"t!m. “Leyle#!n Ömrü” k!ta-
bını da b!r saha$an yen!lerde ele geç!reb!lm!"t!m. Galatasaray me-
zunlarının tümünün bell! b!lg!ler!n!n bulundu#u ar"!vde Orhan
a#abey!n adres!n! ve telefonunu buldum. Oldukça yakın oturu-
yorduk, hem onu z!yaret etmek hem de yıllı#ı ve k!tabı get!r!p !m-
zalatmak !ç!n randevu almak amacı !le telefonla aradım. Kend!s!
açtı ve hemen ses!nden tanıdım; kend!m! tanıttım, arama nede-
n!m! anlattım ama o benzers!z nezaket! !le sa#lı#ının bozuk ol-
du#unu ve sevd!kler!n!n kar"ısına o görüntüsü !le çıkmak
!stemed!#!n! bana da aktardı. Sıcak b!r sohbet ett!k ve y!ne tele-
fonla"mak üzere ayrıldık ama olamadı.

2012 de vefat ett!#!nde onun dönem!n!n d!#er b!r üstadı Hal!t Kı-
vanç "öyle dem!"t!: "Sunuculuk Orhan Boran’la ba"ladı. O !lk tak-
d!mc!yd!. Ondan sonra, genç olmasına ra#men Erkan Yolaç
!k!nc!, ben de üçüncüydüm.”

I"ıklarda uyusun.

ORHAN BORAN AABEYMZ ANISINA

81SULTAN DERG • HAZRAN 2020







SULTAN DERG • HAZRAN 2020

Sultan Abdülaz!z 3 Aralık 1930 tar!hl! Cumhur!yet gazetes!nde Atatürk’ün Galatasaray L!ses!'n! 
z!yaret! haber! (Galatasaray Müzes! ar"!v!).

Sultan II. Bayez!d Sultan II. Mahmud
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Türk basınında Galatasaraylıların
uzun serüveni hakkında

Reha Bilge (1972 yılı mezunu)
Galatasaraylılar Dernei Eski Bakanı

Galatasaraylıların Türk basın veya !"md"k" dey"!le
medya tar"h"nde oynadıkları rol a!a#ı yukarı b"l"nmek-
ted"r. Ancak bu rolü derl" toplu b"r !ek"lde, kısa b"r ta-
r"hçes"yle ele almak zamanı gelm"!t"r. Çünkü, “basın”
dey"m" yer"n" “medya” dey"m"ne bırakmı!; “medya” "se,
sadece Türk"ye’de de#"l, tüm dünyada der"n b"r de#"!"-
m"n sancılarını ya!amaya ba!lamı!-
tır. Ya!anan de#"!"m"n ve sancıların
arkasında yatan neden "se, henüz
sonuçlarını tam kest"remed"#"m"z
küresel b"r sürec"n "ç"nden geç"yor
olmamızdır.

Yen! b!r kavram gözüyle baktı"ımız
“medya” sözcü"ü !se çoktan kend! !çer!-
s!nde “esk! medya” yahut “geleneksel
medya” !le “yen! medya” d!ye ayrı#mı#,
“geleneksel” olan !le “yen!” olanı kend! !ç
d!nam!kler!n! ve tarzlarını, hatta “yen!
medya” kend! kahramanlarını yaratmaya
ba#lamı#tır. Dolayısıyla, henüz sürec!n so-
nucuna ula#masak b!le, en azından gele-
neksel medya !çer!s!ndek! a"ırlıklı
roller!yle Galatasaraylıların kısa b!r yazı
çerçeves!nde anılması, ortak belle"!m!z
bakımından gerekl! görünmekted!r. 

Öte yandan, medyadak! de"!#!m!n Gala-
tasaraylılar üzer!ndek! etk!ler! de yava#
yava# ortaya çıkmakta, k!m! Galatasaray-
lılar yazarlık ve gazetec!l!"!n! yen! medya ortamında sürdürürken,
bazı Galatasaraylılar da “yen! medya” dünyasının g!r!#!mc! !s!m-
ler! olarak öne çıkmaya ba#lamaktadır. 

Ancak bu yazıda a!ırlık "ster "stemez “geleneksel medyanın”
adlarında olacaktır. Çünkü yen" medyada yer alan Galatasa-
raylılar, henüz büyük ölçüde geleneksel medyadan geç"# yapan
Galatasaraylılardır. Herhâlde önümüzdek" yıllar “yen" medya-
dak"” çalı#maları ve g"r"#"mler"yle tanıyaca!ımız Galatasaray-
lıların adlarını b"ze tanıtacaktır.

$k"nc" Bayez"d tarafından temeller!n!n atıldı"ı 1481 yılından bu-
güne kadar Galatasaray yazıyla, edeb!yatla ve Türk dü#ünce dün-
yasıyla !ç !çe b!r gel!#me serg!lem!#; bazen bu dünyadan
etk!lenm!# bazen de bu dünyayı der!nden etk!lemey! ba#armı#tır.
19. yüzyılda dünyayı saran büyük atılım, devr!m, sava# ve yen!-
l!kler Türk!ye’y! de yakından etk!lem!#; Türk $mparatorlu"u sert
b!r yıkım tehl!kes!yle kar#ı kar#ıya kalmı#tır.  Ülke !ç!nde alınan

b!r kararla, 1868 yılında, Sultan Ab-
dülaz"z ve Keçec"zade Fuad Pa#a ta-
rafından Galatasaray’da ba#latılan
büyük yen!le#me ve yen!den yapı-
lanma !le Galatasaray’ın bu özell!"!
çarpıcı b!r #ek!lde ortaya çıkmı#tır.
Cumhur!yet Türk!ye’s! de Galatasa-
ray’a sah!p çıkmı#, sadece Atatürk’ün
Okul’u z!yaretler! de"!l, ondan sonrak!
pek çok cumhurba#kanı, ba#bakan
veya devlet adamı da ülkem!z!n bu
e"!t!m ve kültür oca"ına sah!p çıkmayı
sürdürmü#tür.

Fransız ara#tırmacı Dom!n!que Hal-
bout du Tanney, Matrakçı Nasuh’un,
b!r Galatasaraylı oldu"unu eldek! sa"-
lam bel!rt!ler üzer!nden d!le get!rmek-
ted!r. Dolayısıyla,Türk kültür tar!h!n!n
en öneml! !s!mler! arasında yer alan
Matrakçı Nasuh, Türk!ye’n!n Galatasa-
ray’da yet!#m!#  !lk sava# muhab!r! ola-
rak dü#ünüleb!l!r. O Kanunî Sultan
Süleyman’ın 1533-1536 yıllarında yap-
tı"ı ünlü $ran sefer!ne katılmı#; ordu-

nun geçt!"! kentler!, yapıları, köprü ve b!naları kalemle
görüntülem!#; b!z!m bugün gen!# b!r co"rafya üzer!ndek! b!lg!le-
r!m!ze kaynaklık etm!#t!r.

$mparatorlu"un “Yen!le#me” dönem!nde Türk basınının do"u#u
!se Sultan 2. Mahmud’un 1831’de kurdu"u “Takv!m-! Vekay!” !le
ba#lar. Bunu 1840’da yayınlanan “Cer!de-! Havad!s” !zlemekted!r.
Ancak her !k!s! de devlet!n yayınladı"ı gazetelerd!r. Türk basının
devlet!n sah!pl!"! dı#ında gerçek do"u# tar!h! !ç!n !se, 1860 yılını
beklemek gerekm!#t!r. Agâh Efend!’n!n o yıl yayımladı"ı “Tercü-
man-ı Ahval” gazetes!, hemen ardından, 1862’de %!nas!’n!n çıkar-

Galata Sarayı’nın göründü"ü Matrakçı Nasuh’un
$stanbul m!nyatürü.
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dı!ı “Tasv"r-" E#âr” gazetes"n" Türk basınının ba$langıç tar"h"
olarak kabul etmek durumundayız. %"nas" Bey’"n o!lunun Gala-
tasaray’da okuması da, herhâlde bas"t b"r rastlantı de!"ld"r ve Ga-
latasaray "le Türk basın tar"h" arasındak" güzel "l"$k"y"
s"mgelemekted"r.

%"nas" yurt dı$ına g"derken “Tasv"r-" E#âr” gazetes"n"n yönet"-
m"n" Namık Kemal’e bırakmı$; “Genç Türkler” hareket"yle yurt
dı$ına kaçmak zorunda kalan Namık Kemal de gazeten"n yöne-
t"m"n" Reca!zade Mahmut Ekrem Bey’e bırakmı$tır. Reca"zade
Mahmut Ekrem Galatasaray’da edeb"yat ö!retmenl"!" yapmı$,
Tevf"k F"kret’ten ba$layarak pek çok Galatasaraylı ö!renc"y" etk"-
lem"$t"r.  

Öte yandan, 1872-1887 yılları arasında Galatasaray’da ö!retmen-
l"k yapan Mehmet Sa!d Bey’"n adını da anmalıyız. Sa"d Bey, “Tas-
v"r-" E#âr”da ba$ladı!ı gazetec"l"k mesle!"nde, “Vak"t”, “Tar"k” ve
“Journal de Constant"nople” gazeteler"nde yazarlıkla, “%ark”
adıyla çıkardı!ı gazetes"ndeyse, yayıncı-patron olarak öne çıkmı$-
tır.  

Önce okulda ö!retmen, sonra müdür, daha sonra e!"t"m bakan-
lı!ı yapan, 1908 yılında "se Galatasaraylılar Derne!"n" kuran Ab-
durrahman "eref Efend!’n"n Galatasaray’ın kurucu "s"mler"
arasındak" sarsılmaz yer"n" b"l"yoruz. Her ne kadar onu b"r gaze-
tec" olarak kabul edemezsek de, Abdurrahman %eref Efend"’n"n
1917-18 arasında “Sabah”, 1921-22 arasında “Vak"t” gazetes"nde
yayımladı!ı “Tar"h Sohbetler"”, daha sonrak" yıllarda Türk bası-
nında büyük moda olan “popüler tar"h yazarlı!ının” "lk örnekler"
arasındadır. Abdurrahman %eref Efend"’n"n genç yeteneklere des-
tek oldu!u, bu sayede yetenek ve becer"s"ne "nandı!ı ö!renc"ler"-
n"n önünü açtı!ı ve yardım ett"!" de b"r gerçekt"r. Galatasaraylı
romancı Abdülhak "!nas! H!sar, b"r yazısında, Tevf!k F!kret,

Hamdullah Suph! Tanrıöver, #zzet Mel!h Devr!m, Ahmet
Ha$!m ve Al! Sam! Yen’"n adlarını onun destekled"!" gençler"n
arasında sayar.

Galatasaray L"ses"’n"n efsanevî müdürü Tevf!k F!kret’"n gazete-
c"l"kle do!rudan b"r "l"$k"s" vardır. O önce “Malumat” derg"s"n"n
önde gelen "s"mler" "çer"s"ndek" yer"n" alır.  1896 yılından sonra
onu,  “Servet-" Fünun” derg"s"n"n “muhtevadan”, yan" "çer"kten
sorumlu yönetmen" olarak "zler"z. Tevf"k F"kret yönet"m"ndek"
“Servet-" Fünun”un  Türk yazın dünyasındak" etk"s" kısa sürede
h"ssed"lm"$t"r. F"kret’"n bu derg"de yönet"c" b"r konuma gelme-
s"ndek" rolün, h"ç ku$kusuz, Galatasaray L"ses"’nden edeb"yat ö!-
retmen" Reca"zade Mahmut Ekrem Bey’e a"tt"r.

B"r $a"r, b"r edeb"yat adamı ve b"r derg" yönet"c"s" olarak Tevf"k
F"kret, Türk basınında Galatasaraylıların daha sonrak" oynayaca!ı
rolün b"r protot"p" g"b"d"r. Türk basınının gel"$mes"nde rol alan
Galatasaraylıların hemen hemen tümünde gördü!ümüz ortak
özell"k, çok yönlü olu$larıdır. Onlar gazetec", ama aynı zamanda
da ya $a"r ya romancı ya da öykü veya deneme yazarıdır. 

Bugün adları pek anılmayan Ahmet H!kmet Mü%üo&lu, Safvet!
Z!ya, yahut Türk edeb"yatının büyük $a"rler" "çer"s"ndek" seçk"n
yer"yle Ahmet Ha$!m "$te bu protot"p"n çe$"tl" örnekler"d"r. He-
p"m"z"n $a"r olarak tanıdı!ımız Ahmet Ha$"m, gazetelerde yayım-
lanan yazılarında, gerek d"l gerekse anlatı özell"kler"yle $a$ırtıcı
b"r gazetec"l"k ba$arısı göstermekted"r. “B"r Seyahat"n Notları”
Ha$"m’"n Fransa, “Frankfurt Seyahatnames"” Almanya yolculu-
!unu kaleme aldı!ı gez" röportajı türünün h"ç esk"meyecek ör-
nekler" arasındadır. 

Reca"zade Mahmut Ekrem

Ru$en E$ref Ünaydın
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Ünlü yazarımız Abdülhak !"nas" H"sarı da romancılık ve gaze-
tec!l!k arasındak! kes!"me noktasında anmak gerekmekted!r.
Gerç!, “Fah!m Bey ve B!z”, “Çamlıca’dak! En!"tem!z” g!b! roman-
ları !le üstat asıl büyük Türk romancıları arasında seçk!n b!r yer
tutar.  Ama genç ya"larında derg! yazarlı#ı, 1954-1957 yılları ara-
sındaysa “Türk Yurdu” derg!s!n!n yayın yönetmenl!#!n! yapmı"tır.
Okurları onu “Hak!m!yet-! M!ll!ye”, “M!ll!yet”, “Dünya” g!b! ga-
zeteler!n kö"e yazarı olarak da !zlem!"t!r. 

Galatasaray’ın yet!"t!rd!#! “profesyonel gazetec!” türünün en
büyük örne#!n! !se, haber ve röportajlarıyla b!r döneme damga-
sını vuran Ru"en E"ref Bey’de buluruz. Ru#en E#ref Ünaydın saf-
kan b!r gazetec!, b!r muhab!rd!r. Görev ver!l!r, Ka$asya
Cephes!’nde haber pe"!nde ko"ar. Çanakkale’de sava"mı" asker ve
subayların pe"!ne dü"er, “Çanakkale’de Sava"anlar Ded!ler k!” adlı
söyle"!ler!yle onların b!r!nc! elden tanıklıklarını yayımlar. Okur-
ları Ru"en E"ref Bey’!, “Servet-! Fünun”, “Tasv!r-! E$âr”, “Türk
Yurdu” ve “Yen! Mecmua” g!b!  b!r dönem!n en öneml! gazetele-
r!nde !zler. 

Y!ne gazetec! ruhuyla Ru"en E"ref ’ten ger!ye kalan “D!yorlar k!”
ba"lıklı röportaj d!z!s! müth!" b!r gazetec!l!k ba" yapıtıdır.  “D!-
yorlar k!” adını !lk kez okulun 11. edeb!yat sınıfında, edeb!yat ö#-
retmen!m!z Tah!r Alangu’dan duydu#umu hemen söylemel!y!m.
Sonra da !lk fırsatta, gal!ba Kültür Bakanlı#ının, yen!den bastı#ı
k!tabı alıp okumu", k!taplı#ıma koymu"tum. “D!yorlar k!”, 1916
yılında ba"layıp 1918 yılında b!t!r!len söyle"!ler ve röportaj d!z!s!,
b!r dönem!n Türk kültür dünyasının b!r panoramasıdır. Bu rö-
portaj d!z!s!nde, Hal!de Ed!p, Z!ya Gökalp, Ömer Seyfett!n,
Ahmet Ha"!m, Hâl!t Z!ya, Cenap %ahabett!n, Ref!k Hal!t, Süley-
man Naz!f, Sam! Pa"azade Seza!, Mehmet Em!n Yurdakul, Abdül-
hak Hâm!t, Fuat Köprülü g!b!, adları bugün de b!l!nen yazar ve
dü"ünce adamlarımızın yanında, Fazıl Ahmet, Rıza Tevf!k, Al!

Kemal g!b! adlara da rastlamak mümkündür. Röportajlar konu-
"ulan !nsanların görü"ler!n! almakla kalmaz, onların özell!kler!n!
ve ortamlarını da büyük b!r ustalıkla yansıtır. Her satırında Ru"en
E"ref ’!n profesyonel yakla"ımını ve ustalı#ını h!ssett!ren “D!yorlar
k!” örnek b!r gazetec!l!k ba"arısıdır.

Galatasaray ve “basın” ya da “medya” ba#lamında pek !lg!nç b!r
gel!"me !se Cumhur!yet sonrasında görülür. Çünkü, Türk basını-
nın kurulu"unda “patron” olarak yer!n! alan ve kurdukları gaze-
teler günümüze kadar ula"an üç büyük !s!m Galatasaraylıdır:
Yunus Nad" Abalıo$lu, Cumhur!yet, Sedat S"mav", Hürr!yet, Al"
Nac" Karacan, M!ll!yet gazeteler! !le Türk basın tar!h!ne damga-
sını vuran üç Galatasaraylıdır. Elbette k! üçünün de &mparator-
luk’un son dönemler!nde parlamaya ba"layan basın dünyasında
yet!"!p, Cumhur!yet’!n kurulu"uyla büyük b!r d!nam!zm yakala-
dıklarını burada söylemek gerek!r.

Yunus Nad! Bey, daha !lk gençl!k yıllarında gazetec!l!#e ba"lamı",
“Tasv!r-! E$âr”da çalı"mı", 1918 yılında “Yen! Gün” gazetes!n! çı-
kartarak patronlu#a adımını atmı"tır. Kurtulu" Sava"ı’na destek
verm!", Ankara’ya katılmı"tır. Ve en sonunda 1924 yılında “Cum-
hur!yet” gazetes!n! kurarak Türk basın tar!h!n!n büyük patronları
arasına adını yazdırmı"tır.

Sedat S!mav! Bey !se gazetec!l!k ve patronluk yolunu önce, “&nc!”,
“D!ken”, “Kar!katür” g!b! m!zah yayınlarıyla denem!"t!r. F!lm yö-
netmenl!#! !le ba"ka ufukları taramı"; “Yed!gün” derg!s!yle Türk
derg!c!l!#!nde c!dd! b!r adımı atmı"tır. Ve onun adının Türk basın
tar!h!n!n büyük patronları arasında yazılması 1948 yılında kuru-
du#u “Hürr!yet” gazetes!yle olmu"tur.

Önce "!!rle yazı dünyasına g!ren Al! Nac! Karacan Bey, g!derek
gazetec!l!k ve daha sonra yayıncılıkla adını duyurmu"tur. 
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Sedat S!mav! Yunus Nad! Abalıo#lu &bnürref!k Ahmet Nur! Sek!z!nc!
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“Tasv!r-! E"âr” !le ba#layan gazetec!l!k serüven!, daha sonra çı-
kardı$ı “%kdam” ve “Tan” gazeteler!yle sürmü#tür. Ve onun Türk
basın tar!h!n!n büyük patronları arasındak! yer!n! alması 1950 yı-
lında kurdu$u “M!ll!yet” gazetes!yle olmu#tur. Ayrıca, Al! Nac! Ka-
racan Bey’!n 1926-1927 yılları arasında Fenerbahçe Kulübü
ba#kanlı$ı yaptı$ını da burada bel!rtel!m.

Al! Nac! Karacan’ın bugüne kalan eserler! arasında, onun “Lozan”
k!tabı da sayılmalıdır. Heyecan ver!c! ve canlı b!r üslupla yazılmı#
olan “Lozan” k!tabı, ba#arılı b!r gazetec!l!k çalı#masıdır. Dedem,
rahmetl! Em!n B!lge’den bana m!ras kalan bu k!tabın !lk baskıla-
rından b!r tanes!n!n #!md! ben!m k!taplı$ımda durdu$unu, küçük
b!r  k!#!sel not olarak bel!rtmek !ster!m. %lk sayfaları, ne yazık k!
sökülüp kaybolmakla b!rl!kte, arka kapaktak! damga “HALK
K!tap-Kırtas!ye-Tuhaf!ye-ÇAR&AMBA”  b!lg!s!n! ta#ımakta, f!yatı
“5 L!ra” olarak ver!lmekted!r.

Temel !lg! alanı t!yatro olmakla b!rl!kte, 1932’de “Kelebek” m!zah
derg!s!n! yayımlayan !bnürref"k Ahmet Nur" Sek"z"nc" Bey’e de
Galatasaraylı gazetec!ler arasında yer vermek gerekmekted!r. Al!
Nac! Karacan g!b!, Ahmet Nur! Sek!z!nc!, 1918-1919 yıllarında Fe-
nerbahçe Spor Kulübü ba#kanlı$ı yapmı# b!r Galatasaray L!sel!d!r.   

Öte yandan, üzüntüyle burada söylemek gerek!r k!, yakın tar!h!-
m!zde, toplumda ve kamuoyunda büyük sarsıntılar yaratan terör
saldırılarının hede'er! de Galatasaray’ın esk! ö$renc!ler! olmu#-
tur.

Çet"n Emeç, Galatasaraylı Sedat S!mav! Bey’!n kurdu$u “Hürr!-
yet” gazetes!n!n genel yayın müdürü olarak, halk t!p! ve popüler
gazetec!l!$!n Türk!ye’dek! ba#arılı b!r s!mges! ve güçlü b!r adı
olmu#, 1990 yılında ha!n b!r terör saldırısına kurban g!tm!#t!r.

Abd" !pekç", Galatasaraylı Al! Nac! Karacan Bey’!n kurdu$u “M!l-
l!yet” gazetes!nde genel yayın müdürü ve ba# yazarlık yapmı#, o da
1979 yılında ha!n b!r saldırıyla %stanbul’da öldürülmü#tür. 

Abd! %pekç!’n!n Türk basınında pek çok yen!l!$e !mza attı$ı; haber
!le yorumu b!rb!r!nden ayırdı$ı; Türk basınında uluslararası stan-
dartları yerle#t!rmek !ç!n büyük çaba gösterd!$! konusunda görü#-
ler b!rle#mekted!r. %pekç!’n!n büyük b!r ba#arısı da popüler ve
yüksek t!rajlı b!r gazetey! entelektüel ortamlardan koparmadan ya-
yımlamak; M!ll!yet gazetes!n!n ekonom!, sanat ve kültür alanında
yakaladı$ı yüksek düzeyden ödün vermeden gen!# k!tlelere ula#-
mayı ba#armı# olmasıdır. Abd! %pekç!’n!n ya#adı$ı dönem Türk!-
ye’s!nde büyük b!r saygınlı$ı vardı. Saygınlık ve gücün
doru$undayken b!le Abd! %pekç!’y!, Galatasaray L!ses!’n!n bahçe-
s!nde yürürken, b!nanın !çer!s!nde veya Tevf!k F!kret Salonu’nda
görmek mümkündü. Büyük sını'ardayken yayınladı$ımız “Tam-
bur” derg!s!ne b!r röportaj r!ca ett!$!m!z zaman da kırmamı#, bek-
letmem!# ve arkada#larımıza zaman ayırmı#tı. 

Abd! %pekç!’n!n öldürülmes! Türk toplumunda çok sarsıntı yarat-
mı#, pek çok olumsuz gel!#men!n de önünü açmı#tır. Tet!$! çeken
de$!l, çekt!ren k!md!? Hâlâ aydınlatılmamı#, karanlık b!r noktadır. 

Çet!n Altan Abd! %pekç!, M!ll!yet’tek! çalı#ma arkada#larıyla.



89SULTAN DERG • HAZRAN 2020

Söz açılmı!ken mutlaka söylemel"y"m: kend"s" ün ve ba!arının do-
ru#undayken sık sık okulda gördü#ümüz ba!ka b"r Galatasaraylı
"se Haldun Taner "d". Bu müth"! yazar her fırsatta okuluna gel"r,
Tevf"k F"kret Salonu’nda konu!malar yapar, orada bulunmaktan
mutlu olmanın ı!ıltısını yayardı. Asıl ba!arısını öykü ve t"yatro ya-
zarlı#ıyla kazanmı! olsa b"le, “Tercüman” ve dönem"n popüler ga-
zetes" “M"ll"yet” gazetes"ndek" yazılarıyla Haldun Taner’" de bu
yazıya almakta sakınca yoktur.    

Türk basınının Galatasaray’la öyküsü çok zeng"nd"r. Ama bu kısa
yazı "çer"s"nde bütün bu zeng"nl"#" ayrıntılarıyla ele almak, ne
yazık k" mümkün de#"ld"r. Y"ne de, k"m"s" aramızdan ayrılmı! pek
çok "sm" burada yazmaya çalı!aca#ım: Ercüment Ekrem Talu ve
M!that Per!n b"r dönem"n gözde basın ustalarıdır. B"r ba!ka ünlü
gazetec" C!hat Baban’dır, Tevf"k F"kret Salonu’na gel"p yaptı#ı ko-
nu!malar anılardadır. Cumhur"yet’"n "lk yıllarında özel b"r yer
tutan “Kadro” derg"s"n" çıkartmı!, kültür ve sanat adamı Vedat
Ned!m Tör’ü de unutmayalım.

B"r zamanlar, “Ak"s” ve “K"m” derg"ler"yle basın ustaları arasına
g"rm"! Met!n Toker’"n adını "!"tmemek "se mümkün de#"ld". “Tek
Part"den Çok Part"ye”, “Solda ve Sa#da Vuru!anlar” g"b" k"tapları
aranıp okunulan b"r yazardı Met"n Toker.

“Yankı” "le Türk"ye’de derg"c"l"#"n öncüler"nden sayılan Mehmet
Al! Kı"lalı "se kend" tarzıyla "s"m yapmı! b"r Galatasaraylıdır.

Kö!e yazarlı#ının renkl" ve b"rb"r"nden çok farklı kalemler"yle,
Sermet Muhtar Alus, Ref! Cemal Ulunay, Ref!k Hal!t Karay,
Do#an Nad!, Füruzan Hüsrev Tök!n, Nad!r Nad! ku!kusuz Türk
yazın ve basın dünyasının unutulmaz "s"mler". Çet!n Altan ve
Mehmet $evk! Eyg! "k" ayrı kö!ede yerler"n" almı! "k" ayrı dün-
yanın Galatasaraylı gazetec"ler". Çet"n Altan’ın görü!ler" aykırı
olab"l"r ve bu görü!ler üzer"nde uzla!ma sa#lamak zordur. Ancak
onun kend" ya!adı#ı ça#ın, Türkçey" en "y" kullanan yazarları ara-
sındak" seçk"n yer" her türlü tartı!manın dı!ındadır.

$k"s"n"n de b"l"m adamı k"ml"#" a#ır basmakla b"rl"kte, Mümtaz
Soysal ve Haluk Ülman’ı da Galatasaraylı gazetec"ler"n arasında
anmak !arttır. Çünkü çok uzun yıllarını kö!e yazarlı#ı yaparak ge-
ç"rd"ler. Mümtaz Soysal, “D"nam"k Anayasa Anlayı!ı” k"tabı "le
kazandı#ı ünü sayısız kö!e yazısıyla pek"!t"rd". Haluk Ülman "se
Bülent Ecev"t’"n danı!manı olarak tanındıktan sonra, özgün ya-
zılarıyla dı! pol"t"ka konusunda yol göster"c" b"r üstat olmaya ya-
zılarıyla devam ett". Ömer Sam! Co"ar "se röportaj, ara!tırma ve
dı! pol"t"ka yazılarıyla tanındı. 

Türk"ye’de yazılı basından telev"zyon gazetec"l"#e geç"s"n yıldız
"s"mler"nden b"r" olan Mehmet Al! B!rand, çok sayıda gazetec"y"
de yet"!t"rd". Spor gazetec"l"#"n"n efsane adları E"fak Aykaç, Gün-
düz Kılıç, Do#an Kolo#lu ve Co"kun Özarı, Türk spor basını
dünyasının yıldız b"r kö!es"n" tutmaktalar. 

    

Solda: 8 Mart 1990 tar"hl" Hürr"yet gazetes"nde Çet"n Emeç su"kastı haber".
Altta: Haldun Taner Galatasaray formasıyla.

Solda: Mehmet Al" B"rand ve Nad"r Nad".
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TÜRK BASININDA GALATASARAYLILARIN UZUN SERÜVEN HAKKINDA

Gazete ç!zerl!"!n!n ustalarından Faruk Geç, b!r ya#am tarzı ola-
rak gazetec!l!"! seçen, neredeyse günlük basındak! y!yecek !çecek
yazarlı"ını !#lek kalem!yle tek ba#ına kuran, Tu!rul "avkay kend!
alanlarına damga vurmu# !s!mlerd!r. 

Gazete mutfa"ını yıllarca yönetm!# olanların arasında, Oktay
Kurtböke ve Turhan Ilgaz öneml! gazetec!lerd!r. 

Sonrak! ku#aklar arasında, “Aktüel” derg!s! ve “Star” gazetes!nde
genel yayın yönetmenl!"! yapan Alev Er, “Sabah” ve “Vatan” ga-
zeteler!nde genel yayın yönetmenl!"! ve yönet!c!l!k yapmı#  Tay-
fun Devel#o!lu !le Barlas Yurtsever; “Hürr!yet Ha$a Sonu” ek!n!
yayımlamasıyla aklımızda kalan $skender Baydar; kö#e yazarlı-
"ının yanında “Sabah” ve “Haber Türk” gazeteler!n!n genel yayın
yönetmenl!"!n! yürüterek, kö#e yazarlı"ı yanında, yönet!c! olarak
da ün kazanan Fat#h Altaylı; Almanya ve Türk!ye’de gazete yöne-
t!c!l!"!n! sürdürmü# olan Volkan Karsan basının arka tara$ak!
yükünü çeken !s!mlerd!r. Gazete yönet!m! dey!nce Umur Talu’yu
da l!steye almak #arttır.  

Par!s’te foto-röportaj ajansı olarak kurulan S%PA Presse’de çalı#an
Baha P#r; oradan sonra uluslararası derg!lerde çalı#mı# Alpay
Ev#n; gazetec!"!n farklı yanlarından b!ze uzanmı# olan Hıfzı
Topuz, Orhan Karavel#, Orhan Kolo!lu, Al# S#rmen, At#lla
Dorsay, Osman Tamburacı, Eng#n Ardıç, Ragıp Duran, S#na
Kolo!lu, Kadr# Gürsel, Mehmet Dem#rkol, b!r yen! medya g!r!-
#!mc!s! olarak da tanınmaya ba#layan Ru%en Çakır, Serdar D#nç-
baylı ve Asu Maro… S!yaset, dı# pol!t!ka, ya#am, kültür, s!nema
ve  spor gazetec!l!"! alanında ba#arılı !#lere !mza attılar.

Hıfzı Topuz, Al# S#rmen, Orhan Kolo!lu ve Orhan Karavel#’n!n,
b!rer duayen gazetec! olarak Galatasaraylı ku#aklar arası b!r ba-
#arıyı tems!l ett!kler!n! burada bel!rtmel!y!z. Artık akt!f gazetec!l!k
yapmayan Orhan Kolo"lu, Hıfzı Topuz ve Orhan Karavel! k!tap
yazarı olarak da genç ku#aklar tarafından okunup tanınmaktadır.

&u kısacık yazı b!le göstermekted!r k! Matrakçı Nasuh, Abdurrah-
man &eref, Tevf!k F!kret, Ahmet Ha#!m, Sermet Muhtar, Ru#en
E#ref, Yunus Nad!, Sedat S!mav! ve Al! Nac! Karacan’ın açtı"ı yol-
dan pek çok Galatasaraylı ba#arıyla yürümü#, gazetec!l!"!n çet!n
serüven!n! ya#amı#lardır. Onların sayısı öyle çok k! unuttuklarım
varsa a'ed!lmel!d!r. “Yen! medya” ça"ında da Galatasaraylıların
bu ba#arıyı devam ett!rmes!n! d!leyel!m.

NOT: "Bu yazı Orhan Kolo!lu a!abey"m"z"n kaybından önce yazıl-
mı#tır.”
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