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

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

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

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

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

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

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

• Antalya • Diyarbakır  • Kayseri • Bahçelievler Hizmet Hastanesi

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

• One Yacht (!stanbul, Bodrum, Marmaris)

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

Sultani Kart ile
harcamalarda
indirim, Cemiyet’e
destek...
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Pilav Rozeti - Ezgi $irin Balkan (147)

5SULTAN! DERG! • HAZ!RAN 2021

SULTAN" DERG" • HAZ"RAN 2021



Sevg!l! Galatasaraylılar,

Sultan! derg!m!z!n bu yen! sayısı !le
s!zlere ula"maktan son derece
mutluyum. 

S!zler tarafından tekrar layık
görüldü#ümüz bu öneml! görev! 7
N!san tar!h!nde devraldık. Öncel!kle
!lk dönem!m!zde b!rl!kte ba"arılı
çalı"malar gerçekle"t!rd!#!m!z Yönet!m
Kurulumuz ba"ta olmak üzere, tüm
kurullarımızda ve kom!teler!m!zde yer

alan üyeler!m!ze yaptıkları de#erl! çalı"malar ve Derne#!m!ze
sa#ladıkları katkılar !ç!n en !çten duygularla te"ekkür ed!yorum. 

Yen!lenen kurullarımız ve kom!teler!m!z !le b!rl!kte, her zaman
parçası olmaktan gurur duydu#umuz toplulu#umuza h!zmet etme
görev!n! bu dönem de aynı heyecan, !stek ve a"kla sürdürmeye
devam edece#!z. 

Yaptı#ımız etk!nl!kler!n duyurulması, farklı devreler! b!r araya
get!rerek, de#erler!m!z!n aktarımının sa#lanması, b!rl!k ve
beraberl!#!m!z!n sürekl! kılınması, çalı"malarımızdak! ana
hedef!m!z olmaya devam edecekt!r. Her zaman vurguladı#ımız
üzere, “Galatasaray” adını ta"ıyan tüm kurumlarımıza sah!p
çıkmak, gel!"meler!ne ve cam!amıza katkı sa#lamalarına destek
olmak öncel!#!m!zle !let!"!m kanallarımızı gel!"t!rmeye, düzenl!
olarak temas kurmaya ve payla"ımda bulunmaya gayret ed!yoruz. 

2020 Mart ayından bugüne geç!rmekte oldu#umuz ola#anüstü
günler her b!r!n!z!n malumudur. Dünyamızı etk!s! altına almı"
COVID-19 salgını hâlen sürüyor. Alınan kararlarla k!m! zaman
kısm! k!m! zaman da tamamı !le Derne#!m!z! kapalı tutarak b!r an
evvel sa#lıklı ve hep beraber olaca#ımız günler!n üm!d! !le tüm
çalı"malarımızı ve duyurularımızı d!j!tal platformlar üzer!nden
sürdürmeye devam ed!yoruz. 

Sene ba"ında, "ubat sonuna kadar geçerl! olan yasakları da
d!kkate alarak Ola#an Genel Kurul tar!hler!m!z! !lan etm!"t!k. Bu
ba#lamda, 13 Mart tar!h!nde Dernek Lokal!m!zde Ola#an Mal! ve
$dar! Genel Kurulumuzu gerçekle"t!rd!k. Aynı zamanda
Kurulumuzu canlı yayınla üyeler!m!ze ula"tırarak, yapılan
çalı"malardan haberdar olmalarını sa#ladık. 

Ola#an Seç!ml! Genel Kurul toplantımızı, !lk duyurdu#umuz 3
N!san’ı da kapsayan yasaklar ve artan vaka sayılarını da d!kkate
alarak, 7 N!san Çar"amba günü L!sem!zde gerçekle"t!rd!k.    

Katılımları !le b!zlere destek veren, pandem! sebeb! !le
katılamayıp destekler!n! telefon, e-ma!l ve sosyal medya kanalları
!le b!zlere !leten tüm üyeler!m!ze tekrar te"ekkür ed!yor, tarafımıza

tevd! ed!len bu görev! layı#ı !le yer!ne get!rmek !ç!n çok
çalı"aca#ımızı söylemek !st!yorum.

Sınırsız Galatasaray sohbetler!m!ze, Okur&Yazar Bulu"malarımıza,
Derne#!m!z!n sosyal medya kanalları üzer!nden devam ed!yoruz. 

23 N!san’ı geçen sene de yaptı#ımız üzere Galatasaray
$lkokulu’ndak! karde"ler!m!z!n ve üye çocuklarımızın hazırladı#ı
res!mlerden olu"an sanal serg! !le ço"ku !ç!nde kutladık. 

Cem!yet olarak ev sah!pl!#! yaptı#ımız “Galatasaray A!le
Yeme#!” 1 Haz!ran 1934’ten bugüne devam ed!yor. B!r araya
geld!#!m!z, dostlarımızla ve mekteb!m!zle özlem g!derd!#!m!z bu
anlamlı günü maalesef bu sene de pandem! önlemler! sebeb!yle
farklı organ!ze etmem!z gerek!yor. Bu köklü gelene#! her ko"ulda
sürdürmek !ç!n bu sene de geçen sene yaptı#ımız g!b!,
Galatasaraylılarla P!lav’ı, Mektep yer!ne evler!nde bulu"turmayı
planlıyoruz. 

6 Haz!ran Pazar sabahı, p!lavlarımızı evlere ula"tıracak, bu
de#erl! gelene#!m!z!, gününde, akıllarımız mektepte, gönüller!m!z
b!r, yer!ne get!rece#!z. Bugünle !lg!l! hazırlıklarımız tüm hızıyla
sürüyor. 

Bu sene, 103 devres!n!n 50. ve 128 devres!n!n de 25. yılları.
Yapaca#ımız programlarda ve derg!m!z!n bu sayısında kend!ler!ne
yer vererek, b!zler !ç!n çok kıymetl! olan bu yıl dönümler!n! hep
beraber kutlamak ve taçlandırmak !sted!k. 

Bugüne kadar sürdürdü#ümüz Dernek yayınlarımıza bu sene
de “Cem!yet’!n $lk Belges!” k!tapçık !le devam ed!yoruz. Dernek
tüzü#ümüzün genel harcı n!tel!#!ndek! bu yayın !ç!n $zzedd!n
Çalı"lar a#abey!me de te"ekkürler!m! sunuyorum.

Bu süreçte aramızdan b!rçok de#erl! abla, a#abey ve karde"!m!z
ayrıldı. Kend!ler!n! rahmet ve saygı !le anıyor, yakınlarına ve
cam!amıza sabırlar d!l!yorum.   

S!zler !le daha !y! !let!"!m kurmak ve s!zlere hızlı haber
!leteb!lmem!z adına, dernek b!lg!ler!n!z! güncellemen!z! ve sosyal
medya hesaplarımızdan b!zler! tak!p etmen!z! r!ca ed!yorum.
Özell!kle bu günler gösterd! k! !let!"!m hâl!nde olmamız,
dayanı"mamızı ve b!rl!#!m!z! her ko"ulda güçlü ve etk!l! kılıyor.  

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

Sevg! ve saygılarımla,

F!DEL BERBER (123)

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

aksesuar... 

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



vden çalı"ma, Zoom toplantıları, onl!ne sohbetler,
kapanma, kademel! normalle"me g!b! “yen!” kavramların
get!rd!#! b!r ya"am tarzı !le tanı"tı#ımız pandem! sürec!nde

b!r yılı ger!de bırakıyoruz. Ancak, bu kavramların ne kadar
yabancısı olursak olalım, zaman !ç!nde pandem! "artlarına ayak
uydurarak s!z üyeler!m!z !le kurdu#umuz sam!m! !let!"!m!
kaybetmemek her zaman öncel!#!m!z oldu. 

Elbette k! bu yen! süreçte zorunluluklarımızı da yer!ne get!rd!k
ve tüm önlemler! ve !z!nler! alarak 13 Mart 2021 tar!h!nde Ola#an
Mal! ve $dar! Genel Kurul toplantımızı ve 7 N!san 2021 tar!h!nde
Ola#an Seç!ml! Genel Kurul toplantımızı gerçekle"t!rd!k. Seç!ml!
Genel Kurul toplantısı sonucunda, Derne#!m!z!n F!del Berber
ba"kanlı#ındak! yen! yönet!m! 13 N!san tar!h!nde mazbatalarını
alarak göreve ba"ladılar. 

Geçt!#!m!z aylarda da, Derne#!m!z!n resm! Instagram hesabı
“@gscem!yet” adres!m!z ve YouTube kanalımız s!zlerle b!r araya
geleb!ld!#!m!z mecralarımız oldu.  8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde konu#umuz 110. dönemden Prof. Dr. I"ıl Karaka" oldu.
18 N!san Pazar günü Sınırsız Galatasaray Sohbetler!’nde konumuz
“Cov!d-19” oldu. 127. dönemden Prof. Dr. Murat Karaman’ın
katıldı#ı sohbet!m!zde vaka sayıları, a"ılanma vb. konularda sohbet
ett!k.  Sınırsız Galatasaray Sohbetler! 28 N!san’da, 147. dönemden
Merve B!kem Uçar moderatörlü#ünde, 127. dönemden Prof. Dr.
Murat Karaman !le !lk yardım e#!tmen! Hat!ce Sa#can’ın katıldı#ı
“$lk Yardım E#!t!m!”, 1 Mayıs’ta, 113. dönemden Prof. Dr. Haluk
Levent moderatörlü#ünde, 109. dönemden Hamza Tı#lay !le
“Geçm!"ten Gelece#e 1 Mayıs Sohbet!” !le devam ett!. 

Sohbetler!m!zde, 2 Mayıs Pazar günü, 119. dönemden Renan
B!lek’! a#ırladık. Konumuz, “Pandem!n!n Kültür Sanat Dünyasına
Etk!ler!” !d!.  Sınırsız Galatasaray Sohbetler!, 5 Mayıs tar!h!nde,
139. dönemden Av. Özkan Özdo#an !le “Cov!d 19 Tedb!rler! ve
Temel Hak ve Özgürlükler”, 9 Mayıs tar!h!nde 124. dönemden
Özlem Kıyat Berber ve 124. dönemden Arzum Akduran Köseo#lu
!le “Annel!k Üzer!ne” ve 12 Mayıs tar!h!nde 126. dönemden S!nan
Sümer !le “Yelken ve Okyanus Yarı"ı” konuları ve 19 Mayıs
tar!h!nde 120. dönemden Zeynepgül Onay Ene ve 118. dönemden
Orhun Ene’n!n konuk oldu#u “Basketbol Sohbet!” !le devam ett!. 

6 Mayıs tar!h!nde gerçekle"t!rd!#!m!z Okur&Yazar
Bulu"maları’nın konu#u !se “Sen!n Adın Corona Olsun” !le 107.
dönemden Umur Talu oldu. 

Geçt!#!m!z aylarda düzenled!#!m!z en öneml! etk!nl!#!m!z !se
!lk!n! geçen yıl düzenled!#!m!z 23 N!san Sanal Res!m Serg!s!’yd!.
$lkokuldak! karde"ler!m!z !le üyeler!m!z!n çocuklarının yapmı"
oldu#u “23 N!san ve Atatürk” konulu res!mler!, 24 N!san – 3 Mayıs
tar!hler!nde sosyal medya hesaplarımızda s!zlerle payla"tık. 

Derg!m!z!n yayına hazırlandı#ı bugünler !se yılın en heyecanlı
zamanı… Bu yıl da, f!z!ksel olarak b!r araya gelemesek b!le, 6
Haz!ran Pazar günü, P!lav Günü’müzde çe"!tl! etk!nl!kler !le b!r
araya gelece#!z, Galatasaraylı olmanın keyf!n! ya"ayaca#ız. 

Kısa zaman !ç!nde b!r araya geleb!ld!#!m!z, sa#lıklı günlerde
görü"eb!lmek d!le#!yle… 

23 Nisan ve Atatürk - Nedim Yaman, Galatasaray !lkokulu 4A

S"MGE ARGÜDEN (127)
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Cemiyetten Haberler

Sinan Sümer, Arzum Akduran Köseo#lu

Zeynepgül Onay Ene, Orhun Ene

E





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

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

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

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

Fincan 

Ta$ pano

Mekteb-i Sultani Denizcileri Flaması Mineli rozet

Rakı kadehi 

150. yıl sweatshirt

Altın Rozet 



erne#!m!z!n kı" bahçes!n! tasarlarken öncel!kl! hedef!m!z,
!"levsel ve haf!f b!r yapı !ç!nde mümkün olab!lecek en ferah ve
kullanı"lı toplanma alanını yaratmaktı. Alüm!nyum ve cam

b!rle"!m!nden olu"an, arzu ed!ld!#!nde çatısı ve !k!
yan cephes! açılab!len bu dı" strüktür, mekanı çok
yönlü kullanım olana#ı sa#ladı.  $ç mekanda terc!h
ett!#!m!z do#al malzemeler (ah"ap kaplama zem!n,
brüt beton logo duvarı), canlı b!tk!ler ve sed!rl!
oturma ün!teler!, b!r !ç bahçe ortamında konforlu
ve key!%! yemek yeme ve maç seyretme deney!m!n!
olu"turmak adına terc!h!m!z oldu.’

Yonca Ers#n (126) Mimar

CEM!YETTEN HABERLER

Te$ekkürler#m#zle

Yüce Auto Motorlu Araçlar A.&

Ankara Galatasaraylılar B!rl!#!

GSL 98. Dönem, GSL 102. Dönem, GSL 108.Dönem'

Ahmet M. Koz!ko#lu, Ahmet Dündar, Ahmet San, 
Alev Bayraktar Yılanlıo#lu, Al! Mert Ate", 
Al! Rıza Sözeno#lu, Al!can Erol, Andaç Erarabacı, 
Arcan Yüksel, Ata Karaca, Aykutalp Derkan, 
Aysun Yanbol, Aytu# Sakallıo#lu, 
Banu Koruyucu Hepgür, Baturalp Pelteko#lu, 
Bener Akba", Berk Yılmaz, Betül Pas!nler, 
Burak Akter, Burak Elmas, Bülent Karaden!z, 
Bünyat Balaban, Can Kıraç, Cem Alabalık, 
Cem Ataç, Cem Bu#ra, Cem S!nan Karao#lu, 
Cemal Burnaz, Cemal Özgörkey, Ceng!z Ertem, 
Cenk Celenk, Cevdet Dayıo#lu, Deren Kalafat, 
Do#an Hasol, E.Mutlu Ç!l!ng!ro#lu, 
Ecem Tezel Aldanmaz, El! Uz!el, Eray Yanbol, 
Eray Yazgan, Erdal Katmer, Erdem Tu#savul, 
Erkan Irça#, Fatma Reyhan Eryılmaz, F!del Berber, 
Gökhan Baydur, Gözde Küçükyılmaz, 
Hakan Üstünberk, Hal!t Tural, Haluk Öndo#an,
Hasan Altu# Özaslan, Ha"!m Derya Oral, 
Hat!ce Günay, Hulus! Acar, Hüsnü Faruk Akalın,
Irmak Yayın, $brah!m Hızalan, $d!l Kaya, 
$hsan Mannaslar, $lhan Tüzün, $skender Çayla, 
$sma!l Sa!t Kulaçao#lu, $stem! Parman, 
$zzedd!n Çalı"lar, Ker!m Cenan!, 
K!rkor Dö"emec!yan, Kudret Akgün, Levent Apaydın,
Levent Do#anay, Levent Pınar, Levent &ah!no#lu,
Levent Yaz, Mah!r Deha Genç, 
Mehmet Al! Karamehmet, Mehmet Ayhan Özmızrak,
Mehmet Bülent Altıoklar, Mehmet Cıbara, 
Mehmet Selçuk Dem!r, Mehmet Sel!m Yavuz, 
Mehmet Em!n $pekdokuyan, Mehmet Onultan, 
Mehmet Erol &ah!ng!ray, Mehmet Met!n Yazıcı, 
Memet $lter, Mehmet Karamancı, 
Mert Seyf! Çet!nsava", Met!n Abut, 
Met!n S!nan Aslan, Muharrem Yılmaz, 
Murat Özbalak, Murat Yapça, Mustafa Turgun, 
Mustafa $brah!m Z!yal, Nasuh! Sezg!n, Nejat Özcan,
Nesl!han Ertem, N!hat Karaköse, N!lgün-Cevat Tezer, 
Nur C!n!ç, O#uz Karakoç, Okan Toker, 
Oktay Berk Türker, Oral' Yılmaz, Orhan Yüzen,
Osman Kocaman, Ozan Aydınlık, 
Özcan Karamahmuto#lu, Özden Dündar, 
Özlem Kıyat Berber, Polat Beng!serp, Reha B!lge, 
Remz! Türec!, Re"at Adıgüzel, Rıza Morova, 
Sa!t Mısırlıo#lu, Sa!t Köseo#lu, Sal!h Madra, 
Sal!h Mün!r Yara", Sedat Besen, Selçuk Taylaner,
Semaadd!n Özden!z, Sencar Özsoy, Serdar Aslan, 
Serdar Eder, Suzan Dö"emec!yan, Süleyman Bünyat, 
&ükrü Bekd!k, Taylan O#uz, Tevf!k Talha Ebüzz!ya, 
T!mur Kuban, Tuba Toprak Tunçel, Tugay Kılıc, 
Tu#rul A#ralı, Tu#rul Haz!nedaro#lu, 
Tunca Haz!nedaro#lu, Tuncer Hunca, Tunç Baykal, 
Ufuk Kaya, U#ur Ya#ız, Ural Aküzüm, 
Utku Ça#atay Aksoy, Üm!t Özgürel, Üm!t
Özmerd!ven, Üm!t Pınar, Ümüt Özdem!r, 
Volkan Gal!p Alevok, Yas!n Olgun Güner, 
Yusuf Mutlu Yıldız, Zehra Eser Karadem!r, 
Zek! Bülent Ya#lı

Kı$ bahçesi

11

D

SULTAN! DERG! • HAZ!RAN 2021



SULTAN! DERG! • HAZ!RAN 202112

Pilav'ın Gör Dedikleri / !ZZEDD!N ÇALI"LAR (115)

1943 yılında, I!kinci Dünya Savas"ı’nın ekme#in karneyle da#ıtılmak zorunda kalındı#ı ekonomik kos "ullarda düzenlenen onuncu Pilav'ın davetiyesindeki not.



13

lk P!lav günü do"anlar bugün seksen yed! ya-
#ında. P!lav'la do"an de"erler!n b!rço"u !se

ya#sız. B!r ba#ka dey!#le, !lk mezunlar örgütlen-
mes!yle günümüzden 113 yıl önce 13'üncü sı-
nıfa geçen Galatasaraylılar, !lk sloganları olan
"Yardım ve karde#l!k." mottosuna sah!p çık-
maya devam ed!yor. Gelenekler ve r!tüeller üze-
r!nden kurum tar!h!ne bakma olana"ı sunan
bu basın taraması, P!lav'ın üstlend!"! !#levler
üzer!ne dü#ünme fırsatı da yaratıyor. 

P!lav'ın !lk bakı#ta görünmeyen !#levler!n! saymaya çalı#ayım: 

Öncel!kle halen Galatasaraylılar Derne"! bütçes!ndek! öneml!
b!r gel!r kalem! P!lav'da sa"lanan ba"ı#lar. Bu da P!lav'sız b!r Ce-
m!yet dü#ünemeyece"!m!z anlamına gel!yor. Sava#lar, darbeler, sı-
kıyönet!mler, ola"anüstü haller görmü# 87 yıllık geçm!#te sadece
pandem!n!n kes!nt!ye u"rattı"ı bu sürec!n, sanal yollarda da olsa
devam ett!r!lmes! kutlanmaya de"er. 1980'ler önces! alı#ılmı# be#
yüz k!#!l!k katılımdan üç b!ne yakın k!#!ye ula#ılmı# olması da P!-
lav'ın cam!ayı b!r araya get!rme !#lev!n! hakkıyla sürdürdü"ünü
göster!yor. 

Gazete haberler! üzer!nden okundu"unda, P!lav'ın her dö-
nemde aynı ölçüde ver!ml! kullanılmayan b!r !let!#!m !#lev! oldu"u
da görülüyor. L!se ve derne"!n P!lav'ı Galatasaray'ın gen!# topluma
mesaj !let!rken kullanab!lece"!, b!l!n!rl!k ve olumlu algı ta#ıyan çok
de"erl! b!r marka olarak görmes! gerek!rken 2000'l! yıllarda bu
!#lev de futbol transferler!ne kaptırılmı# görünüyor. Pandem!n!n
bu bakımdan b!r fırsat olab!lece"!n! geçen yıl gördük. Dernek yö-
net!m!n!n !let!#!m becer!s! sayes!nde Zamanın Tanı!ı Olmak bel-
gesel! on dört b!n !zlemeye ula#tı. Kulüp yönet!mler!n!n de
duyarlılı"ıyla futbol gündem! dı#ında tutulması sa"lanırsa, P!lav
bulu#maları Galatasaray'ın toplum genel!ne yönel!k !let!#!m!ne
!vme kazandırab!l!r.

Pilav'ın Gör Dedikleri
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P!lav'ın !#levler!ne da!r b!r saptama da geçen yıl Mel!h 
$abano"lu'nun !lk P!lav'a da!r anlattıkları arasında g!zl!yd!. 
O günkü toplanma sebeb! ve öne çıkan #ahs!yetler, kurumsal ya-
pının korunmasına da!r m!ll! e"!t!m otor!tes!ne b!r mesaj verme
!ht!yacı do"masıydı. S!yaset b!l!m!nde s!v!l toplum örgütlenmeler!
faal!yet alanı ayırt ed!lmeks!z!n s!yas! baskı aracı olarak tanımla-
nır. Bu gözle bakıldı"ında, P!lav'ın ülken!n netamel! dönemle-
r!nde de bu !#lev! üstlend!"!, hatta sırf bu sebeple ekstra P!lav
düzenlend!"! b!le görülüyor. Dolayısıyla P!lav gelecekte de gen!#
katılımlı, ses get!r!c!, öneml! oldu"u ölçüde kurumların devam-
lılı"ına da destek olacak. 

!

1967 yılında Pilav’da seslendirilen mesaj: “Herkes tarafından örnek diye 

gösterilen Galatasaray Lisesi’nin hiçbir bahaneyle di"erlerinin seviyesine

dü#mesini kimse kabul etmeyecek.”



ÜSTTE 2015 yılında Galatasaray Meydanı'nda açılan Bu Mektebin Çocukları sergisinin Pilav
günü lise binasına yansıtılması. SA!DA Kayıran Uraz’ın el yazısıyla, 1985 yılında yaptı!ı Pilav
açılı" konu"masının metni. ALTTA Galatasaraylılar Derne!i lokali olarak in"a edilen ve
Galatasaraylılar Evi adıyla açılan Çalıku"u Sokak’taki dernek binası in"aatının 1985 yılın-
daki durumu.

Bazı belgeler P!lav'ın !"levler!ne d!kkat çeken ayrıntılar barın-
dırıyor. Örne#!n 1943 yılında, $k!nc! Dünya Sava"ı'nın yarattı#ı
zorlu ekonom!k ko"ullar altında düzenlenen onuncu P!lav'ın da-
vet!yes!ndek! not. Ekme#!n karneye ba#landı#ı yokluk ortamında
herkes!n kend! ekme#!n! get!rmes! !stenm!". Bu "artlarda b!le P!-
lav'ın düzenlenm!" olması, gelenek vasfını güçlend!r!yor. O P!lav,
ekmek yoklu#u gerekçes!yle !ptal ed!lm!" olsa, muhtemelen dokuz
yıl sürmü" b!r uygulama olarak tar!he karı"ab!l!rd!. Bugün oldu#u
g!b! her "art altında düzenlen!yor olması bu bakımdan öneml!.
Galatasaray varlı#ının parmaklıkların dı"ından da görüleb!lme-
s!n! sa#lıyor. Aynı davet!ye 1942 ve önces!ne da!r renkl! P!lav f!lm-
ler! bulundu#u b!lg!s!n! da barındırıyor. Acaba o f!lmler bugün
nerede ke"fed!lmey! bekl!yor?

1967 yılındak! P!lav'ın Galatasaray’ın düz l!seler sev!yes!ne !n-
d!r!lme hareket!ne kar"ı Türk!ye ve Fransa hükümetler!ne uyarı
n!tel!#!nde oldu#unu görmek !ç!n basına yansıyan serzen!"! !nce-
lemek yeterl!. Öyle olmasa, Son Havad!s ektek! üst ba"lı#ı atmaz,
Abd! $pekç! de "unları yazmazdı: "Türk!ye’de M!ll! E#!t!m bakan-
lı#ı son y!rm! yıldır Galatasaray L!ses!’n!, zaman zaman kasıtlı ol-
du#u "üphes!n! uyandıran b!r b!ç!mde !hmal ederken, Fransa da
aslında kend! kültürünü Türk!ye’de ona h!çb!r masrafa mal olma-
dan yayan bu müesseseye !lg! göstermemeye ba"lamı"tır. Sonuç
olarak Fransız ö#ret!m üyeler!n!n kal!tes! her yıl b!raz daha ger!-
lerken, Türk M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı’nın lakaydı ve !hmal! de Ga-
latasaray L!ses!’n!n her yıl b!raz daha ger!lemes!ne yardım etm!",
üstel!k bu ger!ley!" son yıllarda alınan bazı kararlarla daha beter
b!r durum yaratmı"tır." N!tek!m yaratılan baskıyla ertes! yıl De
Gaulle geld!; Galatasaray onu get!reb!len kurum hal!ne geld!.

2015 yılındak! P!lav'ın üstlend!#! !"lev! hatırlayın. Yakın tar!he

da!r b!lg! k!rl!l!#!n! artıran b!rçok e#!t!m kurumu arasında sadece
Galatasaray L!ses! adıyla, sanıyla, görev!yle, rüt- bes!yle, suret!yle,
tek tek göstererek yüz yıl öncek! Çanakkale sava"larına katılan
gaz! ve "eh!tler!n! anmı"tı.

Kayıhan Uraz'ın 1986 yılında yaptı#ı P!lav açılı" konu"masın-
dak! son cümlen!n "!fres!n! de çözel!m k!, bu gelene#!n !"levler!-
n!n manev! dünyamızı zeng!nle"t!rmekten !baret oldu#u
sanılmasın. Aslan Ba"kan "Muazzam b!r kurulu"un temeller!n!
b!r parça daha pek!"t!rmeye geld!k." derken aslında P!lav'ın somut
b!r !"lev!nden daha bahsed!yor, gıdım gıdım yapılan b!r!k!mlerle
tu#lalarına neredeyse tek tek sah!p olunan dernek lokal!n!n f!-
nansman kayna#ını !"aret ed!yordu. Sanırım bu yazıyı okuyan
genç nes!ller P!lav günler! kapıda neden Etem Sönmezı"ık'ın ba#ı"
nöbet! tuttu#unu anlayacak, Evde P!lav uygulamasının hayat!ye-
t!n! kavrayacaktır. 

14



17



SULTAN! DERG! • HAZ!RAN 202116

MURAT KARAMAN (127) - MEHMET AL! TANRIKULU (149)

ekteb!n bahçes!nden !lk adımımızı atmamızla b!rl!kte b!r
parçası hal!ne geld!"!m!z büyük Galatasaray a!les!ne
a!d!yet!m!z!, b!rl!ktel!"!m!z! ve dayanı#mamızı her geçen gün

b!rb!r!m!ze daha da sıkı sarılarak sürdürdü"ümüz adres!m!z, bugüne
kadar her zaman, 13. sınıfımız olan Derne"!m!z olmu#tur ve !lerleyen
yıllarda da y!ne Derne"!m!z olacaktır. 

Her b!r!m!z !ç!n hayatımızda, kar!yer!m!zde çıktı"ımız
basamaklarda kazandı"ımız çe#!tl! ba#arılar, unvanlar b!r yana;
kend!m!z!, k!ml!"!m!z! olu#tururken en temele yerle#t!rd!"!m!z ve
kend!m!z! tanımladı"ımız sıfat her zaman Galatasaraylılık olmu#tur.
Ülkem!z!n aydınlık yüzünün öneml! b!r tems!lc!s! olan büyük
a!lem!z!n küçü"ü, büyü"ü her b!r ferd! ya#amının en erken
dönemler!nden !t!baren yalnızca ülkes! !ç!n de"!l, dünya !ç!n de örnek
olu#turab!lecek düzeyde yüksek karakter sah!b! olmu# ve çe#!tl!
ba#arılara !mza atmı#tır. Tüm bunları ba#arırken her b!r
Galatasaraylının arkasındak! en büyük güç, b!r parçası olmaktan her
zaman gurur duydu"u büyük Galatasaray a!les!n!n dayanı#ma,
yardımla#ma ve payla#ma kültürü olmu#tur. 

Derne"!m!z çatısı altında kurulmu# olan kom!teler!m!z!n de en
temel hedef!, ku#aklar arasında bütünle#mey! sa"layarak farklı ku#aklar
arasında b!lg! aktarımına b!r ortam sunmak ve bu yüksek de"erler!n
daha da gel!#erek, daha da sarsılmaz b!ç!mde devamını sa"lamaktır. Bu
amaçlarla olu#turulan farklı kom!teler de Galatasaraylı k!ml!"!n!n
çe#!tl! unsurlarının b!r yansıması n!tel!"!nded!r. 

Galatasaraylılar dâh!l oldukları her alanda o alanın öncüler! hal!ne
gelm!# ve b!rçok !lk! gerçekle#t!rm!#lerd!r. Bu kapsamda bu ba#arılara
!mza atan, çe#!tl! !zler bırakan deney!ml! Galatasaraylılar !le hayatının
!lerleyen yıllarında bu ba#arıların benzerler!ne ve belk! de daha
büyükler!ne !mza atacak genç Galatasaraylıları b!r araya get!rmek ve
ku#aklar arası b!lg! aktarımını sa"lamak hedef!yle, Kar!yer ve Sürekl!
E"!t!m Kom!tes! kurulmu#tur. Ayrıca Galatasaraylılar entelektüel
b!r!k!mler! ve zeng!nl!kler!yle kültür sanat dünyasını her zaman
beslem!# ve ülkem!z tar!h! boyunca bu alanda b!rçok de"er!
yet!#t!rm!#lerd!r. Kültür Sanat ve Organ!zasyon Kom!tes! de bu
zeng!nl!"!n b!r yansıması olarak ortaya çıkmı# ve Galatasaraylıların

üretmeye devam ett!"!, b!rb!rler!n! besled!kler! b!r ortamı olu#turma
amacını ben!msem!#t!r. 

Galatasaraylı den!l!nce akla !lk gelen unsurlardan b!r d!"er! de
#üphes!z k! spordur. Öyle k! yalnızca ülkem!zde öncü olmakla
yet!nmeyen aynı zamanda b!r dünya markası olan ve bu yönde da!ma
!lerlemeye devam eden spor kulübümüz Mekteb!m!z!n sını$arında
kurulmu# ve buradan dünyaya açılmı#tır. Do"aldır k! spor, her b!r
Galatasaraylının ya#amının b!r parçası olarak k!ml!"!n! tamamlayan
b!r unsurdur. Spor Kom!tem!z de k!ml!"!m!z!n bu unsurunu gel!#t!rme
amacıyla yola çıkmı# ve farklı alanlardak! amatör ve profesyonel
Galatasaraylı sporcular !ç!n b!r bulu#ma noktası hal!ne gelm!#t!r. 

Tar!h boyunca ülken!n aydınlık yüzü olan Galatasaraylılar da!ma
topluma kar#ı b!r sorumluluk b!l!nc!yle hareket ederek toplumu
beslem!#, topluma de"er kazandırmı# ve yardıma, ses!n! duyurmaya
!ht!yacı olanlara el!n! uzatmı#tır. Esasında bu durum da Galatasaraylı

Bizi Daha Güçlü Kılan 
Komitelerimiz

M

Meslek Bulus !maları - Hukuk
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k!ml!"!n!n temel!n! olu#turan dayanı#ma ve yardımla#ma
kültürünün b!r yansımasıdır. Sosyal Sorumluluk Kom!tem!z de
b!reysel olarak her zaman yüksek b!r sosyal sorumluluk b!l!nc!
ta#ıyan ve farklı yapılar !çer!s!nde bu amaçla mesa! harcayan
Galatasaraylıların b!r araya geld!"! b!r platform olarak ortaya
çıkmı#tır ve bu kapsamda faal!yetler!ne devam etmekted!r. 

2019-2021 dönem! boyunca kom!teler!m!z, çok farklı
alanlarda çe#!tl! organ!zasyonlar düzenleyerek Galatasaraylıları
b!r araya get!rm!# ve ortak Galatasaraylı k!ml!"!n! beslem!#t!r.
Hatta tüm dünyada hayatı neredeyse durma sev!yes!ne get!ren
Cov!d 19 pandem!s! kar#ısında da yılmamı# ve “Sınırsız
Galatasaray”ı gerçekle#t!rmek !ç!n hız kesmeden faal!yetler!ne
devam etm!#t!r. B!zler de her sayımızda, farklı ku#aklardan
Galatasaraylıların b!r araya geld!"! dört farklı kom!tem!zden
b!r!n! s!zlere tanıtmak !st!yoruz. Bu kapsamda bu sayımızda,
Kar!yer ve Sürekl! E"!t!m Kom!tes! üyeler!m!zle
gerçekle#t!rd!"!m!z röportajı ve kom!tem!z!n çalı#malarını
s!zlerle payla#ıyoruz. 

Bu ves!leyle bel!rtmek !ster!z k! kom!teler!m!z!n çalı#malarına
katılmak ve katkı sunmak !steyen tüm Galatasaraylıları
aramızda görmekten her zaman büyük mutluluk duyuyoruz.
Bu kapsamda kom!te çalı#malarına katkı sunmak !steyen tüm
Galatasaraylıları, eylül ayında pandem! #artları elver!rse
Dernek lokal!m!zde, aks! takd!rde onl!ne olarak
gerçekle#t!rece"!m!z “Kom!teler Bulu#ması” etk!nl!"!m!ze
davet ed!yoruz. 

Tüm Galatasaraylıların huzurunda b!r kez daha tüm kom!te
üyeler!m!ze, bu dönem !t!bar!yle çalı#malarına S!c!l Kurulu !le
b!rl!kte devam edecek B!l!#!m ve Sosyal Medya Kom!tes!’ne,
kom!te etk!nl!kler!ne katılarak bu etk!nl!kler! zeng!nle#t!ren ve
de"er katan tüm Galatasaraylılara ve “Sınırsız Galatasaray”
hayal!ne ortak olarak bu hayal!n gerçekle#mes!ne katkı sunan
tüm cam!amıza te#ekkürler!m!z! sunarız. 

ar!yer ve Sürekl! E"!t!m Kom!tes!
üyeler!m!ze sorduk:

— Kom!te faal!yetler! !ç!n tüm üyeler!m!z büyük b!r !çtenl!kle
ve cömertçe vak!tler!n! ayırıyorlar. Pek! bu faal!yetler!n
!çer!s!nde yer almak s!ze ne h!ssett!r!yor? 

Murat Gün (127) — Kar!yer ve Sürekl! E"!t!m Kom!tes!’n!n b!r
parçası oldu"um !ç!n a#ırı gurur duyuyorum. Gönüllülük esaslı bu
!#te müth!# profesyonelce ve kar#ılıklı anlayı# çerçeves!nde çalı#an
b!r takım olduk. Herkes b!r ucundan tutup !lerlet!yor projem!z!.
Profesyonel !# hayatım dâh!l olmak üzere, bu #ek!lde kend!
d!nam!kler!n! yaratan ve mot!ve olmayı ba#arab!len b!r ek!p pek
görmed!m. B!lhassa farklı devrelerden abla, a"abey ve
karde#ler!mle b!rl!kte üretme fırsatı buldu"um !ç!n çok sev!nçl!y!m.
B!r nev! l!seye dönmü# g!b! h!ssed!yorum.

Buse Burdurlu (147) — 2019 senes!nde Cem!yet’te “kom!te”
yapılanmasını o zaman Yönet!m Kurulunda bulunan Ecem
Abla’dan duydum. Aslında ba#langıçta çok #üpheyle yakla#tım. 
O dönem Cem!yet’e üye b!le de"!ld!m, ben!m !ç!n bazen yeme"e
geld!"!m, arkada#larımla bulu#tu"um b!r yerd!. Fakat daha sonra
bu yapının cam!amızı güçlend!rece"!ne ve b!rle#t!rece"!ne
gerçekten !nandım. Kom!teler! duydu"umda ben de ö"renc!yd!m,
!# ve staj konularında kafam çok karı#ıktı, ö"renc!l!"!m boyunca yol
gösteren!m olmamı#tı ve bunun eks!kl!"!n! çekm!#t!m. Bu yüzden
do"rudan Kar!yer ve Sürekl! E"!t!m Kom!tes!’ne katkıda bulunmak
ve ben!mle aynı sıkıntıları çeken veya !ler!de çekeb!lecek
karde#ler!me de destek olmak !sted!m. Bugüne kadar
yaptıklarımıza baktı"ım zaman, bu kadar !lerleme kaydetm!#
olmamızın özver!l! ve !# b!rl!"!ne dayalı b!r grup çalı#ması
sayes!nde oldu"unu söylemel!y!m. Kom!tem!zde bulunan herkes
büyük b!r emekle ve özenle çalı#ırken, “Ben daha fazla ne
katab!l!r!m? Ek!ptek! d!"er üyeler!n sorumlulu"unu, yükünü nasıl
haf!$eteb!l!r!m?” d!ye dü#ünerek kom!teye emek ver!yor. Böyle b!r
grup çalı#masının !ç!nde bulunmak gerçekten de !nanılmaz key!$!.

Mehmet Ali Tanrıkulu (149)  - Murat Karaman (127) -  Buse Burdurlu (147) - Tu"çe Gül Sarıkaya (150) - Murat Gün (127)
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— Kom!teler!m!z!n en genç üyeler!nden
b!r!s!s!n!z. Bu süreçte neler
ö"rend!"!n!z!, hang! kazanımları elde
ett!"!n!z! payla#ab!l!r m!s!n!z? 

Tu!çe Gül Sarıkaya (150) — Önce
katılımcısı sonra çalı!ma üyes" oldu#um
Kar"yer ve Sürekl" E#"t"m Kom"tes", ben"m
"ç"n b"lg" payla!ımı ve deney"m
aktarımıyla e!s"z b"r süreç olarak "lerl"yor.
Mentorluk Programı, b"reb"r
payla!ımların yer aldı#ı, gelecek
planlamasının anahtar noktalarına e#"len,
kend"m"z" ve "lg" alanlarımızı
ke!fett"#"m"z b"r yolculuk sunuyor.
Galatasaray’ın ba#larını güçlend"ren,
b"rb"rler"nden ö#renmes"n" sa#layan bu
kom"tede çalı!mak ben"m "ç"n çok
mutluluk ver"c". Bu kom"tey" e!s"z kılan
da budur.

Fulya Akın (149) — Kar"yer ve Sürekl"
E#"t"m Kom"tes" hede$ed"kler" "le ben"
hep heyecanlandıran ve "ç"nde
bulunmaktan gurur duydu#um b"r
olu!um oldu. Mekteb"m"z" farklı kılan
de#erlerden dayanı!mayı sürdürmek
adına dâh"l oldu#um kom"tede l"sel"
karde!ler"m"ze ün"vers"te ve bölüm
terc"hler"nde yardımcı olmak "ç"n
çalı!tım. Bu süreçte projeye dâh"l olan
abla ve a#abeyler"mden çok kıymetl"
meslek" tavs"yeler alırken, geçm"!te terc"h
dönem"nde neler" merak ett"#"m"
hatırlayarak karde!ler"me destek oldum.

— B!zlere kom!teye katılma
yolculu"unuzdan bahseder m!s!n!z? 

Esin Özkan (138) — Ben geçen yıl
kar"yer"me yön vermeye çalı!ıyordum.
“K"me danı!sam?” derken Mentorluk
Programı ve Cem A#abey "le kar!ıla!tım.
Süper oldu, e!" bulunmaz tavs"yeler aldım.
Sonra, “Es"n gel kom"tede deste#"n
olab"l"r.” ded". Ben normalde b"r gar"p ver"
b"l"m "nsanıyım, ne yapab"l"r"m k" derken,
har"ka b"r ek"b"n "ç"ne dü!tüm. B"r "k" "!"n
ucundan tuttum. Galatasaraylıların
konu!masını özlem"!"m, tartı!masını
özlem"!"m, anla!masını özlem"!"m...
Mektebe tekrar döndüm özetle. Üstel"k bu
kez kıymet"n" daha "y" b"l"yorum. %laveten
farklı dönemlerden arkada!larım,
a#abeyler"m ve ablalarımla b"rl"ktey"m.
Herkese tavs"ye eder"m.

— Aslında b!rçok farklı kurulu#
nezd!nde Kar!yer ve Sürekl! E"!t!m
Kom!tes! faal!yetler!ne ve Mentorluk
Programı’na benzer projeler
düzenlen!yor. S!zce kom!te
çalı#malarımızı benzerler!nden ayıran
ned!r? 

Cem Ergün (98) —  Klas"k anı
de&erler"nde “ya!amın sarp ve d"kenl"
yollarında” d"ye b"ten ba!arı d"lekler"
me#er ne kadar gerçekç"ym"!.
Günümüzde aynı yollarda fark
yaratab"lme herkes"n kaygısı, sorusu.
Sorab"lece#" k"!" adını Homer’"n Odysse"a

destanından alan “mentor”. B"r tanıma
göre “benzer" yollardan geçm"!, v"zyoner
b"r algıya sah"p, b"lge ve naz"k b"r büyük,
b"r vek"l ebeveyn, güven"l"r b"r danı!man,
b"r e#"t"mc" ve rehber, besleyen,
destekleyen, koruyan b"r rol model”. Bu
tanıma b"r de Galatasaraylılık eklen"nce
Mentorluk Programımız benzerler"nden
ayrı!ıyor. Geleneksel Galatasaray
dayanı!ması "le b"rl"kte kurgulanmı! bu
süreç çerçeves"nde e!le!en abla, a#abey ve
karde!ler aynı sıraları payla!mı!, aynı
havayı solumu! olmanın sıcaklı#ı "le el ele
gelece#e yürüyorlar. Mentor ve kom"te
üyes" olarak bu yolculuklara tanıklık
etmekten kıvanç duyuyorum.

— Daha önce farklı kurulu#larda
çe#!tl! kar!yer projeler!nde yer almı# ve
bu projeler! yönetm!# b!r üyem!z olarak,
s!zce Derne"!m!z nezd!ndek!
projeler!m!z!n öne çıkan özell!kler!
nelerd!r?

Mine Turalı (120) — Mentorluk
Programı’na "l"!k"n çalı!malarımızda
Galatasaray mezunlarının böyle b"r
programa ne kadar açık ve hazır oldu#unu
gördüm. E!le!melerde "ht"yaç duyup
ula!tı#ımız mezunların büyük b"r
memnun"yetle programa dâh"l olmaları,
dünyanın neres"nde olursa olsun b"rden
fazla dönemde mentor olarak rol almaları
ve hatta ba!ka mentorlar bulmamıza
destek olmaları çok etk"ley"c". 
Farklı devreler arası bu kadar açık ve hızlı

Fulya Akın (149), Mine Turalı (120), Cem Ergün (98), Esin Özkan (138) 
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!let!"!m kurulab!lmes! gerek programın
sürekl!l!#! !ç!n gerekse devreler arası
!l!"k!n!n kuvvetlenmes! adına çok de#erl!.

— Kom!te faal!yetler!n!n Galatasaraylı
ku"aklar arasındak! ba#ları ve
dayanı"mayı güçlend!rd!#! yadsınamaz
b!r gerçek. Pek! s!zce bu faal!yetler daha
makro düzeyde ülke ve ülke !ht!yaçları
açısından ne anlama gelmekted!r? 

Ali Fuat Türkay (125) —  

Her zaman vurguladı#ımız konuların
ba"ında Galatasaray’ın büyük b!r a!le
oldu#u olgusu gel!yor. Buradan yola
çıkarsak Mentorluk Projes! g!b! açılımlar
çok farklı deney!mlerden, hayat
h!kâyeler!nden ve b!lg! da#arcıklarından
yararlanma !mkânı sa#lıyor. Normalde
para versen!z b!le elde edemeyece#!n!z
faydalar bunlar. Mentorluk Projes!
katılımcılara, hızlı b!r "ek!lde deney!m
kazanma ve farklı bakı" açılarını
yakalamak olarak dönüyor. Ülke olarak
baktı#ımızda en eks!k oldu#umuz konular
nelerd!r? Know-how, rekabetç!l!k ve
yaratıcılık en büyük eks!kl!kler!m!z. Bu
açılardan baktı#ınızda, ben orta ve uzun
vadede Mentorluk Projes!’n!n ülken!n
kalkınmasında payı olacak b!reyler!n
donanımlarını artırmalarına katkı
açısından da çok de#erl! oldu#una
!nanıyorum.

Meslek Grubu
Bulu!maları

Meslek Grubu Bulu"maları !lk defa
2019’da Derne#!m!zde
gerçekle"t!rd!#!m!z ve farklı meslek
gruplarından Galatasaraylıları b!r
araya get!rmey! hede$ed!#!m!z b!r
etk!nl!#!m!zd!r. Büyük !lg! ve katılımla
kar"ıla"tı#ımız etk!nl!k, pandem!
dönem!yle beraber d!#er tüm
etk!nl!kler!m!z g!b! onl!ne b!r platform
aracılı#ıyla yürütüldü. Her
etk!nl!#!m!z!n ba"ında ek!p olarak,
mezunlarımızın b!rb!r!ne ve
cem!yet!m!z!n sıcak ortamına ne kadar
özlem duyduklarını, farklı devrelerden
Galatasaraylılarla bulu"maktan ne
kadar mutlu olduklarını gördük.
Etk!nl!kler!m!zde key!$! b!r sohbet
ortamının yanında, genç devrelerden
mezunlarımızın da a#abey ve
ablalarıyla bulu"masını ve onların
kar!yer yollarını kend! a#ızlarından
d!nlemes!n! de sa#lamı" olduk. Her b!r
mezunumuz e"s!z deney!mler!n!,
meslekler!n!, okullarını anlatırken
konu"malarını ço#u zaman

Galatasaray günler!n! de yâd ederek
b!t!rd!ler. Meslek Grubu Bulu"maları
etk!nl!kler!m!z “Sınırsız Galatasaray”
hedef!m!ze do#ru !lerlerken b!ze
yardımcı olan, her ku"aktan
Galatasaraylının bulu"tu#u ve kend!
deney!mler!n! payla"tıkları, l!se
günler!n! bolca andı#ımız çok key!$!
b!r ser! oldu. Bu ves!leyle, son kez
Meslek Bulu"malarında b!zlerle b!r
arada olan ve maalesef çok yakın
zamanda kaybett!#!m!z çok de#erl!
a#abeyler!m!z Surur! Özkılıç, Ras!m
Öztek!n ve Türker Arslan’ı b!r kez daha
özlemle anıyoruz.

Ün"vers"te Terc"h 
Destek Platformu

Ün!vers!te Terc!h Destek Platformu
projem!z “L!sedek! karde"ler!m!z!n
ün!vers!te terc!h sürec!ne b!z nasıl
katkı sa#layab!l!r!z?” sorusuyla yola
çıkıp hayata geç!rd!#!m!z b!r proje
oldu. D!#er etk!nl!kler!m!z g!b! 2019
senes!nde Derne#!m!zde genç
karde"ler!m!zle kar!yer yollarında

Kar"yer ve Sürekl" E#"t"m Kom"te’m"z"n
Çalı!maları

Ali Fuat Türkay (125) Meslek Bulus !maları - Ku"ltu"r Sanat.



!lerlem!" Galatasaraylıları bulu"turarak,
karde"ler!m!z!n farklı mesleklerden
a#abey ve ablalarıyla bulu"masını,
onların deney!mler!n! d!nlemes!n!
sa#ladık. 2020 senes!ndeyse onl!ne
olarak bu etk!nl!#! devam ett!r!rken, aynı
zamanda farklı ün!vers!teler! de
tanıtmayı amaçladık. Karde"ler!m!z!n ve
üyeler!m!z!n yakınları !ç!n Onl!ne
Ün!vers!te Tanıtım Günler! ser!s!nde
sek!z ün!vers!tey! a#ırladık. Hem kend!
!ç!m!zde yaptı#ımız bölüm ve meslek
tanıtımı amaçlı günlerde hem de
ün!vers!telerle Galatasaray çatısı altında
bulu"tu#umuz ser!m!zde, b!z!m
tab!r!m!zle “f!ltres!z ve tarafsız”
tanıtımlar yaparak karde"ler!m!ze ve
mezunlarımızın yakınlarına el!m!zden
geld!#!nce yardımcı olmaya çalı"tık. 

Bu ves!leyle bu yıl mezun olacak
karde"ler!m!ze ün!vers!te ve bölüm
terc!hler!nde destek olmak üzere
temmuz ayında düzenleyece#!m!z ve
detaylarını çok yakında s!zlerle
payla"aca#ımız Ün!vers!te Terc!h Destek
Platformu 2021 etk!nl!#!m!ze,
deney!mler!n! payla"arak karde"ler!m!ze
yardımcı olmak !steyen tüm
Galatasaraylıları davet ed!yoruz. 

Giri!imcilik, sanat, hukuk, tıp,

ekonomi, pazarlama, "nans,

mühendislik gibi çok çe!itli

alanlarda e!le!melerin yapıldı#ı

programımız katılımcılarının
%22’si programa Türkiye

dı!ından katıldı ve 

e!le!melerimiz 4 kıtaya 
ve 19 ülkeye

yayıldı.
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“Her Galatasaraylı okuluna adım attı#ı günden ba"layarak gelecek !ç!n "ek!llenmeye koyulur,
sonra da gelece#! "ek!llend!rmeye soyunur. Ömür boyu süren bu yolculukta farkı yaratan ‘abla,
a#abey, karde"’ b!rl!k ve beraberl!#!d!r. Güçlükler!n üstes!nden gelmek !ç!n ba"vurulan, omzuna
yaslanılan y!ne b!r Galatasaraylıdır.”  

Yukarıda g!r!" kısmını payla"tı#ımız man!festo !le ba"lattı#ımız ve bu ay !t!bar!yle üçüncü
dönem!n! ger!de bıraktı#ımız Mentorluk Programı projem!zde bugüne kadar ek!b!m!zle b!rl!kte
çok yol katett!k. Temel olarak ba"ka b!r bakı" açısına, f!k!rler!n! payla"maya ve belk! de b!r parça
cesaretlend!r!lmeye !ht!yacı olan mezunlarımızla, bu konularda yol göstereb!lecek deney!ml!
mezunlarımızı b!r araya get!ren Mentorluk Programı, göster!len !lg! ve yükselen beklent!ler
sonucunda her dönem b!raz daha gel!"t!r!ld!. Program boyunca katılımcılarımızdan aldı#ımız
yorumlar b!zlere bu programın hem mentor hem ment!ler!m!z! besleyen, !k! tara$ı b!r süreç
oldu#unu b!r kez daha gösterd!.

Süreç boyunca katılımcılarımızdan gelen ger! b!ld!r!mler ı"ı#ında programımızı gel!"t!rmek,
programda daha gel!"m!" araçlar kullanmak ve bu muhte"em dayanı"ma fırsatını çok daha fazla
Galatasaraylı !le bulu"turmak !ç!n ek!p olarak çalı"malarımıza devam ed!yoruz. 
Bu ves!leyle, bugüne kadar programa katılan mentor ve ment!ler!m!ze te"ekkür ed!yor, henüz
fırsat bulamayan Galatasaraylıları da çok yakında ba"langıcını duyuraca#ımız dördüncü
dönemde aramıza katılmaya davet ed!yoruz. Bu süreçte sorularınız veya öner!ler!n!z olursa b!ze
mentorlukag!@gsd.org.tr adres!m!zden her zaman ula"ab!l!rs!n!z. 

Bugüne kadar Mentorluk Programı’na,
gelece#i birlikte !ekillendirmek isteyen

abla, a#abey ve karde!lerden toplam
602 ba!vuru geldi. 

En deneyimlisi 90’ıncı ve en genci

152’nci devreden olmak üzere, yarım

yüzyılın ötesine geçen ve tam 63
devreye yayılan mentor-menti

e!le!meleri olu!tu. 63 19
602

Mentorluk Programı: El Ele Gelece!e

Program Katılımcılarımızın Devrelere Göre Da"ılımı# # Menti Mentor

Program Katılımcılarımızın U!lkelere Go !re Dag"ılımı Menti Mentor
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Galatasaray 
Mekteb-i Sul-
tanisi’nin, Osmanlıca
“Mekteb-i Tıbbiye-i
"âhâne” ibareli 
yerle#im planı. 
Mumlu kâ$ıt üzerine
çini mürekkebi, 
137x77.5 cm. 
Alexander Tamanian
Ulusal Mimarlık
Müze-Enstitüsü,
Erivan. 

SA! SAYFA Üstte
Mimar ve Yazar Büke
Uras’ın Türkçe ve 
!ngilizce iki ayrı
edisyon olarak
yayımladı$ı, “Balyan-
lar, Osmanlı Mimar-
lı$ı ve Balyan Ar#ivi”
ba#lıklı kitabı. 

SA! SAYFA Altta
Sarkis Balyan
portresi, imzasız.
Nubar Kütüphanesi,
Paris.



BÜKE URAS !LE RÖPORTAJ 
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alatasaray L!ses!’n!n m!mar! planının k!me
a!t oldu"u b!lg!s! mu"laktı. #!md!ye kadar

yapılan ara$tırmalarda 1839’da aynı araz! üze-
r!ne kurulan Mekteb-! Tıbbıye’n!n 1848 yangı-
nından sonra yen!den düzenlend!"! ve bu
b!nanın 1868’de Mekteb-! Sultan!’ye tahs!s ed!l-
d!"! b!l!nmes!ne ra"men, yapının m!mar ya da
m!marlarına da!r net b!r b!lg! elde ed!-
lemem!$t!. Fakat $!md! m!mar, ara$tır-
macı ve yazar Büke Uras’ın 2021 n!san
ayında yayımlanan, “Balyanlar, Os-
manlı M!marlı"ı ve Balyan Ar$!v!”
ba$lıklı k!tabıyla, Galatasaraylılar öze-
l!nde oldukça merak ed!len bu soru
cevaplandı. B!z de bu heyecanlı ara$-
tırmayı Sultan! Derg! !ç!n k!tabın ya-
zarı Büke Uras’la konu$tuk. 

SEZA S!NANLAR USLU (124) — Sevg!l! Büke, öncel!kle b!ze
Balyanlar k!tabından ve de A!le Ar"!v!’nden b!raz bahsedeb!l!r
m!s!n? 
BÜKE URAS (Y. Mimar, Ara"tırmacı ve Yazar) — 19. yüzyıl
boyunca Osmanlı sultanları !ç!n eserler tasarlayarak !n$a etm!$
m!mar a!les! Balyanlar hakkında yen! b!r k!tabın yayımlanması
f!kr!, Balyan A!le Ar$!v!’n!n ara$tırmaya açılmasıyla ortaya çıktı.
Sark!s Balyan’ın ölümünden önce meslekta$ı Levon Güre"yan’a tes-
l!m ett!"! ar$!v, Güre"yan A!les! tarafından yakla$ık yüz sene %tal-
ya’nın Asolo kasabasındak! evler!nde muhafaza ed!l!r. Yakın
zamanda Er!van’da, Alexander Taman!an Ulusal M!marlık Müze-
Enst!tüsü’ne ba"ı$lanarak ara$tırmaya açılan Balyan Ar$!v!’nde yer

alan gerçekle$t!r!lmem!$ projeler, ed!törlü"ünü Müge Ceng!zkan,
proje koord!natörlü"ünü Arsen Yarman ve Kevork Özkaragöz’ün
yaptı"ı bu k!tapla !lk kez kapsamlı b!r $ek!lde !ncelend!.

1850-1899 yılları arasındak! Balyan atölyes! ç!z!mler! Osmanlı
sultanları !ç!n ortaya konan !n$aatların tasarım sürec!n! yansıtması
açısından öneml!. Ar$!v!n !çer!"!, hanedan !ç!n ortaya konan tasa-
rımların, n!ha! proje önces! ç!z!kt!r!len farklı karalamalarla, nasıl
olgunla$tı"ına tanıklık etmem!ze de olanak sa"lıyor. 

Beylerbey! Sarayı vaz!yet planı, Çıra"an Sarayı’nın !n$aatı önce-
s!nde Sultan Abdülaz!z’e sunulan de"!$!k cephe
öner!ler!, Fer’!ye Sarayları’na a!t planlar, Yıldız Sa-
rayı Büyük Mâbeyn Kö$kü gen!$letme ve Çıra"an
Sarayı sede&! kapılarının kullanıldı"ı #ale Kö$kü
Z!yafet Salonu düzenlemes! projeler!, Bâb-ı Âl! !ç!n
yen!leme öner!s!, Esma Sultan’ın Kabata$’tak! ko-
na"ının planı, Aya %r!n! !çer!s!nde esk! s!lah kolek-
s!yonlarının muhafazasına yönel!k Osmanlı
müzec!l!k tar!h!n!n günümüze ula$an en esk! planı
yanında yüzyıllar sonra dört m!narel! olarak !n$ası
emred!len tek selât!n cam! olan Maçka, Az!z!ye Ca-
m!s! ç!z!mler! ara$tırma sonucunda te$h!s ed!len
projelerden b!rkaçı.

Ar$!v!n Osmanlı m!marlık tar!h!ne kazandırdı"ı
sürpr!zler arasında Galatasaray L!ses!’n!n, Balyan
atölyes! tarafından hazırlanan planı da yer alıyor.

Bu pa'a, Galatasaray L!ses!’n!n m!marının k!m oldu"u tartı$mala-
rını da kes!n olarak sonlandıracak n!tel!kte.

SSU — Bu kısmı oldukça heyecanlı b!z!m !ç!n, Mekteb-! Tıb-
b!ye’n!n 1848’de yandı#ını ve sonrasında yen!den düzenlend!#!n!
b!l!yoruz. 1868’de l!se programlı yen! b!r okul olarak Mekteb-!
Sultan! kurulurken bu b!na Galatasaray’a tahs!s ed!l!yor. Sen!n
er!"t!#!n plan hang! a"amayı göster!yor? 
BU — Önce kısaca b!r tar!hsel sürec! hatırlayalım. Rü$t!ye üstü e"!-
t!m veren ve !lk örne"! Mekteb-î Sultan! adıyla 1868’de açılan sul-
tan!ler, Tanz!mat’ın son dönem!nde gündeme gelm!$t!r. Sultan!
okullarının m!mar!s!nde Batılı ve özell!kle Fransız örnekler model

Balyan Aile Ar"ivi’nden 
Bir Belge: Galatasaray
Mekteb-î Sultanisi Planı

G
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alınır. Sadrazam Küçük Mehmed
Sa!d Pa"a anılarında, Par!s’tek!
Osmanlı Büyükelç!l!#!’nden !dad!
okulların m!mar! planları !ç!n ça-
lı"malar yapılmasını ve bunların
v!layetlere da#ıtılmak üzere $stan-
bul’a gönder!lmes!n! !sted!#!nden
bahseder. Mahmud Celal Pa"a
!se, farklı v!layetlerde kurulacak
!dad!ler !ç!n hazırlanmı" 80 pla-
nın bölgelere gönder!ld!#!n! be-
l!rt!r. Kurulu"u Sultan II.
Bayez!d’e uzanan esk! Galata
Saray Enderûn-u Hümayûnu
!s!ml! öneml! e#!t!m kurumunun
la#ved!lmes!nden sonra, Sultan
II. Mahmud Dönem!’nde, mekte-
b!n hastane b!nası ve sıhh! tes!sa-
tının tam te"k!latlı b!r tıp okulu
olarak düzenlenmes!ne karar ve-

r!l!r. Mekteb-! Tıbb!ye ya da Galatasaray Tıbb!yes!, 1839 yılında Ga-
lata Sarayı Oca#ı b!nalarının tad!latı sonrası açılır. 1848 Beyo#lu
yangınında kullanılamaz hâle gelen yapının, Kırım Sava"ı sırasında
(1853-56) geç!c! b!r süre kı"la olarak kullanıldıktan sonra, Sultan
Abdülaz!z tarafından Galatasaray Mekteb-î Sultan!s! !sm!nde b!r
!dad! olarak yapılandırılmasına karar ver!ld!#!n! b!l!yoruz. 

Bu a"amada !se Sark!s Balyan devreye g!r!yor olmalı. N!tek!m
esk! yapıların atıl kalan bölümler! üzer!nde dü"ünülen yen! okulun
m!mar! projes! ve !n"aatı, Sark!s Balyan’a a!t olmakla beraber pro-
jen!n Balyan a!le atölyes!n!n ortak çalı"ması olarak ortaya kondu-
#unu görüyoruz. Ba"bakanlık Osmanlı Ar"!vler!’nde, okulun !n"aatı
devam ederken vefat edecek Garabed Balyan’ın, 1865’te !n"aatı yü-
rüttü#üne da!r belgeler tesp!t ett!m.  

SSU — Belgeler! tamamlayan bu plan o hâlde 1865’e tar!hlen!yor
d!yeb!l!r m!y!z? 
BU — Kes!n de#!l ama muhtemelen. N!tek!m Balyan Ar"!v!’nde yer
alan yerle"!m planı Osmanlıca, “Mekteb-! Tıbb!ye-! %âhâne” !bare-
s!yle n!telend!r!lm!". Bu nedenle proje a"amasında öngörülen e#!t!m
!"lev!n!n, Galatasaray’ın geçm!"!nden Abdülaz!z Dönem!’ne uzanan
askerî ve tıbb! !"levler!yle !l!"k!s!n! sürdürdü#ünü dü"üneb!l!r!z. Sar-
k!s Balyan’ın ç!z!m!nde, ana b!na Mekteb-! Tıbb!ye-! %âhâne’n!n
e#!t!m b!r!mler!ne ayrılmı", b!r odası !se Da!re-! Hümâyûn olarak
düzenlenm!". Cadde tarafında zabıt da!reler!, bahçe tarafında !se ec-
zane ve ç!çek a"ısı mahaller! yanında, Asâk!r-! %âhâne Kı"lası !le
Asâk!r-! Matbah mahall! bel!rt!lm!"t!r. Mekteb-! Tıbb!ye-! %âhâ-
ne’n!n hastane mahall!, ana e#!t!m yapısına b!r kor!dor !le ba#lantılı
ancak ba#ımsız b!r b!r!m olarak dü"ünülmü"tür. Cadde-! Keb!r’e
açılan, !k! mermer aya#ındak! çe"meler!n dalgalı kurnalarının gü-
nümüze ula"madı#ı anıtsal ana kapı üzer!nde yer alan yazıt, sultanın
h!mayes!n! geleneksel kapı metaforu !le ele alır: 

“Açıldıkça bu yüce oca#ın kapısı, 
Askerler alkı" eder Sultan Abdülaz!z Han’a, 
Bu yolda yen!den tüm !zler "ah!t olur, 
Yüksekl!k, eda ve ha"metle Abdülaz!z Han’a.” 

SSU — Grand Cour ded!"!m!z alanda bu plana göre b!r hastane
hayal etmem!z gerek!yor bu durumda. Bahçe tanz!m! de d!kkat
çek!c!… 
BU — Galatasaray’ın bahçes!, Bo#az’a do#ru alçalan topo#rafyadan
dolayı üç set hâl!nde düzenlenm!" ve teraslar ç!z!mde özell!kle be-
l!rt!lm!"t!r. Günümüze de ula"an görkeml! set duvarlar, en geç Sar-
k!s Balyan müdahales!ne tar!hlenmel!d!r. Bahçe planında çama"ır
mahall!, haz!re-! ab (su sarnıcı), l!monluk, su kuyusu g!b! ba#ımsız
b!r!mler yerle"t!r!lm!"t!r. Ç!z!mde okul arsasına kom"u olarak,
Pot!’n!n bahçes! !le Doktor Serandes (Arch!genes) ve Saray Ba"he-
k!m! (Xenophon) Zografos’un !kametgâhları bel!rt!lm!"t!r. Arslan
Sokak’ın 20. yüzyılın !k!nc! çeyre#!ne kadar Beyo#lu bölges! dok-
torlarına ev sah!pl!#! yapması, muhtemelen Galatasaray’ın geçm!"te
b!r tıbb!ye olarak verd!#! h!zmetler !le !l!"k!l!d!r. 

SSU — Ana yapının U-planı hakkında neler söylers!n?
BU — E#!t!mde, d!n! ayrı"malardan ba#ımsız, ya"ıt ö#renc!ler!n be-
raberce e#!t!m gördü#ü seküler Amer!kan ve Prusya modeller! !le
Fransa’nın 1860’lı yıllarda gel!"t!r!len l!se programları örnek alın-
dı#ını b!l!yoruz. Ba"ta rü"t!ye mektepler! olmak üzere yerel referans-
lar da yok de#!ld!r. Galatasaray, her d!n ve mezhepten ö#renc! kabul
ed!yor ve b!l!m dersler!n! Fransızca okutuyor. Bu "ek!lde, Osmanlı
e#!t!m anlayı"ının farklı cemaat, d!n ve mezhep üzer!nden özelle"e-
rek de#!"!m gösteren heterojen yapısına, tek !dar! çatı altında, m!l-
letler üstü ve seküler b!r alternat!f olu"turuyor. D!n! l!derler!n
cemaatler!n! karma b!r e#!t!me kar"ı uyarmalarına ra#men, Mek-
teb-! Sultan! oldukça ra#bet görür. Galatasaray L!ses! müfredatı, $m-
paratorluk genel!nde etk!n ve örnek alınan b!r referans hâl!ne gel!r.
Bunları s!zler zaten b!l!yorsunuz.

E#!t!m yapılarında U-plan Mekteb-! Sultan!’den önce de mev-
cut; Mekteb-! Tıbb!ye bu t!poloj!y! sah!plen!yor olmalı. Ama planın
Galatasaray’la b!r protot!p olarak ortaya konması söz konusudur.
Böylece Fransız maar!f s!stem!n! esas alan Osmanlı’nın !lk l!ses!n!n
tasarımı, tüm Osmanlı’da referans olu"turma !dd!asıyla, !deal b!r
plan t!p! olarak sunulur. Bu planın en öneml! özell!kler!nden b!r!
U-plan !le sını&arın do#al ı"ıkla aydınlatılmasını hede&er. Fakat 19.
yüzyılda !n"a ed!len Osmanlı okul yapıları m!mar!s!nde !nkâr ed!-
lemeyecek önem!ne ra#men Galatasaray t!poloj!s!, tek!l örnekler ha-
r!c!nde yaygın b!r etk! yaratmaz. Kadıköy’de 1870 yılından !t!baren
yapımına ba"lanan ve farklı tar!hlerde yapılan eklerle benzer b!r U-
plana ula"an Sa!nt-Joseph Fransız L!ses! !le Trabzon Mekteb! $da-
d!s!, Sark!s Balyan’ın Galatasaray tasarımının etk!led!#! ender
örneklerdend!r. 

Burada "unu özell!kle bel!rtmek gerek!r k! Galatasaray, topos
olarak adlandırab!lece#!m!z d!nam!kle, f!z!ksel olarak !"gal ett!#!
mekânın k!ml!#!nden beslen!r. Pera’da, tüm $mparatorluk’un en
!"lek kamusal arter! olan Grande Rue de Péra olarak da anılan
Cadde-! Keb!r’!n orta yer!nded!r. Yapının U-planı, rastlantısal ol-
mayacak "ek!lde, bu öneml! arter!n ba#ladı#ı yo#un m!mar! ve sos-
yal dokuya do#ru açılır. Böylel!kle Beyo#lu’nda süreg!den kentl!
ya"am ve akt!v!teler!n, kültürel etk!le"!mlere olanak sa#layarak ö#-
renc!n!n gel!"!m!nde öneml! b!r yer ed!nmes! hede&en!r. 

Cemaatler üstü b!r e#!t!m anlayı"ını savunan Galatasaray L!-
ses!’n!n Pera’ya açılan planı, cemaatten cem!yete do#ru dönü"ümü
!deal!ze eden b!r kurgudur. Seküler e#!t!m!n, kozmopol!t Osmanlı
toplumunun tamamına yayılmasının nasıl olaca#ı sorunsalına kafa
yoran b!r tasarımdır. 

BÜKE URAS !LE RÖPORTAJ  / SEZA S!NANLAR USLU (124)

Y. Mimar, Ara"tırmacı ve Yazar Büke Uras 
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Fuat Domaniç (115) 

ALTTA SOLDA

Ertu!rul Gazio!lu (111)

ORTADA 

Transanatolia. 

Bora Salkım (137)
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Özgür Kızılelma 130
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Hamit Abbaso!lu (105)
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ekteb-! Sultanî, var oldu"undan ber!,
hep öncüler yet!#t!rm!#, yen!l!kler!

arayan, yen!l!kler! kuran nes!ller yaratmı#tır.
Bununla her zaman gurur duyduk.

Motos!klet sürmeye ba#ladıktan b!r zaman
sonra, Galatasaraylılar Derne"!’n!n Cem!yet
Sohbetler!’nde b!r ma!l gördüm. Yıl 2017, ay-
lardan Kasım. Mektepl! motos!kletç!ler, Cem!-
yet’te bulu#uyordu. E#!mle b!r heves
toparlandık ve o ak#am Cem!yet’te düzenlenen
Motos!klet A#kına Konu#uyoruz sohbet!ne ka-
tıldık. Fuat Doman!ç (115) A"abey, Turgan
Gürmen (121) A"abey, K. Furkan Tansel
(138), Arma"an Adal (142) karde#!m vardı
kürsüde. Motos!klet anılarını, sürü# tecrübele-
r!n! anlatıyorlardı. Hevesle ben de sorular sor-
dum. Tab!! k! hem dolu dolu, hem de bol
espr!l! cevaplar aldım sorularıma. 

$!md! b!rl!kte sürme #ansını yakaladı"ım
!ç!n her fırsatta #ükrett!"!m bu !nsanlarla, Ar-
ma"an karde#!m!n düzenled!"! Motos!klet
Sohbetler!'nde tanı#tırm. Ama bu a"abeyler!-
m!z tab!! k! 2017’de de"!l, çok daha önce b!r araya gelm!#, çok
daha önce motos!klet sürmeye ba#lamı#, çok daha önce moto-
s!klet sektörüne Galatasaray dokunu#unu yapmı#lardı. %lk b!r
araya gel!p toplanmaları, 2010 yılında.  Ama 97 Devres! Mel!h
Kayhan A"abey!m!z 1966 yılında sürmeye ba#lamı#. Ve hâlen,
b!zlerle e#s!z deney!m ve sohbetler!n! payla#maya devam ed!yor. 

Ham!t Abbaso"lu (105) A"abey!m!z ve Fuat Doman!ç A"a-
bey!m!z !se, 2003 yılı ve devamında, Türk!ye Motos!klet Fede-
rasyonu’nun kurucu, “Asba#kan” ve “Ba#kan”ları olmu#lar. O
zamana kadar motos!klet sporları, önce B!s!klet Federasyonu,
sonra Türk!ye Motor Sporları Federasyonu kapsamında !ken,
2003 yılında, motos!klet sporlarının özerkl!"! ba"lamında Tür-
k!ye Motos!klet Federasyonu olarak ayrılmı# ve Motor Sporları
Federasyonu da Türk!ye Otomob!l Sporları Federasyonu’na dö-
nü#mü#. 

Müteak!ben, %stanbul Park P!st!’n!n kurulu#u !le TMF 2005,
2006, 2007 yıllarında dünyanın en büyük motos!klet organ!zas-
yonu MotoGP’y! konuk etm!#. %#te Ham!t A"abey ve Fuat A"a-
bey, bu sürec!n m!marlarından olmu#lar. 2003/2004 !t!bar!yle
kurucu asba#kanlık ve Ham!t A"abey 2009-2010 dönem!nde ay-
rıca ba#kanlık görev!n! de !fa etm!#. En ba#ta ded!"!m g!b!, Mek-

teb!n öncü yet!#t!rd!"! b!r alan daha. Tab!!
faal!yetler sadece !dar! sev!yede kalmamı# ve
her !k! a"abey!m!z de, düzenlenen yarı#larda
motorun üzer!nde mücadele etm!#, dereceler
almı#lar. Ham!t A"abey’e p!stte “Gümü# Kur-
#un” demeler! bo#una de"!l. 

Fuat A"abey’!n b!r d!"er özell!"! !se, 2000 c!-
varında yabancı ve resm! sert!f!kalı e"!tmen
get!rerek ülkede !lk küresel standartlarda e"!-
t!m düzenleyen ve e"!tmen yet!#t!ren OMM
(One More M!le) kulübünün faal kurucuları
arasında olması. Ham!t A"abey !se, motos!klet
hayatına her yıl özel olarak planladı"ı uluslar-
arası seyahatlerle hâlen devam ed!yor. Pande-
m!den önce yaptı"ı Arjant!n seyahat!, Tayland
Uzak Do"u seyahat! muhte#em tecrübelerle
dolu.  O ak#am kürsüde olan Turgan Gürmen
A"abey -k! ben ona ve Fuat A"abey'e "Sense!"
der!m  - sektörün gerek dernekler!ne, gerek

kurumlarına avukatlık yapan ve faal #ek!lde sürmeye devam
eden, müth!# hızlı b!r adam. Gördü"üm en hızlı sürücülerden
b!r tanes!. Ya da göremed!"!m desem daha mı do"ru olur sank!. 

Motos!klet sektöründe aldıkları görevler böyles!ne öne
çıkan a"abeyler!m!z!n yanında, y!ne sektörün önde gelen f!r-
malarında üst düzey yönet!c! olan pek çok büyü"ümüz, karde-
#!m!z var bu grupta. Her b!r!n!n b!rl!kte yaptı"ı sürü#lerden,
sürdükler! yüzlerce farklı motos!kletten, rotadan, dened!kler!
serv!slerden, last!klerden, p!stlerden ve daha n!celer!nden öyle
büyük b!r tecrübe deryası b!r!km!# k!… Yazmakla b!tmez. Ben,
2017 yılı Kasım ak#amında bu toplulu"u tanımaya ba#ladı-
"ımda, böyle b!r derya !le kar#ıla#aca"ımı ve bana bu denl! çok
#ey katacaklarını b!lm!yordum. Ama b!rl!kte sürmeye, ben!mle
b!lg! ve deney!mler!n! payla#maya ba#ladıktan sonra, ne kadar
#anslı oldu"umu anladım. Çünkü b!r kadın motorcu olarak,
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yurdumda kadın motorcuların ya!adı"ı güç-
lükler# b#r an #ç#n dah# ya!amamanın ya-
nında, bu #!#n duayenler#nden resmen e"#t#m
aldı"ımı ve kucaklandı"ımı h#ssett#m. $y# k#
Mektepl#y#m ded#"#m pek çok andan, b#r mo-
tos#klet sevdalısı olarak belk# de en kıymetl#-
ler#nden ben#m #ç#n. Çünkü k#m#nle
sürdü"ünüz çok öneml#. B#rl#kte sürdü"ünüz
#nsanlardan ö"ren#yorsunuz z#ra sürmey#. Uf-
kunuzu açan, motos#kletle olan #l#!k#n#z# sor-
gulatan dü!ündüren, yen# sayfalar açmanıza
yardım eden, s#z# dü!ünsel ve becer# anla-
mında zorlayan, payla!an sürücüler oluyor.
Ve ben bunu bu grupta bol bol bulab#ld#m.

Sultanî R#ders’a baktı"ınızda, pek çok
farklı sektörde çalı!an ama hayatındak# ortak
tutkusu, farklı amaçlarla da olsa, motos#klet
olan çok kıymetl# #nsanları görüyorsunuz. 

Meme Kanser# ve Cerrah#s# alanında Tür-
k#ye’n#n en kıymetl# profesör doktorlarından
Ertu"rul Gaz#o"lu (111) A"abey#m#z örne"#n.
Tıp fakültes#ne, hastaneye her gün motos#k-
let#yle g#d#p, amel#yata g#ren b#r cerrah dü!ü-
nün. 

B#r speaker dü!ünün, Türk#ye’de motor
sporlarının her alanında var olsun, her ala-
nını sunab#ls#n, her v#rajını b#leb#ls#n. Y#"#t
Top (122).

B#r sporcu dü!ünün, motocross yarı!la-
rında dereceler alsın, e"#t#mler yapsın b#r
yandan da genç snowboard sporcuları yet#!-
t#rs#n. Bora Salkım (137).

B#r avukat dü!ünün, on b#nlerce k#lo-
metre seyahatler# tek ba!ına motoruyla yap-
sın ve tüm mahkemelere motos#klet#yle
g#ts#n. Arma"an Adal (142). 

B#r #kt#satçı dü!ünün, motoruyla tek ba-
!ına Asya’yı, Mo"ol#stan’ı gezs#n, yüce da"lara
platolara tek ba!ına tırmansın. Özgür Kızı-
lelma (130). 

B#r hukuk fakültes# ö"renc#s# dü!ünün,
motorunun üret#c#s#ne açtı"ı davayı !#md#den
kazansın. Berkay Kılıç (149). 

B#r #n!aat mühend#s# dü!ünün, klas#k $tal-
yan motorlarını, unutuldukları garajlardan,
hatta ahırlardan bulup, kurtarıp, #nce #nce, en
ufak somununa kadar aslına uygun !ek#lde
restore ets#n. Mert Erayan (138).

L#ste böylece uzayıp g#d#yor. Heps# #nanıl-
maz #!ler yapan, müth#! sürücüler. Ve moto-
s#klet#n dı!ındak# en ortak, en gönülden
ba"ları Mektepl# olmaları.

$y# k# Mektepl#y#m!

Davet
Galatasaray Liseli motosiklet severlerin, birbirleriyle ileti!imde olması için kurulan "Sultanî Riders-Motards de Sul-

tani" Whatsapp ileti!im grubuna, motosiklet ile ilgilenen tüm Galatasaray Liselileri davet ediyoruz. Gruba katılmak

isteyenlerin, pinar@altug.av.tr ve berkayklc1998@gmail.com adreslerine ad, soyadı ve devresini, motosiklete ilgi-
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Galatasaray L!ses! sıralarında ö"rend!"!m, öm-
rümce p!#!rd!"!m b!rçok #ey var.  Müz!k belk! en
öneml!s!d!r. Ya da yazmak önce gel!r… Belk! de
esas ö"rend!"!m tutkularımı özgür bırakmaktır.
$ç!mden gelen müz!"! duymayı ö"renm!#!md!r
Galatasaray L!ses!’nde…  Sonra büyüdüm… Ya
hep müz!k !#ler!n! sevd!m ya da müz!"! olsun !s-
ted!m yaptı"ım her !#!n...

ocaman b!r salonda heyecanla !zlerken, küçük den!leb!lecek
b!r ya#ta #arkılarını ezbere söyled!"!m Lüküs Hayat Operet!’n!
yaratan k!#!ler!n ben!mle aynı sıralardan geçt!"!n! b!l!yordum.

Cemal Re#!t Rey’!n Cumhur!yet tar!h!n!n !lk bestec!ler!nden oldu-
"unu, konçertolar yazdı"ını, $stanbul Devlet Senfon! Orkestrası’nın
f!t!l!n! ate#led!"!n!; Onuncu Yıl Mar#ımızın altındak! !mza oldu"unu
b!len b!r Galatasaraylı bununla nasıl mutlu olmasın; o salondak! tüm
!zley!c!lere bunu haykırmak !sted!"!m! dünmü# g!b! hatırlıyorum.

$lhan M!maro"lu’nun efsanev! k!tabı “Müz!k Tar!h!”nde yaptı"ı
müth!# b!r “müz!k ele#t!rmen!” tanımı vardır. Merak eden k!tabı mut-
laka okusun !ster!m. Güzel a"abey!m; ne kadar !#!me yaradı"ını b!-
leb!lseyd! ke#ke. Ya#arken tanı#ma fırsatımız olmadı ama ben onun
deneysel müz!"! oda"ına almı# çok farklı b!r bey!n oldu"unu gayet
!y! b!lmekteyd!m. Hazırladı"ı radyo programları, yazdı"ı müz!k ya-
zıları, k!tapları b!r yana büyük b!r bestec!d!r M!maro"lu. Dah! de-
mekten de ger! kalmak !stemem z!ra bu toprakların ve Sultan!’n!n
yet!#t!rd!"! en avangart müz!k !nsanıdır kend!s!. Onu ve Columb!a
Ün!vers!tes!’nde dersler!n! verd!"! “elektronsal müz!k”! anlamak,
!lham veren hayatını ö"renmek !stersen!z d!j!tal platform MUB$’de
enfes b!r belgesel de mevcut M!maro"lu hakkında.

B!r d!"er kıymetl! $lhan a"abey!m!z !se Usmanba# soyadını ta#ı-
yor. Henüz okul yıllarında Mozart’tan es!nlenen b!r orkestra eser!
yazan b!r bestec! olarak öncü karakter!yle özgür pol!fon! ve m!kro
modal!teye e"!len Usmanba# da aynı zamanda b!r müz!k ele#t!rmen!.

Dünya çapında öncü b!r Mektepl! bestec! daha var hayran oldu-
"um; Bülent Arel. Belk! tanıyamadınız ama uluslararası l!teratürde
elektron!k müz!"! “!cat eden” bestec!lerden b!r! sayılıyor. Pr!nceton
Elektron!k Müz!k Merkez!’n!n de kurucularından. Altmı#lı yıllarda 
aynı merkez! ODTÜ bünyes!nde kurmak !ç!n büyük çaba harcadı

ancak kend! memleket!n!n engeller!n! a#amadı ne yazık k!. Çares!z
g!d!p ODTÜ yer!ne Yale Ün!vers!tes!’ne kurdu o merkez!. New York
Devlet Ün!vers!tes!’nde dersler verd!.

Gelel!m Ulv! Cemal Erk!n a"abey!m!ze… Kend!s! de Cemal Re#!t
Rey g!b! Cumhur!yet!n “Türk Be#ler!” arasında yer alan bestec!lerden.
Türk devr!m!n!n müz!k cephes!ndek! öneml! neferlerden. Türk!ye’y!
d!yar d!yar gezerek yapılan halk müz!"! derleme çalı#malarına katılan
bestec! b!rçok opera eser!n!n Türkçe serg!lenmes!n! de sa"ladı. Sanat
ya#amıyla Fransa ve $talya’da devlet düzey!nde onur ve l!yakat n!#an-
larına uygun görüldü. Ömrünün sonuna dek Ankara Devlet Konser-
vatuarı’nın p!yano bölümü ba#kanlı"ını yürüttü.

Ahmet Adnan Saygun ve Ulv! Cemal Erk!n’!n ö"renc!s!; kompo-
z!tör, müz!k teor!syen! Profesör Doktor Ahmet Yürür a"abey!m!z
“aud!o des!gn” ve etnomüz!koloj! uzmanıdır; yanı sıra Sorbonne’da
Edeb!yat da b!t!rm!#t!r. Mevlana Oratoryosu’nda (Mesnev!’dek! !lk 18
#!!r! esas almı#tır) tasavvuf felsefes!n!n der!n boyutlarını ça"da#
müz!k tekn!kler! !le bulu#turan Al! Do"an S!nang!l a"abey!nse çe#!tl!
enstrümanları ba#role alarak yazdı"ı çok kıymetl! orkestra eserler!
vardır.

Barı# Manço a"abey!m!z! anlatmak elbette güç. Belk! gerek de
yok, 200’ün üstünde bestes!, yabancı #arkılara Türkçe söz yazılmasıyla
ortaya çıkmı# 60’ların “Aranjmanlar Dönem!”ne tepk! olarak do"an
Anadolu pop/rock hareket!n!n öncüler!nden; zamanında “progres!f
rock” #ems!yes! altında de"erlend!r!lecek enfes eserlere !mza atmı#,
gerçek manada yed!den yetm!# yed!ye tüm Türk!ye’n!n sevg!l!s! olmu#
büyük b!r müz!syen çünkü. Ülkem!z!n kültür elç!l!"! görev!n! severek
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üstlenm!", "arkıları çok sayıda d!le çevr!lm!" Modalı b!r dünya va-
tanda"ı. 

F!kret Kızılok desek y!ne hep!m!z !ç!n akan sular duracak. Kır-
mızı b!r akordeonla Galatasaray sıralarında tanı"an F!kret a#abey
aynı yıllarda kend! adıyla b!r okul orkestrası kurup halk türküler!
!cra etmeye ba"lamı"tı b!le. Ömrü boyunca halk müz!#! ba#lantısını
koparmayan sanatçı, Türk popüler müz!#!nde rock ve türkü for-
mundan beslenen özgün sound’u ve yumu"acık yorumuyla unutul-
maz b!r !z bıraktı. $arkı yazarı olarak m!rası sadece b!z
Galatasaraylıların de#!l tüm Türk!ye’n!n "ansı oldu. 

Üstat Mün!r Nurett!n Selçuk’un o#lu ve yakın geçm!"te y!t!rd!-
#!m!z T!mur Selçuk a#abey!m!z! nasıl anmaya-
lım… Çok usta b!r p!yan!st, orkestra "ef! ve
bestec!den söz ed!yoruz her "eyden önce. T!yatro
oyunları ve efsanev! f!lmler !ç!n yaptı#ı besteler!
de unutamayız. Yet!"t!rd!#! ö#renc!ler ve tüm Ga-
latasaray cam!ası kend!s!ne m!nnettardır. 

Yer! gelm!"ken Selm! Andak a#abey!m!z! anıp
70’l! yıllara "arkılarıyla !mza atmı" Bora Ayano#lu
ve “Kadınım” g!b! b!r "arkıya Tanju Okan !ç!n
enfes sözler yazmı" Mehmet Teoman a#abeylere
de selam yollayalım. Her üçü de popüler Türk
müz!#!n!n gel!"!m!ne öneml! katkıda bulunmu"
müz!k !nsanları. Selm! a#abey!n "arkıları ded!#!-
m!zde önce sözler! Mehmet Faruk Gürtunca’ya a!t
Kulüp Mar"ımızın bestes! gel!r elbet aklımıza.

Ama tüm Türk!ye’n!n sevd!#! Sezen Aksu’dan “Ben Her Bahar A"ık
Olurum”, Zek! Müren’den (Ferd! Özbe#en yorumu da enfest!r)
“Kand!l” g!b! b!rçok "arkıya !mza attı#ı g!b! Eurov!s!on tar!h!m!z!n
de öneml! mot!f!d!r kend!s!. Selm! a#abey’den Yusuf Bülent Pozam
a#abey’e geçey!m; Galatasaray okul orkestrasında ba"layan müz!k
hayatı Selm! Andak ve Fecr! Ebc!o#lu !ç!n yazdı#ı "arkı sözler! !le
devam ett!. 50 c!varında eser! vardır ancak “Bal G!b! Olur”, “Oyun
B!tt!” ve “Senden Vazgeçemem” çok ünlüdür.

Müz!kolog ve bestec! Yalçın Tura a#abey!m!z! !se makamsal
müz!#!m!z! m!krotonal s!steme adapte etme çalı"malarından tanı-
yoruz. Ama Yılmaz Güney’!n “Umutsuzlar” f!lm!n!n o me"hur bes-
tes! yok mu, o da kalb!m!zden vurur b!z! her d!nley!"te.

O zaman sırada, batılı standartları be-
n!msem!" ve eser sah!pler!n!n tel!f haklarını
koruyan !k!nc! meslek örgütü MSG’y! kurmu",
ba"kanlık etm!", müz!k yayımcılı#ının (publ!s-
h!ng) Türk!ye’de gel!"mes!n! sa#lamı", köklü
müz!k bankası Müz!kotek’!n kaptanı ve kıy-
metl! müz!k adamı, Da#han Baydur a#abey!-
m!z var. %lk bestes! “Sev!nce” !le Eurov!s!on’a
g!tmeye hak kazanmı"tı. S!yaset Meydanı’nın
ünlü jener!k müz!#! de kend!s!ne a!tt!r. N!lü-
fer’le, %stanbul Gel!"!m’le, Barı" Manço, F!kret
Kızılok ve daha b!rçok !s!mle öneml! çalı"ma-
lar yaptı. Türk!ye’n!n !lk d!skosu “Club 33”ün
de DJ ve !"letmec!s!yd!. 

ÜSTTE !lhan Mimaro"lu ALTTA Da"han Baydur



Rock, Türkçe söylen!r m!?” sorusuna, kazandı"ı büyük ba#arıyla
tokat g!b! cevap veren Bulutsuzluk Özlem!’n!n kurucularından S!na
Kolo"lu, t!yatro oyunları !ç!n yazıp !cra ett!"! ba"lama #arkılarıyla
(“Ütopyalar Güzeld!r”! Ceylan Ertem kend! albümünde okumu#tur)
Ferhan $ensoy, M!lenyum’un ba#ında yayımladı"ı “Turkuaz Patlıcan”
albümüyle bomba etk!s! yaratmı# Eren Kazım Akay a"abeyler!me
selam vermek !ster!m. Hem edeb!yat hem müz!kte Türk!ye’n!n !y! ta-
nıdı"ı b!r #arkı yazarı ve vokal olan aynı sıralarda oturdu"um Tuna
K!rem!tç! ve tab!! dönem!m!z!n gururu Kumdan Kaleler grubuna da
hasretle sarılırım. Ancak Candan Erçet!n ablamıza !lt!mas geçmek
!ster!m müsaaden!zle… Gerek Türk popüler müz!"!nde özgün kulvar
açmı# #arkıları ve yorumu gerekse dünya görü#ü ve tav!zs!z duru-
#uyla b!zdek! yer! çok özel. Türlü anımıza !l!klenm!# onca güzel #arkı
b!r yana Sultan!’dek! müz!k ö"retmenl!"!, ün!vers!tedek! d!ks!yon
dersler!, b!r dönem üstlend!"! Cem!yet’!n !lk kadın ba#kanı ünvanı
ve #!md! Vakıf ’tak! ba#kan yardımcılı"ı ve MSG ba#kanı olarak ver-
d!"! mücadele !le gururlanmamak ne mümkün…

Candan Erçet!n’den sonra, tam yer!nde l!se müz!k ö"retmen!m!z
Zerr!n Mete’n!n çok güçlü b!r rock vokal oldu"unu, kend! #arkılarını
yazdı"ını ekleyey!m. Galatasaray Ün!vers!tes! Ö"ret!m Üyes! ve sıkı
g!tar!st Dr. At!lla Dem!rc!o"lu a"abey!nse Moustak! #arkılarını
Türkçe yorumladı"ı albümünü ve sahne performansını !zlemen!z!
#!ddetle öner!r!m. Kayıt teknoloj!ler! ve ses tasarımı üzer!ne dersler
verm!#, müz!k üzer!ne #ahane çev!r!lere !mza atmı#, b!rçok öneml!
albümün kayıt, m!ks ve master!ng süreçler!n! yönetm!#; okul zamanı
davulcu olarak sevd!"!m!z Erg!n Özler a"abey; B!lg! Ün!vers!tes!
Müz!k Bölümü ba#kan yardımcılı"ı yapmı#, özell!kle çocuklarla yap-
tı"ı koro ve vokal atölyeler!, sosyal sorumluluk çalı#maları !le b!ld!-
"!m!z müz!syen ve yapımcı Haluk Polat a"abey, Yako Igual Eskenaz!
ve Devr!m Atvur’un çalı#maları da her da!m tak!b!m!zde. Al!-Badem

olarak sevd!"!m!z Renan B!lek ve Al! Erenus unutulur mu? Küçük
devrelere örnek olmu#lardır. Sonra rock star’ımız Murat Çekem var,
Galatasaray’ın ardından %stanbul sahneler!n!n de tozunu attırmı#tır
a"abeyler!m!z.

Bugünlere geld!"!m!zde daha küçük devrelerden Damla Pehle-
van, Mehmet Güren, C!han Güçlü, Nesl!han Eng!n, Fat!h Aygün,
Eng!n Yavuz g!b! b!rçok müz!syen karde#!m bayra"ı ta#ıyor #!md!.
Eks!kler!m varsa a&ola ancak tek tek saymaya da !mkân yok sank!.
Çünkü bence her Galatasaraylı !ç!ndek! müz!"! duyan ve farklı yön-
temlerle aktaran k!#!… Aramızda olmayanlara rahmet, emekl!lere
m!nnet; gençler!nse #ansı bol olsun! Galatasaray’a gönül verm!# her-
kes!n yüre"! müz!kle dolsun…
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andem!yle b!rl!kte !" gücü p!yasasında
da d!nam!kler, süreçler ve beklent!ler

de#!"t!. 2017 yılından bu yana Türk!ye’n!n en
büyük !st!hdam platformu Kar!yer.net’!n
CEO’lu#unu üstlenen Fat!h Uysal’dan (125)
hem kend! kar!yer öyküsünü hem de yen! dö-
nemde l!der davranı"larından yıldızı parlaya-
cak mesleklere kadar farklı alanlardak!
görü"ler!n! d!nled!k. Fat!h Uysal, mezun!yete
hazırlanan genç karde"ler!m!ze de öneml! tav-
s!yelerde bulundu.

SULTAN! DERG! — Önce s!z!n kar!yer yolculu"unuzla ba#laya-
lım. Alanya’dan sınav kazanarak Galatasaray L!ses!’ne geld!n!z.
Akadem!k ya#antı ve sonrasında da !# ya#amı !ç!n okul sırala-
rında ne hayal etm!#t!n!z? Ne oldu?
FAT!H UYSAL (Kariyer.net CEO’su) — 11 ya"ında Anadolu L!ses!
sınavını kazanarak $stanbul’a, Galatasaray L!ses!’nde okumaya gel-
d!m. 8 yıl boyunca “da!m! yatılı” okudu#um !ç!n okulu doya doya
ya"adım. Açıkçası okulda çok ba"arılıydım d!yemem, dersler! o
dönem!n tab!r!yle “abandone” etmesem de geçmeme yetecek
kadar çalı"mak bana ve tab!! b!rçok devre ve yatakhane arkada-
"ıma yeterl! gel!yordu. L!se ça#larımda, l!se sonrası okuyaca#ım
ün!vers!te ya da sonrasındak! !" ya"amı !le !lg!l! net b!r planım
yoktu. Ancak o dönemde okulda söyle"!ye gelen U#ur Mumcu,
Al! S!rmen, Umur Talu g!b! gazetec!ler!n etk!s!yle b!r dönem ga-
zetec! olmayı hayal etm!"t!m. Okulun son günler!nde ben!m de
!ç!nde oldu#um b!r araçla çok c!dd! b!r kaza geç!rd!k, 3 arkada"ı-
mızı bu kazada kaybett!k…  Onları özlemle ve rahmetle anıyo-
rum.  Bu kaza ve ya"attı#ı kayıplar, acılar sonrasında daha farklı
b!r ö#renc!ye döndüm deneb!l!r. Ün!vers!te sınavını yo#un ba-
kımda oldu#um !ç!n kaçırdım. B!r sonrak! yıl büyük b!r hırsla ça-
lı"tım ve Bo#az!ç! Ün!vers!tes! $"letme Bölümü’nü kazandım.
Ün!vers!tede oldukça faal b!r ö#renc!yd!m, Bo#az!ç!’n!n en esk!
kulüpler!nden olan $"letme ve Ekonom! Kulübü’nün ba"kanlı#ını
yaptım. Yurt !ç! ve yurt dı"ında münazara turnuvalarına katıldım,
hatta Türk!ye’de düzenlenen !lk ün!vers!teler arası münazara tur-
nuvasını düzenleyen ek!pte yer aldım.  Yazları da farklı "!rketlerde
stajlarım oldu.  Hem ö#renc! kulüpler!ndek! faal!yetler!m hem de
stajlar sayes!nde !" hayatı !le !lg!l! planlarım olu"maya ba"ladı. 

SD — $# hayatına ba#lamanızın üzer!nden neredeyse 25 yıl geç-
m!#. $#tek! !lk günler!n!z! hatırlayın… Kend!n!z! en güçlü h!s-
sett!"!n!z hususlar nelerd!? L!se ve ün!vers!tedek! hang!
kazanımlarınızın faydasını gördünüz? Bunun yanı sıra, ke#ke
ö"renc!l!k yıllarında #unu da yapsaydım, ded!"!n!z b!r #ey oldu
mu?
FU — L!se yıllarımı dolu dolu geç!rd!m; çok e#lend!m, yıllarca sü-
recek dostlukların !lk temeller! o dönemde atıldı… Hâlâ en sa-
m!m! arkada"larım l!seden. Bu anlamda ger!ye dönüp baktı#ımda
“ke"ke” d!yeb!lece#!m b!r "ey yok açıkçası. $y! k! okulun ve Be-
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yo!lu’nun tadını doyasıya çıkarmı"ım. Hayatta bazı dönüm nok-
talarını erken ya"ta a"mak #nsanı olgunla"tırıyor. Özell#kle l#se ve
ün#vers#te yıllarımın bana kazandırdı!ı en öneml# yetk#nl#k,
bütün bu dönem# a#lemden uzakta geç#rd#!#m #ç#n, kend# ayakla-
rının üzer#nde durab#lme becer#s# ve yen# b#r ortama kolay adapte
olab#lme yetk#nl#!# oldu. $lk #"e g#rd#!#mde de yönet#c# olarak Pa-
r#s’te çalı"tı!ım dönemde de de!#"en ko"ullara çok hızlı b#r "ek#lde
adapte olab#ld#m. Kend#m# güçlü ve yetk#n h#ssett#!#m b#r d#!er
konu da herkesle çalı"ab#lme ve anla"ab#lme yetene!#. Bunu da
Galatasaray’a borçluyum. Galatasaray L#ses#’n#n en öneml# ve de-
!erl# özell#!# Türk#ye’n#n dört b#r yanından gelen, farklı a#le yapı-
larına mensup zek# gençler# aynı ortamda e!#tmes#, onların
kayna"masını sa!laması. Madd#yatın, farklılıkların ön plana çıka-
rılmadı!ı; ortak paydada bulu"ulan b#r mekân olması. Bu da s#ze
herkesle anla"ab#lme, farklılıklara saygı duyma, ortak b#r nokta
bulab#lme yetene!# kazandırıyor. 

SD — Türk!ye’n!n öneml! "!rketler!nde öneml! profesyonel rol-
ler üstlend!n!z. Kar!yer.net CEO’lu#u !le tüm sektörlere !st!h-
dam oda#ında bakma "ansınız var. Türk özel sektörünün
özell!kle genç yetenekler! çekme, tutma ve l!der yet!"t!rme hu-
susundak! becer!s!n! nasıl de#erlend!r!yorsunuz?
FU — Bu soruyu bana bundan 1-2 sene önce sorsaydınız farklı 
b#r cevap vereb#l#rd#m.  %u anda genç yetenekler# bulma ve tutma
konusunu de!erlend#r#rken d#kkate almamız gereken en öneml#
real#te, b#r global sa!lık kr#z#n#n ortasında oldu!umuz...  M#cro-
so&’un yaptı!ı b#r ara"tırmaya göre global olarak, çalı"anların %
40’ı, 2021’de #"ler#n# de!#"t#rmey# dü"ünüyor, bu #nanılmaz b#r
oran… Bu de!#"#m arayı"ına b#r #s#m de ver#l#yor: YOLO (you
only l#ve once, yan# hayata sadece b#r kez gel#rs#n). B#r yılı a"kın

süred#r hayatın ansızın sona erme #ht#mal# #le yüzle"#lmes#, çalı-
"anların #"e bakı" açılarını de!#"t#rd#. Madalyonun d#!er tarafında
da ba"ka b#r real#te daha var; genç arkada"larımızın hayata ve “ça-
lı"ma” kavramına bakı"ları daha farklı.  Bunu #y# ya da kötü an-
lamda söylem#yorum, b#r farklılı!ın altını ç#zmek #ç#n
söylüyorum. Esk#den on yıl boyunca, hatta kar#yer# boyunca aynı
"#rkette çalı"mak gayet normald#, "u anda #se çok daha hızlı #" de-
!#"t#r#l#yor. Esk#den “aynı #"te uzun yıllar çalı"arak #çerden yük-
selmek” öneml# #ken, "u anda “farklı #" deney#mler#yle farklı
yetk#nl#kler gel#"t#rmek” ön planda. %#md# bu #k# real#tey# b#rle"-
t#rd#!#m#zde "u çıkarımı yapab#l#r#z: Genç yetenekler# bulma ve
tutma zaten zordu, pandem# sonrasında çok daha zorla"tı. Bu açı-
dan bakıldı!ında genç yetenekler#n hızlı #" de!#"t#rmes#, "#rketle-
r#n #çer#den l#der yet#"t#rme becer#ler#n# negat#f etk#l#yor. Bu
trend#n önüne geç#lemezse "#rketlerde dı"arıdan yönet#c# transfe-
r#n#n daha da artaca!ını söyleyeb#l#r#z.

SD — Pandem! neden!yle ülkeler arası geç!"ler durdu ya da son
derece sınırlandı. Bu durumun expat traf!#!ne etk!s! ne oldu?
FU — Pandem#n#n #lk dönem#nde f#z#k# olarak yurt dı"ında ça-
lı"ma konusunda negat#f b#r durum söz konusu oldu ama bu uzun
sürmed#. B#rçok f#rma evden çalı"ma uygulamasına geçt#!# #ç#n
expat çalı"anlar, f#z#k# olarak ta"ınmadan yen# görevler#nde çalı"-
maya ba"layab#ld#ler. 

SD — Türk!ye’n!n en ba"arılı ö#renc!ler!n!n g!rd!#! okulumuz-
dan henüz mezun olacak karde"ler!m!ze hak ett!kler! g!b! b!r
kar!yer yolculu#u !ç!n ne öner!rs!n!z? Ney! yapsınlar, ney! yap-
masınlar?
FU — Galatasaray mezunları büyük #ht#malle Türk#ye’n#n ve belk#
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de dünyanın en !y! ün!vers!-
teler!nde okuyacak. Onlara
!lk öner!m, ün!vers!te yılla-
rını sadece derslere ayırma-
sınlar.  Denes!nler, b!r okul
kulübünde ya da b!r der-
nekte çalı"arak veya staj ya-
parak farklı alanlarda
deney!m kazansınlar. Ün!-
vers!te, deney!p yanılmak ve
tecrübe kazanmak !ç!n çok
do#ru b!r ortam. Alw!n
To$er’ın 1970’te söyled!#!
b!r söz "u an daha da fazla
anlam kazandı: “Yarının ca-
h!ller! okuma yazma b!lme-
yenler de#!l, yen!den
ö#renmey! ö#renemeyenler
olacak.”  Pandem! sürec! sü-
rekl! ö#renmeye olan !ht!-
yacı daha da artırdı çünkü
b!rçok "!rket çalı"ma "ek!lle-

r!n! ve !" modeller!n! de#!"t!rmek zorunda kaldı. Mesela perakende
"!rketler! pandem! önces! büyük ölçüde ma#aza yoluyla satı" ya-
parken, pandem! sonrasında çok hızlı b!r "ek!lde onl!ne satı" mo-
del!ne geçmek zorunda kaldılar. Perakende har!c!nde b!rçok
sektörde de benzer b!r transformasyon ya"andı. Bu yüzden de lü-
gat!m!ze !k! yen! kel!me eklend!: upsk!ll!ng ve resk!ll!ng. Meslek!,
davranı"sal ve teknoloj!k b!lg! ve becer!ler!n artırılmasına “upsk!l-
l!ng”, yok olacak b!r mesle#! yapan k!"!ler! farklı b!r !" yapab!lmeler!
!ç!n yönlend!rmeye de “resk!ll!ng” den!yor. Kısaca, uzun soluklu
kar!yer planlayanlara öner!m, sürekl! ö#renmeye açık olmaları olur.
Ö#renmeden kastett!#!m !se sadece akadem!k b!lg! de#!l; genel ola-
rak ö#renmeye devam etmek… Kend!mden örnek vermem gere-
k!rse 45 ya"ını geçt!kten sonra b!r enstrüman çalmayı ö#rend!m,
uzun mesafe ko"maya ba"ladım. Oysa 45 ya"ına kadar atlet!zmle
h!ç !l!"k!m olmamı"tı. %u anda da Harvard Bus!ness School’da “Ad-
vanced Management Program” ö#renc!s!y!m, haz!ran sonunda
mezun olaca#ım. 

SD — S!zce !y! b!r l!der!n tanımı zaman !ç!nde nasıl de"!#t!?
Özell!kle pandem! sonrası !# ya#amında l!derden beklent!lere
neler eklend!?
FU — L!derl!k gen!" b!r kavram; sürekl! evr!l!yor, de#!"!yor. Esk!-
den otokrat!k, kontrolcü, kar!zmat!k l!derl!k daha yaygındı. L!der!n
her "ey! b!lmes!, em!r vermes!, altında çalı"anların da !t!razsız bu
d!rekt!&ere uyması beklen!rd!. %!md! daha geçerl! olan l!derl!k kav-
ramı !se daha otant!k, yapıcı, katılımcı b!r l!derl!k. Son b!r yılda,
uzaktan l!derl!k, de#!"!me uzaktan l!derl!k etme kavramlarıyla da
tanı"tık. Normalde de#!"!m den!ld!#!nde akla önce kültürel de#!-
"!m, !" yapı" "ek!ller!ndek! de#!"!m gel!rd!. Pandem! sonrasında !se
de#!"!m çok daha gen!" b!r alanı kapsamaya ba"ladı; hem !" yapı"
"ek!ller!n!n de#!"mes!, d!j!tal dünyaya adapte ed!lmes!; hem !"e yen!
ba"layanların "!rkete uyumunun sa#lanması, hem de daha önce
bahsett!#!m g!b! “YOLO” etk!s!yle bakı" açıları de#!"m!" ek!b!n !"e
ba#lılı#ının sa#lanması. Kısaca l!derler!n !"! çok daha zorla"tı, ama
adapte olab!lenler !ç!n de çok öneml! l!derl!k becer!ler!n!n kazanıl-
dı#ı b!r dönemden geç!yoruz.

SD — Bundan 20 yıl önce Fransızcanın yanına $ng!l!zcey! koy-
mak “olsa !y! olur” !ken #!md! durum sanırım daha farklı… Bu-
günün ve gelece"!n profesyoneller!ne yabancı d!l kazanımıyla
!lg!l! neler tavs!ye eders!n!z?
FU — 'ng!l!zce her zaman geçerl!l!#!n! koruyan b!r d!l. Dolayısıyla
olmazsa olmaz deneb!l!r.  Galatasaraylılar !ç!n, Fransızcadan sonra
'ng!l!zcey! ö#renmek hep daha kolay olmu"tur. Her !k! d!l! de ko-
nu"mak !y! b!r avantaj. Tab!! önümüzdek! dönemde Ç!n’!n çok
daha baskın b!r oyuncu olaca#ını öngörerek, d!l konusuna meraklı
olanlara, Ç!nce ö#renmeler!n! de tavs!ye edeb!l!r!m.

SD — Önümüzdek! dönem!n yükselen meslekler! ya da roller!
neler olacak? Bu çerçevede yıldızı parlayan ya da parlayacak aka-
dem!k alanlar hang!ler!?
FU — Kar!yer.net ver!ler!ne baktı#ımızda son yıllarda en çok açılan
!" !lanının b!l!"!m ve ver! alanında oldu#unu görüyoruz. B!l!"!m ala-
nında çalı"an, uzmanla"an profesyonellere büyük b!r talep var. Bu
taleb! tet!kleyen üç faktör var; b!r!nc!s! d!j!tal dönü"üm. Yan! !"
yapı" "ek!ller!n!n d!j!talle"mes!, farklıla"ması. Bu dönü"ümün pan-
dem! sürec!nde astronom!k hıza ula"tı#ını söyleyeb!l!r!z. B!rçok "!r-
ket neredeyse b!r gecede tüm operasyonunu !nternet üzer!nden
yürütmeye ba"ladı, süreçler!n! !nternete ta"ıdı. 'k!nc!s! !se her geçen
gün yen! start-up’ların ortaya çıkması. Bunda da pandem!n!n çok
etk!l! oldu#u malum. Üçüncü faktör !se b!l!"!m alanında sınırların
olmaması, yan! bulundu#unuz yerden ayrılmadan Fransa’da, Al-
manya’da b!r "!rket !ç!n çalı"ab!l!yor olmanız. Bunun da örnekler!
oldukça artıyor. Özetlemek gerek!rse b!l!"!m ekos!stem!nde yer
alan her meslek önümüzdek! dönemde de yüksel!"te olacak. Aka-
dem!k olarak bakıldı#ında !se bu dönemde mult!d!s!pl!ner bölüm-
ler!n ortaya çıkmaya ba"ladı#ını görüyoruz. Örne#!n “mekatron!k
mühend!s!” yen! mak!ne ve araçların üret!m ve !"levler!ndek! ve-
r!ml!l!#! artırmak !ç!n mekan!k, elektron!k ve b!lg!sayar mühend!s-
l!#!n!n özell!kler!n! b!rle"t!ren b!r bölüm ve son dönemde ortaya
çıktı.

SD — S!z özell!kle gençlerle !lg!l! çok kuvvetl! b!r data havuzunu
yönet!yorsunuz. Cam!amızdak! g!r!#!mc!lere, !# sah!pler!ne genç
yetenek seç!m!nde vereb!lece"!n!z tavs!yeler neler?
FU — Yetenek seç!m!nde tek b!r do#ru yok, dolayısıyla tek b!r tav-
s!ye vermek çok zor. Yaptı#ınız !"!n ve bulundu#unuz sektörün ge-
rekl!l!kler!ne göre yetenek tanımı ve
!ht!yacı de#!"!yor. Ben yen! b!r ek!p
arkada"ı arıyorsam özell!kle karak-
ter!n!, ö#renme yetene#!n!, tutku-
sunu anlamaya çalı"ıyorum. '"
dünyasında son dönemde sık kulla-
nılan b!r söz var, “h!re for att!tude,
tra!n for sk!lls” yan! karaktere göre
!"e al, yetk!nl!k !ç!n e#!t. Bu, karak-
ter! yetk!nl!#!n önüne koyan b!r an-
layı". Çünkü e#er b!r aday ö#renme
becer!s!ne sah!pse do#ru e#!t!mle
yetk!nl!#! gel!"t!reb!l!rs!n!z; ama ka-
rakter!n de#!"mes!, "!rket kültürüne
uyumunun sa#lanması !mkânsız ol-
masa da çok daha uzun ve zor b!r
yolculuk. 
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e!erl" mekteb"m"z, Sultan"’m"zden
mezun olalı 50 yıl geçm"# b"le, d"le
kolay. Yıl 1959, b"r eylül sabahı. B"r

kısmı daha 7 ya#ını doldurmamı#, b"rb"r"n"
daha önce tanımayan küçücük çocuklar, ne-
redeyse tümü yatılı (o zamank" tab"r" "le
“leyl"”) okumak, yan" 6 gün, 5 gece a"leler"n-
den ayrı olmak üzere, Ortaköy GSL $lk-
okulu’nda b"r araya gelm"#.

Daha do!rusu, gelmey" ba#armı#! Çünkü o dönemler, GSL
$lkokulu’na g"rmek, erken gelmek, ya da kura "le de!"l, yapılan
genel yetenek sınavını kazanmak %ART!  Tab"" o gün, a"leler"n-
den ayrı kalsalar da, b"r daha h"ç ay-
rılamayacakları b"r BÜYÜK
A$LEYE, b"r büyük cam"aya katıl-
dıklarını, o günün ya#amlarındak"
en öneml" dönemeçlerden b"r" oldu-
!unu anlamaları mümkün de!"l. Bu
ya#adıkça, zaman "ç"nde anla#ıldı.

$lkokulda, “ö!retmenler"m"z”
özell"kle Türkler, b"zlere sadece ö!-
retmen de!"l, ana/baba g"b" davra-
nırlardı, tab"" sıkı b"r d"s"pl"n" eks"k
etmeden. B"z 4. sını&a "ken, sınıf ö!-
retmen"m"z Sevg"l" E#ref Kırcan’ın
vefat haber"n" aldı!ımızdak" üzüntü
ve acıyı hâlâ unutamayız.

Yüksek tavanlı, Bo!az’ın so!u!unu tam önleyemeyen, büyük
gem"ler geçt"kçe tangırdayan pencereler" olan, koskoca b"r so-
banın ısıttı!ı büyük yatakhanelerde yatıyorduk.

Sıkı ders çalı#maları yanı sıra spor (futbol yasaktı!), müz"k,
yavrukurt faal"yetler"m"z, yemekhaneye g"rerken tek sıra olu#u-
muz, zorunlu balık ya!ı, süt tozu "le yapılıp gü!ümle da!ıtılan
sütler, bazı ak#amlar topluca seyrett"!"m"z s"nema f"lmler", rıh-
tımda, somyalarımızın yayları "le (güya g"zl"ce) balık tutma
ütopyalarımız, rıhtıma d"z"l"p hep b"rl"kte “kaptan düdük” d"ye

ba!ırıp Bo!az vapuru kaptanı “düdük” çaldı!ında sev"n"p alkı#-
lamamız, çalmaz "se “düdük kaptan” protestolarımız; oynadı!ı-
mız “ya! satarım” g"b" çe#"tl" oyunlar, rev"r, hem#"re hanım,
altın/gümü# anahtarlar, “bon po"nt”lar, yaz/kı# den"ze g"ren
Enver Haraççı…

Bunlar g"b", acı, tatlı unutulmaz anılar b"r"kt"rd"!"m"z 5 yıl-
dan sonra, “ Yukarık" Mektep”e geçt"k.  Heybetl" yapısı "le "lk g"-
r"#te büyük b"r etk" yaratan L"sem"z, yepyen" arkada#lar ve
bamba#ka b"r ortam, “ö!retmen"m” yer"ne “hocam” demek…
Ve bunların yarattı!ı #ok ve gurur. 

Bu yuvada, bazılarımız 8, bazılarımız daha az veya daha çok
yıl geç"rd"k. Ya#adıklarımızı, b"r"kt"rd"!"m"z anıları bu yazıya,
hatta b"r k"taba sı!dırmak mümkün de!"l. $lkokulda $brah"m
Uygur, l"sede Al" Teoman, Muh"tt"n Sandıkçıo!lu ve Muza'er
Ku#ulo!lu müdürler"m"z oldu. Ferruhzat Turaç, Al" Korur, Ülkü

Özatay g"b" bu yuvadan yet"#m"# bü-
yükler"m"z öneml" b"r ayrıcalık "d".
Burada tümünü anamayaca!ım çok
de!erl" hocalarımız oldu. Fransız ho-
caların arasında, sadece “bon pour
l’or"ent” olanlar da oldu, M. Gart", M.
Goudman g"b" “dem"rba#lar” da, çok
de!erl" olanlar da. Tüm hocalarımız
arasında, b"zlere sadece ö!ret"m
de!"l, e!"t"m, ya#am ders" veren, et-
k"ler"n" hep h"ssett"!"m"z "k"s"n"
özell"kle vurgulamak "ster"m:

St. Anto"ne K"l"ses" Ba#papazı,
Papa’nın Türk"ye tems"lc"s", ruhan"
l"der", Père 3. Gaut"er! Bu öneml" ru-

han" k"ml"!"ne ra!men, “D"eu, s’"l ex"ste…” d"ye ba#ladı!ı unu-
tulmaz söylemler", dogmalara saplanmayıp sorgulamayı,
ara#tırmayı beyn"m"ze yerle#t"rmes" "le Felsefe Hocamız M. P"-
erre Dubo"s (aramızdak" adı "le” Papaz”). 12. sını&a, pazartes"
günler" okulu “kırar”, ama ö!leden sonra, onun ders"ne g"reb"l-
mek "ç"n okula dönmeye özen göster"r "d"k.

“Ahfe#"n keç"s" bunu b"lmez Mollalar” söylem" ve eng"n kül-
türü, hep d"k duran k"#"l"!" "le b"zler" hep okumaya, dü#ünmeye
te#v"k eden yakla#ımı "le Sayın Tah"r Alangu. 

BÜNYAT BALABAN (103)

D

Mezuniyetin 50. Yılı

12. sınıfta, M. Dubois ile bir anı.
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ÜST SIRA: 

Ortaköy’de gelenek, giri!teki merdivenlerde topluca
resim çektirmek idi. "lkokul sınıfı (1959) 
- Hocaların ders defteri

ORTA SIRA:  "lkokula giri!imizin 50. yılında, 
aynı merdivenlerdeki bizler. (2009)  
- 60. yılımızda aynı merdivenler (2019) 
- Ortaköy Yeti!tirici Hocaları ile. 

ALTTA SOLDA: Türk-Fransız Hocalar Maçı öncesi.
SA!DA: 12. Sınıf Futbol Takımı
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Lise Müdürü Ali Teoman Bey “Altın Anahtar Ödülü”nü GS ilkokulu ö"rencisi Bünyat Balaban’a verirken. (1961)  GS !lkokul Müdürü !brahim Uygur Bey (sa"dan ikinci)

Bugün ya!anması de"#l, bazılarının ha-
yal# b#le kolay olmayan n#ce anılar var:

— 1968 yılında, dönem!m Fransa Ba"kanı
Sayın De Gaulle’ün Mektep’! z!yaret!; Fer-
han #ensoy’un konuya a!t, ta o zamandan
skeçler!, takl!tler!.
— Küçük sını$arda, Ayı %sma!l (sonrak!
yıllardak! lakabı !le Efend! Ab!), Arap
Kemal, Kürt Tahs!n, Kasap Namık… g!b!
de&erl! “AB%”ler!m!z!n b!zlere “zorla de&!l
mecbur!” olarak sattı&ı, parası olmayan-
lara b!r ha'a sonraya borç yazdı&ı lebleb!-
ler, mandal!nalar…
— Grand Cour’a g!reb!lmek !ç!n 10, arka
bahçeye g!reb!lmek !ç!n 12. sınıfa geleb!l-
mey! hayal ed!"!m!z.
— Grand Cour’da, geleneksel Türk- Fran-
sız hocalar futbol maçları.
— Müdür Muav!n! Ülkü Ab!’n!n, 3 k!"!ye
kar"ı tek ba"ına yaptı&ı voleybol maçları.
— Met!n, Turgay, %sfend!yar’lı futbol takı-
mımızın Grand Cour’da antrenman yap-
ması, onlara dokunmak, konu"mak, res!m
çekt!reb!lmek.
— Daha me"hur olmadan, Yusuf, Sanlı’lı
BJK genç takımının, Grand Cour’da, GSL
takımı !le yaptı&ı maç.

— Al! Sam! Yen Stadı açılı"ı, !zc!ler, tale-
beler oraya g!d!".
— Met!n Oktay futbolu bırakaca&ını açık-
ladı&ında, son sezonunda onu seyredeb!l-
mek !ç!n Mektep’ten topluca maçlara
g!d!"ler.
— Tevf!k F!kret’te Barı" Manço, T!mur
Selçuk, Ajda Pekkan, Emel Sayın,
Adamo... konserler!.
— Spor Serg! Sarayı’ndak! L!seler Arası
Müz!k yarı"maları, 3. olan orkestramız,
“Zaz!e” ve “Babeth” "arkıları (k! !mzalı
45’l!kler!n! hâlâ özenle saklarım).
— Ferhan #ensoy, Altan Varol ve n!celer!
!le #amata Geceler!.
— RAMO’nun toplu a"ı seansları (Fener-
l!lere özel (!) !ht!mamları) ve “ka"e”ler!.
— 12. sını'a, Bek!r ve Mustafa’nın kapıyı
açmalarına ra&men, pasaj dönü"ü, par-
maklıktan atlama ısrarlarımız.
— Spor (o zamanlar, atlet!zm, basket, vo-
leybol, kısmen futbolda, GS SK altyapısı,
ço&unlukla, ben!m de !ç!nde oldu&um Sul-
tan! talebeler!nden olu"urdu).
— Okul maçları ve sonrasında çok kez ya-
"anan “arbedeler”.
— “Ç!' f!"l! yoklamalar”, “canlılar”, özel-
l!kle 12. sını'a, Mehpare ablamızın, Ya"ar

Ab!’n!n “devamsızlık” sorunlarımızdak!
destekler!.
— Özell!kle son sınıf yatakhanes!nde, bu-
rada detayına g!rmeyece&!m “haylazlıklar”.
— T!yatro, müz!k, s!nema, folklor… faal!-
yetler!.
— B!zler 11 ve 12’de !ken, L!se’ye önce 3,
sonra 10 kız karde"!m!z!n gelmes!.
— Mezun!yet!m!z!n 25. yılında, dönem!m
L!se Müdürü rahmetl! Erdo&an Tez!ç a&a-
bey!m!zden "ahsen, u&ra" ve taahhütler
sonucu alab!ld!&!m özel !z!nle, #ato’nun
önünde, “!çk!l!” yeme&!m!z ve mektepte
yatı"ımız.
— %lkokula g!r!"!m!z!n 50. ve 60. yılla-
rında, Ortaköy’de, yuvamızda bulu"mala-
rımız.

B#nlerce anı #ç#nde, b#r#n# aktarayım:

10. sını'ayız. 1 N!san. Ders M. Zemor. 
Sınıfın kapısını söktük, yer!ne b!r sıra ka-
pa&ı !le “sw!ng door” koyduk.Tahtaya bar
"ekl!nde "!"e vs. res!mler! ç!zd!k. Kürsüyü,
p!yano g!b! yapıp, kocaman “ne t!rez pas
sur le p!an!ste” yazdık ve merakla M. Ze-
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mor’u beklemeye ba!ladık. M. Zemor
geld", çok kısa b"r !a!kınlıktan sonra, ka-
pıyı b"r tekme "le açtı, sınıfa dönüp: “H"ç
kıpırdamayın, atımı ba#layıp hemen gel"-
yorum!” ded", çıktı, tekrar g"rd" ve derse
ba!ladı. Ho!görü, anlayı!, empat", saygı ve
sevg" kazanmak açısından, (bence), unu-
tulmaz b"r örnek "d".

Mezun oldu#umuzda, “Oh, b"tt", kur-
tulduk!” d"ye ön bahçede bazı k"tapları
yaktık. B"lm"yorduk k", b"ten sadece o
müth"! çatı altında ya!adı#ımız, belk" de
hayatımızın en güzel yılları "m"!. Acı tatlı
anılarla, ya!anmı!lıklarla dolu 12 yılı bu
mektepte geç"rd"m. G"rd"#"mden bu yana
62, mezun oldu#umdan "se 50 yıl geçm"!.
Talebel"k yıllarımızda hayal dah" edemez-
d"k.

Çocukluk, bulu# ça#ı, ergenl"k, genç-
l"k, del"kanlılık ça#larımızı, Bo#az sah"l" ve
o zamank" Beyo#lu’nda, hep b"rl"kte, gece
gündüz ya!adı#ımız; payla!mayı, dayanı!-
mayı, gelenekler"m"z", sevg" ve saygıyı ya-
!ayarak ö#rend"#"m"z, kalb"m"ze ve
beyn"m"ze kazıdı#ımız, çok de#erl" yıllar
ya!adık. 

Dünyanın dört b"r yanına da#ılmı!,
yıllarca h"ç görü!emem"! olsa da, "lk kar-
!ıla!mada, sank" daha dün ayrılmı! g"b",
kaldı#ı yerden yen"den devam eden, sa-
dece dönemda!ları "le de#"l, a#abey, abla-
lar (b"z"m dönem"m"zde yok "d"),
karde!ler "le olan “koparılamaz” BA$, bu
çatı altında olu!tu.

Bu uzun yolculukta, aramızdan ayrı-
lan, “zamanın öte yanı”na geçen b"rçok
karde!"m"z, hocamız, çalı!anımız oldu.
Heps"n" sevg", hasret ve rahmetle anıyo-
ruz.

Talebel"k yıllarımız çok ger"de kaldı,
ama b"ten h"çb"r !ey yok. Büyük !a"r"m"z,
a#abey"m"z Ahmet Ha!"m’"n ta 1933’tek"
"fades"ndek" ve Rahmetl" (Arap) Kemal
Suman a#abey"m"z"n k"tabındak" g"b" “B"t-
meyen Mektep” hâlâ devam ed"yor. 13. Sı-
nıfımız ded"#"m"z Cem"yet"m"zde, a#abey
ve karde!ler"m"zle, Sultan"l"l"#"m"z devam
ed"yor, ya!adıkça da devam edecek.

“Cem"yet” dey"nce, b"r anımı daha "z-
n"n"zle payla!mak "ster"m: Levent’tek",
!"md"k" mekânımız satın alınıp, Sur"ye Pa-

sajı’ndan buraya ta!ınma çabaları süre-
c"nde, rahmetle andı#ım Sevg"l" Ba!kanı-
mız Kayhan Uraz a#abey"m"z"n taleb" "le
benden"z de (makbuz kar!ılı#ı), naç"zane,
"mkânlar dâh"l"nde b"r ba#ı! "le katkıda
bulunab"lm"! "d"m. Bu gururu hayatım bo-
yunca ta!ıyaca#ım. Bu ves"le "le cam"amıza
büyük emekler" geçm"! olan tüm a#abey-
ler"m"ze saygı ve !ükranlarımı b"r kez daha
arz ed"yorum.

Bu payla!ım fırsatını b"zlere tanıyan,
mensubu ve d"van üyes" olmaktan gurur
duydu#um, 1990-92 yıllarında yönet"m
ek"b"nde yer aldı#ım Cem"yet"m"ze döne-
m"m"z adına !ükranlarımı sunuyor ve bu
gururu, b"zden sonrak" dönemlerdek" kar-
de!ler"m"z"n de ya!amasını "çtenl"kle d"l"-
yorum.

Saygı ve sevg"ler"mle,

Bünyat Balaban (103)

SOLDA: Kayıt için gerekli evraklar (1963) SA!DA ÜSTTE: "amata Gecesi (1971)  ALTTA: Sınıfta bir grup. 



ÜSTTE 
Ba!ında Rahmetli Sevgili 

Ö"retmenimiz, “Oymak Ba!ımız”
Hüseyin Özaykıç ile yavrukurtların
(1957-58-59 giri!liler olarak) toplu

resmi. 23 Nisanlarda, ya"mur,
güne! demeden, okuldan 

Ortaköy’e kadar toplu yürüyü!,
merasim yapardık. 

ALTTA
Toplu yemek (1984) 
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Nasıl Galatasaray L!sel! Oldum?

!seye g!r!"!m b!r tesadü#ür. B!z!m l!seye g!rd!$!m!z dö-
nemlerde her okul kend! sınavını yapıyordu, merkez!
sınav s!stem! yoktu. Ben de o sene Sa!nt Beno!t, Alman L!-

ses! ve Galatasaray L!ses! sınavlarına g!rm!"t!m. Alman L!ses! sı-
navı bell! olmu" ve kayıt !ç!n son gündü. Galatasaray sınav
sonucu henüz bell! de$!ld!. Gönlüm Galatasaray L!ses!nde z!ra
rahmetl! Eng!n a$abey!m
de orada okumu" ve 11. sı-
nı#a Fransızca Kompoz!s-
yon’dan belge alarak
ayrılmı"tı. 

Annemle Esentepe du-
ra$ından Levent-Tünel
(50 numara) otobüsüne
b!nd!k ve kayıt yaptırmaya
Tünel’dek! Alman L!ses!ne
g!d!yoruz. Anneme yalva-
rıyorum, otobüsten !nel!m
Galatasaray’a bakalım,
belk! sonuçlar bell! olmu"-
tur, bell! olmamı"sa ora-
dan Tünel’e yürür kaydı
yaptırırız, d!ye. Neyse rah-
metl! anacı$ım ben! kır-
madı, Ömer Hayyam
dura$ında !nd!k, okulun
kapısında l!steler!n asılmı" oldu$unu gördük. Okulu 47. sırada
kazanmı"tım. Dünyalar ben!m olmu"tu. Tab!! ger!s!n ger!ye
büyük b!r mutluluk !çers!nde eve döndük. Galatasaray L!ses! ger-
çek olmu"tu.

%lkokulu 6 farklı okulda okumu"tum, sonuncusu Mec!d!ye-
köy’dek! Hürr!yet-! Ebed!yye %lkokuluydu, sonradan ö$rend!m,
me$erse Tanju Ate"l!, Fat!h Ed!bo$lu, Erkal Seçk!n, Ömer Yaz-
gan !le de aynı okul mezunuymu"uz.

Mr Salzedo ve Mr Th!bault !le Ba"layan Yıllar

O zamanlar hazırlık (!hzar!) sınıfına 120 ö$renc! alınıyor, ya-
rısı Ortaköy yarısı da Beyo$lu’nda e$!t!me ba"lıyordu. Ben de

hazırlı$ı Ortaköy’de okuma "ansına sah!p olanlardandım. A$a-
bey!m!n beyaz karyolası b!r at arabasına yüklen!p Ortaköy’e gö-
türüldü ve on b!r ya"ımda yatılı hayatım ba"ladı. 

Okulun ya"ça en büyük talebeler! b!zd!k, z!ra Ortaköy’de b!-
z!mle b!rl!kte !lkokul ö$renc!ler! vardı. Fransızca ö$retmen!m!z
Mr Salzedo !d! ve b!rkaç ay sadece odyov!züel s!stemde e$!t!m
gördükten sonra yazılı Fransızcaya geçt!k. Her ay klasman yapı-
lırdı, !lk klasmanda b!r!nc! oldu$um !ç!n Mr Salzedo bütün klas-

manları hem tahtaya yazar
hem de bana yazdırırdı, !lk
klasman sonucunu yazarken
soyadımı tahtaya “Sümer-
bank” olarak yazmı"tı.

Beyo#lu’na Geç!"

Beyo$lu’na geld!$!m!zde
bu sefer de okulda ya"ça en
küçük ö$renc!ler b!zler olduk.
O vak!tler okulda b!r de T!ca-
ret Bölümü ö$renc!ler! vardı,
Ayı %sma!l, Kürt Tahs!n a$a-
beyler!m!zle k! ya"ları baya$ı
!lerdeyd!, orada tanı"tık. B!r-
kaç yıl sonra o bölüm de ka-
patılmı"tı.

Fransızca ders!ne “Le Tour
de la Turqu!e Par Tro!s En-

fants” (Al!, Mehmet ve Faruk) !s!ml! teks!r yapılmı" b!r k!tapla
ve Mme Capdev!lle !le ba"ladık. O dönemlerde Grand Cour
b!z!m !ç!n efsane b!r yerd! ve kapısında “9. sını&ar g!remez” ya-
zılıydı. En büyük hayaller!m!zden b!r! 10. sınıfa gel!p oraya g!r-
mekt!.

Sek!z!nc! sını#ayken Ortaköy’de hazırlı$ı okuyup Beyo$lu 6.
sınıfa on kız karde"!m!z geld!. 800-900 erkek ö$renc! arasında
10 kız ö$renc!! Hep kol kola dola"ırlardı. Gerek b!z!m okula
gerek %stanbul Erkek L!ses!ne 1965-66 ders yılında !lk kez kız ö$-
renc! alınmı"tı.

Orta sonda res!m ve müz!k dâh!l tüm derslerden b!t!rme sı-
navı vardı. H!ç res!m yapamazdım hele hayvan resm! h!ç ç!ze-

BÜLENT SÜMERKAN (103)

Mezuniyetimizin 50. Yılı Vesilesiyle

L

Tahir Alangu ile 12.Sınıftan bir gurup 



SULTAN! DERG! • HAZ!RAN 202144

MEZUN!YET!N 5O. YILI

mezd!m. Sınavda kar"ımıza !ç! doldurulmu" b!r kurt padalyası koy-
dular, b!r türlü resm! yapamıyorum. Allahtan önümde Suph! B!lg!n
oturuyor, kâ#ıt de#!"erek b!r be" alıp geçmey! ba"ardım. Ya"ar Yen!-
cel! Hoca görmed! m!, görüp de ses etmed! m!? B!lem!yorum.

8’de be" "ube !d!k, 9’da da be" "ube. 10. sınıfa geçt!#!m!zde üç
"ube ve 12’ye geld!#!m!zde !k! "ubeye dü"mü"tük. O yıllarda bu
mekteb! kazanab!lm!" zekâ ve akıl dolusu arkada"larımız maalesef
b!rer !k!"er aramızdan ayrılıp ba"ka okullara geçmeye ba"lamı"lardı.
En bela ders de Fransızca Kompoz!syon !d!. B!r dersten de kalınsa
o yılı komple tekrar etmek gerek!rd!. Fransızca Kompoz!syon ders!
d!#er okullarda olmadı#ı !ç!n arkada"larımızın b!r kısmı bu dersten
kalınca d!#er okullara geç!p b!r üst sını$an tahs!le devam etmek !s-
tem!"lerd!. Gerek o yıllardak! e#!t!m s!stem! gerek Fransızca Kom-
poz!syon g!b! dersler gerekse Mar!e Lou!se Nouhaud, Mal!nowsk!,
Bou%ers g!b! zor hocalar yüzünden ço#u arkada"ımız b!rer !k!"er
aramızdan ayrılıp ba"ka okullara g!tt!ler. Hazırlık sınıfına 33 k!"!yle
ba"lamı"tık, f!re vermeden sadece yed! arkada" son sınıfa geleb!ld!.
Bana göre tam b!r ö#renc! kıyımı vardı o yıllarda. Ba"arılı ve çalı"kan
b!r ö#renc! oldu#um ve kazaya u#ramadı#ım !ç!n, Grand Cour ha-
yal!m gerçekle"m!" oldu ve ayrıca l!sede Tah!r Alangu Hoca’da dört
yıl okuma "ansı buldum. &amata geceler!m!z olurdu, Ferhan &ensoy

o geceler!n yıldızıydı. Konserler düzenlen!rd! Patr!c!a Carl!, Adamo
g!b! sanatçıların konserler!n! hatırlıyorum. T!yatro, folklor, müz!k
ve spor !le !ç !çe geçen senelerd!.  1968 yılında okulumuz “Zaz!e”
!s!ml! "arkıyla L!selerarası Müz!k Yarı"ması’nda üçüncü olmu"tu.
Yıllar sonra !lk üçe g!ren d!#er eserler! de d!nled!m ve b!ze haksızlık
yapıldı#ını dü"ündüm.

Ve Ayrılı!

Net!cede 1971 yılında yüzümün akıyla belk! de "ansımın yardı-
mıyla, tökezlemeden mezun olup bu çok de#er verd!#!m cam!anın
b!r üyes!, b!r nefer! oldum. “P!lav”larda “50. Yıl Plaket!” ver!len a#a-
beyler!m!ze gıpta eder ben de o günü göreb!lmen!n hayal!n! kurar-
dım. Yıllar gel!p geçerken b!rçok arkada"ımızı topra#a verd!k, onlar
b!z!m g!b! bu günü göreb!lme "ansına sah!p olamadılar. Heps!ne
rahmet d!l!yorum. 

Saygı ve sevg!ler!mle.

Bülent Sümerkan (103)

ÜSTTE Lise Basketbol Takımı (1971) Rahmetli Murat Akın ve Mehmet "ensılay, Ben (kaptan), Bebek Can Tengizman ve Berhan Kaya. ALTTA Okulda !çkili Yemek, Ramo ile.
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ep!m!z b!l!r!z k! Galatasaray L!ses! demek, pek ço"umuz
!ç!n okuldayken ders dı#ı faal!yetler olarak tab!r ett!"!m!z;
kültürel, sanatsal, sport!f ve b!l!msel alanlarda gerçekle#-

t!rd!"!m!z etk!nl!klerd!r. B!rey olma sava#ı ver!rken, kend!m!z! ger-
çekle#t!reb!lmeye do"rudan !mkân veren bu faal!yetler, b!rl!kte b!r
#ey yapmanın, üretmen!n, tartı#manın ana zem!n!d!r. Akadem!k
formasyonun yanı sıra hayata da!r ö"rend!kler!m!z!n ço"u, ed!nd!-
"!m!z deney!mler, yaratıcılı"ımızı gel!#t!ren ortamlar a"ırlıklı olarak
kulüp faal!yetler!yle beraber konu#ulur. Sorumluluk duygusunu ge-
l!#t!ren ve yaratıcı dü#üncen!n önünü açan bu çalı#malar Galatasa-
ray’dak! do"al ya#antının parçasıdır ve her dönem!n kend!ne özgü
d!nam!kler!yle dev!nerek sürer g!der. Aks! de dü#ünülemez zaten. 

Pek! son yıllar dünyada pek çok #ey de"!#!rken Galatasaray’da
kulüpler açısından neler ya#andı, ya#anıyor? Pandem!n!n olumsuz
etk!ler!ne ra"men ö"renc! karde#ler!m!z hang! konularda ne g!b!
üret!mlerde bulunuyorlar? Sultan! Derg!’n!n bu sayısında bu konu-
lara b!raz bakalım !sted!k ve sorularımıza b!ze b!r!nc! a"ızdan yanıt
vereb!lecek Ç!"dem Hocamızla b!r röportaj yaptık. 

SEZA S!NANLAR USLU (124) — Sevg!l! Ç!"dem hocam, s!z!nle
2000’l! yıllarda L!se’de b!rl!kte çalı#tık. Ben s!z! tanıyorum ama
cam!amızda s!z! tanımayanlar olab!l!r. B!ze kend!n!z! tanıtır mı-
sınız? Galatasaray’a gelmeden önce nerede görevl!yd!n!z? Gala-
tasaray’a ne zaman geld!n!z? 

Ç!"DEM BÜKE (12. Sını!arın Kartiyesi ve GSL Kültür Sanat Mer-

kezi Koordinatörü) — 1956 $stanbul do"umluyum. $lk, orta ve l!-
sey! Özel Kadıköy Kız Kolej!’nde tamamladım. Daha sonra Yabancı
D!ller Yüksek Okulu’na devam ett!m ve 1979’da oradan mezun
oldum. Sonrasında b!raz daha ün!vers!te okumak !sted!m ve $stan-
bul Ün!vers!tes! Edeb!yat Fakültes! Esk! Ön Asya D!ller!’ne g!rd!m
ancak tamamlamadım. $ng!l!zce d!plomamla ö"retmenl!"e yönel-
d!m ve bu mesle"! çok sevd!"!m! gördüm. Galatasaray’dan önce Ok-

meydanı Namık Kemal Ortaokulu, Florya %enl!kköy ve Zeynep
Bed!a Kılıçlıo"lu Ortaokulları, Kartal Burak Bora Anadolu L!ses!,
Florya Tevf!k Ercan Anadolu L!ses!’nde görev aldım. 2001 yılı
kasım ayında da Galatasaray L!ses!’ne geld!m. Gel!# o gel!#, 20 yıldır
buradayım. Üç çocuk annes!y!m ve #!md!l!k !k! torunum var.

SSU — GSL Kültür Sanat Merkez! 2006 yılında Gün Bey’!n (Gün
Kut) müdürlü"ü zamanında kurulmu#tu. $lk yönet!c!s! olarak
kurulu# sürec!n! tamamladıktan sonra 2007 yılında ayrıldım ve
akab!nde bu göreve s!z geld!n!z. Çok ba#arılı çalı#malar ortaya
çıktı. B!raz bunlardan bahsedeb!l!r m!s!n!z?   
ÇB — Sevg!l! Gün hoca dönem!nde, L!se’n!n olmazsa olmazı kültür
ve sanat kollarını b!r çatı altında toplamak amacıyla kurulmu#tu bu
merkez. Sen!n ayrılmanın ardından 2007 eylül ayından !t!baren
GSL KSM’n!n sorumlu müdür yardımcılı"ına ba#ladım. O tar!hte
35-40 ö"renc! kulübü akt!&!. B!r de Fest!val Kom!tes! vardı. Tahm!n
edece"!n g!b! bu görev L!se’dek! b!rçok !# g!b! 7/24 mesa! !steyen b!r
sorumluluk. Be# duyumuz hep açık #ek!lde, aklı zeng!n, gönlü zen-
g!n ö"renc!ler!mle b!rl!kte çalı#ıyoruz. 15 yıla yakın b!r zamandır
yürüttü"ümüz çalı#malarda gördüm k!, evet, dersler!n yararı çok-
tur, ama heveslend!rmen!n yaptıramayaca"ı #ey yoktur. 

Ç!"DEM BÜKE !LE RÖPORTAJ 

H

Mektepte 1 Gün Gibi Geçen 
20 Yıl
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Pandem! önces!nde okulda kulüp çalı"maları, ö#le arası, ders
b!t!m!, etüt saatler! önces!, etüt arası ve ha$a sonları Kültür Sanat
Merkez!’nde gerçekle"!yordu. Ö#renc!ler!m!ze en az 2 kulübe üye
olmalarını bekled!#!m!z! söylesek de b!z!m ö#renc!ler!m!z çok ma-
r!fetl! oldukları !ç!n hemen hemen heps! 4-5 kulübe b!rden üye
olurlar. Ö#renc!ler!m!z!n !ç!ndek! potans!yel! çıkaracak zeng!nl!k-
tek! kulüpler!m!zde mezunlarımızın da katkılarını bel!rtmem!z ge-
rek!r. 

SSU — Zaman geçt!kçe, zamanın ruhu da de"!#!yor elbette.
L!se’de akt!f çalı#an kaç kulüp var? Yen! faal!yet türler! var mı?  
ÇB — 40 kulübümüz akt!f. B!r de Fest!val Kom!tem!z var. Ancak
kulüplerde yer alan ö#renc! sayısı do#al olarak de#!"kenl!k göster!-
yor. En faal kulüpler!m!z arasında T!yatro Kulübü’nü söyleyeb!l!-
r!m. Kulüp üyeler! günümüzde 3 d!lde; %ng!l!zce, Fransızca ve
Türkçe oyun sahneye koyuyorlar. Türkçe ve %ng!l!zce Münazara Ku-
lübümüz de oldukça ba"arılı; hem b!reysel hem takım olarak b!r!n-
c!l!#! k!mseye kaptırmadı#ımız g!b! M!ll! Takım’da da yer alıyoruz.
Edeb!yat Yayın Kulübü !le Müz!k, S!nema ve Foto#rafçılık Kulüp-
ler!m!z de olmazsa olmazlardan. %k! ayrı dans türünü kapsayan
Halk Oyunları ve Tango toplulu#umuz var. Satranç, Sosyal B!l!mler
Ara"tırma Toplulu#u ve Spor Kulüpler!m!z g!b! yıllardır her dönem
ö#renc!s! olan kulüpler!m!zden. Ama son yıllarda ra#bet gören
MUN (%ng!l!zce/Fransızca), EYP, Robot!k, Matemat!k, G!r!"!mc!l!k,
Gençl!k E#!t!m Gel!"!m Organ!zasyon ve Gastronom! kulüpler! g!b!
yen! olu"umlar da var. 

SSU — MUN ve EYP çalı#malarını b!raz açab!l!r m!s!n!z? 
ÇB — MUN Model B!rle"m!" M!lletler S!m!lasyonu, EYP !se Euro-
pean Youth Parl!ament S!m!lasyonu. Her !k!s! de Türk!ye genel!n-
den ve yurt dı"ından davet ed!len l!se ö#renc!ler!n!n katıldı#ı
organ!zasyonlar. Bu tür konferanslar genç b!reyler!n kend!ler!n!
!fade edeb!lmeler!ne fırsat sa#layıcı ve onlara bu yönde yardımcı
olab!lmey! görev ed!nm!" etk!nl!klerdend!r. Kan dökülmeyen b!r

sava" olan s!yaset, hukuk, uluslararası !l!"k!ler g!b! konularda ö#-
renc!lerde altyapı olu"turmayı amaçlar.

Galatasaray olarak YALE MUN ve HARVARD MUN’lara uzun
yıllar 10’ar k!"!l!k gruplarla katıldık. Yurt !ç!nde katıldıklarımız da
var. Galatasaray Ün!vers!tes!’ne ba#lı olmamız buralarda yer alma-
mızı kolayla"tırıyor. EYP’de !se Türk!ye Delegasyonu’nda mutlaka
en az !k! ö#renc!m!zle yer alıyoruz. Ulusal konferanslara 5’er k!"!l!k
grupla katılıp ba"arılı olanlar AB üye ülkelerdek! ulusal ve uluslar-
arası konferanslara seç!l!yorlar. Ben de b!rço#una “sorumlu ö#ret-
men” olarak g!tt!m. AB h!be projeler!nde Avrupa’nın farklı
ülkeler!nden dört-be" okulla b!rl!kte !k! sene sürel! ortak çalı"ma-
larımız oldu; Pandem! dönem!nde onl!ne olarak sorumlu ö#ret-
menler!m!z !le devam ed!yor.

Galatasaray’dan çok d!plomat yet!"t!#!n! b!l!yoruz. &!md! bu or-
gan!zasyonlarla ö#renc!yken daha L!sel!ler dünya kültürünü, bu tür
uluslararası ortamları tanıma !mkânı buluyorlar. B!z de el!m!zden
gelen! sa#lıyoruz çünkü !st!yoruz k! çocuklarımız yıkıcı sava"ları
ya"amasınlar, ya"atmasınlar, ırkçılı#a, ba#nazlı#a h!çb!r zaman geç!t
vermes!nler, sorunları çözmeye ortak olsunlar ve f!k!r gel!"t!rs!nler.
Ülkem!z! emanet edece#!m!z gençler böyle yet!"s!nler, onlara gü-
ven!yoruz. 

SSU — Kültür Sanat Fest!val!m!z de L!se’n!n en uzun soluklu et-
k!nl!kler!nden. Fest!val yapısı, !çer!"! ve !#ley!#! de"!#m!# olsa
gerek…   
ÇB — L!se’de !k!nc! dönem n!san ayı ba"ından okul b!tene kadar
fest!val havasında geçer. Bu dönemde Fransızca d!l!nde MUN, Ede-
b!yat ve T!yatro Günler!, Mekteb! Sultan! Satranç Turnuvası, Spor
Fest!val! gerçekle"t!r!l!r. Mezunlarımızla Kar!yer Günler! ya da özel
söyle"!ler y!ne bu zaman d!l!m! !ç!nde yo#unluk göster!r. Fest!val
de bu sürec!n sonunda b!r f!nal etk!nl!k olarak gerçekle"t!r!l!r. Ne
var k! Gez! Olayları’nın oldu#u 2013’te ve geçen yıl pandem! nede-
n!yle 2020 yılında Kültür Sanat Fest!val!m!z! düzenleyemed!k. Bu
g!d!"le 34’üncüsünü de düzenleyemeyece#!z. Daha önceler! halka
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Galatasanat, Kastamonu Kuzyaka !lkokulu (Aralık 2019) Foto"raf: !lke Ünlü (154)



açık ve ücrets!z olan fest!val!m!z Gez! Olayları sonrasında sadece
ö"renc!lere açık bırakıldı ve üç günle sınırlı tutuldu. Oysa daha ön-
celer! gece 24’e kadar süren konserler yapardık, #!md! saat 21:00’de
b!t!rmek zorundayız.  

SSU — Sanırım ya!anan bu kısıtlamalara ra"men ö"renc#ler
üretme azm#nden b#r !ey kaybetmeden yepyen# projeler ortaya
koyab#l#yorlar. Hep#m#z#n gurur duyması gereken örnek b#r sos-
yal sorumluluk projes# olarak da kabul edeb#lece"#m#z GALATA
SANAT’tan bahsed#yorum. Bu projey# anlatab#l#r m#s#n#z? $#m-
d#ye kadar kaç okula ula!ıldı? Bu okullar nerelerdeyd#?  Projen#n
#çer#"# ned#r?  
ÇB — Galata Sanat Sosyal Sorumluluk Projes!, L!sem!z!n 6 sanat
kulübünün (edeb!yat, dans, t!yatro, foto"rafçılık, müz!k, plast!k sa-
natlar) b!rl!kte gel!#t!rd!"! b!r proje. $k! etapta cereyan ed!yor. $lk
etabı hemen yakın çevrem!zde; Beyo"lu !lçes!nden b!r !lk ya da or-
taokul seçerek, !k!nc! etabı !se Anadolu’dan b!r okul seçerek gerçek-
le#t!r!yoruz. Bel!rtt!"!m kulüplerden ö"renc!ler!m!z, seç!len
okullarda toplamda 100 ö"renc!yle b!r ha%alık b!r atölye çalı#ması
yapıyorlar. Atölye çalı#maları sonucunda g!tt!"!m!z okulların ö"-
renc!ler!yle beraber b!r göster! ya da b!r etk!nl!k ortaya koyuyorlar. 

Öncek! yıllarda Galata Sanat kapsamında Orhan Aydın (144) ve
dönem arkada#larının Nev#eh!r ve Mard!n !ller!nde ba#lattı"ı g!r!-
#!mler sonunda karde# okullarımıza b!r yardım projes! de gel!#t!-
r!ld! ve çe#!tl! k!tap, müz!k enstrümanları, foto"raf mak!nası, res!m
malzemeler! g!b! yardımlar yapıldı. Beyo"lu’nda Cezay!rl! Gaz!
Hasan Pa#a, Ahmet Em!n Yalman, Hasköy Ortaokulu, Ka"ıthane
Hacı Ethem Üktem Ortaokulu ve C!hang!r Mün!r Özkul Orta-
okulu’nda bu projey! gerçekle#t!rd!k. Anadolu’da !se Nev#eh!r Uç-
h!sar Haydar Çankaya Ortaokulu, Mard!n Sakarya Aycan Çaltek!n
$lkö"ret!m Okulu, Malatya Merkez Ortaokulu, Antakya, Artv!n
Hopa Atatürk Ortaokulu, Erz!ncan Ulalar Ortaokulu, Kastamonu
Merkez Kuzyaka $lk-Orta okulu, Tokat Gözova $lk-Orta Okulu,
$zm!r Kınık Arpasek! $lk-Orta Okulu, Afyon Karah!sar Köprülü
Köyü &eh!t Ram!z Dem!r Ortaokulu, Isparta Gelendost Ye#!lköy
Ortaokulu’na g!derek, çalı#malar yaptık. 

Galata Sanat Projes!’n!n kazandırdı"ı deney!m ve ö"rett!kler!
dersler de ö"ret!lecek b!lg!ler de"!l. Ö"renc!ler!n günler önces!nden
ba#layan hazırlıklarına yardımcı olmak, onları arkalarından su dö-
kerek u"urlamak ya da ger! dönü#ler!nde onları kapıda kar#ılamak
b!ze de ola"anüstü duygular ya#attı. Burada yer! gelm!#ken bu ça-
lı#malarda b!ze destek olan ö"retmenler!m!ze ve de emektarımız
ö"renc!ler!n “Amet A"b!”s! Ahmet Çet!ner’e de te#ekkür etmek !s-
ter!m. 

SSU — Galatasaray’da ö"retmenl#k çok özeld#r ancak ö"retmen-
l#"#n yanı sıra ö"renc#ler#n akt#f üret#m alanına tanıklık etmek,
yön göstereb#lmek ba!ka b#r der#nl#k get#r#yor olmalı. Neler söy-
lemek #sters#n#z?
ÇB — Mekteb-! Sultan!’de çalı#mak dünyanın en güzel #ey!; kend!-
m!z! açıklamak zorunda bırakmayacak kadar b!rb!r!m!z! tanıdı"ı-
mız, paldır küldür sen! yargılamadan, ney! hang! n!yetle yaptı"ını
b!len ö"renc!ler!mle geç!rd!"!m vak!t sah!p oldu"um en büyük zen-
g!nl!klerden b!r! ben!m !ç!n. Sorumluluk almaktan, ele#t!r!lmekten,
duygularını !fade etmekten, sevmekten, sev!lmekten korkmayan
ö"renc!ler!mle b!rl!kte çalı#maktan, ya#lanmaktan, unutulmaktan
ve ölmekten korkmadım, korkmuyorum. 

SSU — Pandem#ye ra"men kulüpler çalı!malarını sürdüreb#l#-
yorlar mı? 
ÇB — Evet, çocuklar u"ra#ıyorlar. Uzaktan da olsa canlı ba"lantılar,
toplantılar düzenl!yorlar. S!nema Kulübümüz #u günlerde 2021 L!-
selerarası Kısa F!lm Yarı#ması düzenleme hazırlı"ı !ç!nde. Aslında
sanat kaos !ç!nde ayrı b!r güzell!k, b!r kaçı#, kurtulu# hatta ferahlık
sunuyor hep!m!ze. Dü#ünüyorum da b!r çocuk konu#madan önce
#arkı söyler, yazı yazmadan önce res!m yapar. Sank! b!r ku#un !k!
kanadı m!sal! b!l!m ve sanata tutunarak uçab!l!r!z b!z de. Ö"renc!-
ler!m!z! bu nedenle her zamandak!nden daha çok desteklemek ge-
rekt!"!n! dü#ünüyorum.

SSU — Galatasaray’da b#r#ken sayısız anınız olmu!tur, anlatmak
#sted#"#n#z b#r tanes#…
ÇB — Her günüm, her saat!m ayrı b!rer anıdır. &öyle b!r bakınca
ger!ye bazı kareler canlanıyor gözümde. Mesela 100 kadar ö"ren-
c!yle, Galatasaray Futbol ya da Basketbol takım maçlarına g!d!#!-
m!z. Taks!m’e kalabalık hal!nde yürüyü#ümüz, metroya b!n!#!m!z.
Stada g!r!#!m!z… Ya da s!nemalara, t!yatrolara g!d!#!m!z. Dönerken
N!zam’da çorba !çmeler!m!z. Bunlar anlatılamaz. 

B!r de gururla hatırladıklarım var; Uluslararası Caz Fest!val!’n!n
Tevf!k F!kret Salonu’nda yapılan Açılı# Tören!’nde Büyükelç! Cem
Kahyao"lu’na yardımcı olmak, $r!na Bokova !le kor!dorlarda dola#-
mak, Fransız Sarayı’nda yaptı"ımız konferansların açılı# konu#ma-
ları g!b!.  

B!r de sürpr!zler var tab!!; 2019 yılında, 24 Kasım Ö"retmenler
Günü’nde ö"renc!m Meltem Aksay (153) ve okul orkestramızın e#-
l!"!nde Tevf!k F!kret Sahnes!’nde Zülfü L!vanel!’n!n Karlı Kayın Or-
manında türküsü söyled!"!m!z! asla unutamam. Kr!zler !se h!ç
hatırlamak !stemed!kler!m; hele b!r fest!val kapanı# günü var k!…
Of! Ya#adık geçt!, g!tt!… 

Ç!"DEM BÜKE !LE RÖPORTAJ  / SEZA S!NANLAR USLU (124)
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Galatasanat, Kastamonu Kuzyaka !lkokulu (Aralık 2019)
Foto#raf: Mikdat Küçükömero#lu (153)
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BERK KUTENG!N (123) — Mav! yolculuk kavramını s!z nasıl
tanımlarsınız?
AL! Ö"ÜDÜCÜ (113) — Mav! yolculuk pandem! dönem!n!n
"artlarında ve özell!kle !zole b!r tat!l !mkanı sunması neden!yle
büyük b!r popülar!te kazandı. Hatta bu süreçte pek çok !nsan
“den!zde b!r tekne üzer!nde tat!l” kavramıyla !lk kez tanı"tı. 

Pandem!n!n, tüm olumsuzluklarıyla beraber den!z üstünde
tat!l!n do#al yollardan PR’ını yaptı#ını da söyleyeb!l!r!z. Elbette
den!z!n üstünde olmak, güne"!n ve den!z!n keyf!n! çıkartmak,
yıldızların altında rüyalara dalmak hem çok key!$! hem de d!n-
g!nl!k ve huzuru bulmanızı sa#lıyor. 

Ama "unu da hatırlamak gerek!r k!  mav! yolculuk kültürü
1950’lerde Hal!karnas Balıkçısı !le ba"ladı#ında, Ege ve Akden!z
kıyılarındak! tar!h!n !zler!n! sürmek üzere b!r maceraydı. Unut-
mayalım k! ülkem!z ve kıyıları 5.000 yıl boyunca çok çe"!tl! uy-
garlıklara ev sah!pl!#! yaptı. Bu uygarlıkların !zler!n! den!zden
sürmek ba"lı ba"ına heyecan ver!c! b!r deney!m.

B!lenler zaten b!l!yor ama b!lmeyenler !ç!n söylüyorum;
Kn!dos’ta teknen!zde amf! t!yatro manzarası e"l!#!nde, yıldızla-
rın altında yed!#!n!z ak"am yeme#!n!n keyf!n! anlatmaya kel!-
meler yetmez. Keza Bozukkale’de, kıyıdak! tar!h! "ehr!n
kalıntılarının yarattı#ı ruhan! havayı mutlaka ya"amak gerek!r.
Göcek’te Bedr! Rahm! Koyu’nda veya Ka"’ta Bayındır Koyu’nda,
L!kya mezarlarının altında dem!rlemek ba"lı ba"ına ya"anması
gereken b!r tecrübed!r. 

Sonuçta bence mav! tur kavramı salt !zole b!r tat!l!n öte-
s!nde, !nsanın ruhunun der!nl!kler!ne !"leyen ve herkes!n ya"a-
masını tavs!ye ett!#!m müth!" b!r deney!md!r.

BK — S!z tekne k!ralama !"!ne nasıl ba"ladınız?
AÖ — Galatasaray L!ses!’nden sonra %stanbul Ün!vers!tes!’nde
%"letme okudum, 40 yıla yakın b!r süre g!r!"!mc! ve profesyonel
olarak tekst!l sektöründe yönet!c!l!k yaptım. Son 15 yıldır yel-
kenle !lg!len!yorum. Emekl! oldu#umda da tüm amacım yılın
asgar! 6-7 ayını teknede geç!rmekt!. Ama g!r!"!mc! ruhum, de-
n!zc!l!k sevg!mle b!r araya gel!nce bu !"e ba"lamam kaçınılmaz
oldu.

Do#al olarak profesyonel !" hayatımdak! deney!mler!m “Ne
yapab!l!r!m?”, “Nasıl fark yaratırım?” sorularını kend!me sor-
mamı sa#ladı. Buradan hareketle Sa!l!ng&People’da klas!k paket
turlar yer!ne (gulet, yelkenl!, katamaran ve motoryat) dört farklı
tekne kategor!s!nde k!"!ye özel programlar yapmaya ba"ladık.
Tekneler!n rotalarından, yemek menüler!ne ve tekne !ç!ndek!
akt!v!telere kadar tüm özel taleplerle !lg!len!yoruz. Talep gelmes!
hâl!nde  tekneler!m!z p!lates&yoga stüdyosuna dönü"eb!l!yor
ya da rotalarımızı trekk!ng, b!s!klet veya tırmanma  faal!yetler!
!le bütünle"t!reb!l!yoruz. D!leyenler !ç!n den!zde prat!k ama ke-
y!$! yemek tar!$er!n! ö#rett!#!m!z programlarımız var. 

&öyle b!r gerçek var; yaptı#ım !"ten çok key!f alıyorum. %n-
sanların çok önem verd!#!, bazen bütün b!r yıl hayal!n! kurdu#u
tat!l programlarının sorumlulu#unu almak ne kadar büyük b!r
yükümlülük olsa da, sonuçta yüzler!nde mutlu b!r gülümseme
görmek o kadar büyük b!r key!f ver!yor.

BK — Mav! tur dey!nce s!z hang! rotaları özell!kle tavs!ye
eders!n!z? 
AÖ — &unu bel!rtmel!y!m k! Türk!ye yatçılık ve tekne tur!zm!
!ç!n müth!" zeng!nl!klere sah!p b!r ülke. Kıyılarımızı !y! koru-

AL! Ö"ÜDÜCÜ (113) !LE RÖPORTAJ 

“Hayalleri Mavi Olanlar
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yab!l!rsek ve s!yas! !rade do"ru regülasyonlar uygularsa tekne tu-
r!zm! her geçen gün gel!#!r ve ülkem!z !ç!n çok öneml! b!r gel!r ka-
lem! olu#turur. Kıyılarımızda ba#lıca mav! tur rotaları Gökova
Körfez!, H!sarönü, Marmar!s, Feth!ye körfezler! ve Feth!ye’den Ke-
kova’ya uzanan den!z yoludur. Her b!r
rota farklı özell!kler! !le b!rb!r!nden güzel
do"a, tar!h! kalıntılar ve mav!n!n b!nb!r
tonunu !çer!r. Hang! rota, hang! koylar
g!b! soruların cevaplarını merak edenler
!ç!n çok detaylı b!lg!ler !çeren üç adet
kaynak önerece"!m. 

Bunlardan b!r!nc!s! elbette Türk de-
n!zc!l!"!n!n önder!, Mektepl! A"abey!m!z
Sadun Boro’nun V!ra Dem!r’!n! l!ste ba#ı
yapaca"ım. V!ra Dem!r özell!kle her
koyun farklı rüzgârlara göre özell!kler!n!,
der!nl!k ve d!p yapılarına göre nasıl ted-
b!r alınması gerekt!"!n! söyleyen çok
öneml! b!r kaynaktır. Bunun da ötes!nde
Türk yatçılı"ında öncü olmu#tur. D!"er
kaynak k!tap !se geçen sene !lk baskısı yayımlanan ve bu sene yen!
!lave ve düzeltmeler! !le !k!nc! baskısı çıkan Al! Boratav’ın “Mav!
Yolculuk Rehber!” adlı k!tabıdır. Bu kaynak k!tap !se özenl!, detaylı
b!r çalı#ma ve har!ka foto"ra$arıyla aynı zamanda görsel b!r #ölen
sunuyor. Bence en güncel kaynak k!tap olarak övgüyü hak ed!yor.
Üçüncü kaynak k!tap !se en son on yıl önce rev!ze ed!lm!# olmasına
ra"men !çerd!"! de"erl! b!lg!lerle hâlâ yatçıların kaynak k!tabı olma

özell!"!n! sürdüren Rod He!kell !mzasını ta#ıyan Greek Waters P!-
lot’tır. Den!zc!ler ve den!z tutkunları bu üç kaynak k!tapta mav! tur
rotaları, konaklama !mkânları, alargada dem!r yerler!, !skeleler ve
bunun g!b! pek çok detayı fazlası !le bulacaklardır.

BK — Galatasaray L!sel!ler!n den!zc!-
l!kle !lg!s!n! nasıl de"erlend!r!yorsu-
nuz?
AÖ — Elbette Sadun Boro A"abey!m!z
hep!m!z!n gurur kayna"ı ve Galatasa-
ray’lı den!zc!ler!n önder!d!r. Ayrıca tek-
nes! Anouk !le dünya turunu
tamamlayan Ekrem %nözü A"abey!m!z
ba#ka b!r övünç kayna"ımızdır. Özell!kle
Tevf!k F!kret’!n “f!kr! hür, v!cdanı hür”
felsefes!n! düstur ed!nm!# Galatasaraylı-
ların, “özgür ruhların s!mges!” den!zc!-
l!"e uzak kalması dü#ünülemez. Bu
anlamda sen!n g!r!#!m!nle “Mekteb-!
Sultan! Den!zc!ler!” grubu geçen sene

Dernek yönet!m!m!z!n de katkılarıyla Galatasaray Trofes! tert!p-
led!. Özell!kle Den!zc! Galatasaraylılar aynı zamanda L!sem!zde
okul !dares! !le !#b!rl!"! yaparak “Den!zc!l!k Kulübü”nün kurulma-
sına ön ayak oldular. Heps! fahr! olarak, karde#ler!m!ze den!z sev-
g!s!n! ve kültürünü a#ılamak !ç!n çok de"erl! katkılarda
bulunuyorlar. Tüm bu arkada#larımıza ve karde#ler!m!ze de b!r
Galatasaraylı b!rey olarak te#ekkür ed!yorum.
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BK — Gulet ve motoryat !le mav! tur yapmak veya yelkenl! !le
mav! tur yapmak arasında farklılık var mı?
AÖ — Tab!! k! farklılıklar var. Tüm tekneler sonuçta aynı rotaları
yapab!l!r ama her"eyden önce konseptler! farklı. Özell!kle en temel
fark, gulet ve motoryatlarda mutlaka kaptan, gem!c! ve a"çıdan olu-
"an b!r ek!p bulunmasıdır. Bu durumda m!saf!rler bulundukları
teknede yemek, serv!s, tem!zl!k, bula"ık ve benzer! konularla !lg!-
lenmezler. Teknen!n tüm sorumlulu#u da kaptandadır. Oysa yel-
kenl! !le yapılan mav! turlarda genell!kle sorumluluklar yolcular
arasında payla"ılır.  

Hang!s! daha !y! d!ye sorarsanız, k!"!ye göre de#!"!r der!m. Ama
ben !k!nc!s!n! terc!h eder!m.

BK — Mav! tura çıkacaklara neler tavs!ye eders!n!z?
AÖ — Öncel!kle kend! beklent!ler! açısından en do#ru zamanla-
mayı seçmeler!n! öner!r!m. Örne#!n çok sıcak havalardan ho"lan-
mıyorlarsa temmuz ve a#ustos aylarını önermem. Ya da den!zde
b!raz daha sükûnet arıyorlarsa kes!nl!kle mayıs ve ek!m aylarını tav-
s!ye eder!m. Özell!kle Göcek ve daha güney !ç!n kasımın !lk !k! haf-
tası "ahane olab!l!r. 

Yanlarına m!n!mum ve !"levsel e"ya almalarını, arı sokması,
güne" çarpması ve benzer! ac!l durumlar !ç!n mutlaka yanlarında
!laç bulundurmalarını öner!r!m. Kötü hava ko"ullarında ne olursa
olsun den!ze çıkmamaları çok öneml!. Ve mutlaka !y! ek!p, do#ru
ve bakımlı tekneler! terc!h etmeler! gerek!r. Ç!$e rezervasyon g!b!
tatsız sürpr!zlerle kar"ıla"mamak !ç!n güven!l!r k!"! ve "!rketlere !t!-
bar etmeler!n! tavs!ye eder!m. Elbette çok fazla detay var, b!z Sa!-

l!ng&People olarak m!saf!rler!m!z! k!"! veya gruplara özel seyahat
danı"manlarımızla en !y! "ek!lde b!lg!lend!rmeye çalı"ıyoruz.

BK — Yunan Adaları rotası !le !lg!l! ne söylers!n!z?
AÖ — Karasularımıza yakın olması sebeb!yle son yıllarda Yunan
Adalarını z!yaret etmek ve rotalarımıza dâh!l etmek popüler hâle
geld!. %u anda pandem! neden!yle b!r bel!rs!zl!k var ancak Türk de-
n!zc!ler kısıtlamalar kalkınca mutlaka bu adalara seyahat etmey!
sürdüreceklerd!r. Bu seyahatlerde Türk den!zc!ler!m!z!n ço#unlu#u
adalarda Yunanlı dostlar ed!nd!. Ben b!rb!r!n! tanımanın, kurulan
dostlukların süreç !ç!nde Türk!ye ve Yunan!stan !l"k!ler!ne de
olumlu yansıyaca#ına !nanıyorum.

BK — Den!zde vak!t nasıl geçer?
AÖ — Bence çok güzel b!r soru. Ço#u zaman benzer soruları arka-
da"larımdan ben de duyuyorum. Özünde, gal!ba sınırlanmı" b!r
alanda, kocaman b!r ha$a nasıl geçer demek !st!yorlar. Elbette k!-
"!ye göre !lg! alanları de#!"eb!l!r ama özell!kle !y! anla"an b!r grup
!ç!n bundan daha !y! b!r tat!l fırsatı olamaz. Den!ze g!rmek, güne"-
lenmek, su sporları yapmak, dalmak, balık tutmak, res!m çekmek,
k!tap okumak, s!esta yapmak ve key!&! sohbetlerle renklenen ye-
mekler ve sonrasında yıdızlarla bulu"mak d!ye anlatmaya ba"larım.
Henüz bu tecrübeyle tanı"mamı" olanlar, !lk mav! yolculuklarında
ne demek !sted!#!m! anlayacaklardır.

BK — Mav! tur rotalarında konakladı"ımız !skelelerde !ht!yaç-
ların kar#ılandı"ı b!r ortam var mı?
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AÖ — Konakladı!ımız "skeleler özell"kle son yıllarda daha bakımlı
ve güvenl". Buralarda genell"kle küçük b"r market (n"speten pahalı),
lokanta, su "kmal" ve kara elektr"!" "mkânı bulunuyor. Elbette
yemek kal"tes" ve f"yat pol"t"kası "#letmeden "#letmeye de!"#"yor. Bu-
rada ver"len h"zmet"n çok zor #artlarda ve sezonluk ver"ld"!"n" dü-
#ünerek b"raz ho#görülü olmak gerek"yor. Özell"kle kötü havalarda
sı!ındı!ımız b"r l"man ve uzun sey"rlerde b"r nefeslenme "mkânı
sunan bu "skeleler çok öneml" b"r "ht"yacı kar#ılıyorlar. Özell"kle
Sadun Ab"’n"n ve Al" Boratav’ın k"tapları buralar "le "lg"l" detaylı b"l-
g"ler" b"zlerle payla#ıyor.

BK — Kaptansız olarak yelkenl! ve katamaran k!ralamalarıyla !l-
g!l! neler söylers!n!z?
AÖ — Bence k"#"n"n kend" kullandı!ı tekneyle d"led"!" g"b" dola#-
ması büyük b"r key"f ve özgürlük. Ancak bunun "ç"n asgar"den ADB
(amatör den"zc" belges") sah"b" olması gerek"yor. Tab"" bu yeterl"
de!"l, mutlaka konu hakkında eh"l k"#"lerden ders almak ve e!"t"m
görmek çok öneml".   

Ben "lave olarak "lk k"ralamalarında yanlarında deney"ml" b"r
kaptan olmasını kes"nl"kle öner"r"m. Elbette daha sonrası ya#anarak
ö!ren"lecek b"r süreç. Ne kadar çok m"l yaparsanız, o kadar çok tec-
rübe ed"n"rs"n"z.  Den"ze meraklı "nsanların, kend" kullandıkları
teknelerle bu keyf" tatmalarını öner"r"m, ömürler"n"n sonuna kadar
bu tutkudan vazgeçemeyeceklerd"r. Bu "#e ba#lamak "steyenler
mutlaka Mekteb-" Sultan" Den"zc"ler Grubu’na dâh"l olsunlar.
Grupta "y" den"zc", tecrübel" çok sayıda ab"m"z, ablamız ve karde-
#"m"z var. Aradıkları deste!" burada bulacaklarından em"n"m.

BK — Klas!k b!r soru olacak ama tek gövde yelkenl! m! yoksa ka-
tamaran mı?
AÖ — Bu sorunun cevabı ben" a#ar. Ara#tıranlar "nternette bu konu
"le "lg"l" yüzlerce yazı bulab"l"r. Objekt"f bakı# açısı "le #unu söyle-

yeb"l"r"z; bu konudak" terc"h "ht"yaçlara ve beklent"lere göre de!"#"r.
Katamaranların den"z"n üstünde çok gen"# b"r ya#am alanı sunması,
âdeta yüzen b"r ev konforu ta#ıması, sı! sulara g"reb"lmes" ne kadar
büyük avantaj olsa da ba#ka b"r den"zc" grubu "se mono yelkenl"yle
aldıkları sey"r key"f"nden vazgeçmek "stem"yor.

Tab"" #unu da eklemek "ster"m k" "ht"yaçlar zaman "ç"nde de!"-
#"kl"k göstereb"l"yor. Türk den"zc"l"!"n"n duayen" Sadun Boro Ab"-
m"z, dünyayı mono yelkenl" Kısmet teknes"yle dola#mı# ve son
dönemde den"z ya#amını b"r katamaranda sürdürmü#tü.

BK — Yelken yarı"ları !le !lg!l! söylemek !sted!#!n!z b!r "eyler var
mı?
AÖ — Ülkem"zde Bodrum, Marmar"s ve Göcek a!ırlıklı olmak
üzere yelken yarı#ları ve trofeler düzenlen"yor. Pandem" önces"nde
bu trofeler yelkenseverler "ç"n aynı zamanda b"r sosyalle#me "mkâ-
nıyla b"rl"kte key"$" günler geç"rmeler"n" sa!lıyordu. Tekne k"rala-
yan acenteler aynı zamanda bu yarı#lar "ç"n yarı#severlere çe#"tl"
seçenekler sunuyorlar. Yarı#lara "dd"alı b"r #ek"lde hazırlanan ve ka-
tılan gruplar var. Ben özell"kle key"f almak ve tecrübe ed"nmek "ç"n
kı# trofeler"ne katılınmasını kes"nl"kle tavs"ye ed"yorum, yeter k"
ek"pler"n" kursunlar! Bu trofelere katılmak "ç"n charter #"rketler"n-
den tekne k"ralanab"l"r. Tab"" öncel"kle pandem"n"n sona ermes"n"
d"l"yoruz.

BK — Eklemek !sted!#!n!z ba"ka b!r "eyler var mı? 
AÖ — Bana bu key"$" söyle#" ve Galatasaraylılarla bu kadar sevd"-
!"m b"r konuda bulu#ma "mkânı verd"!"n"z "ç"n te#ekkür eder"m.
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adun Boro’yu 1965 yılında, KISMET’! Fenerbahçe’ye get!r-
d!"! zaman tanımı#tım. B!l!nd!"! g!b! o yıllarda Fenerbahçe
mend!re"! $stanbul’dak! kotraların kaldı"ı ücrets!z, emn!-

yetl!, çok güzel b!r l!mandı. Sadun, dayımın da yakın arkada#ı ol-
du"undan, teknes!n! hazırlarken sık sık görü#üyorduk.
Günlerden sonra b!r gün Caddebostan kıyılarında yelken yapar-
ken, KISMET’!n hayırsıza do"ru pupasına g!tt!"!n! gördük.
Dayım “Sadun gene yelken ayarı yapıyor.” dem!#t!. Me"er o gün
KISMET k!msen!n haber! olmadan o destansı sefer!ne ba#lamı#. 

Döndü"ü yılda yurt dı#ında ya#adı"ım !ç!n, onları kar#ılaya-
mamı#tım. Fakat 1986 yılından sonra, Bodrum’da yat !malatına
ba#ladı"ımdan, yaz ba#larında kend! teknem!zle Gökova’ya ve de
Sadun’un yanına, Okluk Koyu’na dem!rl!yorduk. O yıllarda bu
koy son derece sak!n ve tem!zd!. Kısmet malum koyun d!b!nde
kıçtankara, a"açlara ba"lı durur, hemen yanında Mehmet Ate#’!n
YAREN’! yer alır, Sadun, koyun g!r!#!n!n hemen solundak! g!r!n-
t!de de F!kret Kızılok’un EYLÜL’ü kalırdı. F!kret de Galatasaraylı
oldu"undan sık sık sohbet ederd!k. Koyda, genelde guletler!n ya-
na#tı"ı sala# restoranları olan !k! !skele vardı.  Bunlardan b!r! olan
Yücel Restora’nın dı# duvarına Sadun, Gökova’nın güzell!kler!n!
anlatan b!r yazı yazdı. Fakat daha sonrak! yıllarda, !skeleler ve b!-
nalar tad!lata g!r!p de"!#!nce, Sadun’un yazısı da kaldırıldı. Buna
çok !çerleyen Sadun b!r daha bu mekâna adımını atmadı. Fakat
buraya rak!p olan d!"er restoran, aynı yazıyı kend! duvarına ta-
#ıdı. 

Sadun’un en büyük tutkularından b!r!, sabah ve ak#amları geç
vakte kadar, uzun yürüyü#lere çıkmaktı. Kı#ları mutlaka kayak
yapmaya g!derd!. B!r d!"er tutkusu da ahtapot avcılı"ı !d!. Nere-
deyse her gün, çıplak eller! !le yakaladı"ı ahtapotları, sah!ldek!
ta#lara çarparak yumu#atır ve onlarla teknen!n küçücük mutfa-
"ında nef!s yemekler yapardı. Z!yaret!ne her g!d!#!mde mutlaka
bana da b!r “rom punch” hazırlar, ancak !k! k!#!n!n oturab!lece"!
havuzunda kar#ılıklı !çerd!k. Yaz ba#larında, l!man g!r!#!ndek!
heykel! boyar, boynuna ç!çeklerden yaptı"ı çeleng! takardı. Fener-
bahçe’dek! ya#antımızdan kalan b!r sürü esk! dostumuz oldu"un-
dan, ben!mle sohbet etmekten çok ho#lanırdı. Kemal N!yaz!
Seyhun, $ng!l!z Kemal, Boyacı Ömer, Ahmet Kaptan, Akbulut’un
kaptanı %er!f, Aydın, Mustafa ve o"lu Murat daha n!celer! heps!
ortak dostlarımızdı. 

Böylece yıllarımız geçt!. Artık !y!ce ya#lanmı# olan KISMET’!
Koç Müzes!’ne vermeye b!r türlü razı olamıyordu. Sonunda, kata-
maranı !le dünya seyahat! yapan dostu Al!m’!n te#v!k! !le b!r kata-
maran sah!b! oldu. SONBAHAR adını koydu"u yen! teknes!n!
Okluk’a get!rd!"! zaman gene beraberd!k. Bana teknes!n! büyük
b!r sev!nçle gezd!rd!. Hele mutfa"ını ve tuvalet!n! göster!rken ba-
ya"ı key!&en!yordu. Salonundak! masasında 10 k!#! oturab!l!yor
ve yattı"ı yerden gökyüzünü seyredeb!l!yormu#. B!r gece, tekne-
n!n ses düzen!nden, Mün!r Nurett!n’!n b!r kas!des!n! banttan d!n-
lerken, volümü sonuna kadar açıp, bütün koyu !nletm!#t!. Bunlar
onun !ç!n çok özel #eylerd!. Fakat yava# yava# ortaya çıktı k! bu
yen! teknen!n kullanımı KISMET’!nk! kadar kolay de"!l. Örne-
"!n, havuzluktan mutfa"a !neb!lmek !ç!n 7 kademe geç!yorsun,
ba#üstüne g!deb!lmek !ç!nse kamaranın üzer!nden geçmek gere-
k!yor. Bütün bunlar, artık !y!ce ya#lanmı# olan Sadun’un çok zor-
landı"ı #eylerd!. 

KISMET’! daha göndermed!"! günlerden b!r!nde, katamara-
nın kıçında otururken, hemen arkamızda duran esk! teknes!ne
bakı#ını h!ç unutamıyorum. Hüzün dolu bu bakı#, unutulmayan
b!r sevg!l!ye duyulan hasrett!. Sonunda KISMET, Bodrum’dak!
Yat L!' tersanes!nden kamyona yüklenerek Koç Müzes!’ne yolcu
ed!ld!. Sadun da katamaranını Karacasö"üt’tek! özel mar!naya gö-
türdü ve orada da 5 Haz!ran 2015’te vefat ett!. Son yolculu"unda,
cenazes! teknes!ne yüklenerek önce Okluk’a oradan, karayolu !le
Karacasö"üt köy mezarlı"ına götürüldü ve oraya defned!ld!.  As-
lında Sadun’un vas!yet!, yıllarca ba"lı durdu"u yarımadanın üze-
r!ndek! tepeye gömülmekt!. Fakat maalesef bu arzusu
gerçekle#t!r!lemed!; onun yer!ne buraya kızı Den!z’!n çabalarıyla
sembol!k b!r mezar yapıldı. Yatçı arkada#lar bu yere, yanlarında
get!rd!kler! b!rtakım objeler! koyarak ruhunu #ad ed!yorlar. %!m-
d!lerde buraları ne durumda artık b!lem!yorum. Sadun Boro, tüm
hayatını den!ze, den!zc!l!"e, den!z kültürüne adamı# son derece
b!lg!l!, çok alçak gönüllü, yurdunu çok seven, çok muz!p örnek
b!r k!#!yd!. Sevg!l! E#!, hayat arkada#ı Oda Boro ‘yu da  21 Mayıs
2020 ‘de kaybett!k. Her !k! den!zc! dostumu  da kaybetmen!n
üzüntüsü !çers!dey!m.  

Allah rahmet eyles!n.

Yücel Köya!asıo!lu (87)
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“Suya Yazılan Her Anı Kalıcıdır”
En uza!a gidi"inin altıncı yılında 

Sadun Boro’yu anıyoruz.
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yılının yaz sonunda Türk!ye kı-
yılarını anlatan kılavuz k!tabı

V!ra Dem!r çıkınca Sadun Boro !le detaylı b!r rö-
portaj yapmı"tım, "!md! yazının tümünü oku-
yunca gene epey duygulandım. Ba"kalarının
anılarından yer çalmamak !ç!n s!zlere b!razcı#ını
aktarmaya çalı"aca#ım…

11 Ek!m 2000 Çar"amba geces!, Kız Kule-
s!’nde, V!ra Dem!r’!n tanıtım geces!nde onu çok
mutlu gördük. Daha sonra b!r araya geld!#!m!zde
"unları söylüyordu: “N!hayet telefon ederek k!ta-
bın basıldı#ını, ertes! gün kargodan alab!lece#!m!
haber verd!ler. O gece yatarken hayatımda !lk defa
‘Allah’ım yarına kadar ben! ya"at.’ d!ye dua ett!m.
K!tabı el!me alınca da postaneden eve g!dene
kadar gözya"larıma engel olamadım!.. Bu k!tabı
çıkarmak Türk amatör den!zc!l!#! !ç!n yapmam
gereken b!r vaz!fe g!b! yıllardır !ç!mde uhde olarak
kalmı"tı. Onun !ç!n Türk Ekonom! Bankası ben-
den böyle b!r k!tap hazırlamamı !stey!nce kabul
ett!m; yoksa bu ya"ta verd!#!m dört senen!n kar-
"ılı#ında bankanın kend!s!n! verselerd! yaptıra-
mazlardı. Dolayısıyla k!tabın basılmı" hâl!n!
görünce de büyük b!r manev! haz duydum.” K!tabı
!le !lg!l! "öyle devam ed!yor Boro:

“B!r de den!zc!ler!m!z kend! sularımızda yaban-
cıların yazdı#ı k!taplarla dola"ıyordu. Neredeyse
kıyılarımızın, adalarımızın asıl !s!mler! unutula-

cak, yabancıların verd!#! !s!mler kalacaktı. Bu ne-
denle k!tapta geçen !s!mler! !t!nayla seçt!m.”
Sadun Boro sözler!ne "unları da ekl!yor:

“Sonra görüyorum k!, yen! heves etm!" yat sa-
h!pler! h!çb!r den!zc!l!k b!lg!s! olmadan kıyıları-
mızda dola"ıyor. Hâlbuk! gençler ve meraklılar;
çok "ey ö#reneb!l!rler. Onun !ç!n bu sularda geze-
cek olanların b!lmes! gereken asgar! nav!gasyon ve
gem!c!l!k b!lg!s!n! de k!taba koymayı faydalı bul-
dum.”

Evet… Sadun Boro 10,5 metrel!k Kısmet yel-
kenl!s!yle 1965-1968 arasında dünya turu yaparak
Türk den!zc!ler!ne uzak den!zler!n kapılarını ara-
lamı"tı. O yıllarda, dünyada, okyanusa açılan tek-
neler!n sayıları b!r el!n parmaklarını geçmezd!.
Dolayısıyla Boro’nun dünya den!zc!ler! arasında
da yer! öneml!d!r. N!tek!m Uzaklar’ın yolculu-
#unda tanı"tı#ımız $sveçl! Yalmar m!ll!yet!m!z!
ö#ren!nce b!ze !lk olarak Sadun Boro’yu sormu"tu.
Nereden tanıdı#ını merak ed!nce de tok ses!yle
“Nasıl tanımam… Karada Atatürk, den!zde Sadun
Boro!” dem!"t!.

V!ra Dem!r, Boro’nun yarım asırlık den!zc!l!k
tecrübes!n!n eser!. K!taba, Boro’nun, Pupa Yelken’!
hemen hep!m!ze ezberleten akıcı üslubu da ekle-
n!nce, kılavuz k!tap olmasına ra#men V!ra
Dem!r’! el!m!ze almamızla b!t!rmem!z b!r oldu.
V!ra Dem!r’!n, Kız Kules!’ndek! tanıtım geces!ne

gel!nce; do#rusu rüya g!b!yd!… Sadun A#abey,
üzer!nde Türk!ye’ye döndükler!nde "ere%er!ne ve-
r!len davette g!yd!#! otuz !k! yıllık lac!vert ceket!,
beyaz balıkçı yaka kaza#ı ve yüzünde “den!ze, rüz-
gâra, tuza, ye"!le, !nsana karı"mı"” yetm!" yılın
!z!yle çok mutluydu… Bo#az’ın çırpıntılı suları da
on üçündek! ayın yansımasıyla pırıl pırıl parlı-
yordu; sevg!l! “La Lunna”sı bu anlamlı gecede onu
yalnız bırakacak de#!ld! elbette!

Boro k!tabını b!t!r!rken “…bundan sonrak!
yolculuklarınızda da rüzgârınızın kolayına, den!z-
ler!n!z!n sak!n, ne"en!z!n da!m olmasını d!ler!m.”
d!ye yazmı". Ben de röportajda yazdı#ım son
cümley!, “k!msen!nk!ne benzemeyen gür kahka-
hanız da!m olsun” cümles!n!, "!md! burada de#!"-
t!rerek “güzel ruhunuz sonsuz mav!l!klerde
huzurla dola"sın Sevg!l! Sadun Boro” d!ye b!t!r!-
yorum. 

D!le#!m!z genç ve yetk!n den!zc!ler!n V!ra De-
m!r’! güncel tutması ve yen! baskılarının her da!m
ra%arda olması…

Zuhâl Atasoy  
Yelkenc! / Gezg!n. 1992-1998 yılları arasında Dünya’yı
yelkenl! teknes!yle dola"mıstır.

Kaynak: Yacht!ng World Türk!ye Derg!s! Kasım-Aralık 2000 
sayısı. Zuhâl Atasoy röportajı. Foto#ra$ar: Osman U#ur

Soldan sa!a: Ayfer Er, Haluk Karamano!lu, Zuhal Atasoy, Osman Atasoy, Sadun Boro, Necati Zincirkiran, Eralp Akkoyunlu, Oda Boro, Deniz Boro ve e"i
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!z!m gençl!"!m!zde, dünya co"rafyalarında dola#mak çok zordu. $ç!-
m!zdek! ke#fetme dürtüsünü ancak zorlu co"rafyalarda seyahat
eden !nsanların payla#tıkları röportajları okuyarak bastırab!l!yor-

duk. Türk!ye’de o yıllarda (1960-1965) H!kmet Fer!dun Es, b!z!m g!b! !nsan-
lar !ç!n, dünyaya açılan b!r pencere oldu. Onun, Hayat Mecmuası’nda
yayımlanan maceralar !le kâh Afr!ka’nın balta g!rmem!# ormanlarında, kâh
Asya ülkeler!nde n!ce serüvenlere, sava#lara ortak olduk. 1965 yılı, hem
b!z!m g!b! !ç!nde ke#fetme dürtüsüyle do"anlar !ç!n, hem de den!z tutkunları
!ç!n b!r m!lat yılı oldu. 22 A"ustos 1965’te Oda-Sadun Boro ç!%! “Kısmet”
kotrasıyla b!nb!r serüven dolu dünya seyahat!ne ba#ladılar. Bu seyahatler!
Hürr!yet gazetes!nde tefr!ka hal!nde yayımlanmaya ba#layınca, b!z!m dün-
yaya açılan pencerem!z s!nemaskop oldu! Artık, onlarla yatıp kalkan, Kıs-
met’!n tayfalarıydık.

H!ç b!tmes!n! !stemed!"!m!z bu büyülü seyahat, 1968 yılının 15 Haz!ran
günü ba#ladı"ı noktada, Caddebostan’da sona erd!.  B!r yıl sonra Sadun
Boro’nun tüm seyahat!n! #!!rsel b!r anlatımla ve nef!s foto"ra&arla renklen-
d!rd!"! “Pupa Yelken” k!tabı, den!zc!l!k ede-
b!yatımızın !lk m!henk ta#ı oldu. Muhte#em
b!r üslupla yazılmı# bu k!tap, ben dâh!l, on-
larca Türk den!zc!s!n!n dünya den!zler!nde
bayra"ımızı dalgalandırmamıza gurur ve
ves!le olmu#tur. Ayrıca b!nlerce den!zc! bu
k!tabı okuyarak tuzlu suyla harmanlamı#tır. 

Sadun Boro’nun #!!rsel anlatımına, Na-
v!ga derg!s!nde yayımlanan b!r yazısından
küçük b!r paragra&a örnek verey!m:
“Bugün yazdan kalma b!r gün. Boncuk ma-
v!s! b!r gökte güne# serazat dola#makta.
Den!z palpa l!man, o da gö"e n!spet lac!vert
b!r kad!fe g!b!…Kar#ımda çam a"açları, b!r-
kaçı suya e"!lm!# ayna kar#ısında çıplak en-
damını seyreden güzel b!r kadın g!b! suya dü#en aks!n! hayranlıkla seyre
dalmı#…B!r balıkçı geç!yor, sabah a"larını toplamı#, pat pat köy !skeles!ne
!n!yor.”

Çok #ükür! Sadun a"abeye, Oda ablaya yakın olup, b!r!kt!rd!"!m!z b!r-
b!r!nden de"erl! anılara sah!b!z. Lafı uzatmadan, anılarımızın, Sadun Bo-
ro’nun son teknes! olan “Sonbahar” katamaranının alını# h!kâyes!n! s!z!nle
payla#ıyorum.

2009 mayıs sonlarına yakla#ıyoruz, hava ısınmaya !lkbahar yaza tesl!m
olmaya ba#ladı. Böyle ılık b!r mayıs ak#amında, Sadun ab!y!, teknem!z My
Chance’e yeme"e davet ett!k. E#!m Hattaya gündüzden, teknem!ze gelecek
bu de"erl! konu"umuzu a"ırlamak !ç!n mutfa"a daldı. Ak#amüstü Okluk
Koyu’na gölgeler çökerken Sadun ab! Kısmet’!n f!l!kasıyla kürek çekerek
geld!. Hep beraber havuzlukta oturup el!m!zde kadehlerle güzel b!r geceye
“merhaba” ded!k. B!r tara%an key!&e sohbet ederken, b!r tara%an da Sadun
ab!, teknem!z! !nceley!p, övmeye ba#ladı. B!r ara, “Aman, bu tekney! satma-
yın.” d!ye uyarırken farkında olmadan bu tatlı !lkbahar ak#amında ta Son
Bahar’a uzanacak !lk hatayı yaptı!

Feth!ye’de uzun zamandır b!ze küçük gelen teknem!z! satarsak, almayı
dü#ündü"üm b!r 37 feetl!k Prout tekne vardı. Sadun ab! de epeyd!r “Artık
Kısmet’e !n!p çıkmak zor oluyor, #öyle düzayak b!r tekne yaptırsam…” d!ye
söylen!yordu. B!rden aklıma geld! ve “Sadun ab!, gel sana b!r katamaran ala-
lım.” Dey!p Feth!ye’dek! tekney! ballandırarak anlatmaya ba#ladım. Artık o

gece y!y!p !çt!kler!m!zden m! b!lmem, tatlı b!r !lkbaharın get!rd!"! sarho#-
lukla, Sadun ab!y! !kna etmek h!ç de zor olmadı. Gece, ustamız mehtabın
aydınlattı"ı karanlıkta Kısmet’e do"ru kürek çekerken, son kürek parıltısı
gözden kaybolana kadar arkasından sevg!yle baktım. Ertes! günü ustamızın
b!r daha okey’!n! aldıktan sonra kolları sıvadık. $ng!l!z bayraklı teknen!n sa-
h!b!yle yazı#malar, pazarlıklar ba#ladı. Sonunda kaporayı da göndererek ar-
kamızdak! son köprüler! de atınca rahat b!r nefes aldım. Bu ana kadar Sadun
ab!n!n yakın çevres! dâh!l h!ç k!mse satı# !#lem!n!n gerçekle#ece"!ne !nan-
mıyordu!

Açıkçası ben de her an cayab!l!r d!ye d!ken üstündeyd!m. Bugüne kadar
teknen!n sadece foto"ra&arını görmü# olan Sadun ab! b!r an önce tekney!
görmek !ç!n sabırsızlanmaya ba#ladı. N!hayet b!r sabah arabaya dolu#up Ece
Saray Mar!na’nın yolunu tuttuk. Teknen!n önüne geld!"!m!zde Sadun ab!
uzaktan tekney! ve armayı !ncelemeye ba#ladı, n!hayet !k!m!z de besmeleyle
tekneye !lk adımlarımızı attık. Gen!# havuzlukta sess!zce oturup bu anın
keyf!n! ya#adık. Ardından kapıyı açıp !çer! g!rd!k. Usta, b!r puro yakıp etrafı

!nceled! sonra s!steml! olarak teknen!n kö#e
buca"ını kolaçana ba#ladık. $k!m!z de oyun-
cakçı dükkânındak! çocuklar g!b! buldukla-
rımızı b!rb!r!m!ze göster!yorduk. O gün,
“$lle de teknede yataca"ım!” d!ye tutturan
ustamızı !kna ed!p eve get!rmekte zorlan-
dım. Ak#am evde Hattaya’nın yaptı"ı ye-
mekler e#l!"!nde ne#el! b!r gece geç!rd!k,
kadehler!m!z! ustamızın yen! teknes!ne kal-
dırdık. 

Sabah kalktı"ımda Sadun ab!y!
bahçede sıkıntılı b!r #ek!lde dola#ırken bu-
lunca b!r #eyler!n ters g!tt!"!n! anladım.
Zaten Sadun ab! ben sormadan “Ben vazgeç-
t!m bu !#ten, koskoca teknen!n !ç!nde kay-

bolaca"ım.” dey!nce h!ç üstelemed!m, g!zl!ce Necat! Z!nc!rkıran a"abey!m!
arayıp durumu anlattım. B!raz sonra Necat! ab! h!ç haber! yokmu# g!b!
Sadun ab!y! aradı, durumu onun a"zından ö"ren!nce, vazgeçmemes! !ç!n
epey u"ra#tı. Aradan çok geçmeden kızı Den!z aradı, o da söz b!rl!"! etm!#-
çes!ne vazgeçmemes! !ç!n ısrar ed!nce Sadun ab! tereddüde dü#tü. Tam bu
arada ben devreye g!r!p “Had! ab! g!d!p tekneye b!r daha göz atalım, !lk gö-
rünce b!z de My Chance’! büyük bulmu#tuk ama #!md! ufak gel!yor.” dey!nce
Sadun ab! tesl!m oldu. Tekrar tekneye g!d!p baktık. Son tereddütler! de ben
“Ab! kullan bak, yapamazsan ben senden alırım.” dey!nce yok oldu. Bundan
sonra her #ey çok hızlı gel!#t!. Tekne sah!b!n!n de olurunu aldıktan sonra
satı# !ç!n onun gelmes!n! beklemeden kolları sıvayıp tad!latlara ba#ladık.

B!r marangoz ça"ırıp gerekl! yerlere rahat !n!p çıkmak !ç!n basamaklar
yaptırdık, motorlar elden geçt!, bakımları yapıldı. Teknen!n altında çok ke-
kamoz ba#lamı#tı, b!r dalgıç bulup onları tem!zlett!k. B!r gün tekne sah!b!
çıkageld!, sadece b!r gün vakt! var, bu sürede satı# !#lem!n! gerçekle#t!rece"!z.
Allah’tan önceden hazırlı"ımızı yaptı"ımız !ç!n her #ey tamdı. Hep beraber
$ng!ltere Fahr! Konsoloslu"u’na g!derek satı# !#lem!n! gerçekle#t!rd!k. O gece
Feth!ye’dek! balık hal!nde yemek y!y!p, kadeh kaldırırken hep!m!z çok mut-
luyduk.

Hattaya ve Al!m Sür  
Yelkenc! / Gezg!nler. 2003-2008 yılları arasında 
Dünya’yı yelkenl! tekneler!yle dola"tılar.
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adun Boro’nun !sm!n! 1960 yıllarının ortalarında gazetelerden duy-
dum. Kend!s! !le tanı"ıp dostlu#unu kazanmamız 1999’da ba"ladı.
Sadun Ab! çok !y! e#!t!ml!, kültürlü ve gerçek b!r beyefend! !d!. Ma-

yıstan, aralık ortalarına kadar den!zde ya"ardı. Bende yaz kı" her ay en az
b!r kere den!ze çıkar ve Sadun Ab! neredeyse -k! ço#u zaman Gökova’da
olurdu- onun yanına g!derd!m. Unutulmaz sohbetler yaptık saatlerce onu
d!nled!m. Kend!s! sorulmadan anlatmaz ve sorulunca da bıkıp usanmadan
b!ld!kler!n!, tecrübeler!n! payla"ırdı.

B!r 29 Ek!m’de De#!rmen Bükü’nün $ng!l!z L!manı’ndaydık. Fırtınalı b!r
gündü ben!m t!rhand!l’de oturup ak"am sohbet!ne ba"lamı"tık k! çok "!d-
detl! b!r ya#mur sonra da dolu ba"ladı. Üstümüzdek! branda akıtmaya ve
b!zler de kötü b!r b!ç!mde ıslanmaya ba"lamı"tık. Salon çok küçüktü ve !çe-
r!de oturmamız zordu. Ben, “Ab! ne yapalım?” ded!m. Sank! ıslanan kend!s!
de#!lm!" g!b! gülerek b!ze bakıyordu. Bana döndü “Ya#murda h!ç ıslanma-
dınız mı?” ded!, rakısını yudumlamaya devam ett!. Ben keyf!m!z!n kaçtı#ını
dü"ünüyordum. 

“Ab!” ded!m, “bu tekney! büyütmek !st!yorum, böyle rahatsızlıklar ya-
"amayalım b!r daha.”

Bana döndü “Bana bak, d!nle ben!…” ded!.
“Büyütmek !ç!n harcayaca#ın parayı kenara koy onunla daha fazla tat!l

yap den!zde daha fazla ya"a.” ded!.

De#erl! arkada"lar, bu çok öneml! b!r hayat ders!yd!. B!zler daha çok ka-
zanmak daha lüks ya"amak !ç!n çok yo#un çalı"ıyor buna kar"ılık daha az
den!zde ya"ayab!l!yoruz. Hem çok de#erl! den!zc! ve hem de ben!m !ç!n ger-
çek b!r hayat koçu ve f!lozof olan Sadun Ab!’den bu çok de#erl! hayat ders!n!,
ne kadar "anslıyım k!, oldukça erken ya"ta aldım ve uyguladım.

Prof. Dr. Mahmut Berkman  
Ortoped! ve Travmatoloj! Doktoru – Sadun Boro A"abey’!n dostu...
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“Ya!murda h"ç ıslanmadınız mı?”

Zakkum ç"çe!"nden gökyüzüne...  

en!z adamı; den!zde yıllarca yo#rulmanın sonucu, hayatta kalmayı,
den!ze saygı ve uyumu ö#renm!", alçak gönüllü, yolda", den!zc!ye
yardıma hazır, abartıdan uzak, dürüst !nsandır. Efsaneler, gerçek

olmayan abartılardır. Tam da Sadun Ab!’n!n nefret ett!#! "ey. O, abartılardan
uzak, hayatta yapmak !sted!#!n! ba"armı", mütevazı, tak!p eden nes!llere
örnek olmu", ülkem!zde do#ru den!zc!l!#!n kav-
ranması !ç!n durmadan yazmı" ç!zm!", Tanrı’nın
b!ze bah"ett!#!, ba"ta Gökova olmak üzere, cennet
kıyılarımızın korunmasında yılmadan mücadele
verm!" hak!k! b!r den!z adamıdır. 

“Sadun Ab! !lahla"tırılmayı, göster!"!, abart-
mayı h!ç sevmed!. Medyadak! palavralardan,
menfaat, !lg! toplamak !ç!n den!z!n kullanılmasın-
dan nefret ederd!.”   

!lk Defa Yüz Yüze Tanı"mamız:
Usta !le yüz yüze tanı"mamız 1992 yılına

kadar bekled!. B!z!m tur sonu Kelebek’! Cura-
cao’da karaya çekt!k, kuruması !ç!n bekleyece#!z.
B!r ucuz uçak bulunca fırsatı kaçırmadık, ver el!n! Türk!ye. $k! gün Bod-
rum’da Borolara m!saf!r olduktan sonra Sadun Boro artık ben!m Sadun
Ab!’m olmu"tu. B!z!m devamlı yurt dı"ında sürtmem!zden, kes!k kes!k ama
her bulu"tu#umuzda aynı frekansta oldu#umuzdan, kaldı#ımız yerden ba"-
layan dostlu#umuz son gününe kadar canlılı#ını h!ç kaybetmed!. 

Maz!ye, oldukça maz!ye g!d!yorum... Yıl, yanılmıyorsan 1963. 
Çocuklu#um ve gençl!#!m!n geçt!#! Salacak den!z kenarında, alelade

b!r gün, "!md! sah!l yolu altında kalan kıyımızda den!ze g!r!yor, alı"ılmı"
haytalıkla vak!t geç!r!yoruz. Kıyıda b!r hareketl!l!k var. Ömer Ab!’n!n ka-

yıkhanes!n!n yanındak! Ahtar Usta’nın atölyes!n!n duvarına koca b!r del!k
açılmı"! Bakıyoruz, b!r tekne çıkarıyorlar. O gün h!ç b!r!m!z, Sadun Bo-
ro’dan önce, Kısmet’le tanı"tı#ımızın farkında de#!l!z. Kend! havamıza dö-
nüyoruz. Ve sonra... Herkes g!b! merakla bekled!#!m!z Hürr!yet
gazetes!ndek! yazıları heyecanla tak!p, F!j!’de cyclone, Kısmet’! toredo kurdu

sarması haberler!. Ardından Sadun ve Oda Bo-
ro’nun ülkeye kahraman olarak dönü"ler!... Sadun
Boro Den!z Harp Okulu’ndak! konu"masında et!
kem!#!yle kar"ımda. Her genç g!b! ben de bu yü-
rekl! den!z adamına hayran olup “Vay anasını!”
dem!"t!m. Hayat maceram ben! ABD’ye göç et-
t!rd!. New York’ta on yıl sonunda b!raz para kaza-
nıp aldı#ım Kelebek III !le kend! macerama
ba"lamadan önce anneme veda etmek !ç!n 1985’te
$stanbul’a geld!#!mde, 25 sened!r ba"ka b!r Tür-
kün böyle b!r !"e g!r!"med!#!n! hayretle ö#rend!m.
Sadun Boro’nun Bodrum’dak! telefonunu bulup
aradı#ımda Sadun Ab! ben!m kadar heyecanlan-
mı"tı. 1986’da ben kend! yolculu#uma ba"ladı-

#ımda Sadun Boro’nun b!z! Yelken Dünyası derg!s!nden tak!p ett!#!n!
dü"ünmek tuhaf b!r h!st!, ne b!ley!m, büyü#ünün gözü altında do#ru "eyler
yapmak, ba"armak zorundasın g!b! b!r h!s gal!ba. O zamank! Bodrum Ma-
r!na... Dünya turu sonrası geld!#!m!z Bodrum'da Borolarla tanı"ma, 1992.
Sadun Ab! ve Kısmet’le, 1992. Vas!yet noktasına konan b!r kabuk Sadun
Ab!'ye mektup. Zakkum ç!çe#!nden gökyüzüne...   

Tanıl Tuncel Yelkenc! / Gezg!n   1986-1991 yılları arasında 
Dünya’yı yelkenl! teknes!yle dola#mı#tır.
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azdı!ın k"taplar sayes"nde, b"zler" okya-
nuslarda gezd"rd"n, hayaller"n", mace-
ralarını anlattın, b"ze kend"

hayaller"m"z" ya#attın. Hayatı çok sevd"n, b"ze
hayatın güzel oldu!unu ya#anası oldu!unu ö!-
rett"n. Son günler"nde b"le ne#e saçtın, b"zler"
güldürdün, güldürürken e!"tt"n. Bugün yıldız-
lar okyanusundasın, ben "z"n" görüyorum, her
gökyüzüne baktı!ımda orda oldu!unu b"ld"ren
ı#ı!ın "ç"m"z" ısıtıyor, rotamızı göster"yor.

Dünyayı el"mde Pupa Yelken’le gezd"m.
Den"zde fenerler çok, sen ben"m, hayat den"-
z"ndek" fener"md"n. Her ba#ım sıkı#tı!ında ha-
yatımın rotasında sapma olsa, bana yol
göster"rd"n. Hayatımı kurtardın be ab"m!
Sayende bugüne kadar ya#adıklarım "ç"n her
gün #ükred"yorum.

- Ne d"yorduk "k" kadeh "ç"nce?
- B"z dünyanın en #anslı "nsanlarıyız, gez-

d"k, gördük, ya#adık, el"m"z aya!ımız tutuyor
Allah’a #ükür!

Sonra da me#hur “Oh be!” naranı patlatır-
dın. OH BEEE...

Ekrem !nözü (101-102)  
Yelkenc! / Gezg!n, 2004-2007 yılları arasında 
Dünya’yı yelkenl! teknes!yle dola"mı"tır ve teknes!
Anouk !le Horn Burnu'nu geçm!"t!r.

Y
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adun Boro babamın devres!n-
dend!. 2012 yılında 113'ten Mah-
mut Özlü'nün katamaranını

get!rmek üzere Les Sables-d'Olonnes'a
do"ru yola çıkarken, !lk Atlant!k seyr!m
olaca"ını duydu"undan b!r faks çek-
m!#t!. Faksı çerçeveley!p Maydo'nun ku-
z!nes!ne astık ve ell! !k! günlük sey!r
boyunca ona baktık. Dönü#te bu sefer
ben!m $stavr!t'le Karacasö"üt'e u"rayıp
döndü"ümüzü söyled!k. Bu foto"rafı da
el salladıktan sonra çekt!m.

!zzedd"n Çalı#lar (115)

ocuklu"umda en sevd!"!m h!kayeler ka#!%er!n maceralarıydı. Re-
s!ml! B!lg!, Gökku#a"ı, Ke#!%er ve $catlar Ans!kloped!s!  g!b! an-
s!kloped!k k!taplarda Amundsen, Scott, Cook, Magellan g!b!
den!zc!ler!n maceralarını okur, belk! b!r gün ben de o uzak d!yar-

lara, buzlarla kaplı ülkelere g!der!m, belk! b!r gün ben!m de küpe#tes!ne ok-
yanus dalgalarının vurdu"u b!r yelkenl!m olur, dünyayı dola#ırım d!ye
hayaller kurardım. Gel gör k! bunlar ancak çocukluk hayaller!yd!. Bu ha-
yaller!n gerçekle#eb!lme !ht!mal! oldu"unu !lk kez yed! ya#ında h!ssett!m.
Sadun-Oda Boro’nun dünya seyahatler!n! tamamlayıp ülkeye döndükler!n!
yed! ya#ında b!r çocuk olarak hatırlıyorum. Küçük b!r yelkenl!yle dünyayı
dola#mı#lardı ve çocuk b!l!nçaltıma, daha o zaman böyle b!r #ey!n mümkün
olab!lece"! yerle#t!. 

Aradan yıllar geçt!. Den!zlere , deryalara da!r buldu"um her #ey! oku-
yordum. Pupa Yelken bunların ba#ında gel!yordu. Ardından Sadun Bo-
ro’nun d!"er k!taplarını okudum. Sadun Bey !y! b!r den!zc! olmasının
ötes!nde !y! de b!r yazardı. Çok güzel bet!mlemeler yapıyor, çok güzel söz-
cükler buluyordu. $nsan Sadun Boro k!taplarını okurken sank! “Kısmet”!n
!ç!ne yerle#!yor, dalgaların arasında, ülkeden ülkeye, den!zden den!ze, koy-
dan koya atlıyordu. Sadun Boro b!r çok Türk den!zc!s!ne oldu"u g!b! bana
da rol model oldu. 

Gün geld! ben de den!zlere açılmaya ba#ladım. Önce Ege de, sonra Ak-
den!z’!n ba#ka den!zler!nde yelken basıp, rüzgarın bazen ok#ayı#larını,
bazen #amarını ensemde h!sseder oldum. O zaman Sadun Boro’nun k!tap-
larını tekrar okumaya ba#ladım. Tıpkı kıdems!z b!r bey!n cerrah!s! as!sta-
nıyken !zled!"!m b!r hocanın, b!r ustanın amel!yatlarını yıllar sonra ben de

artık deney!ml! b!r cerrah olduktan sonra !zled!"!mde, farkett!"!m ayrıntı-
ları farketmek g!b!yd!. Den!ze saygı duymanın, tedb!rl! olmanın, kısacası
!y! den!zc! olmanın bas!t ama sa"lam kurallarını Sadun Bey’!n k!taplarından
yen!den ö"renmeye ba#ladım. Kend! teknem oldu"unda Türk bayraklı ol-
ması !ç!n c!dd! b!r verg! ödemem gerek!yordu. Sadun Boro’nun den!zlerde
bayrak göstermekle !lg!l! yazdıkları rehber oldu. Teknem Türk Bayraklı ol-
malıydı. Öyle de oldu. 

B!r gün çocukluk hayaller!me b!r ucundan dokunab!ld!m. Uzak den!z-
lere, o büyük ka#!%er!n ayak bastı"ı buzdan d!yarlara g!tmek kısmet oldu.
Grönland’a, Antarkt!ka’ya g!tt!m. Maceralarımı yazdım, okurlarla payla#tım.
Sadun Bey!n !z!nden g!tmeye gayret ed!yorum. Daha büyük hayaller!m de
var. Zorlu den!zlere, yüksek enlemlere g!tmey! hayal ed!yorum. Bu hayaller
ancak !lham aldı"ınız !nsanlar varsa gerçe"e do"ru evr!l!yor. Ancak s!zden
önce zorlukları yenm!# cesur !nsanları örnek alıp onların yolundan g!deb!l-
d!"!n!z zaman yapab!l!yorsunuz bazı #eyler!. Ve Sadun Boro her zaman Türk
den!zc!ler!n!n ve ben!m g!b! hayaller!n! gerçek kılmayı umud edenler!n me-
#ales! olacak. 

Hayatımın en özel ve güzel günler!nden b!r!nde Ekrem ($nözü) Ab! sa-
yes!nde , katamarını Sonbahar’a m!saf!r olma onuruna da er!#m!#t!m. Ya-
kamozlar !ç!nde, den!z kızlarının yanında huzur !ç!nde uyusun . . . .

Prof Dr. Talat K"r"# 
Nöro!"rürj" Uzmanı / Kutuplarda yelken açmı! den"zc", yelkenc", 
Sadun Boro A#abey’"n sevenler"nden...   
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araden!z her motor kullanıcısının hayal!d!r, uzak ya da
yakın kuzey!n b!r tarafı ye"!l b!r tarafı mav! yollarında
!k! tekerle yolculuk, ben!m de uzun süred!r aklımda olan

ama gerçekle"t!rmed!#!m b!r plandı.

Geçen sene pandem!n!n b!raz da haf!$ed!#! b!r dönemde k!
malum bu yazı yazıldı#ı sırada !ç!nde pandem! geçmeyen b!r
cümle kurmak !mkânsız, S!nop’tan ba"layıp, Safranbolu üstün-
den %stanbul’a döndü#ümüz turun özell!kle Amasra-Safranbolu
arasını payla"mak !st!yorum.

Karaden!z ve özell!kle batısı (neyse k!)
henüz yöre !nsanına özgü o estet!kten
her "ek!lde uzak yapıla"madan payını,
bölgen!n do#u tarafı kadar almamı".
Özell!kle G!resun-Trabzon-R!ze sah!-
l!nde, b!r !nsan evladı bu kadar güzel do-
#ayı nasıl bu kadar ç!rk!nle"t!reb!l!r
sorusunun cevabı akılları zorlayacak "e-
k!lde cevap bulurken, Amasra-C!de-
S!nop arası bu derece kötü b!r m!mar!ye
sah!p de#!l. Sah!lde ye"!l oldukça fazla,
meraklıları !ç!n güzel v!rajlar var, yol ka-
l!tes! ç!& "er!tl! yen! yapılan yollar kadar olmasa da fena de#!l. 

Ba"langıç "ehr!m!z, b!r gece önce konakladı#ımız Amasra.
Do#al yapısı muhte"em olab!lecek bu "ehr!m!z ne yazık k! bence
oldukça kötü b!r m!mar!n!n kurbanı olmu". Ancak den!ze bakan
restoranlarda gün batı"ı güzel oluyor, b!z, ara"tırmalar sonucu,
Mustafa Amca’nın yer!nde balık yed!k ve memnun kaldık. 

Ertes! gün, yola çıktıktan sonra !lk foto molasını Curunlu’ya gel-
meden verd!k. Burada kar"ımızdak! manzara Kuzey %rlanda sa-
h!ller!n! hatırlatacak "ek!ldeyd!. Yer yer yükselen yamaçlardan
kayalıklar ve masmav! b!r den!z.

Amasra’dan sah!l yolu kıvrıla kıvrıla C!de’ye kadar devam ed!yor.
Ormanlar, solda Karaden!z’!n mav!s!, sa#da yemye"!l ormanlar,
sıca#a ra#men motos!klet güzergâhı olarak !nsana kend!n!
!deale yakın b!r rotada ve key!&e oldu#unu h!ssett!r!yor. C!de’ye
ula"ınca !"!n esas heyecanlı ve güzel kısmı ba"lıyor: Da#lar…

Amasra Cide Safranbolu
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Kısa sürel! ç!& "er!tl! yoldan sonra Loç Vad!s!’yle b!rl!kte da#lar,
Karaden!z’!n, bölgen!n kend!ne has ormanları !le muhte"em b!r
"ek!lde b!ze e"l!k ed!yor. %nsanın, “Vay anasına, kalkıp %sv!çrelere
g!tmeye ne gerek var, memleket!mde böyle yerler varken!” d!yes!
gel!yor. Ama sonra ne yazık k! yeters!z altyapı, ula"ım, konak-
lama tes!s! g!b! detaylara g!r!nce, neden Alpler!n dünyada bu
kadar popüler oldu#u gerçe#!n! daha !y! anlıyor.

Al!köy’den sonra sevd!#!m!z v!rajlar rakımın da yükselmes!yle
tekrar ba"lıyor ve yol A#lı’ya kadar bu "ek!lde devam ed!yor.

Sonrası daha da heyecanlanıyor, Kasta-
monu’ya !nmeden A#lı’dan Daday-Az-
davay yoluna döndü#ümüz zaman,
Alpler hakkındak! dü"ünceler! “ah ah!”
d!yerek tekrar akıldan geç!r!p devam
ed!yoruz.

G!tt!kçe daralan yol, g!tt!kçe fazlala"an
ye"!l tonları, a#açlar, artık b!ze Safranbo-
lu’ya kadar e"l!k edecek. Yolun özell!kle
bu kısmı gerçekten görülmes! gereken,
kahvelerde durulması, gazoz !ç!p kahve
!ç!p !nsanlarla sohbet ed!lmes! ve yöre-

n!n kend!ne özgü yemekler!n!n tadılması gereken b!r güzergâh.
Özell!kle Daday-Azdavay ve cam sey!r terası !le Çatak Kanyonu
en akılda kalıcı noktalar. 

Varılan son nokta, Safranbolu’ya Amasra’dan 269 km yol yap-
mı"ım. Dura kalka, keyf!n! çıkara çıkara 5 saat 56 dak!ka sürmü"
-k! bunun 4 saat 40 dak!kası akt!f olarak yolda, kalanı molalarda
geçm!"- ve 1200 metreye kadar çıkmı"ım. Özell!kle cuma sabah
%stanbul’dan çıkıp pazar ak"am dönecek "ek!lde b!r gece Amasra,
b!r gece Safranbolu konaklamalı !lk gün b!raz zorlamak "artıyla
rahatlıkla yapılacak ve buna de#ecek b!r rota.

Umarım yapma, görme ve ben!m aldı#ım keyf! alma "ansınız
olur.

K



u k!tabın yazılı" sürec! mekteb!n sıra-
larına kadar uzanıyor desem abartmı"
olmam, n!tek!m esasında k!tabın ken-

d!s! b!r notlar bütünü olarak da okunab!l!r,
zaten yerl! yers!z not tutma alı"kanlı#ım tam
o dönemlerde ba"lıyor. K!tabın yapısını bu
noktadan açıklamaya ba"lamak yer!nde olur.
“Hang! medya üzer!nden ö#ren!yorsak o "e-
k!lde kend!m!z! !fade ed!yoruz, !deal estet!#!n
o oldu#unu sanıyoruz.” "ekl!nde bas!t b!r ar-
gümanım var. L!se dönem!m!z telev!zyon ve
b!lg!sayar arası geç!"e denk gel!yor. Elbette l!-
sen!n konvans!yonel yollardan verd!#! genel
kültür gayet makul, fakat çok yakın zamanda
dünyanın epeyce de#!"ece#! yava"tan kend!n!
bell! ed!yor. 2000’l! yıllardan bahsed!yorum.
Zaten yen! yen! yazmaya ba"ladı#ım !ç!n z!h-
n!m, d!l!m henüz oturmamı" oldu#u g!b! b!r
de üstüne, gelecek dünyanın bel!rs!z sezg!s!
üslup açısından edeb! kaygılara sürüklüyor.
Hatta daha ötes!, yönelece#!m sanat türünde
dah! kararsızlık var. S!nema, hatta b!lg!sayar
oyunları tutkumdan dolayı görsel yollara da
mey!ll!y!m, fakat b!rkaç amatör f!lm deneme-
s!nden sonra gayet düz b!r mantıkla yazının
çok dü"ük b!r prodüks!yon (sadece ka#ıt-
kalem) gerekt!rd!#!n! fark ett!#!mden, kalıcı
olarak yazmayı seç!yorum.

L!sen!n son senes! yapılan b!r öykü yarı"ma-
sında kazandı#ım ödül ben! aynen devam
etmem !ç!n fazlasıyla mot!ve ed!yor. Bundan
sonrası sürekl! doldurulan de$erlerle geçen
b!r 15 yıl. Maymun !"tahlılı#ımın aslında sa-

dece bana özgü de#!l, bu ça#ın b!r özell!#! ol-
du#unu sonradan fark ed!yorum, arzum d!-
s!pl!nlerden d!s!pl!nlere sıçrıyor durmadan:
s!yaset, tar!h, ps!koloj!, s!nema, !let!"!m, ede-
b!yat, felsefe... Bell! b!r alanda durup orada sa-
bırla der!nle"mek yok, çünkü b!lg!n!n yanı
sıra b!r uyarıcı bombardımanı da var !nterne-
t!n yaygınla"ması sonucu. B!lg!ye er!"!m ko-
layla"tıkça hap "ekl!ndek! hızlı e#!t!mler,
saman alev! g!b! yanıp sönen !lg!ler de norm
hal!ne gel!yor. Elbette bu genel dü"ünsel !kl!-
m!n üsluba yansıması kaçınılmaz. Uzun öy-
küler!m de var, fakat tuttu#um sayfalarca notu
derley!p toparlamak hep aklımda. Bunun özel
b!r sebeb! de var: Ça#ımızdak! parçalılı#ı, da-
#ınıklı#ı, ne oldum del!l!#!n! yazılı olarak
yansıtmasını !st!yorum “Abdal Kutusu” adını

verd!#!m bu toplamın. Öyle k! ba"arısızlı#ım
b!le !bret alınacak tar!h! b!r belge olur d!ye
umuyorum. B!r nev!, k!"!l!k en%asyonunun ya
da tam ters! k!"!l!ks!zl!#!n gar!p b!r tems!l!-
yet!.

Sonuç olarak, öyküler!m! k!taptan tamamen
çıkarıyorum, en uzunu b!r sayfayı geçmeyen
yüzlerce ba"lıklı kısa denemey! temalarına
göre ayırıp düzenl!yorum. Her "ey b!tt!kten
sonra da tüm bu met!nlere, yazar-öznen!n ele
gelmezl!#! temasını vurgulamasının yanı sıra
bu post-modern bataktan kurtulmayı da d!-
leyen uzun b!r anlatı g!yd!r!yorum. Bu bölüm
aslında denemelerden ayrı, kısa b!r roman
olarak da okunab!l!yor ama denemeler!n yer
yer bıktırıcı n!cel!#!yle b!rl!kte derd!n!n daha
rahat s!vr!lece#!n! sanıyorum. Herhâlde k!-
taptan b!r alıntıyla bu durumu en !y! "öyle
özetleyeb!l!r!m: “N!ye bunca ç!ley! çekt!k,
do#rudan buraya gelseyd!k? Kusura bakma-
yın, dünya karı"ık. D!kkat da#ıtıcı, hayal! b!-
ç!mler! a"mamız gerek!yordu önce.
Yükselmek !ç!n d!pten ba"lamak ve yukarı
do#ru tırnakla kazıyarak…”

Bu deneysel deneme-roman d!ye türünü uy-
durdu#um k!tabın Galatasaray avant-garde’lı-
#ına layık olmasını umuyorum.

Erdem Tezba!aran (138)

Abdal Kutusu
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Üyel"k b"lg"ler"n"z" güncellemey" unutmayın!

!çi"leri Bakanlı#ı Dernekler Yönetmeli#i de#i"ikli#i sebebiyle, Dernek-
ler Bilgi Sistemi’ne (DERB!S) zorunlu olarak bildirmemiz gereken üye
ADI, SOYADI, TC K!ML!K NO ve MESLEK sütunlarındaki eksik ki"isel
bilgilerinizi güncellemenizi sizlerden rica ediyoruz. 

Derne#imizde kayıtlı mail adresiniz ile üyelik sistemimize,
https://fonz"p.com/gsd web sitesi üzerinden kolaylıkla giri" yapa-
bilir, üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir, aidatlarınızı ödeyebilir, etkin-
lik, kampanya ve ba#ı" fonlarımızı takip edebilirsiniz.

Üyelik 
bilgileriniz
güncel mi?



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

Galatasaray Liseli deniz ve yelken tutkunlarının, birbirleriyle
ileti!imde olması için kurdu"umuz "Mekteb-i Sultani Denizci-
leri" Whatsapp ileti!im grubuna, denizcilikle ilgilenen tüm
Galatasaray Liselileri davet ediyoruz. Gruba katılmak isteyen-
lerin, berk.kutengin@bnktextile.com adresine ad, 
soyadı ve devresini belirten bir e-posta göndermeleri yeterlidir. 

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

Mekteb-i Sultani Denizcileri
Kartı ile alı!veri!lerde indirim,
genç liseli denizcilere destek.

MEKTEB-" SULTAN" DEN"ZC"LER"
Ad SOYAD
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!REM ÖZBEY (125)

ene 2000… Belk! de ha-
yatımda bence h!ç dü-

"ünmeden kabul ett!#!m ve
sonrasında asla p!"man olma-
yaca#ım b!r kararı nasıl aldı-
#ımı payla"mak !sted!#!m
sene.

Bahçeköy’de tam ormanın !ç!nde "!md!
artık olmayan Yüzyıl I"ıl Okulları’nın
Halkla $l!"k!ler Bölümü’nde çalı"ıyorum.
Çok güzel b!r orman yolundan okula varı-
yoruz. Çok sak!n, sess!z ve do#a !le ba"
ba"a kalab!ld!#!n, "ahane b!r ortam. $stan-
bul’da ya"ayan b!r! olarak traf!k ve hava
k!rl!l!#!n!n dı"ında har!ka b!r konumu var.
$"!m çok zevkl!. Yabancı ö#retmenler!n ço-
#unlukta oldu#u, sosyal ve kültürel akt!v!-
telere çok önem veren b!r okul.

Aynı zamanda Okul A!le B!rl!#!’n!n
okul tems!lc!s!y!m. Sevg!l! Derya Baykal
ve Ferhan %ensoy’un kızları Ferhan ve
Derya da o okulda okuduklarından, anne-
ler! Okul A!le B!rl!#!m!z!n en akt!f üyele-
r!nden. 

Okuldak! tüm sosyo-kültürel faal!yet-
ler!n ba"ında o var. Kafalarımız çok uyu-
"uyor. Okulda sahnelenen tüm oyunları
kend!s!ne danı"ıp sahneye öyle koyuyoruz.
Büyük b!r Ferhan %ensoy fanı oldu#um
!ç!n Derya Baykal !le tanı"mak ve de çalı"-
mak ben!m !ç!n ayrı b!r zevk… 

Tanı"mamızın ardından bell! b!r
zaman geçt!, b!r gün Derya Baykal be-
n!mle b!r "ey konu"mak !sted!#!n! söyled!.
B!rl!kte bahçeye çıktık. Hayatımdak!
dönüm noktalarından b!r!d!r o konu"ma.
Hâlâ dün g!b! hatırlıyorum:

“$rem, sen!nle konu"mak !sted!#!m
konu "u; bu !" yer!nde çok mutlu oldu-
#unu b!l!yorum ama Ortaoyuncular’ın
müdürü !"ten ayrıldı. Ferhan’la da konu"-
tum. T!yatromuzun yen! müdürü olur
musun?”

Bence !nsanın hayatı b!r dü"ünerek
verd!#! kararlar b!r de dü"ünmeden ver-
d!#! kararlar ve get!r!ler! olarak !k!ye ayrıl-
malı. Ger!ye dönüp baktı#ımda hep
hayatımda “!y! k!” d!yeb!lece#!m b!r ka-
rardı o t!yatroda çalı"mak. B!r dak!ka b!le
dü"ünmed!m. Üstel!k bu kez çalı"mak !ç!n
dah! olsa, !"!n ucunda $st!klal Caddes!
vardı. %!md! dü"ünüyorum, hızlı kara-
rımda bunun da etk!s! muhakkak vardı. 

Ferhan Ab! ve Derya Baykal !le ertes!
gün ak"am yeme#!nde bulu"tuk. Masada

kar"ımda oturdu#una !nanamadı#ımı dün
g!b! hatırladı#ım b!r dev, b!r efsane vardı.
L!se boyunca tüm k!taplarını okumu", tüm
oyunlarını !zlem!" b!r! olarak bu anın keyf!
tar!fs!z. Aklımdan neler geç!yor… Çok
fazla soru sormak !st!yorum. Türk t!yat-
rosu adına yaptıkları !ç!n te"ekkür ed!p sa-
rılmak !st!yorum. Ama o kadar
heyecanlıyım k! sadece d!nlemekle yet!n!-
yorum. D!yor k! masada “L!seden k!mler
var b!l!yor musun t!yatromuzda?”.

Yüzündek! güzel tebessümle saymaya
ba"lıyor: 

Tarık Papuççuo#lu, Ras!m Öztek!n,
Levent Ünsal…

Ertes! günü !ple çek!yorum. Yen! okul
de#!"t!ren ö#renc!ler g!b! h!ssed!yorum.
Saat 13:00 g!b! sözle"t!#!m!z t!yatroya g!t-
meden önce L!se’ye u#ruyorum. Tünel’e
kadar yürüyüp Halep Pasajı’na g!r!yorum.
Adım attı#ım yapı hakkında b!lg!ler!m!
henüz tazelem!"!m… 

Pasaj, Halepl! Arap Hacar A!les! tara-
fından 1885 yılında yaptırılmı". Pasajın ar-
kasına !n"a ed!len ve “C!rque de Pera” ya
da “At Cambazhanes!” den!len alanda b!r
sahne de bulunuyormu". 

1904 yılında büyük b!r yangın çıkmı"
ve sahne tamamen yanmı". Rum M!mar
Campanak! !"! üstlenm!" ve yepyen! b!r t!-
yatro sahnes! !n"a etm!". Bu tar!hten sonra
pasajdak! sahne “Ses T!yatrosu” olarak
anılmaya ba"lanmı". Pasaj; 

1920 senes!nde Süreyya Pa"a tarafın-
dan satın alınmı". Ses S!neması ve Ses T!-
yatrosu olarak faal!yet göster!rken Muhs!n
Ertu#rul tarafından “Edeb! T!yatro Heyet!
Toplulu#u” da burayı b!r süre kullanmı".

S

Ses 1885
Ortaoyuncular ve Bizler

Ferhan "ensoy'un yazıp yönetti#i 

""ahları da Vururlar" oyunu a$%i



SES 1885 - ORTAOYUNCULAR VE B!ZLER

1942’de Ses Operet! olarak çalı"mı". 1984
yılında yapı tamamen yıkılmı", hemen
sonra Ses T!yatrosu’nu Ortaoyuncular dev-
ralmı" ve sahnen!n adı Ses 1885-Ortaoyun-
cular olmu". 

Bu b!lg!ler! payla"mamdak! amaç,
bunca tar!h !çeren b!r b!naya adım attı#ım
andak! h!sler!m! daha !y! aktarmak…
Halep Pasajı’nın !ç!nde, solda yer alan Ses
1885-Ortaoyuncular T!yatrosu’na g!rme-
den, t!yatronun tam kar"ısında T!yatro
Cafe görünür. Oraya do#ru bakarken Le-
vent Ünsal Ab!’n!n bana seslend!#!n! fark
ett!m:

“Selam karde"!m ho" geld!n. Kaç dev-
res!yd!n sen?”

“125, ab!.”

“Gel o zaman…”

Levent Ab!’n!n ben! tek tek pasaj esna-
fıyla tanı"tırdı#ını dün g!b! hatırlıyorum:

“Heps!n!n !sm!n! ö#ren… Uzun yıllar-
dır b!z burada a!le g!b! olduk. Onlarla ba"-
lamalısın tanı"maya…”

Sanırım bu ancak b!z!m l!sede ö#ret!len
b!r "ey olab!l!rd!! Tek tek ne kadar dükkân
varsa heps!ne g!tt!k, ben! takd!m ett! her-
kese:

“$rem yen! t!yatro müdürümüz, üstel!k
b!z!m l!seden!”

%u, “B!z!m l!seden.” cümles! yok mu...
$nsanı o kadar ev!nde g!b! h!ssett!ren ba"ka
b!r "ey var mı, b!lm!yorum… Kend!m!
mezun olduktan sonra !lk kez g!tt!#!m Ga-
latasaraylılar Derne#!’nde g!b! h!ssett!#!m!
hatırlıyorum o an. 

Levent Ab! pasaj sak!nler!yle ben! tanı"-
tırdıktan sonra d!yor k!:

“Gel "!md! !çer! g!rel!m, kul!ste Ras!m
Ab! var…”

Ras!m Ab! hemen kalkıyor. Gülümsü-
yor. 

“B!r l!sel! daha katıldı aramıza, aya#ı-
nızı denk alın!” d!ye espr! yapıyor, d!#er
oyunculara bakıp. Okulda b!ze ö#retm!" ol-
dukları sevg! ve saygının nasıl da !ç!m!ze
kadar !"led!#!n! orada b!r kez daha anlıyo-
rum.

$lerleyen dönemlerde Ras!m Ab!’n!n t!-
yatromuzdak! ı"ıkçıdan yer göster!c!s!ne
kadar herkes!n a!les!yle dah! ne kadar ya-
kından !lg!lend!#!n! görecekt!m. Pasajdak!-
ler!n a!les!yle b!le…

Levent Ab! zaten Galatasaray L!ses! !s-
m!n! her duydu#unda “Hayd! yatılıları ça-
#ıralım Ferhan Ab! !le konu"up, onları
davet edel!m oyunumuza.” derd!. Nere-
deyse her ay.

Ferhan Ab!, söz konusu olan l!sem!z !se
b!ze gelen h!çb!r tekl!f! reddetmezd!. Daya-
nı"ma söz konusu oldu#unda l!sem!z !ç!n
el!nden gelen her "ey! yapardı. T!yatrosuna
o kadar önem ver!rd! k!; reklam ve f!lm çe-
k!m! !ç!n t!yatromuzu k!ralamak !steyenler
oldu#unda çok katı kurallarımız vardı.
Fakat bu katı kurallar l!se !ç!n asla geçerl!
olmazdı.

Tarık Papuççuo#lu; Galatasaray L!-
ses!’n!n ardından Devlet Güzel Sanatlar
Akadem!s! M!marlık Bölümü’nden mezun
olmu"tu. Onunla kul!s sohbetler! h!ç b!t-
mezd!.

Ortaoyuncular T!yatrosu’nun 25’!nc!
yılında K!ralık Oyun tekrar sahnelen!yor.
Bu kez de Okan Bayülgen’! davet ed!yor
Ferhan Ab!. Ek!p, gün geçt!kçe canlanıyor
ve hayatımızda yer alacak güzel anlar b!r!k-
t!r!yorduk.

Çok güzel ve ben!m !ç!n muhte"em b!r
deney!m olan bu güzel yuvada Ferhan
Ab!’n!n b!rçok gelene#!ne tanıklık etme
"ansı buldum… 

2000 senes!nde Anton Çehov’un Rus
Dönem!’nden öncek! toplumsal de#!"!m!
anlattı#ı eser! V!"ne Bahçes!’n!, Karaden!z’e
uygun !nce b!r üslupla yen!den yorumlamı"
ve bunu sahneye koymaya karar verm!"t!.

Kadro müth!"t!. Galamızın olaca#ı sabah,
Ferhan Ab! benden 25 adet kırmızı gül s!-
par!" etmem! !sted!. Güller oyunun ba"la-
masından hemen önce t!yatroya geld!.       

G!"ede duran Na!me Abla’dan ı"ıkçı
Hüsey!n Ab!’ye, yer göster!c! arkada"ları-
mız ve kul!stek! tüm oyunculara bu 
kırmızı güller! da#ıtmamı !sted!. T!yatro-
muzun b!r gelene#!n! daha ö#renm!" olu-
yorum.

Bu yazıyı derg!m!z !ç!n yazdı#ım günün
(5 Mayıs 2021) Ras!m Ab! !le tam b!r sene
önce bugün Galatasaraylılar Derne#! !ç!n
yaptı#ımız “Sınırsız Galatasaray” sohbet!-
n!n yıl dönümü oldu#unu fark ed!yorum…

Bo#azımda b!r dü#üm… Çok kısa
zaman !ç!nde pe" pe"e y!t!rd!#!m!z Levent
Ab! ve Ras!m Ab!’y! dü"ünüyorum. Ve b!r
daha onlara veremeyece#!m !k! gülü… 

Galatasaray’a ve t!yatroya tutkulu !k!
a#abey, !k! büyük usta… Her !k!s! de 2019
yılında, Beyo#lu’nda kalan son t!yatronun
b!z!m t!yatro olmasından dolayı ne çok üz-
gündü… Türk t!yatrosu !ç!n heyecanları da
end!"eler! de ne kadar sam!m! ne kadar
gerçekt!… 

K!m b!l!r belk! bu pandem! günler!
geçer, hayat normale döner ve b!zler l!se-
m!z!n t!yatro kulübü !le onların anısına b!r
oyun serg!ler!z...

Sevg!yle...
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Tarık Papuççuo"lu, !rem Özbey, Ferhan #ensoy

Levent Ünsal, Rasim Öztekin, !rem Özbey
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Galatasaray Lisesi Sedat Simavi Kütüphanesi (2013) Soldan sa"a: #afak I$ık (120), Deniz Duraklı (120), Olcay Çiçekler (120), Ercan Tanrıkut (120)

Mekteb-i Sultani Mar$ı kayıtları Cep Sahne (2016) Soldan sa"a: Bener Akba$ (90-91), Mefkure Platin (107), Emin !güs (108-109), Ajda Ahu Giray (130)



73

GSL 120 !LE RÖPORTAJ 
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az!ran 2013’te kutladıkları 25. mezun!yet
yıl dönümler! ardından tüm cam!amızla

tanı"tırdıkları 120 Yüz projes!n!n arkasındak!
120 devres!yle hem bugüne kadar yaptıklarını
hem de b!zlere sunmaya hazırlandıkları yen!
!"ler! konu"aca#ız.

SULTAN! DERG! — Sultan! Derg!’de bundan öncek! görü"me-
m!z! Ocak 2014 sayımız !ç!n yapmı"tık ve 120 Yüz do#mak
üzereyd!. Önce 120 Yüz’ü okurlarımıza hatırlatalım mı?

GSL 120 — Tab!!. Bel!rtt!#!n!z g!b! 120 Yüz’ün !lk bölümü Ocak
2014’te yayımlandı. 25. mezun!yet yılımızın ardından devrece
aramızda yaptı#ımız görü"melerde yava" yava" "ek!llenen b!r
!"t!. Kend! devrem!ze kadar Mekteb!m!zden geçm!" her devre-
den b!r k!"!n!n hayatını aktarmaya çalı"tı#ımız v!deo belgesel
projes!. Sonrasında bu proje yanında yepyen! f!k!rler! ve !"ler!
get!rd!. Hep!m!z!n yuvası Galatasaray L!ses!’n!n de#erler!n! ta-
nıtmayı ve anmayı vefa borcu b!lmeye ve gerçekle"t!rd!#!m!z
her projeye bu ruhla yakla"maya çalı"tık. 120 Yüz ve etrafındak!
tüm d!#er !"ler!m!z sadece oda#ındak! k!"!lerle sınırlı kalmadı.
Anlatılan k!"!ler hem b!r dönem! hem de o dönem !ç!ndek! her
"ey! b!z!mle tanı"tırdı. Mekteb!m!z!n ve a#ırlıklı olarak Beyo#-
lu'nun tar!hsel, f!z!ksel özell!kler!ne de de#!nd!k. Tüm bunların
yanı sıra, bugüne kadar müdür, hoca, ö#renc! ve çavu"lardan
olu"an yakla"ık 2000’e yakın !s!mle s!zler! tanı"tırdık. Bu, sanı-
yoruz ülkem!zde bu kapsamda yapılmı" nad!r !"lerden b!r!.

SD — Bu kadar !s!mle görü"mek, onları ara"tırmak, hayatla-
rına dokunmak ve bunları aktarmak gerçekten zor olmalı.

B!raz yıllar !ç!nde b!z!mle pay-
la"tı#ınız bu projelerden de
bahseder m!s!n!z?
GSL 120 — 120 Yüz’ün çıkı"ın-
dan sonra cam!ada o kadar
olumlu ger! dönü"ler aldık k! h!-
kâyeler! sadece v!deolarla sınırla-
mamaya karar verd!k. 120
Yüz’den Ba"ka H!kayeler’de ta-
r!hte yer ed!nm!" Mektepl!ler!
ölüm yıl dönümler!nde kısaca
anarak tanıtmak ve hayatlarının özel yanlarını cam!amızla pay-
la"arak b!r GSL almana#ı yaratmayı hede$eyen görseller d!z!-
s!ne ba"ladık. %u ana kadar 72 “Ba"ka H!kaye” aktardık.

120 Yüz-Ardından, 2015 yılının n!san ayında ba"ladı#ımız
b!r projem!z. Cem!yet!n b!rkaç satırla vereb!ld!#! vefat duyuru-
larının arkasındak! hayatları, devre ya da sınıf arkada"larının
anıları !le zeng!nle"en görsellerle sundu#umuz b!r d!z!. Bu gör-
seller! el!m!zden geld!#!nce aramızdan ayrılan her Mektepl!n!n
“ardından” yapmaya çalı"ıyoruz. Bu ser!de "u ana kadar kayıp
g!den 39 hayata mercek tuttuk.

120 Yüz-Vakanüv!s !se bamba"ka b!r gerçekten yola çıktı.
Hep!m!z!n b!ld!#! g!b! Mekteb!m!z, Cumhur!yet!m!zden hatta
dünya üzer!ndek! b!rçok devletten daha ya"lı. Ve bunca yıl
!ç!nde Galatasaray L!sel!ler tar!hte b!rçok konuya damgasını
vurmu" ya da bu olayların !ç!nde yer almı". Bu n!yetle 10 Kasım
2015’te ba"layan bu görsel ara"tırma d!z!s!nde bugüne kadar ta-
r!h!n akı"ı !ç!nde yer bulmu" 32 olayda Mektepl!ler!n nasıl !lg!nç
b!r "ek!lde rol aldı#ını ö#rend!k.

SD — 120 Yüz markalı !"ler bunlarla sınırlı de#!l gal!ba? Sos-
yal medya hesaplarınızda her geçen gün farklı !"ler!n!zle kar-
"ıla"ıyoruz.

H

Mektebin Ya"ayan Belle#i:
120 Yüz ve Ötesi
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GSL 120 — “Sözümüz varsa varız... Sözümüzü özgürce söyle-
yeb!ld!"!m!z sürece var olmayı sürdürürüz... Sözümüz özümüz-
dür, !ç ses!m!zd!r ve her zaman özgür olmalıdır, yoksa susar
öz...” d!yerek ba#ladı"ımız 120 Yüz-Söz, Mekteb-! Sultan!’den
geçen farklı “yüz”ler!n bu kez “söz”ler!n! aktardı"ımız b!r d!z!.
Bugüne kadar 26 “söz” duyduk ve devam ed!yoruz. 120 Yüz-Ha-
ber!n Var Mı? !se cam!amızın !ç!nden k!#!lerle ba"lantılı bazen
gözden kaçan ama mutlaka hep!m!z!n duyması gereken öneml!
gel!#meler! ve güzel haberler! b!ze get!r!yor. $!md!l!k 33 konuda
cam!amızı haberdar ett!k ve y!ne devam ed!yoruz.

SD — 120 Yüz yaratıcıları olarak çok uzun soluklu !""r ve
GSTV "!ler"n"z vardı, onları da duymak "ster"z.
GSL 120 — Mektepl! $a!rler’de b!r buçuk sene boyunca Mekte-
b!m!z!n farklı devreler!nden yet!#en 18 #a!r!n #!!rler!, b!r
120'l!n!n ses!nde, y!ne b!r 120'l!n!n objekt!f!nden çıkan foto"-
ra%ar !le YouTube üzer!ndek! “GSL 120 Devres!” kanalımızda
bulu#tu. 2014 yılının Sevg!l!ler Günü’nde Özdem!r Asaf !le ba#-
ladı"ımız ser!m!z!, sonrak! yılın temmuz ayında Sal!h Ecer’!n
do"um gününde onun #!!rler!nden b!r kolaj !le noktaladık. $a-
!rler!m!zden b!r! !se o dönem 11. sınıf ö"renc!s! 149 devres!n-
den Enver Burtul karde#!m!zd!. Maalesef tüm de"erl!
#a!rler!m!ze ve har!kulade #!!rler!ne yer veremed!k. Ancak, de-
"erler!m!ze b!r vefa borcu olarak gördü"ümüz bu proje !le b!r
farkındalık yaratab!ld!ysek, ne mutlu 120’ye... 

B!r d!"er öneml! ve uzun !#!m!z !se GSTV’de yayımlanan
“120 !le Mekteb-! Sultan!” programıydı. 120 Yüz’ün !lk yayınla-
rından sonra kanal yönet!m!nden gelen tekl!%e kolları sıvadık.
B!r süred!r yayında olmayan programa yen!den can verd!k.
2014 yılı mart ayında ba#ladı"ımız “120 !le Mekteb-! Sultan!”
programı, tam 4 sezon ve 136 bölüm yayımlandı. Abla, a"abey
ve karde#ler!m!z!n Mektep anılarını, onların dönem!ndek! Ga-

latasaray L!ses!’n!, Beyo"lu ve Ortaköy’ü d!nled!"!m!z bölüm-
ler!n yanı sıra, Galatasaray L!ses! ö"renc!ler!n!n ba#arılarını,
sosyal sorumluluk ve kültür projeler!n!, Cem!yet’te düzenlenen
çe#!tl! paneller! de ekranlara ta#ımaya çalı#tık. Zaman zaman
cam!anın gündem!n! bölümler hâl!nde payla#tık. Örne"!n Fer-
han $ensoy ab!m!z!n yakın zamanda y!t!rd!"!m!z Ras!m Özte-
k!n ab!m!ze kavu"u devrett!"! tören! telev!zyonlarda sadece
programımızla der!nlemes!ne yansıtıldı. 30 yılı a#kın süred!r
Galatasaray L!ses! ö"renc!ler!n!n kend! organ!zasyonuyla ger-
çekle#en ve Türk!ye’n!n tek ücrets!z gençl!k fest!val! olan GSL
Kültür ve Sanat Fest!val! !lk kez bu program aracılı"ıyla telev!z-
yonlarda gen!# yer bulab!ld!. Benzer #ek!lde çok yakın zamanda
y!t!rd!"!m!z Türker Arslan ab!m!zle yaptı"ımız program, kay-
bından sonra b!zler !ç!n !nanılmaz de"erl! b!r haz!ne olarak
kaldı. Sözlü tar!h olarak adlandırılab!lecek b!r b!r!k!m!n ortaya
çıktı"ı bölümlerde okulumuzun esk! ö"renc!ler!nden müdürle-
r!ne, !darec! ve ö"retmenler!nden çavu#larına kadar 900’e yakın
!sm! tanımı# veya anmı# olduk. Kulüptek! yönet!m de"!#!kl!k-
ler!n!n sonucunda b!zler de bu proje !le !lg!l! olarak #!md!l!k
d!nlenmeye geçt!k.

SD — D"ler"z yen" yönet"mle bu !ahane program tekrar ek-
ranlara ger" döner ve ded"#"n"z g"b" mekteb"m"z"n sözlü ta-
r"h" b"r"kmeye devam eder.
GSL 120 — Belk! b!zler, belk! ba#ka devrelerden karde#ler!m!zle
devam etmes! hep!m!z!n ortak temenn!s!.

SD — Gal"ba 120 devres"n"n cam"amıza sundukları bu kadar
da de#"l.
GSL 120 — Evet, dahası var. Hep!m!z!n muhtemelen b!ld!"!,
hatta b!rço"umuzca “Sarı K!tap” olarak adlandırılan 100. Yıl k!-
tabında yer alan Mekteb-! Sultan! Mar#ı devrem!z!n koord!nas-

Pera Müzesi Yıldız Moran Sergisi (2014)  Soldan sa"a: Özge Kanat (120), Burak Sarıgöllü (120), Deniz Duraklı (120), Yako !gual (120)
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yonunda 100 yıl sonra !lk kez kayded!ld!. Yakla"ık 105 yıl önce
bestelenm!" mar"ın sözler! unutulmaz müdürümüz Tevf!k F!-
kret’e, bestes! !se 1910-1920 yılları arasında Mekteb!m!zde müz!k
ö#retmenl!#! yapan büyük müz!syen ve !ler!k! yıllarda $st!klal
Mar"ımızın 12 yarı"ma bestes!nden b!r!ne de !mzasını atacak
olan Zat! Bey, tam adıyla Mehmet Zat! Arca’ya a!tt!. GSL120 dev-
res! olarak, tar!h!n tozlu sayfaları arasında duran bu mar"ı gün
yüzüne çıkarıp, tozunu pasını alarak hep!m!zle bulu"turmak
amacıyla kolları sıvadık. Bener Akba" (GSL90-91) ab!m!z!n par-
t!syon transkr!ps!yonunu yaptı#ı mar"ı, Arın Alagün (GSL124)
aslına uygun "ek!lde 4 ses koral prozod! ve p!yano e"l!#! !ç!n dü-
zenled!. Seslend!r!lmeye hazır hâle geld!#!nde !se Candan Erçe-
t!n (GSL114) ablamız ve Haluk Polat (GSL121) Cep Sahne
stüdyolarını, mar"ı seslend!recek Mektepl! müz!syenlere açarak
büyük b!r özver! ve !çtenl!k örne#! gösterd!ler.Yako $gual'!n dev-
rem!z adına tüm koord!nasyonu üstlend!#! projede, 40’a yakın
devreye yayılmı" 18 profesyonel, yarı profesyonel ve amatör
Mektepl! müz!syen stüdyoda mar"ı seslend!rd!.Tanıtım v!deosu-
nun yayımlanmasının ardından mar", “120 !le Mekteb-! Sultan!”
programının jener!#!nde kullanılmaya ba"landı.

Oktay Aras (GSL87) ab!m!z!n “Galatasaray L!sel! Yazarlar”
c!ltler!nden yararlanarak seç!len ve aralarında devre arkada"la-
rımıza da a!t k!taplar bulunan 120 eser!, ula"ab!ld!#!m!z yazar-
larına da Mekteb!m!ze h!taben !mzalatarak l!sem!z!n
kütüphanes!ne GSL120 K!taplı#ı eksl!br!s! !le mühürlenm!" "e-
k!lde hed!ye ett!k. 

Devrem!z tarafından GSL Vaz!yet Planı ve Botan!k Tesp!t!
adıyla çıkarttı#ımız tüm ver!ler! okulumuzun ar"!v!ne arma#an
ett!k. Ayrıca özet b!lg!, har!ta ve görseller! !çeren panoların Orta
Kapı’dan g!r!"te sol duvara asılmasını sa#ladık. Bu sayede 2014
yılı !t!bar!yle Mekteb!m!z!n tüm b!nalarından lambalarına, çe"-
meler!nden havuzlarına ve her b!r a#acın türünden gövde çapına

kadar her ayrıntısı d!j!tal olarak kayıt altına alınmı" oldu.
Y!t!p g!tmes!n! !stemed!#!m!z ve d!j!tal ortamda ar"!vlenme-

s!n! arzu ett!#!m!z farklı ver! tabanlarının da ara"tırılması, top-
lanması, koord!nasyonu ve hazırlanmasına çalı"tık. Vecd! Türk
(GSL112-113) ab!m!z!n de de#erl! katkılarıyla pek ço#u okulu-
muzun ar"!vler!nde veya kütüphanes!nde b!le yer almayan GSL
Yıllıkları !le Galatasaray, Tambur ve Akadem! derg!ler!n!n er!"e-
b!ld!#!m!z kopyalarının taranarak, tambur.sultan!.com s!tes!
üzer!nden okunab!lmes!n! sa#ladık. 

Benzer b!r ver! tabanını, Sevg!l! Hocalarımız !ç!n olu"turduk,
1868’den bugüne kadar 1600’e yakın hocamızın !s!mler!n! hem
kayıt altına aldık hem de Ö#retmenler Günü’nde onlara güzel
b!r sürpr!z yaparak Ö#retmenler Odası’nın kapısına yerle"t!rd!-
#!m!z !k! panoda !s!mler!n! ve foto#ra%arını topladık. Aynı ver!
tabanını y!ne hocalar.sultan!.com üzer!nden er!"!me açtırdık.

SD — Heps! b!rb!r!nden de"erl! ve kıymetl! !#ler... Pek! sırada
yen! b!r #eyler var mı?
GSL 120 — Ver! tabanlarını ço#altmayı, bugünkü modern dün-
yada de#erler!m!z!n tozlu de&erler arasında y!t!p g!tmes!ne !z!n
vermemek adına, heps!n! d!j!tal ortamlarda cam!aya sunmaya
devam etmey! !st!yoruz. 'u anda üzer!nde çalı"makta oldu#u-
muz “Mektepl! Har!c!yec!ler” ve “Devlet $dares!ndek! Mektepl!-
ler” ba"lıklı ara"tırmalarımız sürüyor. GSL120 devres! olarak
Mekteb!m!ze gönülden h!zmet!m!z el!m!zden geld!#!nce devam
edecek. Çünkü 25. mezun!yet yılımız !ç!n uyarladı#ımız “Senden
Ö#rend!m” "arkısındak! sözümüzü h!ç unutmuyoruz: Sultan!’ye
daha çok borcumuz var.



Bugüne kadar 
yaptıkları

SULTAN! DERG! • HAZ!RAN 202176

Adnan Erden (GSL78)
Ali Fuat Diriker (GSL71)
Ali Dürüst (GSL106-107)
Ali Erenus (GSL119-121) ve 
Renan Bilek (GSL119)
Ali Sirmen (GSL91-92)
Ali Tanrıyar (GSL67-68)
Arın Alagün (GSL124)
Arma!an Tunaboylu (GSL114)
Asaf Sava" Akat (GSL94)
Atila Alpöge (GSL86)
Atıf Serdengeçti (GSL71)
Aydemir Akba" (GSL90-92)
Aylin Yazıcıo!lu (GSL118)
Ay"e Fidan Baturalp (GSL114)
Bener Akba" (GSL90-91)
Bülent Demirdurak (GSL106)
Can Kıraç (GSL78)
Cavit Altunay (GSL84)
Cenk Ergün (GSL125)
Da!han Celayir (GSL128)
Do!an Hasol (GSL88)
Duygu Sa!ıro!lu (GSL87)
Duygun Yarsuvat (GSL88-89)
Emin #güs (GSL108-109)
Enis Fosforo!lu (GSL99)
Ertu!rul Akbay (GSL90-92)
Fatih #"becer (GSL127)
Faruk Yarman (GSL105)
Feridun Dörtler (GSL86-87)
Fikri Sa!lar (GSL104-106)
Göksel Gündüz (GSL124)
Gülsün Güvenli (GSL113)
Gün Arun (GSL113)
Hakan Yılmaz (GSL113)
Hayrettin Kozak (GSL96) (!lk yayın)
Hilmi Etikan (GSL100-101)
Hülya U!ur Tanrıöver (GSL106)
#skender Çayla (GSL115-116)
#zzeddin Çalı"lar (GSL115-116)

Jilber Barutçiyan (GSL114)
Korhan Abay (GSL104)
Leman Yılmaz (GSL116)
Me$ure Platin (GSL107)
Mehmet Demirkol (GSL121-122)
Mehmet Helvacı (GSL112)
Murat Özyer (GSL117)
Murat Sa!man (GSL124)
Nami Ba"er (GSL101)
Nasuhi Sezgin (GSL99-101)
Nedim Gürsel (GSL102)
Nur Ger (GSL106)
Nurperi Toker Gazio!lu (GSL109)
O!uz #mregün (GSL80)
Oktay Aras (GSL87)
Oral Yılmaz (GSL88)
Orhan Karaveli (GSL81)
Orhun Ene (GSL118)
Özdem Sanberk (GSL90)
Ru"en Çakır (GSL112-114)
Saruhan Do!an (GSL118)
Selçuk Erdo!mu" (GSL119)
Selim Pamuk (GSL109)
Sina Kolo!lu (GSL108-109)
Süreyya Serdengeçti (GSL103-104)
%ebnem Ünal (GSL113)
Tarık Pabuççuo!lu (GSL102)
Tınaz Ekim A"ıcı (GSL128)
Timur Selçuk (GSL95)
Tulga Ozan (GSL127)
Turcan Bolayır (GSL88-90)
Turgay Karabulak (GSL107-110) 
Turgay %eren (GSL84)
Turgay Tuna (GSL102-104)
Türker Arslan (GSL94-96)
Ümit Kocasakal (GSL118)
Ümit Özdemir (GSL100-101)
Volkan Karsan (GSL109)
Yener #nce (GSL120)

120 ile Mekteb-i Sultani. Ki!iler

Mektepli "airler

• Galatasaraylılar Yurdu - Özel
• Ö!retmenler Günü - 2014
• Galatasaraylılar Yurdu Kermesi - Özel
• Galatasaraylılar Derne!i Seçimleri - 2015
• Galatasaray #lkö!retim Okulu
• Galatasaray Lisesi 100 Yıl Sonra Tekrar Çanakkale’de
• Sultani Piano Quartet
• Mektebin #lk Kızları
• GSL Münazara Kulübü Ö!rencileri
• Pilav - 2015
• Muhte"em Dedeo!lu’nu (GSL115-116) Anma programı - 

Marmara Depremi
• “Sözler Barı" Manço” Sergisi - Barı" Manço (GSL94-95)
• “Bir Usta Bir Dünya” Sergisi - Özdemir Asaf (GSL74)
• Da!han Baydur (GSL100) abimizin ve Sara Baydur’un 

prodüksiyonu, Cihan Sezer’in kayıt ve düzenlemesiyle; 
bestesi Ali Erenus’a (GSL119-121), sözleri Vural Günal 
(GSL87)’e ait “4. Yıldız Mar"ı”

• Özdemir Asaf ’ın Bir Baba Olarak Portresi
• Ö!retmenler Günü - 2015
• Galatasanat GSL149
• Müzik Odası Orkestrası
• Hurafeden Hakikate - Melih %abano!lu (GSL112) ve 
#zzeddin Çalı"lar (GSL115-116)

• Kavuk Ferhan %ensoy’dan (GSL102) Rasim Öztekin’e 
(GSL112) devroluyor

• Duygu Sa!ıro!lu’na (GSL87) onursal profesörlük
unvanının verilmesi ve Bitmeyen Yol

• Galatasaray Lisesi kökenli bir müzik olu"umu, Scop
• Pilav - 2016
• Sanremo Dünya Okullar Festivali birincisi 

Galatasaray Lisesi Orkestrası 
• PAM Liselerarası Tiyatro Bulu"ması'nda “Ölesiye” 

adlı oyunla en iyi dekor, en iyi kız oyuncu, en iyi erkek 
oyuncu ve en iyi oyun kategorilerinde aldıkları ödüllerle 
hepimizi sevince bo!an Galatasaray Lisesi Ha&a #çi 
Tiyatro Toplulu!u

• 30. GSL Kültür ve Sanat Festivali
• Türk Dı" Politikası’nın Ekseni ve Seçenekleri - 

Ali Faik Demir (GSL120)
• Sultani Piano Quartet - 18 Mart Konseri
• Tev'k Fikret’in 101. Ölüm Yıldönümü - 

Orhan Karaveli (GSL81)
• Galatasaray Senfonisi 
• 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni - GS #lkö!retim Okulu
• Ö!retmenler Günü - 2016
• Model Birle"mi" Milletler’de Galatasaray Lisesi
• Forum 2016 - GSL’nin 150. Yılı Nasıl Kutlanmalı?
• Mektebe Giri"lerinin 50. Yılında GSL105 Kızları
• Nazım Hikmet %iirleri Dinletisi - %ükrü Muno!lu (GSL108)
• Turgay Tuna (GSL102-104) ile Galatasaray Aslan Oyma!ı
• Galatasaray Aslan Oyma!ı #zcileri
• Yaramazof Karde"ler
• Tanıyanların Gözünden Nazım Hikmet - 

Hıfzı Topuz (GSL74) ve Orhan Karaveli (GSL81)
• Cenk Bulut’un (GSL117-118) E"li!inde Feyhaman 

Duran’ın (GSL40) “#ki Dünya Arasında” Sergisi 
• GSL Orkestrası ve Bener Akba" (GSL90-91)
• Pilav - 2017 

120 ile Mekteb-i Sultani. Etkinlikler

Ahmet Ha"im (GSL39)
Asaf Halet Çelebi (GSL58)
Cahit Sıtkı Tarancı (GSL63)
Çetin Altan (GSL78)
Enver Burtul (GSL149)
Feride Özmat (GSL109)
Güngör Tekçe (GSL92-94)
#zzet Yasar (GSL102)
Nazım Hikmet (GSL54)

Pelin Özer (GSL123)
Orhan Veli Kanık (GSL65)
Osman Serhat Erkekli (GSL106-108)
Özdemir Asaf (GSL74)
Salih Ecer (GSL105-107)
Rıza Tev'k Bölükba"ı (GSL20)
Tev'k Fikret (GSL20)
Tozan Alkan (GSL114)
Ziya Osman Saba (GSL63)
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Abdi !pekçi (GSL80)
Abidin Daver (GSL39)
Ahmet Hikmet Mü"üo#lu (GSL22)
Ahmet Muhtar (GSL27)
Ahmet Tarık Tekçe (GSL70-74)
Ahmet Yüksel Özemre (GSL86)
Ali !hsan Özgür (GSL105)
Ali Naci Karacan (GSL47)
Asaf Çiyiltepe (GSL85)
Avni Arba$ (GSL71)
Ayberk Çölok (GSL91-92)
Ayfer Aksan %erifsoy (GSL105)
Baha Gelenbevi (GSL58)
Barı$ Manço (GSL94-95)
Behçet Gücer (GSL41)
Bülent Tanör (GSL91)
Cahit Sıtkı Tarancı (GSL63)
Cevat Çobanlı (GSL20)
Co$kun Özarı (GSL85)
Çetin Emeç (GSL85)
Dani$ Tunalıgil (GSL65)
Ekrem Re$it Rey (GSL51)
Enis Akaygen (GSL33)
Ercüment Gürkut (GSL102)
Ercüment Ekrem Talu (GSL37)
Erol Günaydın (GSL85-88)
Faruk Geç (GSL82-83)
Faruk Suner (GSL101-104) (!lk yayın)
Faruk Yarman (GSL105)
Ferruhzat Turaç (GSL62)
Haldun Taner (GSL67)

Halit Fahri Ozansoy (GSL44-45)
Hasan Esat I$ık (GSL69)
!brahim Orhan (GSL44)
!sfendiyar Açıksöz (GSL80)
!smail Erez (GSL71)
Kaya Tuncer (GSL88)
Kemal Ahmet Aru (GSL64)
Kemal Tahir (GSL61)
Kerim Ökten (GSL124-125)
Mehmet Feza Evrensev (GSL30)
Metin And (GSL78)
Muhte$em Dedeo#lu (GSL115-116)
Muslih Peyko#lu (GSL56)
Naci Sadullah Dani$ (GSL64)
Nadir Nadi Abalıo#lu (GSL62)
Necdet Kent (GSL65)
Nurullah Berk (GSL56)
Otal Kayaalp (GSL86)
Orhan Tuncel (GSL92-94)
Ömer Lüt& Akad  (GSL71)
Selmi Andak (GSL72)
Semih Arge$o (GSL64)
Semih  Günver (GSL69)
%adi Yazgan (GSL62)
%evki Vanlı (GSL79)
%ükrü Tetik (GSL108)
Taha Carım (GSL68)
Turgay Vardar (GSL107-109)
Vildan A$ir Sava$ır (GSL56)
Yusuf Hikmet Bayur (GSL41)

120 Yüz - Ba!ka Hikayeler. Ki!iler

120 Yüz - Ba!ka Hikayeler. Etkinlikler

• 29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı
• 2 Aralık - Atatürk’ün Ziyareti
• 1868 - Mekteb-i Sultani’nin Duyurulu$u
• 7-8 Mart Gecesi - Mektepteki Büyük Yangın
• Mektepliler Çanakkale’de - GSL147
• Mektepteki !lk Gün - GSL152 ve GSL160
• 29 Ekim 1923 - Cumhuriyet’in !lanı
• Mektepte 1 Nisan

120 Yüz - Videolar

Re&k Fersan (GSL45)
Ahmet Esat Tomruk (GSL36)
Mihail Savof (GSL4)
Hasan Fehmi Yazıcı (GSL78)
Salih Ecer (GSL105-107)
Çanakkale %ehitlerimiz – Özel
Emin Bülend Serdaro#lu (GSL37)
Nermi Uygur (GSL76)
Sadun Boro (GSL80)

YouTube

“120Yüz”

Bölümleri

playlist

QR kodlarını telefonunuza 
okutarak listelenen tüm 
videolara ve görsellere 
ula!abilirsiniz.

Facebook -

120Yüz 

görselleri 

ana sayfası

(**)

YouTube -

“GSL120 

Devresi”

playlist’leri

ana sayfası (*)

(*) 120 ile Mekteb-i Sultani, Mektepli "airler, 

120’nin di#er i$leri (mar$, kitaplık, Çanakkale, $arkı)

(**) 120Yüz Ba$ka Hikayeler, Ardından, Vakanüvis, Söz,

Haberin Var Mı?

Sosyal Medya: Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube.
120yuz
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120 Yüz - Vakanüvis

Ali Pınar (GSL128)
Atilla Dorsay (GSL89)
Bülent Demirdurak (GSL106)
Ça!nam Erkmen (GSL114)
Daron Acemo!lu (GSL118)
Emre Arolat (GSL114)
Ender Enön (GSL94)
I"ıl Kasapo!lu (GSL106-107) ve
Okan Bayülgen (GSL115-116)
#lay Zehra $enay (GSL152)
#zzeddin Çalı"lar (GSL115-116)
Hıfzı Topuz (GSL74)

Kadri Gürsel (GSL112) 
Kardelen Nur Kaplıca (GSL150)
Koray Akten (GSL120)
Kuban Altınel (GSL110) ve 
Kerem Eksen (GSL127)
Kutlu! Ataman (GSL112) (!lk yayın)
Nadir Sönmez (GSL140)
Nazım Hikmet (GSL54)
Nedim Gürsel (GSL102)
Nur Gürkan (GSL120)
Seza Sinanlar Uslu (GSL124)
Tamer Taner (GSL120)

120 Yüz – Haberin Var Mı? Ki!iler Etkinlikler

• Salih Münir Yara" (GSL101-106), Ergican Acarba" 
(GSL105-106), Betül Güntürkün (GSL108) ve Ahmet 
Karada! (GSL117) ile GSL’de Atletizm Tarihi

• Bener Akba" (GSL90-91), Ender Enön (GSL94), 
Pervin Bilginer (GSL119) ve Yako #gual (GSL120) ile 
GSL Vista

• Galatasaray Lisesi Ha%a #çi Tiyatro Toplulu!u
• GSL 31. Kültür ve Sanat Festivali
• Galatasaraylılar Ortak Akıl Platformu
• GSL122 ve Olimpiyat Rehberi
• Galatasaray Lisesi Tiyatro Kulübü
• Mekteb-i Sultani Denizcileri

120 Yüz – Ardından

Acar Ba"kut (GSL87-90)
Arslan Baran (GSL88)
Ate" Atamer (GSL85)
Atıf Serdengeçti (GSL71)
Aydemir Balkan (GSL76)
Ayka Sunkar (GSL80)
Çetin Altan (GSL78)
Çetin #pekkaya (GSL90-92)
Do!an Somtürk (GSL88)
Do!an Yılmazipek (GSL81-82)
Erkan Ayral (GSL92)
Erol Kayalıo!lu (GSL78)
Erol Kulaksızo!lu (GSL89)
Esat Erden (GSL96-97)
Haldun Guleman (GSL71)
Haluk Er"en (GSL105)
Haluk Sanver (GSL98)
#brahim Be"lio!lu (GSL120-123)
#brahim Paçal (GSL106-108)
#lker Artaman (GSL121)

Kadri Yıldız (GSL96)
Kaya #nal (GSL90)
Kaya Kotan (GSL86)
Kemal Asya (GSL102-105)
Kerim Uzuner (GSL80)
Muammer Velidedeo!lu (GSL87)
Mustafa Varuy (GSL112-113)
Orhan Sofuo!lu (GSL85)
Özcan Davaz (GSL90)
Ru"en Ayhan Macarlıo!lu (GSL89)
Sadun Boro (GSL80)
Serdar Parman (GSL107-108)
Serim Ayomak (GSL110)
Tahsin Berküren (GSL80) (!lk yayın)
Tahsin Yücel (GSL85)
Tolga Akfırat (GSL119)
U!ur Bengisu (GSL82)
Ünal Tunçel (GSL90)
Yi!it Okur (GSL86)

120 Yüz – Söz 

Asaf Halet Çelebi (GSL58)
Aydın Köksal (GSL92)
Barı" Manço (GSL94-95)
Bora Ayano!lu (GSL96-97)
Bülent Tanör (GSL91)
Cahit Sıtkı Tarancı (GSL63)
Çetin Altan (GSL78)
Erdo!an Teziç (GSL87)
Ferhan $ensoy (GSL102)
Haldun Taner (GSL67)
Hıfzı Topuz (GSL74)
#lhan Usmanba" (GSL72)
Kadri Gürsel (GSL112) (!lk yayın)

Kemal Tahir (GSL61)
Nazım Hikmet (GSL54)
Nedim Gürsel (GSL102)
Niyazi Öktem (GSL96)
Nejad Devrim (GSL74)
Nermi Uygur (GSL76)
Mümtaz Soysal (GSL81)
Orhan Veli Kanık (GSL65)
Özdemir Asaf (GSL74)
Sedat Simavi (GSL44)
Umur Talu (GSL107)
Yi!it Okur (GSL86)

• 1 Ocak – “Küçük Galatasaraylı” Yılba"ı sayısı
• 9 Ocak – Galatasaray #lkokulu Kooperati&’nin Kurulu"u 

(1951)
• 17 Ocak - #lk Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi (1909)
• 10 $ubat – Yakılan Yorgun Sava"çı’nın televizyonda 

ilk kez gösterimi (1993)
• 24 $ubat – #stanbul Amblemi’nin Seçimi
• 28 $ubat – Türkiye’de #zcili!in Kurulu"u
• 12 Mart – Türkiye Basketbol Ligleri Sayı Rekoru (1988)
• 14 Mart – Münir Özkul’dan Ferhan $ensoy'a 

kavu!un devri (1989)
• 22 Mart – Türkiye'nin Katıldı!ı #lk Eurovision 
$arkı Yarı"ması Finali (1975)

• 14 Nisan – Galatasaray Lisesi’nin Kurulu" Tezkeresi
• 5 Nisan – Barı" Manço’nun #lk Konseri (1959)
• 6 Nisan – Galatasaray Lisesi’nde #lk Kültür $enli!i (1974)
• 14 Nisan – Galatasaray Üniversitesi’nin Kurulu" #mzası (1992)
• 19 Nisan – “A"k-ı Memnu”nun TRT’de #lk Yayını (1975)
• 23 Nisan – Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılı"ı
• 26 Nisan – Milliyet Liselerarası Müzik Yarı"ması 1986 Finali
• 29 Nisan – Ö!renci Hareketleri ve Turan Emeksiz’in Cenazesi
• 14 Mayıs – Demokrat Parti’nin Seçim Zaferi
• 1 Haziran – Gezi Olayları
• 15 Haziran – Kısmet’in Dünya Seyahatinden Dönü"ü
• 17 Haziran – “Berlin Panteri”nin Do!u"u
• 24 Temmuz – Lozan Antla"ması'nın #mzalanması
• 6 Ekim 1923 – #lk Milli Futbol Maçımız
• 29 Ekim 1933 – Cumhuriyetin Onuncu Yılı ve Mar"ı
• 10 Kasım – Atatürk'ün Ölümü (!lk yayın)
• 15 Kasım – ODTÜ'nün kurulu"u (1956)
• 25 Kasım – Galatasaray Spor Kulübü’nün #lk Resmi Maçı (1906)
• 26 Kasım – Kore/Kunuri Muharebesi 

(Galatasaray Lisesi Ö!rencilerinin Kanlarıyla Boyayarak 
Kore’ye Gönderdikleri Bayrak)

• 6 Aralık – “Barı" Manço #le 7'den 77'ye”
programının son yayını (1998)

• 20 Aralık – Ali Sami Yen Stadyumu’nun Açılı"ı (1964)
• 25 Aralık – Ferhangi $eyler’in 2000. gösterisi

Mektebin Ya"ayan Belle#i: 120 Yüz ve Ötesi
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KAYBETT !KLER !M !Z
01.03.2021 – 17.05.2021

Engin Büyükarman : 1964 yılı mezunu   
Ya!ar "lksava! : 101. Dönem       

Rasim Mükerrer Öztekin : 112/113 Dönemi       
Mustafa Zeki Çinel : 1953 mezunu          

Mehmet Turan : 127. Dönem   
Rıfat Karagedik : 112. Dönem    

Erdal Yolageldili : 1952 yılı mezunu
Hüsameddin Gökay : 1945 yılı mezun    

Fazıl Göknar : 1951 yılı mezunu
Emin Ya#lı : 1946 yılı mezunu     

Ahmet Özden Baltacı : 1955 yılı mezunu              
Yılmaz Korap : 110. Dönem        

Aral Akat : 94. Dönem  
Oktay Berk Türker : 128. Dönem             

"lhan Gönen : 1948 yılı mezunu                
Necmi Dayday : 1963 yılı mezunu            

Ahmet Atalık : 123. Dönem        
Abdülkadir Günyaz : 87. Dönem              

Mahir Vagan : 100. Dönem        
Mehmet Onultan : 128. Dönem

Türker Arslan : 1964 yılı mezunu
Edip Dikencik : 1951 yılı mezunu         

SULTAN! DERG! • HAZ!RAN 2021
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!"m, arkada!ım... B"rçok ç"#"n 50 yıla sı$dıramayaca$ı kadar
sevg", saygı ve e$lence dolu 20 yıl. Gezd"k tozduk, güldük ve
aynı zamanda büyüdük, olgunla!tık. Ke!ke ve p"!manlıklar

h"ç yok ne !anslıyım k"... Erken g"tt"n d"yemem, ke!ke daha fazlası
olsaydı d"yemem, saygısızlık ve !ımarıklık gel"r bana... 

Hayatın hed"yes"ne sonsuz te!ekkürler sadece... Yarın "se...
Zaten yarın yok, sadece !"md" var ve her anı y"ne sen"nle dolu...

Rah!an Atalık

Altın Çocuk, 38 senel"k yolculu$umuzda "lk defa b"zler" üzdün.
Sen" u$urlarken hep"m"z"n a$zında aynı cümle vardı: H"ç k"msey"
kırmadı, b"r kere ses"n"n yükseld"$"n" duymadık, ne b"r tartı!ma ne
de kavga... Son sene mücadelen b"le kal"tel" "d"; ne b"r !"kâyet, ne b"r
serzen"!, hep takd"rle tak"p ett"k. Sen"nle sohbet" özleyece$"m Altın
Çocuk, tavs"yeler"n" özleyece$"m. Eks"kl"$"n hep h"ssed"lecek. %na-
nılmaz b"r dosttun, her konuda yardımcı olur, b"lg"n", tecrüben"
payla!ır, yardım "ç"n eks"k oldu$unu dü!ündü$ün noktaları ara!tı-
rır dönerd"n. Galatasaray pe!"nde 24 saatl"k Madr"d maceramız ha-
yatım boyunca ben"mle canlı ya!ayacak, "y" k" o yorucu, ama b"r o
kadar da güzel anları ya!amı!ız. Ke!ke daha çok anı b"r"kt"reb"lsey-
d"k Ahmet... Sen"nle beraber çocuklu$umuzun b"r parçası g"tt".
Ama bu b"r veda de$"l, sadece ara ver"yoruz, daha fazla özlemek
"ç"n. Hep b"z"mle olacaksın. Sen" çok sev"yoruz canım karde!"m...

Utku Aksoy (123)

Sen"n arkandan “mekânın cennet olsun” demeyece$"m Karde-
!"m! Çünkü sen her g"tt"$"n yer" cennete çev"ren b"r adamdın. 

Huzur "ç"nde uyu...
Sem"h Analı (123)

123 devres" F sınıfında bulu!tu$umuz, altın ça$ımızın altın ço-
cu$u sevg"l" Ahmet… Her zaman düzenl", d"s"pl"nl", uyumlu, ba-
!arılı, sam"m", güven"l"r, beyefend" ve dost canlısı karde!"m"z...
Aramızdan çok erken b"r vak"tte, ama sadece f"z"ken ayrıldı$ın 23
N"san günü, kend"m"z" sens"z hep eks"k h"ssedece$"m"z çocuklu-
$umuza acı b"r gönderme oldu. Belk" de çocuklu$umuzun altın
çocu$unu her 23 N"san’da sevg"yle, mutlu çocukluk hatıralarıyla
anmamız "ç"n b"r "!aret, k"m b"l"r... 

Sevenler "ç"n ayrılık, veda yoktur... Sen hep b"z"mle ya!aya-
caksın as"l karde!"m...

Ebru Kolusayın Zeren  (123)

Ahmet hayatımda tanıdı$ım en efend", en sak"n "nsanlardan b"-
r"yd". B"r kere b"le b"r k"!"yle tartı!tı$ını görmed"m. Kar!ısındak"
"nsana her zaman sonsuz güven veren b"r k"!"l"$e sah"pt". Okul
sonrasındak" sınıf bulu!malarımızda b"r araya geld"$"m"zde de
h"ç de$"!med"$"n" gördüm. B"rkaç sene öncek" b"r kar!ıla!ma-
mızda bana seyahat tutkusundan bahsetm"!t". G"tt"$" ülkelerden
konu!mu!tuk uzun uzun. &u anda em"n"m en güzel seyahat"nde-
s"n sevg"l" Ahmet. I!ıklar "ç"nde uyu karde!"m...

Derya Aydıner Saygın  (123)

Hazırlık sınıfı boyunca farklı sını'arda ama tene(üslerde ve ser-
v"ste ho! anılar b"r"kt"rerek güzel b"r karde!l"k temel" olu!turdu-
$umuza "nandı$ım Ahmet’" dü!ününce, gözümün önünde gülen
yüzü, sam"m"yet", dürüstlü$ü ve tertem"z kalb" "le kusursuz b"r
dost canlanıyor. Sen bu dünyada ı!ık saçıyordun, bundan sonra
da yolun ı!ık olsun karde!"m. 

Tuba Toprak Tunçel (123)

Ahmet Atalık (123)

ANISINA
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zücü b!r süreçten geç!yoruz. Her gün açıklanan
ve artık kanıksadı"ımız sayılar b!zden sevd!kle-
r!m!z! alıyor. 4 Mayıs 2021 günü, Cov!d nede-

n!yle, Türker Arslan a"abey!m!z! kaybett!k. 1962
dönem!n!n en renkl!, en sev!len k!#!ler!nden olan Türker
a"abey gerçek b!r Galatasaray sevdalısıydı. Ço"unuzun
b!ld!"! g!b!,  sporcu, yönet!c!, de"erl! b!r hukukçu olma-
nın yanı sıra ya#amının öneml! b!r bölümünü Galatasa-
ray’a adamı#tı.

Türker Arslan, Galatasaray Toplulu"u
$#b!rl!"! Kurulunun kurulu#unda çok
öneml! b!r öncülük yaptı. Prof. Dr. Yıldız-
han Yayla ve Erdo"an Karakoyunlu’dan
sonra bu göreve seç!len Türker Arslan, 1
Haz!ran 1996 – 13 Haz!ran 2015 tar!hler!
arasında tüm Galatasaray kurum ve kuru-
lu#ları arasında !let!#!m! sa"lamak, !# b!r-
l!"!n! gel!#t!rmek amacıyla çok de"erl!
çalı#malar gerçekle#t!rd!. Ya#amı boyunca,
Galatasaray’ın b!rçok kurumunda seç!le-
rek sorumluluk üstlend!. Ba#ta M!ll!
Ol!mp!yat Kom!tes! ve TFF Tahk!m Ku-
rulu olmak üzere, Türk sporunun öneml!
kurumlarında uzun yıllar ba#arıyla görev
yaptı.

B!z!m dönem (115) Türker a"abey! !lk
önce Grand Cour’da pazar sabahı yaptık-
ları maçlarla tanıdı.

Ço"umuz erken yapılan kahvaltıdan sonra tekrar döndü"ü
pazar uykusundan Türker a"abey!n ses! !le uyanmı#tır.

B!rl!kte oynadı"ımız futbol maçları, daha sonrasında Sur!ye Pa-
sajı’ndak! cem!yet lokal!nde yapılan muhabbetlere dönü#tü.

Farfara a"abey!m!z!n lakabını da ö"rend!k ve güzel b!r a"abey-
karde# !l!#k!s!n! onun o ne#el!, ho#görülü, sevecen k!#!l!"!yle sür-
dürdük.

B!z!m dönemler!n, Galatasaray ya#amında çok etk!s! olan yıl-
lardı. Kayıhan Uraz a"abey Galatasaraylılar Derne"! ba#kanıydı. Su-
r!ye Pasajı’nda bulunan lokal!m!zde ha%anın bell! günler!nde
toplanılıyor ve Galatasaraylıların b!r araya gelmes! !ç!n kısıtlı ola-

naklarla çaba göster!l!yordu. B!zler, Kayıhan a"abey!, Türker a"a-
bey!, $sma!l Bürüngüz, Hayrett!n Kozak, Hamd! Barı#tıran, Sela-
hatt!n Saraço"lu a"abeyler! orada tanıdık. Galatasaray sevg!ler!ne
hayran olduk. Onların aracılı"ıyla Kalamı#’a g!tt!k ve oradak! Ga-
latasaraylılarla b!r araya geld!k. Ne kadar büyük b!r a!len!n parçası
oldu"umuzu onların sayes!nde ö"rend!k. Levent’tek! yen! b!namız
açıldı"ında Kayıhan Uraz, Nejat Hürba#, Celalett!n Som a"abeyle-
r!n özver!l! çalı#malarına tanık olduk. Türker a"abeyle aynı yöne-
t!mde en genç üye olarak görev yaptım. B!ze ver!len sorumlulu"un

ne anlama geld!"!n! onlarla b!rl!kte oldu-
"um yönet!mde çok !y! anladım. Türker
a"abey!n Levent b!nasının Galatasaray’a
kazandırılmasında eme"! çoktur. Ancak,
bana göre en öneml! olan, !sm!n! saydı"ım
a"abeyler!m!z!n b!z!m devreler!, kend!ler!
g!b! Galatasaray sevdalısı yapmı# olmala-
rıdır ve Galatasaray’a b!nadan daha
öneml! b!r #ey, Galatasaray öncel!kl! genç-
ler kazandırmı#lardır. Özell!kle 113 ve 115
dönemler! üzer!nde etk!ler! çok olmu#tur.
Hayatta olanları saygı ve sevg!yle, aramız-
dan ayrılanları rahmetle anıyorum.

Ço"unuzun yakından b!ld!"! g!b!, Tür-
ker a"abey Galatasaray Toplulu"u $#b!rl!"!
Kurulundan ayrılırken yer!ne ben! önerd!.
Ben! çocuk denecek ya#larımdan ber! ta-
nıyan a"abey!m!n bana uygun gördü"ü bu
onuru ömrümün sonuna kadar unuta-
mam. Seç!ld!"!mden sonrak! her a#amada
bana destek oldu. Her öneml! konuyu b!r-

l!kte de"erlend!rd!k. Her toplantıya katılarak kuruma olan !nancını
gösterd!. Galatasaray’ın sıkıntılı günler!nde, çözülmes! gereken so-
runlarında gözler hep onu arayacak. En son 16 &ubat 2021 günü
okulda gerçekle#t!rd!"!m!z ola"anüstü toplantıya karlı, çok so"uk
b!r havada katılmı#tı. $nsanların dı#arı çıkmaktan çek!nd!"! b!r
günde Köksal Bayraktar a"abey !le gelmeler! hâlâ gözler!m!n
önünde. Galatasaray’ın her konusunu tak!p ederd!. Uzla#tırıcı, akla
ve hukuka dayalı k!#!l!"! b!rçok sorunlu konunun çözümlenme-
s!nde etk!l! olmu#tur.   

Büyük Galatasaraylı Türker Arslan a"abey!m! saygıyla, sevg!yle
anıyorum. Allah rahmet eyles!n. Mekânı cennet olsun. Ba#ta de"erl!
e#! ve sevg!l! çocukları olmak üzere tüm a!les!ne, sevenler!ne ba#-
sa"lı"ı ve sabırlar d!l!yorum.

!skender Çayla (115)

ANISINA
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ANISINA

rof. Dr. Hüsamett!n Ker!m Gökay, 31 Mart 2021
tar!h!nde doksan be" ya"ında vefat ett!. Galatasa-
ray L!ses! 1945 yılı mezunu, Galatasaray Spor Ku-

lübü (s!c!l no 4014) ve Galatasaray D!van Kurulu
üyes!yd!. Ülkem!zde modern bey!n cerrah!s!n!n kurucu-
larından b!r!yd!. 

Esk!"eh!rl! b!r a!len!n o#luydu. Büyük a#abey!, $stanbul Val!l!#!,
$stanbul Beled!ye Ba"kanlı#ı ve Sa#lık Bakanlı#ı görevler!nde bulun-
mu" Prof. Dr. Fahrett!n Ker!m Gökay’dı. Me"hur nörops!k!yatr! uz-
manı olan Fahrett!n Ker!m Bey, Bakırköy Emraz-ı Akl!yye ve
Asab!yye Hastanes!’nde çok uzun yıllar h!zmet verm!"t!. 

Hüsamett!n Hoca, 1945 yılında Galatasaray L!ses!’nden !%!harla
mezun olmu"tu. A#abey!n!n yönlend!rmes!yle, $stanbul Tıp Fakül-
tes!’ne yazılmı", b!r yıl kadar okuduktan sonra Amer!ka B!rle"!k
Devletler!’ne g!tm!"t!. Orada Ind!ana Ün!vers!tes!’nde tıp ö#ren!m!n!
sürdürmü", 1951 yılında mezun olmu"tu. Y!ne Ind!anapol!s’te b!r
yıl genel cerrah! sonrası bey!n cerrah!s! !ht!sasına ba"lamı", !ht!sa-
sının !k! yılını Ch!cago’da bey!n cerrah!s!n!n seçk!n s!ması Dr. Paul
Bucy’n!n kl!n!#!nde geç!rm!"t!. Ind!ana Ün!vers!tes!’nde !ht!sasını
1955 yılında tamamlayıp Amer!can Board of Neurosurgery !mt!-
hanlarını verm!" ve Board Cert!f!ed (BC) neurosurgeon olmu"tu.
Yurdumuzun da !lk bey!n cerrahlarındandı.

Önce Haydarpa"a Numune Hastanes!’nde, sonra askerl!k h!z-
met! !ç!n Kasımpa"a Den!z Hastanes!’nde uzman, daha sonra da
Cerrahpa"a’da Cerrah! Kl!n!#!’nde ba"as!stan olarak çalı"mı"tır. On
yıl süreyle, Bakırköy Ruh ve S!n!r Hastanes!’n!n Bey!n Cerrah! kl!n!k
"e&!#!n! yapmı"tır. Hocamızın Bakırköy’de çok ver!ml! b!r meslek!
dönem! olmu", stereotakt!k cerrah! dâh!l yurdumuzda, özell!kle $s-
tanbul’da, modern bey!n cerrah!s!n!n kurulmasına öncülük etm!"t!r.
Bu dönemde doçent olan Hoca, 1968 yılında Çapa’da $stanbul Tıp
Fakültes! Nöro"!rürj! Kl!n!#!’n!n kadrosuna katılmı" ve 1969 yılında
profesör olmu"tur. Çapa’da, Genel Cerrah! Kl!n!#!’nden ayrılarak
müstak!l olarak kurulan Nöro"!rürj! Kl!n!#! o yıllarda ö#ret!m üye-
ler! Prof. Dr. Bülent Tarcan, Doç. Dr. Umur Kaya ve Op. Dr. Beyhan
Özden’den olu"uyordu. Bu kadro, Prof. Dr. Hüsamett!n Gökay !le
daha da güçlenerek Çapa Bey!n Cerrah!s!’n! günümüze ula"tırmı"tır.
Bu dönemde Hoca, b!r sürel!#!ne New Orleans, Lou!s!ana’da Tulane
Ün!vers!tes! Nöro"!rürj! Kl!n!#!’n!n de b!r dönem ö#ret!m üyes! ol-
mu"tur. Hüsamett!n Hoca, 1993 yılında $stanbul Tıp Fakültes!’nden
emekl! oldu. B!rçok bey!n cerrahı yet!"t!rm!"t!, bunların arasında !k!
Galatasaray L!ses! mezunu, Dr. Na!l $zg! ve Dr. Tufan H!çdönmez
bulunmaktadır. Bu satırların yazarı, 1987 ba"ında Çapa’da bey!n cer-
rah!s! !ht!sasına ba"ladı#ında, Prof. Dr. Hüsamett!n Gökay’ın ö#ren-

c!s! olma, yanlarında yet!"me ve 1993 yılında !ht!sasını tamamlama
"ansını buldu. 

Bu ves!leyle, s!z Galatasaraylılara Hocamız !le !lg!l! hatırladı#ım
kadarıyla b!rkaç anı nakletmek !st!yorum;

Çapa Ac!l Cerrah!’de rotasyondayım. 1990 yılı. B!r gün, aman
Hüsamett!n Hoca sen! ça#ırıyor, ded!ler. Korktum. Neden ça#ırıyor
acaba? B!r ko"uda Nöroloj!k B!l!mler B!nası’na g!tt!m. Hoca amel!-
yatta, ded!ler, dokuzuncu kata çıktım ko"arak, !çer! gel, ded!ler, g!-
y!nd!m, g!rd!m. Hoca, amel!yattaydı. B!r bel fıtı#ı amel!yatı
yapıyordu. Tufan, gel o#lum, ded!. G!tt!m yanına, b!r yüksekl!#e çık-
tım. Göstererek, bak o#lum, Fransızların le l!gament jaune ded!kler!
me"hur l!gamentum &avum bu, ded!. Ben de, sa#olun Hocam, çok
te"ekkür eder!m, ded!m ve çıktım. B!z aslında l!gamentum &a-
vum’un cemaz!yyül evvel!n! görmü" ve amel!yat ed!yoruz, ama ho-
calık !"te, Allah rahmet eyles!n, k!m b!l!r ne geld! aklına, neler
dü"ündü. Bütün as!stanlarıma yıllardır anlatırım, Hocamızı tanıma-
ları ve anmamız !ç!n b!r ves!le sayarım.

Çapa’da çar"amba günler! vaka toplantısı olurdu. B!r gün, h!d-
rosefal! ve "ant amel!yatlarından bah!s açılmı"ken, Hüsamett!n Hoca
ded! k!; B!z Ind!anapol!s’te "ant (shunt) takarken en çok ürologlar
sev!n!rd!. Herkes b!rb!r!ne bakakaldı, en kıdeml! hocalarımız dâh!l,
Neden Hocam? ded!k. Hüsamett!n Hoca, çünkü nefrektom! yapar-

P

Prof. Dr. Hüsamettin Kerim Gökay, !stanbul Tıp Fakültesi Nöro"irürji Klini#i’nde

uzman yeti"tirdi#i bir gurup ö#rencisiyle. Soldan sa#a: Dr. Tufan Hiçdönmez, 

Dr. Turgay Bilge, Hüsamettin Hoca ve Dr. Kemal Hamamcıo#lu.

Prof. Dr. Hüsamettin Kerim Gökay
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evg!l! Necm!y! yazmak ben!m !ç!n hem çok zor, çünkü çok
üzgünüm ve artık onun olmadı"ını b!l!yorum, ama anlatmak
da b!r o kadar kolay, çünkü sevg!l! Necm! hem sınıf arkada-

#ım hem meslekta#ım hem de aynı yıl AFS’l! olarak Amer!ka’ya g!t-
t!"!m AFS’l! kader arkada#ım oldu.

1963 yılında fen sınıfında Necm!’yle aynı sını$aydık. Necm! dünyaya f!z!kç!
olarak do"mu#tu. Bu !#! yapmayı çok !sted!. Amacına da ula#tı. Çok !y! b!r f!z!kç!
oldu. Hep f!z!kç! kaldı. F!z!kç! ya#adı. F!z!kç!l!"! !le gurur duydu. F!z!kç!l!"! !le ta-
nındı ve hep takd!r gördü. Ben de f!z!k okudum. ODTÜ’den sonra f!z!kle yolumu
ayırdım; yüksek l!sansıma ve doktorama !#letmec! olarak devam ett!m.

Galatasaray’da son sınıf Necm!’den “kuantum mekan!k” ve “entegral” d!nle-
yerek geçt!. Kuantum mekan!"! ün!vers!te f!z!k bölümünde son sını$a okunur.
Necm! daha Galatasaray’dayken ün!vers!te kütüphaneler!nden aldı"ı “kuantum”
k!taplarını sınıfa get!r!p b!ze kuantum üzer!ne nutuklar atardı. F!z!"!n matema-
t!"!nde “entegral” hesapları çok öneml!d!r. Bu ves!leyle Necm! b!z! entegral !le de
tanı#tırmı#tı. Sonra da adı “Entegral Necm!” kaldı. Okul sonrası her kar#ıla#tı"ı-
mızda Necm!’den nükleer santrallar konusunda d!nled!kler!m k!taplara sı"maz.
Necm!, B!rle#m!# M!lletler’de “nükleer santrallar” konusunda uzun yıllar ba#arılı
b!r kar!yer yaptı. %#!ne çok katkı sa"ladı ve çok takd!r gördü. Türk!ye’y! çok ba#a-
rıyla tems!l ett!. B!rle#m!# M!lletler’de çalı#tı"ı bölüm Nobel aldı. Hep beraber
gurur duyduk Necm!’n!n ba#arılarından.

1961 yılında Galatasaray’da AFS bursu kazanan üç ö"renc!yd!k. B!r! de
Necm!’yd!. B!rl!kte Amer!ka’ya g!tt!k. Orada da Türk!ye’y! ba#arıyla tems!l ett!.

Galatasaray’da son sını$a o Fransızca kütüphanes! sorumlusu, ben okuma
odası sorumlusuydum. Son sını&arın gece yarısına kadar kütüphanede çalı#ma
!z!nler! vardı. Saat on !k!de kütüphaneler!m!z! kapatıp yatakhaneye çıkardık.
Fransızca kütüphanes! pencereler!nden yakın kom#u evler ve o evler!n güzel kız-
ları görünürdü. Necm!’den sık sık aldı"ım yanlı# tüyolarla Fransızca kütüphane-
s!nde yarı bel!m!ze kadar sarkıp dü#mey! göze alıp sonra Necm!’ye “Yanlı#
görüyorsun, o gördü"ün kız de"!l kızın babası.” ded!"!m çok olmu#tur. O görmek
!sted!"!n! görürdü. 

%k!m!z de o senelerde vücut gel!#t!rme sporuna me$unduk, hem Amer!ka’da
hem Galatasaray’da a"ırlık çalı#ır pazı çevreler!m!z! ölçüp kar#ıla#tırırdık.

Necm! çok !y! b!r !nsan ve !y! b!r dosttu. Onu h!ç kızgın ya da kötü b!r söz söy-
lerken k!mse görmed!. Tanıyanı ve seven! çoktu.

Necm! severek hatta kız kaçırarak evlend!. Karısını çok sevd!. '!md! nurlar
!ç!nde o"lu ve e#!yle bulu#tu. Ba#ta sevg!l! kızı Gaye’ye ve cam!amıza ba#sa"lı"ı
d!l!yorum. 14. sını$ak! özled!"!m!z tüm dostlara selam olsun sevg!l! Necm!.

Ceng!z Nayır (95)

lardı (yan! böbre"! çıkartırlardı) ded!. Herkes
#a#ırdı. Neden! #u; me"erse o dönemde bey!nde
b!r!ken fazla suyu b!r #ant alet! !le mesaneye ak-
tarmak, yan! ventr!külo-üreteral #ant,  !ç!n
!drar yolu kullanılıyor ve o tarafın böbre"! feda
ed!l!yormu#. Oysak! bugün karın bo#lu"una
ver!yoruz ve herhang! b!r organı feda etm!yo-
ruz. 'ant alternat!&er! arasında klas!k b!lg! ola-
rak hep anılır, anlatılır ama böbrek feda
ed!ld!"!n! h!ç aklımıza get!rmem!#!z. %y! k!
bugün öyle yapılmıyor.  

Çapa’da son yıl as!stanıyım. B!r gün Dr.
Orhan Barlas ça"ırdı. Hüsamett!n Hoca’nın
Amer!ka’dak! hocası Dr. Bucy anısına Surg!cal
Neurology derg!s! özel b!r sayı hazırlıyormu#.
Ö"renc!s! oldu"u !ç!n Hüsamett!n Hoca’dan da
b!r makale !st!yorlarmı#. Hemen !#e koyulduk,
o dönemde kl!n!"!m!zde gördü"ümüz !lg!nç b!r
konuyu Hocamızla b!rl!kte kaleme aldık. Bu
yazı 1993 yılında Gökay H, Barlas O, Hepgül
KT, H!çdönmez T. Tethered cord !n the adult m!-
m!ck!ng the lumbar d!sc syndrome: report of two
cases. Surg Neurol; 1993;39:440-42 olarak ya-
yımlandı. Hocamızın hocasının anısına dâh!l
olmak, Hocamız !le adımızın geçmes! akade-
m!k olarak ta#ıdı"ım büyük b!r gurur oldu.

Prof. Dr. Tufan H!çdönmez (111)
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sonbahar ba!ı…
Nasıl b"r ya#mur

ya#ıyor, anlatamam. Rumel" H"sarı
$skeles"’n"n tam kar!ısındak" C"-
hang"r yoku!undan da d"k yoku!un
“deve ba#ırtan” konumundayız…
Fen Otobüsü ded"#"m"z, rahmetl"
peder"n Strapentel" Cad"llac’ında,
k" dokuz k"!" normalde alırdı, "!te
yuvarlak o kadar, arkada!, tıkı! tı-
kı!ız… Mecburen durdum. El fre-
n"n" çekt"m. Çocuklar “N’oluyor,
ya?” d"ye homurdanıverd"ler…
“Last"k patladı!” ded"m. “Yapma
ya!” d"yen oldu, arkamdak" “kala-
balık” "ç"nden, “N’apaca#ız, !"md"?”
d"yen oldu… “N’olacak, last"#", de-
#"!t"rece#"z!” ded"m. 

Kapıyı açıp dı!arıya burnunu uzatan,
b"r defa, b"sm"llah, b"r kova su y"yecek va-
z"yette…

%eytanın "!" yok, kaldırımın d"b"ndek"
arka sa# last"k patlamı!. O last"k, hele o ha-
vada, her !ey tıkır tıkır yolunda g"tse b"le
nasıl de#"!ecek (!)? Yan", aman Allah, öyle
b"r vaz"yettey"z!..

Sevg"l" Necm" "le o gece gerde#e g"recek
gel"n e!" nur topu kadar güzeller güzel"
Ayselc"#", tam da oralarda tuttukları, mü-
tevazı evler"nden almaya gelm"!"z… On-
lara, dü#ün hed"yes" olarak,
Tepeba!ı’ndak" me!hur Cumhur"yet Pav-
yon’da !ovlu b"r yemek "kram edece#"z…

Çocuklardan b"r"ne, “Necm"’ye geld"#"-
m"z" haber ed"ver lütfen, on be! dak"kaya
kalmaz halleder"z "n!allah!” ded"m. B"r d"-
#er"ne, “%uradan b"r kocaman ta! bulup,
sol arka last"#"n d"b"ne koyalım.” ded"m;
ötek"lere, “Hayd"n arkada!lar, üstümüz-

dek" tahtakuruları bo#ulab"l"rler, olsun, ne
yapalım? Last"k de#"!t"rmeye!” ded"m.
Çarnaçar, çıktık dı!arıya… Bagajı açtım.
Yedek last"#" çıkarttım zar zor… B"jon
anahtarına yapı!tım… Kr"koya bakınıyo-
rum… Kr"ko yok, yok, yok! El"mde b"jon
anahtarı, “Çocuklar” ded"m, “yedek last"k
var ama kr"ko yok!”

Çocuklar, b"r defa, banko, ya#murdan
korunab"lmek üzere, yakınımızda dam
altı, saçak, kıyı kö!e, her ne “yarım yama-
lak” olsun, “korunaklı” yer varsa, oralara
sı#ınmı!lar… Ço#u, ceket"n"n "k" yakasını
gıdık altından el"yle tutturmu!, ıslanmak-
tan, b"r parça da, haf"f esen ayazdan ko-
runmaya çalı!ıyor… Ben “Kr"ko yok!” der
demez hemen heps" lapa g"b" göçecek
oldu. “Yandık!” d"yen oldu… “Kaldık bu-
rada!” d"yen oldu… Str"pt"z "zleyecek ya,
“Cânım program yattı!” d"yen oldu… 

“Arkada!lar merak etmey"n, çares", var!”
ded"m. Heps", pür d"kkat ne d"yece#"m
d"ye bana bakıyor… “Bu kadar del"kanlı
adamız,” ded"m, “arabayı, arka tampondan
kaldıraca#ız, last"#" de#"!t"rece#"z...”

Çocuklar, “Acı lan b"ze!” der kab"l"nden,
mumya g"b" bakıyorlar bana… 

Aldım el"me b"jonu… Ama b"jon, kaldı-
rımın d"b"ndey"z ya, somunu tutmuyor b"r
türlü. Ucundan tutsa çev"rem"yorum, çe-
v"rsem sıyırıyor somunları… Islanmayı
geç"yorum b"ttab", ıkına sıkına, b"r b"r çe-
v"r"p çıkarttım, somunları.

B"r tek hamle kalmı!tı… Arabayı çocuk-
lar arkadan kaldıracaklar, patlak last"#" yu-
vasından alaca#ız, yer"ne sa#lamını
takaca#ız… Bu kadar bas"t! 

Organ"ze olduk… Tamponda be! k"!"
var, arkamda, sa#lam last"#" yer"ne taka-
cak, ben"m yanım sıra, "k" k"!"… 1964
Sonbahar Serencamı’nın 1. Perdes"’n"n son

repl"#"ndey"z… “B"r, "k", üç!” ded"k…
Tampon kalktı.

Oradak" bahr"ye leventler", fıtı#a
ramak kalmı! b"r hâlde bekl"yorlar… Pat-
lak last"#" çekt"m, zor bela aldım. Sa#lam
last"kle nöbete durmu! çocuklar devreye
g"r"verd"ler…

Ama lânet, oturmuyor b"r türlü yer"ne…

Ceng"zc"#"m (Nayır), konu!acak hâl"
yok, y"ne de “$mdat!” der g"b", “Geç"r"n lan
!unu artık!” d"ye gürled". 

Sonunda, meleklerd" mutlaka (!) yardı-
mımıza yet"!t"ler. Sa#lam last"k, muc"ze
kab"l"nden, “cuk”, y"vl" saplamalara geçt".
“Ya!asın!” d"ye ba#ırmamla beraber tam-
pondak"ler çözüldüler. Araba b"r anda yo-
ku!a yapı!tı. Somunları takmak, sıkmak,
a!"kâr de#"ld"… Arada b"r tampon ek"b"n-
den b"ze, haf"&en olsun, omuz vermeler"n"
"st"yorduk ama oldu…

B"r baktık k" Necm"c"k "le Ayselc"k gel-
m"!ler…

$nanır mısınız, o karga!ada b"r defa sırıl-
sıklam ıslanmı! olmalıyız, buna kar!ılık,
nasıl kuruduk hatırlayamıyorum… Ger-
çekten! %u k", h"çb"r !ey olmamı! g"b"
Cumhur"yet Pavyon’a, 21.30 c"varıydı,
ula!tık. Bunu dünmü! g"b" hatırlıyorum.
Program, "!te, 02.00’de, belk" hatta b"raz
daha da geç, b"tt".

Aynı yoldan, yen" evl"ler" gerde#e götü-
rüyoruz… Ayselc"k uyuyakalmasın mı…
Bunu gören b"z"mk"ler susar mı h"ç?
“Necm", bu gecen"n bundan sonrasını
unut sen artık!” d"ye !aka edecek oldular…
Necm", h"ç "st"f"n" bozmadan (d"k"z ayna-
sından görüyorum) Sevg"l" Aysel’"n saçını
ok!arken, “Uyumaz o, uyumaz.” dey"vere-
rek hem etrafına yanıtını yapı!tırdı hem de
Ayselc"#e, tatlı mı tatlı, kuvvetl" m" kuv-
vetl", sıkı b"r moralle, ayarını verd".

1964
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Yıl 2021… 12 N!san Pazartes!. Necm!-
c!"!m Göztepe SSK’da. Önce b!r kalp yet-
mezl!"! geç!rm!#. Sonra böbrek yetmezl!"!.
Ba# ucunda, b!r!c!k kızı Gaye, annec!"!n-
den tevarüs ett!"!, akıl püsküren masmav!
gözler!yle b!r babacı"ına b!r bana bakıyor,
eller!yle babacı"ının el!n! tutmakta… Yü-
zümde Kov!t maskes!, Sevg!l! Necm!’y! b!r
parçacık olsun d!nlend!reb!l!r!m dürtü-
süyle yukarıdak! öyküyü, “t!yatrosuna”,
b!lhassa abanarak, tastamam anlattım.
Gülü#tük çok tab!!… Gaye de çok se-
v!nd!… 

Gaye, Rumel! H!sarı’ndak!, o evler!nde
dünyaya geld!. Her çocuk b!r muc!ze, Ga-
yec!k de. “Bak sen !#te böyle b!r a#kın
mahsullüsün.” ded!m ona, 1964’tek! o ge-
ceden 57 yıl sonra, Necm!c!"!n, hastanede,
ba#ının ucunda… 

57 yıl önces!n!n z!h!nler!m!zde canlan-
masıyla hep!m!z ferahlamı#tık. 

Necm!c!k !le me"er son sarma#mamız-
mı# o günkü kucakla#mamız. Gözler!n!
yummasından, sek!z gün önce…  

Hayat!..

•••••
Bu yazıyı en ba#ta Sevg!l! Gaye’ye

sözüm uzantısında, ne k!, Gaye’n!n baba-
cı"ı !ç!n, Sevg!l! Ceng!z Nayır’ın !se can ar-
kada#ımız Necm! !ç!n yazdı"ı ve bu yazıyla
beraberce yayımlanacak yazıları okuduk-
tan sonra yazıyorum… Bütün !ç!nde, ara
kes!tler!, çok ho# kaleme almı#, Sevg!l!
Ceng!z de, Sevg!l! Gaye de…

Tekrara g!rmeyey!m… $u k!, Necm!’n!n,
üstün ba#arılarla taçlanmı#, güzel veçhe-
ler! çok oldu"u kadar, dramat!k veçheler!
de unutulamayacak kadar çok olan b!r ha-
yatı oldu… Ayselc!"!, uzun süren hastalı"ı
sonrasında, 2007’de topra"a verd!. 2011’de,
acısına, katmerl! b!r acı eklend!… O"ul-
cu"u, Allah k!mseye evlat acısı gösterme-
s!n, Sevg!l! Kadr!’y!, topra"a verd!. Ana
o"ul, yan yana yatıyorlar…

Necm!’y!, oracıkta verd!k topra"a… 

L!se’dek! lakabı, entegrald!… Küçük
küçük aralıklar üstünden, eldek! fonks!-
yonu !k! nokta arasında toplamak demek
“entegre etmek” malum… O fonks!yonun,
yatay eksenle, o noktalar arasında serg!le-
d!"! alanı ver!r entegral !#lem!… 

•••••
Her probleme b!r “entegral çözümü”

muhakkak vardı Sevg!l! Necm!’n!n…
Onun !ç!n “entegral” dey!verd! sınıf ona.

Hayat, sonuçta, zaman üstünden ya#a-
dıklarımızın entegral! de"!l m!?..

Yol boyu, !t!# kakı#, bo"u#ma, ne#e, se-
v!nç, tasa derken, baya"ı baya"ı b!r #eyler
yaptı"ımızı dü#ünüyoruz… Yapmıyor
muyuz? Elbette yapıyoruz. Ancak !#te, son
toplamda, “zaman eksen! üstünden” en-
tegral!m!z, evrene ü%enm!#, heps! heps!
“avuç !ç!” b!r nefes kadar…

O nefes, kalpler!m!ze oldu"undan
maada, evrene de, ne güzel k!, b!r b!ç!mde
damgasını vuruyor. Necm!c!"!m de koca-
man bıraktı ardından !z!n! evrene… 

Nur !ç!nde yatsın, b!r!c!k Necm!, Sevg!l!
Aysel’le, Sevg!l! Kadr!’yle…

Allah, Gayec!"e, sa"lıklı, mutlu, huzurlu
ömürler nas!p ets!n…

Ba#ımız sa" olsun…  

Tolga Yarman (95)
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Hayatımızdan b!r Onultan
Geçt!

Yüzünde hep b!r tebessüm, gözler!n!n !ç!
gülen, kocaman b!r adam. 

Mektep’ten anımsıyor olsam da, 2013 yılı-
nın, b!r Temmuz ak"amında Galatasaray
Adası’nda tanıdım kend!s!n!. Den!zdek! ördek-
ler! görünce “conf!t de canard” hayaller! kur-
maya ba"ladı. 

Zaman geçt!. B!r ak"am, "artlara dayalı
“baklava” sözü verd! bana, ben "artları yer!ne
get!rd!m, O da baklava sözünü tuttu. #stanbul
dar gelm!", #mam Ça$da"’tan s!par!"! verm!",
baklavaları kar"ılamaya Harem’e g!tm!", “rahat
ol, S!mge Argüden, kar"ıladım” d!ye mesaj attı.
Kend!s!n!n b!le zor ta"ıyab!ld!$! !k! koca teps!
baklava… “yer!z, yer!z” d!yerek, yüzünde y!ne
o muz!p ve kocaman gülümseme !le g!rd! ka-
pıdan.  

Y!ne zaman geçt!. Kalamı"’tayız. “Hasta-
yım” ded!,  “ama merak etmey!n, kontrol al-
tında tutulacak, b!r "ey olmaz”. Tab! k! de sana
b!r "ey olmaz. Ben zaten sana hastalı$ı h!ç kon-
duramadım k!… Cem!yet’e geld!$!nde, “öpme,
yen! radyasyon aldım” ded!n, “amaaaan, bo"-
ver” ded!m, sarıldım, dalga geçt!n ben!mle
“vaaay Çernob!l çocu$u sen!” d!ye, y!ne yanak-
larımı sıktın, (ne çok severd!n yanak sıkarak
sevmey!) ben de y!ne kızdım sana. 

Sabaha kar"ı Baha’dan mesaj gelm!". “Ba"ı-
mız sa$olsun” d!yor ! Baha ne d!yor böyle
Onultan! Senden m! bahsed!yor? B!rkaç da-
k!ka geçt!, gelen mesajı y!ne ve y!ne ve y!ne
okudum. A$lamadım. A$larsam, g!d!"!n! de
kabul etm!" olaca$ım, a$lamadım. Henüz çok
kısa zaman önce, sen bana “ben!m !ç!n dua et”
demed!n m!, ben de sen!n !ç!n o günden ber!
dua ett!m, "!md! nereye Onultan? Neden boz-
dun k! anla"mamızı?  Çok geç tanıdı$ım koca-
man b!r adam. Koca beden! ve kocaman
tebessümü !le sevmeyen! yok. G!d!"! büyükten
küçü$e herkes! sarsmı", herkes üzgün, suskun.
Veda ederken çıt çıkmıyor. Arada b!r, b!r hıç-
kırık ses! duyuluyor sadece. Tören b!tm!",
k!mse kıpırdamıyor. 

Hayatımdan, hayatımızdan b!r Onultan
geçt!… 

S!mge Argüden (127)

Mehmet Onultan’ın ardından

U"urlar Olsun 

Her "ey! unutuyoruz, her "eye alı"ıyoruz. Çok !y!ler! ve çok kötüler! aklımda tutmaya çalı"ıyorum.
Çok kötü ded!$!m herkesle !lg!l! bana “yapma” ded!n ama "!md! konumuz çok !y!ler. Yan! sens!n.

2005 Ocak ayında sen! Par!s’te, Cüneyt !le geld!$!m ö$renc! tat!l!mde tanıdım. Fest!vale çev!rd!n. Ta-
nı"tık.   2021’!n !lk aylarında benden hastaneye !sted!$!n yemekler y!ne fest!val g!b!yd!. Belk! b!r!n! canın
!ster de y!yeb!l!rs!n d!ye söylesen de ben heps!n! yers!n d!ye hayal ett!m. Yalan yok, umutlandım.

#ç !çe geç!rd!$!m!z 16 yılda çok plan yaptık, hayal kurduk. H!ç yalnız bırakmadın. Ba"kan Mehmet
Onultan, 4 tarafında 4 döner takılı Cem!yet, Par!s’te galer!, #skenderun’da kar!des, At!na’da aç kalmak
falan f!lan... B!z!m !ç!n, yapab!ld!kler!m!zle avunma; sen!n !ç!n huzur vakt! geld!.

Çok üzgünüm hayatın bu kadar !ç!nden, b!z!m bu kadar !ç!m!zden b!r!n! kaybett!$!m!z !ç!n. Artık görev
b!z!m. Her masada, her ülkede, her Galatasaray’da sen! ya"ataca$ız. Ne !çt!$!m!z! ne yed!$!m!z! be$ene-
ceks!n ama hep masamızdasın. B!tmeyen ho"görüne sı$ınıyoruz. U$urlar olsun ab!. Sen! hep!m!z çok se-
v!yoruz.

Emrah Ünsal (135)

Koca Yürekl! Memo

Muhakkak daha önceler!, !ç!nde Galatasaray
olan b!r yerde , P!lav’da, Al! Sam! Yen’de veya Ce-
m!yet’te yollarımız kes!"m!"t!. Ama Mehmet !lk
defa ‘’b!l!nçl! ’’ olarak Cem!yet Ba"kanlı$ına aday
oldu$u 2011 seç!m günü  tanı"tım. Bugün g!b!
hatırlıyorum, Tevf!k F!kret’t!n kor!dorunda yü-
rüyordu. Yanına g!tt!m, kolundan tutup ‘’ben
oyumu sana verd!m, ba"arılar ’’ ded!m.
- %a"ırdı, “a$abey sen ben! nereden tanıyorsun ?”
ded!.
- “Grenoble’dan” ded!m. 
- “Ben orada do$dum” ded!.
- “B!l!yorum” ded!m, “oradaydım”. 

Esasında Mehmet’!n do$du$u Aralık 79’da
Grenoble’da de$!ld!m çünkü 1979 Eylül’ünde
ün!vers!ten!n devamı !ç!n Par!s’e g!tm!"t!m. Ama
Grenoble’da geç!rd!$!m çok özel dört sene ve bu
sayede tanıdı$ım sevg!l! Ahmet ve Mücevher
Onultan’ın b!r çocukları oldu$undan haber!m
vardı. Mehmet, o kısa konu"mada b!le gözler!yle
!ç!ndek! sıcaklı$ı s!ze !leteb!len kocaman b!r yü-
re$e sah!pt!. Söyled!kler!n!n do$ru ve !çten ve sa-
m!m! oldu$unu s!ze be" san!yede b!le h!ssett!ren
b!r!yd!.  O b!r dak!kalık görü"meden sonra !k!
dost olduk.

2013 Cem!yet seç!mler!nde bana destek
verd!. Çok seyahat etmes!ne ra$men !mkanları
!ç!nde Cem!yet’e geld!, beraber oturduk konu"-
tuk. Kend! ba"kan olsaydı ne hayaller! vardı be-
n!mle payla"tı. Ba"kan seç!ld!$!m sene, Mehmet
b!r arkada"ının kalem müdürü oldu$u Fransız
Ekonom!k Gel!"me Bakanı’nın konu"masını Ga-
latasaray L!ses! Tevf!k F!kret Salonu’nda yapması

!ç!n benden destek !sted!, Mehmet !le 2 günde 30
telefon görü"mes! sonunda !zn! aldık. 

A. Montebourg z!yaret!n!n tek konu"masını,
Tevf!k F!kret Salonu’nda yaptı ve sözler!n! ev sa-
h!pl!$!m!zden dolayı Galatasaraylılar Derne$!’ne
ve Galatasaray L!ses!’ne te"ekkür ederek b!t!rd!.
Sayın Bakan ve Fransız Ba"konsolos !le okuldan
çıkıp Beyo$lu’ndan yürüyerek Konsoloslu$a g!t-
t!k. Mehmet mutluluktan uçuyordu. A$abey ya-
pacak çok "ey var derken gözler! parlıyordu. 

O ha&a !ç!nde bana b!r ba"ka proje daha
önerd!. Ben maalesef 6 senede fırsat bulamadım,
daha do$rusu yeter! kadar !lg!lenecek vakt! ayı-
ramadım, !ç!mde hala ukded!r. Ben Memo’nun
bu öner!s!n!, sevg!l! F!del Ba"kan !le en kısa za-
manda payla"aca$ım ve gerçekle"mes! !ç!n tüm
gereken çabayı gösterece$!m. 

H!ç "üphes!z sevg!l! Mehmet b!z! çok erken
terk ett!. Ne kend!s! çok sevd!$! Galatasaray’a !s-
ted!$! kadar h!zmet edeb!ld! nede Galatasaray,
Mehmet’!n o koca yüre$!nden, sevg!s!nden yeter!
kadar faydalanab!ld!. Ama Mehmet’!n arkada"-
ları, 128 dönem! Mehmet’!n anısını ya"atacaklar-
dır, adım g!b! em!n!m. Bende el!mden geld!$!nce
destek olaca$ıma söz ver!yorum.

Polat Beng!serp (107)
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B!r Hayat V!rtüözü

Her zaman ve her konuda b!z karde"ler!n! destekle-
yen, ko"ulsuz ve kar"ılıksız çevres!ndek! herkese
sevg! duyan, “Yarın en kötü günüm olsun, ben bu-
günü ya"ıyorum.” felsefes! !le etrafına ı"ık saçan b!-
r!yd!, özetle sevg!n!n vücut bulmu" hal!yd! Mehmet
A#abey. Gez! ve yemek konusunda hayattan zevk
almasını çok !y! b!len Mehmet A#abey!m! b!r Bo-
l!vya Atasözü !le selamlamak !ster!m; “Sevmek
keman çalmak g!b!d!r, bu sanatı b!lmeyen kötü ses-
ler çıkarır.” O tanıdı#ım en !y! v!rtüözlerden b!r!yd!.
Sarı Kırmızı Karde" Sevg! ve Saygılarımla

Al! Nejat Alpat (138)

Bravo Memoooooooooo

Yakından tanımayanların "Bu kadar büyük sev-
g!y! 42 seneye nasıl sı#dırmı"?" d!ye hayretle hatırla-
yaca#ı  !nsandır Mehmet Onultan. "Bravo
Aaaaaaab!!!!!!" "Bravo Memooooooo"

Eray Yazgan (126)

Sen! çok özleyece"!m… 

Her devreden bu kadar seven! olan, bu kadar
d!rekt olarak hayatına dokunmu" ba"ka b!r ab! tanı-
madım. Sen!nle Par!s’te geç!rd!#!m!z güzel anılar
hâlâ dün g!b! aklımda. Her da!m yardımların, des-
te#!n, ab!l!#!n !ç!n sana çok m!nnettarım. A!lem b!le
hâlâ sen!n b!r gece 4’te kalkıp, sırf çok val!z!m var
d!ye ben! Odéon’dan alıp Charles de Gaulle’e götür-
dü#ünü anlatır yardımseverl!k örne#! olarak. Huzur
!ç!nde uyu! Sen! çok özleyece#!z!

Murat Kalkan (138) 

Bahçem!zden Gül Koptu 

Per"embe sabah 03:43. Baha $ıkman aradı, a#lı-
yor. “B!rader,” ded!, “Monultan’ı kaybett!k.” Dön-
düm, “Aslı” ded!m “uyan, ba"ımız sa# olsun” GSL
128 WA Grupta Amer!ka, Avustralya, ayaktak!ler
duydu, Erdem $ener aradı, a#ladık. Berk Türker’!n
ardından; henüz 40’ı çıkmadan… Sonra uyuduk.
Almı"lar Mehmet’!, Karacaahmet’e götürüyorlarmı".
H!ç bu kadar zor kalkmamı"tım; !stem!yordum g!t-
mek, !nanmak !stem!yordum. O da !nanmamı"tı k!
zaten, Cov!d’! yenm!"t!, bunu da yenecekt!. Tuttuk
$ak!r!n Cam!’n!n yolunu… Toplandık! Hep a#ladık,
herkes a#ladı, durmadı gözya"ımız Mehmed!m…
Kend!m!ze a#ladık tab!!, sen! göremeyecek, duya-
mayacak olmamıza a#ladık, sens!z kaldı#ımıza a#la-
dık… Aslında sen de varsın da, burada de#!l ba"ka
yerdes!n. Vakt!m!z dolunca, b!z de ordayız d! m!
Mehmed!m? Oralara da güzell!k götür, b!z yokken
ortamımızı ayarla. Bunca !nsan yoklu#una nasıl alı-
"acak Gülüm, mesele o!

Haluk Yılmaz (128) 

O"lum Nereye Böyle... 

O#lum nereye böyle? Mektep’te, ders!n ortasında, o
koca göbe#! sallaya sallaya sınıfa dalı"ların g!b! za-
mansız ama o günler g!b! e#lencel! de#!l bu yaptı-
#ın…Ben!m o#lana kız bakacaktık han!? Her
konu"tu#umuzda sorardın, “Ahmet ne yapıyor?”
d!ye, müstehcen ve hınzır tavrınla…GSÜ’de beraber
olmamız da büyük "ansmı" be karde"!m! Beraber sa-
bahlayıp, çalı"tı#ımız f!naller! hatırlıyorum. Mücev-
her Abla’yı, Ahmet A#abey’! ve sen!n üzer!ne nasıl
t!tred!kler!n!… Serge Baba’yı, Fransızca takl!tler!n!,
yanaktan aldı#ın hayvan! makasları, kızaran yüzünü,
Mehmetler karı"masın d!ye o koca beden!ne” Küçük
Mehmet” ded!#!m!z!, her nabza uygun "erbet ver!-
"!n!, k!msey! kırmamanı, her ortamda "aka yapab!l-
men!…Bunları unutmak ne mümkün be Memo!
G!d!"!nle yüre#!m!z daraldı, kalb!m!z sıkı"tı… 

O"uzhan Gürlek (128) 

U"urlar Olsun Mehmet 
A"abey

Her "ey! unutuyoruz, her "eye alı"ıyoruz. Çok
!y!ler! ve çok kötüler! aklımda tutmaya çalı"ıyorum.
Çok kötü ded!#!m herkesle !lg!l! bana yapma ded!n
ama "!md! konumuz çok !y!ler. Yan! sens!n. Sen!,
2005 Ocak ayında Par!s’te, Cüneyt !le geld!#!m ö#-
renc! tat!l!mde tanıdım. Fest!vale çev!rd!n. Tanı"tık.
2021’!n !lk aylarında benden hastaneye !sted!#!n ye-
mekler y!ne fest!val g!b!yd!. Belk! b!r!n! canın !ster
de y!yeb!l!rs!n d!ye söylesen de ben heps!n! yers!n
d!ye hayal ett!m. Yalan yok, umutlandım. %ç !çe ge-
ç!rd!#!m!z 16 yılda çok plan yaptık, hayal kurduk.
H!ç yalnız bırakmadın. Ba"kan Mehmet Onultan, 4
tarafında 4 döner takılı Cem!yet, Par!s’te galer!, %s-
kenderun’da kar!des, At!na’da aç kalmak falan f!lan..
B!z!m !ç!n, yapab!ld!kler!m!zle avunma; sen!n !ç!n
huzur vakt! geld!.

Çok üzgünüm hayatın bu kadar !ç!nden, b!z!m
bu kadar !ç!m!zden b!r!n! kaybett!#!m!z !ç!n. Artık
görev b!z!m. Her masada, her ülkede, her Galatasa-
ray’da sen! ya"ataca#ız. Ne !çt!#!m!z! ne yed!#!m!z!
be#eneceks!n ama hep masamızdasın. B!tmeyen
ho"görüne sı#ınıyoruz. U#urlar olsun ab!. Sen! hep!-
m!z çok sev!yoruz.

Emrah Ünsal (135)

••••••••••

11 ya"ında g!rd!#!m!z sarı kırmızı yuvamızda a!le-
m!zden yakın, ab!ler!m!zden daha çok ab! oldun b!z-
lere. Yanaklarımızı koparacak kadar çekt!#!nde dah!
gözler!m!z!n !ç! gülerd! güzel ab!m!z. Sen güne" g!b!
do#ardın her gün hayatımıza, ı"ık saçardın etrafına
gülü"ünle, enerj!nle, "!md! ne güne" do#uyor, ne de
ı"ık saçılıyor b!zler !ç!n. Sen! çok sevd!k, ve "!md!den
çok özled!k. 

133 Dönem! Karde#ler!n

••••••••••

Mehmet Ab!'m! !lk tanıdı#ımda genç mezun-
lar olarak Galatasaray'da yanlı" g!den anlayı"-
ları de#!"t!rmek !ç!n u#ra"maktaydık. 

Ab!ler!m ve karde"ler!mle b!rl!kte 2011
yılındak! Cem!yet seç!mler! !ç!n hazırlanıyor-
duk. Mehmet Ab! de ba"kan adayımızdı.
Açıkçası Mehmet Ab!'y! !lk gördü#üm an bu
kadar tatlı yüzlü b!r ab!n!n, b!z!m g!b! serser!
Galatasaraylıların prof!l!ne uyup uymadı#ı
konusunda tereddüte dü"mü"tüm. Hep!m!ze
zıt b!r "ek!lde çok !y! kalpl! ve yumu"ak ba"lı
gözüküyordu. Aynı kaygı herkes!n aklına gel-
m!" olmalı k! bu konuyu genç mezunlar ola-
rak masaya yatırdı#ımızda, Mehmet Ab!'n!n
dı" görünü"ünün yanıltıcı oldu#una ve ba"-
kan adayı olarak b!z! çok !y! tems!l ett!#!ne
karar verm!"t!k. Aslında b!zden h!çb!r farkı
yoktu. Hatta efend! görüntüsü g!zl! s!lahımız
olab!l!rd!. Onun sayes!nde ya"lı mezun ab!le-
r!m!z!n gönüller!n! fethed!p, onların da oyla-
rını alıp yönet!me geleb!l!rd!k. Fakat Mehmet
Ab!'y! tanıyan ab!ler!m!z stratej!m!z! çözüp
buna !z!n vermem!"lerd!. O da sonrak! yıl-
larda tatlı yüzünün de b!r fayda sa#lamaması
sonucu efsane b!r sakal bırakarak kar!zmasını
tamamladı.

$aka b!r yana, Mehmet Ab! hep!m!ze
örnek olan b!r ab!yd!. H!çb!r "ahs! beklent!
veya hedef pe"!nde olmadan b!zlerle aynı
yolda yürüyerek b!ze önderl!k ett!. Karde"le-
r!n!n b!r derd! oldu#unda, her zaman karde"-
ler!n!n yanında durdu. Tevf!k F!kret
Salonu'nda, seç!m!n ardından ba"kan adayı
olarak konu"mayı b!le kend!s! yapmayarak
l!stedek! en genç üye olan 138 devres!nden
karde"!ne sözü verd!. Sonrak! yıllarda da
Mehmet Ab! Galatasaray !ç!n el!nden gelen!
yaptı. Ortada ne varsa, üstüne kend!nden b!r
"eyler koydu. Müth!" b!r !nsan olarak herke-
s!n sevg!s!n! kazandı. Varlı#ıyla, ab! olarak
karde" olarak, hep!m!z! mutlu ett!. Ne yazık
k! Mehmet Ab!'m!z!n varlı#ı b!z!m !ç!n ne
kadar öneml! !d!yse, yoklu#uyla da çok
büyük b!r eks!kl!#!n !ç!ne dü"mü" olduk.
Anıları hep aklımızda bel!recek. Ne zaman
güzel b!r yemek yesek onu hatırlayaca#ız. Ne
zaman hep beraber kadeh kaldırsak o da b!-
z!mle beraber masanın b!r kö"es!nde b!zlerle
gülümseyecek. Her loyloyda el!n! omzu-
muzda h!ssedece#!z. Dünyanın ücra b!r ye-
r!ndeyken oranın en !y! yemek yapan
yerler!n! kend!s!ne sorab!lmey! ve cevap ala-
b!lmey! !steyece#!z.

Mehmet Ab! her "ey!m!ze ortaktı, !syanı-
mıza, üzüntümüze, mutlu günümüze, sa#lı-
#ımıza, hastalı#ımıza… 

Mehmet Ab! öyle b!r bo"luk bıraktı k!,
yoklu#unu doldurmamız !ç!n b!rb!r!m!ze çok
daha fazla destek olmamız, karde"ler!m!z!
daha çok sevmem!z, ab! ve ablalarımıza daha
çok saygı duymamız gerekecek. 

Emc!k (138)



Sevg!l! Galatasaraylılar,

Geçen sene P!lav Günümüzü evde olmamıza ra"men
tüm gün süren b!r #ölen tadında ya#amı#tık. $y! k!
Galatasaraylıyım, ded!"!m!z günlerden b!r!yd!. Ve o
gün Galatasaraylılar Yurdu’nda da b!r !lk ya#andı,
Galatasaraylılar Derne"!’n!n organ!zasyonuyla
çalı#anlarımız ve sak!nler!m!z b!zle beraber p!lav
ka#ıkladılar.

Kucakla#arak, okulumuzda P!lav’da bulu#aca"ımız
günler! hasretle bekl!yoruz.

Galatasaraylılar Yurdu yönet!c!ler!m!zle b!rl!kte
yürüttü"ümüz t!t!z çalı#malar, pandem!den korunma
kurallarının özenle uygulanması sayes!nde bugünlere
ba#arıyla geld!"!m!z! gururla !fade etmek !ster!z.
Ancak bu mücadele bas!t ve ucuz b!r mücadele de"!l.
Cam!amızda b!r mücevher g!b! parlayan
Galatasaraylılar Yardımla#ma Vakfı’nın her
zamank!nden çok daha fazla deste"e !ht!yacı var. 

B!z!, yen!lenen web sayfamızdan 
www.gsyard!mlasmavakf!.org

ve sosyal medya hesaplarımızdan 
Instagram: @galatasaraylılaryurdu
Facebook: Galatasaraylılar Yurdu 
tak!p edeb!l!r, ba"ı#larınızı d!rekt olarak 
web sayfamızdan yapab!l!rs!n!z. 

De"erl! Galatasaraylılar,

2020 yılının son günler!nde Hayrett!n Tu"al
ba#kanımızı anma toplantısında yurtta kalan
Galatasaraylı b!r ab!m!z “Hayr! b!ze yurdun maket!n!
gösterd!"! zaman asla yapılaca"ına !nanmadı"ımız
g!b!, kend!s!n! hayalperestl!kle suçluyorduk.” ded!. 
Bu hem üzücü hem de mot!ve ed!c! b!r tesp!t !d!.
Galatasaraylılar Yurdu’nun Türk!ye’n!n en !y!s! olma
hedef!n!n pe#!nden ko#maktan ba#ka çarem!z yok. 

Görü#ler!n!z ve öner!ler!n!z madd!/ayn! ba"ı#larınız
b!z!m hedef!m!ze ula#mamızda öneml! b!r katkı
sa"layacaktır.

Sevg! ve saygılarımızla,

Betül Güntürkün Pas!nler
Galatasaraylılar Yardımla!ma Vakfı 
Ba!kan

BETÜL PAS!NLER (108)

Galatasaraylılar Yurdu
Galatasaraylıları Bekliyor
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