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Mektepten !iir ve
foto"ra#ar...





Sevgili Galatasaraylılar,

Sultani Dergi’mizin !ubat sayısı ile sizlere ula!maktan son
derece mutluyum. 

Göreve geldi"imiz 16 Mart 2019’dan bugüne, neredeyse bir
seneyi tamamlamak üzereyiz. Bu sürede, ba!ta Yönetim Kurulu
olmak üzere, tüm Kurullarımız ve Komitelerimiz ile
planladı"ımız program çerçevesinde, çalı!malarımızı
sürdürüyoruz. Bu süreçte bize yardımcı olan üyelerimize ve
Galatasaraylı tüm Kurulu!lara ayrıca te!ekkür etmek istiyorum. 

Bir özel te!ekkür de Erdinç a"abeyime. Editör olarak, Sultani
Dergi’mizin yenilenmi! hâli ile sizlerle bulu!masına önemli
katkıda bulunmu!, i! sebebi ile yurt dı!ına gidince bu
görevinden a#ını istemi!tir. 

Bu sayımızda, geçen bir senenin özetini bulacaksınız. Kasım
sayımızdan bugüne gerçekle!tirdi"imiz etkinliklerden öne
çıkanları da kısaca sizlerle payla!mak istiyorum: 

Bu sene, ilk defa, Dernek olarak $stanbul Maratonu’na katıldık.
Üyelerimizle beraber, GalataSanat’a destek yaratmak için
Liseden karde!lerimizin de katıldı"ı bu organizasyon, gayet
keyi%i geçti. 

Galatasaraylılar Derne"i olarak, her sene 19 A"ustos’ta,
A!iyan’da andı"ımız Tev&k Fikret’i, bu sene karde!lerimizle
beraber, do"um günü olan 24 Aralık’ta, bu özel günde,
Mektebimizde anmak, bizler için çok önem arz ediyordu. 
Bu yıl ilkini düzenledi"imiz bu etkinli"in, her sene geli!erek ve
büyüyerek devam edece"ine, yürekten inanıyorum. 

Galatasaraylı tüm Kurulu!larla ileti!imde olmak, birlik ve
beraberli"imizi güçlendirmek amacı ile Vakı%arımızın ve
Derneklerimizin etkinliklerinde bulunduk, katkı sa"lamaya
özen gösterdik. 

Lisede gerçekle!tirdi"imiz Kariyer ve E"itim Panellerimiz
devam ederken Derne"imizde yaptı"ımız etkinlikler; Açık
Mikrofon Günleri, Okur&Yazar Bulu!maları, Meslek Grupları
Kahvaltıları ve sohbet toplantıları, Dernekte bizlerin bir araya
gelmesine katkı sa"lıyor. Malum, sene ba!larında Derne"in ana
konularından biri de aidatların toplanması. Bu sene, elektronik
posta, SMS ve sosyal medya hesaplarımızı kullanarak, aidatların
zamanında ödenmesi için, gerekli duyurularımızı yaptık.
Önceki senelere oranla daha iyi sonuçlar elde etmemize kar!ın,
hâlen yeterli olmadı"ını sizlerle payla!mak mecburiyetindeyim.
Bildi"iniz üzere Derne"imizin süreklili"i, etkinli"i ve ba!ta
karde!lerimiz ve Mektebimiz olmak üzere süregelen
sorumluluklarını yerine getirebilmesi için, aidatlarımızı
zamanında ödememiz gerçekten çok önemli. Ayrıca,
mezuniyetten sonra, 13. Sınıf olarak adlandırdı"ımız, 
112 ya!ındaki Cemiyetimizin, dünyada benzeri olmayan,
dayanı!ma ve karde!lik de"erlerine sahip siz de"erli
mezunlarımıza ula!abilmesinin yegâne yolu, Derne"e üye
olmanız, bu üyeli"inizin ve bilgilerinizin güncel olmasıdır. 
Bu sebeple sizlerden, hâlen üye olmamı! arkada!larınızı üyeli"e,
üye olup da herhangi sebeplerle araya mesafe girmi!leri,
bilgilerini güncellemeye davet etmenizi ve bu konuda ısrarcı
olmanızı rica ediyorum. 

Dernek toplantı ve etkinliklerinde sürekli dile getirdi"im bir
konu da Cemiyetimiz için dü!ündü"ünüz her türlü &kir ve
önerilerinize açık oldu"umuz. Bunları gerçekle!tirmek için söz
verdi"imiz üzere, çok çalı!ıyoruz.

Bu sene süregelen faaliyetlerin yanında, Derne"imizin &ziki
!artlarını iyile!tirmek üzere çalı!malar yapaca"ız. Bu konularda
destek ve katkılarınıza ihtiyacımız olacak. Katkıda bulunmak
isteyenler, bize her zaman ula!abilirler. 

Bizleri sevindiren bir di"er konu da genç karde!lerimizin, yeni
mezunlarımızın hatta Lisede okuyan karde!lerimizin
Cemiyetimize olan ilgisinin gözle görülür derecede artması.
Amacımız, her ya!tan, devreden abla, a"abey ve karde!imizin
bir arada olması; de"erlerimizin, birli"imizin ve karde!li"imizin
her daim güçlenerek devam etmesi. 

Bir sonraki sayımızda bulu!ana kadar, Cemiyete gelin,
ileti!imde kalın, ho!ça kalın…

Sevgi ve saygılarımla,

Fidel BERBER (123)

BAKAN’IN MESAJI
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!lki 4 Eylül 2001’de “Yatılılı"a Geri Dönü#” projesi
kapsamında olu#turulan “Sultani Balo”,  4 Eylül 2019
Çar!amba günü gerçekle#tirildi. 

Fuat Diriker a"abeyimiz ile Prof. Dr. Asaf Sava!
Akat, Fransız Sarayı bahçesinde düzenlenen
ak#ama, konu#macı olarak katıldılar. 

Yatılılık hayatına destek olmak amacıyla düzenlenen
baloda, “Cumhuriyet Baloları” ve “Galatasarayda
Yatılılık Hayatı” üzerine anılarını payla#tılar. 

Sultani Balo

C E M  Y E T T E N  H A B E R L E R  

SULTAN DERG • UBAT 2020



5

Derne!imiz tarafından düzenlenen ve
Galatasaray mezunlarının yakınları ile
birlikte katıldı!ı, tüm Galatasaray
camiasının bir araya geldi!i 85. Galatasaray
Pilav Günü, 2 Haziran 2019 Pazar günü
Lisemiz bahçesinde düzenlendi. 

Saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk
koyma ve saygı duru"u ile ba"layan Pilav
Günü, Tev!k Fikret Salonu’nda yapılan
törenler ile devam etti. 

Ebediyete intikal eden Galatasaraylılar için
saygı duru"u ve #stiklal Mar"ı’nın
okunması ve gelenekselle"ti!i "ekilde en
büyük a!abeyimiz Fuat Diriker tarafından
ya" kütü!üne çivi çakılmasının ardından
konu"malar ile devam eden törende
Ba"kanımız Fidel Berber, camiaya hitaben:
“Bizler Galatasaraylıyız. De!erlerimize
yaslanarak, farklılıklarımızın en büyük
zenginli!imiz oldu!unu bilerek, laik,
Atatürkçü, ilmi ve bilimi önceliklendiren
bireyleriz.” diyerek Galatasaraylılı!ın
önemini bir kez daha vurguladı ve tören,
hayatını Atatürk de!erleri üzerine kurmu"
ve ne pahasına olursa olsun de!erlerinden
"a"mamı" olan Ali Sirmen a!abeyimize
Galatasaray Ödülü’nün takdimi ile devam
etti. 

Tev$k Fikret Salonu’nda yapılan törenler
“Gazetecilik” ba"lı!ı ile ödülü alan Ali
Sirmen’in konu"masının ardından, bu yıl
mezuniyetlerinin 50. yılını kutlayan 101
Devresi’nin plaket töreni ile son buldu. 
Tev$k Fikret Salonu’ndaki törenler
sürerken Grand Cour’da ise her yıl oldu!u
gibi Sultani Turnuva’nın $nal maçları
oynanıyordu. 145. ve 146. Dönemlerin
oynadı!ı $nal maçının sonunda, 2019 yılı
Sultani Turnuva %ampiyonu, 146. Dönem
oldu. Ön bahçe ve yemekhanelerde yenen
pilav sonrasında ise Galatasaraylılar, 86.
Pilav Günü’nde bulu"mak üzere
vedala"tılar. 

85.
Galatasaray
Pilavı

C E M  Y E T T E N  H A B E R L E R  
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151. Dönem 
13. Sınıf’a geçti.

151. Dönem karde!lerimiz 5 Mayıs
2019 günü, Lisemiz Tev"k Fikret
Salonu’nda düzenlenen mezuniyet
töreni ile 13. Sınıf ’a geçtiler. Törende
yapılan konu!maların ardından
Lisemizi birinci, ikinci ve üçüncü
bitiren karde!lerimize Derne#imizin
Abdurrahman !eref Ödülleri,
Ba!kanımız Fidel Berber tarafından
verildi. Mezuniyet töreninin ardından
7 Mayıs 2019 Salı ak!amı, 13. Sınıf ’a
geçen karde!lerimizi, Derne#imizde
düzenledi#imiz ak!am yeme#inde
a#ırladık. 

151. Dönem’e “Ho!geldiniz!” diyoruz.

“Cemiyet
Sohbetleri”

Yıllardır süregelen !ekilde ocak ayının
ilk ha$asında, 8 Ocak Çar!amba günü
yapılan Cemiyet Sohbetleri’nde
üyelerimiz, Prof. Dr. Asaf Sava" Akat
ve Murat Sa#man ile bir araya gelerek
2020 yılında ekonomi ve piyasalarda
beklentiler üzerine sohbet etti ve
ekonomik açıdan 2019 yılını
de#erlendirdi. 

2019 yılında Derne#imizde düzenlenmeye ba!layan en önemli etkinliklerden biri de
“Meslek Bulu!maları” oldu. %! hayatına yeni atılan mezunlarımızın veya henüz
meslek seçimi a!amasında olan karde!lerimizin, abla ve a#abeyleri ile bulu!ma
fırsatını yakaladı#ı “Meslek Bulu!maları” kahvaltılarının konu ba!lıkları: 28 Nisan’da
Tıp Dünyası, 5 Mayıs’ta Hukukçular, 22 Eylül’de Psikoloji Dünyası, 13 Ekim’de
Mühendis ve Mimarlar, 17 Kasım’da $"letme ve $ktisat Dünyası, 12 Ocak’ta
Uluslararası $li"kiler ve 16 &ubat’ta ise Kültür, Sanat ve Edebiyat oldu. “Meslek
Bulu!maları” kahvaltıları, 2020 yılı içinde de yeni konu ba!lıkları ile devam edecek. 

“Meslek Bulumaları”

C E M  Y E T T E N  H A B E R L E R  
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Açık Mikrofon
Günleri’nde
konuuyoruz.

2019 yılı içinde üyelerimizin bulu!tu"u
bir di"er etkinli"imiz de Açık
Mikrofon Günleri oldu. Açık Mikrofon
Günleri sohbetlerimizde 19 Haziran
Çar!amba günü Gürsel Akay (111.
Dönem) ve Ahmet Mumcu ile
“Bisiklet ile Dünya Turu”, 26 Haziran
Çar!amba günü ise sahne müzi"i
bestecisi Özer Atik ile müzik konulu
söyle!ilerde bulu!tuk. 
Açık Mikrofon Günleri, 28 Kasım
Per!embe ak!amı Ekrem !nözü ile
“Deniz Kokan Bir Söyle!i” ve 21
Aralık’ta Yi"it Top ile “Motor Sporları
Söyle!isi” ile devam etti.
Açık Mikrofon Günleri, önümüzdeki
aylarda da de"i!ik konuları ile
üyelerimizi bulu!turmaya devam
edecek.  

123. Dönem’den Berk Kutengin’in gayretleriyle bir araya gelen Mekteb-i Sultani
Denizcileri, 28.11.2019 Per!embe ak!amı Cemiyette bulu!tu. 101. Dönem’den 
Ekrem !nözü’nün konu!macı olarak katıldı"ı keyi#i toplantıda, Mekteb-i Sultani
Denizcileri’nin en büyük ve deneyimli üyesi, 1962 yılı mezunlarından 
Gündüz Nalbanto"lu a"abey, grubun “komodor”u olmayı kabul etti. 

Mekteb-i Sultani Denizcileri’nin ikinci etkinli"i ise 9 Ocak Per!embe ak!amı, saat
19.00’da yapılan Mehmet Erem ile “Deniz ve Denizcilik Üzerine Filmler” oldu. 

Mekteb-i Sultani Denizcileri

30 Haziran 2019 tarihinde üniversite tercihinde bulunacak olan karde!lerimiz için
Derne"imizde düzenledi"imiz “Üniversite Tercih Destek Platformu”nun ardından
panellerimiz, Lise Müdürümüz Prof. Dr. Vahdettin Engin a"abeyimizin destekleri ile
25 Eylül 2019 günü, Can Karpat’ın konuk olarak katıldı"ı ve 12. Sını#ar için
düzenlenen “Sınav Stresi ile Nasıl Ba#a Çıkabilirim?” konulu panel ile devam etti. 
2 Ekim 2019 günü “!leti#im, Diksiyon ve Artikülasyon” konulu panelde, 
12. Sınıf ’taki karde!lerimiz ile bulu!an Pınar Erba#, 9 Ekim günü de 9, 10 ve 11.
Sınıf ’taki karde!lerimiz ile “!leti#im” konulu panelde bulu!tu. 

Kariyer ve E"itim Panelleri, 16 Ekim’de Dr. Efe Tokdemir ile “Siyaset Bilimi ve
Akademisyenlik”, 23 Ekim’de Burcu Yolası"maz ile “Fransa’da E"itim ve Ya#am”,
27 Kasım tarihinde Galatasaraylılar Derne"i Yönetim Kurulu Üyemiz Av. !lkan
Koyuncu’nun konu!macı olarak katıldı"ı “Hukuk” konulu paneller ile
karde!lerimize meslek seçimlerinde yol göstermeye devam etti. Ayrıca Derne"imizin
bu yıl ba!ladı"ı yeni bir olu!um ile Galatasaraylı gençlerin, erken i! ya!amlarında
kar!ıla!tıkları sorunları çözmelerine yardımcı olmak ve atacakları adımlarda yol
göstermek için olu!turulan “Mentorluk Programı”nın kayıtları 15 Kasım’a kadar
devam etti. Kayıtlar sonrasında, 15 Aralık tarihinde, Derne"imizde düzenlenen
kahvaltıda, genç karde!lerimiz mentorlarıyla bulu!tu. 

Kariyer planlamalarında
kardelerimizin yanındayız.

C E M  Y E T T E N  H A B E R L E R  
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24 Kasım Ö!retmenler Günü’nü emekli, çalı!an
tüm ö"retmenlerimiz için Derne"imizde
düzenledi"imiz kahvaltı ile kutladık. 
Saat 10.30 itibariyle ba!layan kahvaltı sonrasında,
saat 12.00’de yapılan tören ile Fransız Ba!konsolosu
Bertrand Buchwalter’e, camiamıza göstermi! oldu"u
yakınlık ve destekleri için “Galatasaraylılar Derne!i
Fahri Üyeli!i” verildi.

Öretmenler
Günü’nü
öretmenlerimiz
ile birlikte
kutladık.  

C E M  Y E T T E N  H A B E R L E R  
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2019 yılının mayıs ayı,
Galatasaraylı di!er kurumlara sıkça
ev sahipli!i yaptı!ımız bir ay oldu.
11 Mayıs 2019 tarihinde
Galatasaraylılar Yardımla!ma
Vakfının Yıllık Ola!an Genel
Kurul Toplantısına ev sahi!li!i
yaparken, 19 Mayıs 2019 Pazar
günü ise Ba"ak"ehir’i yenerek 
22. "ampiyonlu!unu ilan eden
Galatasaray Spor Kulübü’nün
Yönetim Kurulunu, Derne!imizde
a!ırladık. 

25 Mayıs 2019 Cumartesi günü ise
Galatasaray Spor Kulübünün
davetiyle Kulübümüz tarafından
düzenlenen kupa törenine katıldık
ve aynı gece "ampiyonluk Kupası,
Cemiyette üyelerimiz ile bulu"tu.

Haziran ayı ise “Pilav Günleri”
açısından hareketliydi. Ankara
Galatasaraylılar Birli#i
tarafından, 9 Haziran 2019
tarihinde düzenlenen Ankara
Pilavı’nda ve hemen ardından 16
Haziran 2019 tarihinde Amicale
de Galatasaray tarafından
düzenlenen Paris Pilavı’nda
Derne!imiz, Ba"kanımız Fidel
Berber tarafından temsil edildi. 

Yaz döneminin ardından, 9 Eylül
2019 Pazartesi günü, Lisemiz
bahçesinde düzenlenen 2019-2020
E#itim ve Ö#retim Yılı Açılı!
Töreni’ne ise Ba"kanımız Fidel
Berber, Genel Sekreterimiz Eray
Yazgan ile birlikte katılarak
Derne!imizi temsil ettiler. 

Galatasaraylı Kurumlar tarafından
düzenlenen ve destek verdi!imiz
son etkinlik ise Galatasaray
Toplulu#u $!birli#i Kurulu
tarafından düzenlenen
“Galatasaray ve Yapay Zekâ”
konulu, Forum 2019’du. Forum
2019, 21 Aralık 2019 Cumartesi
günü Galatasaray Lisesi Tev#k
Fikret Salonu’nda yapıldı. 

27 Aralık tarihinde ise Ankara
Galatasaraylılar Birli#i’nin 
82. yıl kurulu" kokteylinde
Derne!imizi, Ba"kan Fidel Berber
temsil etti. 

“Okulda Bir Öle
Yemei”

Ekim ayında ise Galatasaray E#itim
Vakfı ile birlikte organize etti!imiz
“Okulda Bir Ö!le Yeme!i” bulu"maları
yeniden ba"ladı. 

13 Ekim tarihinde, 1949-1960 yılları arası
mezunların bulu"masıyla ba"layan yemeklerde,
tüm dönemlerden mezunlar, kendi dönemlerine
ayrılan günlerde, Okulda bir araya geldi. 
Mezunlarımızın, Lise Müdürümüz Prof. Dr.
Vahdettin Engin a!abeyimizle sohbet ederek
karde"lerimizin ihtiyaç ve sorunlarını ö!rendi!i
ve o gün ö!rencilere çıkan yemekleri tatma "ansı
buldu!u “Okulda Bir Ö#le Yeme#i” bulu"maları,
16 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen yemek ile
son buldu. Dönemler ile bulu"maların ilerleyen
günlerde farklı "ekillerde devam etmesi
planlanmaktadır. 

2019 yılında
Galatasaraylı kurulular
ile ilikilerimiz. 

C E M  Y E T T E N  H A B E R L E R  
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Birbirinden anlamlı ve 
de!erli milli bayramlarımızı
Derne!imizde co"ku ile
kutladık. 

!lk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı sebebiyle düzenlenen
etkinliklerde, üyelerimiz ve çocukları
çe"itli e#lenceli atölyeler, çizgi $lm
gösterimleri ve Adam Olacak
Galatasaraylı yarı"ması ile bu anlamlı
günü co"ku içinde kutladı. 

16 Mayıs tarihinde ise ba#ımsızlık ate"ini
yakmak üzere Samsun’a yola çıkan
Ata’mızı bir kez daha anmak ve hatırlamak
için Sarayburnu açıklarından hareket ettik
ve Samsun’a do!ru yola çıkan tekneleri
Tarabya açıklarından yolcu ettik. 

19 Mayıs tarihinde ise "zzeddin Çalı#lar
ve Melih $abano!lu ile bir araya gelerek
“19 Mayıs” konulu bir sohbet
gerçekle"tirdik. Günün kalanında ise sanal
gerçeklik teknolojisi ile farklı sporları
deneyimledik. 

Derne#imizdeki “Cumhuriyet Bayramı”
co"kusu ise bamba"kaydı. Dernek
Ba"kanımız Fidel Berber’in açılı"
konu"masının ardından Yönetim Kurulu
Üyemiz Haluk Levent moderatörlü#ünde
Ali Sirmen, Süheyl Batum ve Kadri
Gürsel’in konu"macı konuk olarak
katıldı#ı sohbet ile ba"layan “Cumhuriyet
Resepsiyonu”, üyelerimizin co"kulu
katılımıyla geç saatlere kadar sürdü. 

Derneimizde
“Milli Bayram”
Cokusu 

C E M  Y E T T E N  H A B E R L E R  
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Unutulmaz müdürümüz, !air, yazar ve dü!ünce
adamı Tev"k Fikret’i, ölümünün 104. yıl
dönümünde, 19 A!ustos 2019 tarihinde,
A!iyan’daki kabri ba!ında düzenlenen tören ile
andık. Ba!kanımız Fidel Berber’in ve A"iyan
Müzesi Müdürü Ata Yersu’nun kısa birer
konu!ma yaptı#ı A!iyan Müzesinin bahçesinde
düzenlenen anma töreninin sonunda, üyelerimiz
ve tüm katılımcılar A!iyan Müzesini gezerek
Fikret’i yakından tanıma ve Fikret’in dünyasını
ke!fetme !ansını buldular. 

Tev"k Fikret için düzenlenen bir di#er etkinlik
ise 24 Aralık 2019 tarihinde Fikret’in, 152.
ya"ını hatırlamak amacıyla Lisemizde, kendi
adını ta!ıyan Tev"k Fikret Salonu’nda
düzenlendi. Lise Müdürümüz Prof. Dr.
Vahdettin Engin’in moderatörlü#ünde, Orhan
Karaveli, Atila Alpöge, Prof. Dr. Nedret Kuran
ve A!iyan Müzesi Müdürü Ata Yersu’nun
konu!macı olarak katıldı#ı panel ile ba!layan
etkinli#in ikinci bölümünde ise Lisemizin tiyatro,
sinema ve müzik kulüplerinin hazırladı#ı,
izleyicilerden büyük alkı! alan,  “Tev#k Fikret’i
Anlamak” adlı gösteri sahnelendi.

Tevfik Fikret’i
unutmadık.

C E M  Y E T T E N  H A B E R L E R  
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Üyelerimiz, Mektepteki spor takımlarımızın ihtiyaçlarını
gidermek amacıyla geçen sene kaybetti!imiz de!erli
a!abeyimiz, eski Ba"kanımız O!uz "mregün adına olu"turulan
fona yaptıkları ba!ı"lar ile 41. #stanbul Maratonu’nda yer aldılar.

Sizleri "imdiden 8 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak olan 
42. !stanbul Maratonu’nda birlikte olmaya davet ediyoruz.

153. Dönem’den
karde!lerimiz de
41. "stanbul
Maratonu’na
Galatasaraylılar
Derne#i
ti!örtleriyle
GalataSanat 
adına katıldılar.

3 Kasım 2019 Pazar günü
düzenlenen 41. stanbul
Maratonu’na Galatasaraylılar
Dernei olarak katıldık. 

C E M  Y E T T E N  H A B E R L E R  
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Çevrim içi (online) sistemimiz, 

üyelerimizin kullanımına açıldı.

https://fonzip.com/gsd adresinden aaıdaki ilemleri kolayca yapabilirsiniz.

• Üye pro!li güncellemesi   • Etkinliklere kayıt 
• Ba"ı# kampanyalarına katılım   • Aidat ödemeleri

13

2019 yılında üyelerimizin
Derne!imizde bir araya geldi!i
etkinliklerden biri de her ay
düzenlenen “Okur-Yazar
Bulu"maları” oldu.

18 Nisan tarihinde Ça!nam Erkmen’in
Yıldızfer romanı ile ba#layan “Okur-Yazar
Bulu#maları” yıl içinde, 15 Mayıs’ta Uygar
"irin ve kitabı Karı#ık Kaset, 20 Haziran’da
Derne"imizin 110 yıllık tarihçesinin
anlatıldı"ı ve Doç. Dr. Seza Sinanlar Uslu
tarafından kaleme alınan Mektep’ten
Sonra Daimi Yuva, 19 Eylül’de Pelin Özer
ve kitabı Beyaz Ev, 17 Ekim’de Bülent
Demirdurak ve kitabı Çanakkale, 14
Kasım’da Serdar Aslan ve kitabı
Konu#unca Kızıyorlar, 19 Aralık’ta
Mehmet Açar ve son olarak 16 Ocak’ta
Nurten Yalçın Erüs ve kitabı Leon Baharı
Takdimimdir ile devam etti. 

2020 yılı içinde de devam edecek olan
“Okur-Yazar Bulu#maları” kapsamında
önümüzdeki aylar içinde de pek çok
Galatasaraylı yazar, üyelerimiz ile
bulu#maya devam edecek.

Okur-Yazar
Bulumaları 

C E M  Y E T T E N  H A B E R L E R  
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2019-2020 E!itim Ö!retim Yılı’nda Galatasaray Lisesi Kültür
Sanat Merkezi Festival Komitesi ile birlikte kırk ö!renci
kulübünü bir çatı altında topladı. 1. Dönem’de kültür, sanat ve
spor alanında birçok etkinlik yaptık. Toplam seksen sekiz
etkinli!imiz oldu: Milli bayram kutlama ve anma törenleri,
sosyal sorumluluk projeleri, sergi-müze ziyaretleri, sinema-
tiyatro günleri, konferans ve seminerler, mezunlarımızla kariyer
günleri, halk oyunları-latin dans çalı"maları vb. 

Okul içi düzenledi!imiz ve okul dı"ı katıldı!ımız etkinlikler,
internet sayfamızda (http://www.gsl.gsu.edu.tr) görülebilir. 

Kulüp çalı"maları, sorumlu ö!retmenlerimiz denetiminde, ö!le
arası, ders bitiminde, etüt saatleri öncesi, etüt arası ve ha#a
sonları, Kültür Sanat Merkezi binasında, ana binada, çok amaçlı
salonlarımızda yapılmaktadır. Ö!rencilerimiz en az iki kulübe
üye olmalıdırlar. Ö!rencilerimizin içindeki potansiyeli
çıkaracak teknikleri kulüplerimizde uygularız. Dersin yararı
çoktur ama heveslendirmenin yaptıramayaca!ı "ey yoktur.
Sanata yönelen beyinler, iyi beyinlerdir. Bu yöneli"in sebebi,
düzgünlü!ü, ritmi, uyumu, esteti!i özümseyen insan beyni
olmasındandır. Ayrıca güzel ruhun dı"a vurumudur bu...

Bilim ve sanat, bir ku"un iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı
kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Sanat, bir
toplumun var olmasını, geli"mesini, ayakta kalmasını sa!layan
en önemli olgulardan biri. Bu yüzden her millet, kendini ileriye
ta"ıyacak sanatçılarını, her dönemde yeti"tirmeye devam etmeli.
Bu yeti"en sanatçılar, topluma öyle müthi" anlar ya"atır ki adeta
birle"tirici, kapsayıcı bir rol oynarlar ve her seferinde ülkelerini
ileriye ta"ırlar.

Galatasaray Liseliler, yenilgiyi, acıyı, mücadeleyi ve kaybı
ya"amı" olan ve diplerde çıkı" yolunu kendileri bulmu"
romantik ve eylemci insanlar olup; ya"ama kar"ı geli"tirdikleri
kendine has takdir, direni", duyarlılık ve anlayı"la; "e$at,
nezaket, bilgelik ve derin sevgiden kaynaklanan bir ilgi ve
sorumlulukla doludurlar. Ve bu güzel insanlar, öylece ortaya
çıkmazlar; onlar, olu"urlar...

Ö!rencilerimize, akıllı riskler almaktan korkmamalarını, en çok
ba"arısızlıkların onlara yol gösterece!ini ve ba"arısız olmaktan
korkmamalarını ö!retiyoruz.

9 Eylül 2019 - Okul Açılıı: 
2019-2010 E!itim Ö!retim Yılı, Lisemizde
düzenlenen açılı" töreni ile ba"ladı. 
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29 Ekim 2019 - Lisemizde düzenlenen
törenlerle, halk oyunları ve müzik
etkinlikleriyle Cumhuriyet Bayramı’nı
co"kuyla kutladık. 

10 Kasım 2019
Ata’mızı 
Lisemizde ölüm yıl
dönümünde tüm
Galatasaraylılar
olarak andık. 

Bir dönem 
böyle geçti

Çidem BÜKE 
GSL KSM Sorumlu Müdür Yardımcısı 

SULTAN DERG • UBAT 2020
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18 Eylül 2019 - Okulumuz örencileri “stanbul’u Okuyorum” kitap okuma etkinliini gerçekletirdi. 

26-28-30 
Kasım 2019 

Lisemiz Tev!k 
Fikret Salonu’nda

düzenledi"imiz 
“Tiyatro Söyle!ileri

Günleri”, Perde Arkası
sohbetleri ve

ö"rencilerimizin ilgili
katılımıyla gerçekle#ti. 

13-16 Aralık tarihleri
arasında, Türkiye genelinden
700 ö"rencinin katıldı"ı
GSLMUN2019 Model
Birle!mi! Milletler
Konferansı’nı düzenledik.

16-21 Aralık 2019 
GalataSanat Sosyal
Sorumluluk Projesi
kapsamında Kastamonu
Merkez Kuzyaka
Ortaokulunu ziyaret ettik.

M E K T E B  M  Z D E N  H A B E R L E R
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1 Kasım 2019 - Uluslararası matematik yarı!ması
“Caribou Contests”te dereceye girdik. Ö!rencimiz
Yi!it Özden 6. (Türkiye’de 2.), Ege Çınar 26.
(Türkiye’de 5.) oldu. Yarı"mada 19 ö!rencimiz
Türkiye sıralamasında ilk elli içerisine girdi.

24 Kasım 2019 - “Ö!retmenler! Yeni nesil, sizin
eseriniz olacaktır.” -M. Kemal Atatürk. 
Ö"retmenler Günü’nüz kutlu olsun.

12 Kasım 2019 - 131. Dönem mezunlarımız, hazırlık sınıfı
ö!rencilerimiz için oryantasyon gezisi düzenledi.  

10-11 Ekim 2019 - Erasmus Days etkinlikleri
kapsamında, #stanbul Milli E!itim Müdürlü!ü 
AB Proje Pazarı etkinli!ine katıldık.

14-19 Ekim 2019 - “Heritage Education Learning Program”
ba"lıklı AB Erasmus+ Projesi kapsamında gerçekle"tirilen projenin
3. bölüm çalı"malarını, Makedonya-Kavadarci SOU Gimnazija
Dobri Daskalov Lisesinde gerçekle"tirdik.

19-25 Ekim 2019 - Ortakları arasında bulundu!umuz “Act,
Connect, Transform for the World Peace” ba"lıklı Erasmus+
Projesi kapsamında, Polonya’da okulumuzu temsil ettik.

M E K T E B  M  Z D E N  H A B E R L E R
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Yeniden
I!ık tuhaf gölgeler olu!turur bazen
Bulunmasa da bir neden
Sürekli akıldan geçirilse de
Konu!amamak neden?

Ertelenen bakı!lar avutulmamı! aynaya,
Yansıtır beyaz çizgiler ardı ardına
Tekrar eden dü!ünceleri mavinin,
Ya!atır duygular siyah olduran

Olmasa da beklenen
Vardır hâlâ bekleyen
Habersiz de olsa veda eden
Bir olmak, de"i!meden.

Rabia Miray KURT (153) 

Sokak Lambam
Çoktan sönmü! olman mümkün mü?
Hiç gerçekten yandın mı sokak lambam?
#imdi böyle diyerek öylesine büyük bir ayıp
Sana ve tüm aydınlıklarıma
#imdi sana dair yazmak günah mı? 
Yoksa içim sokak lambası
Çoktan sönmü! olman mümkün mü?
Yoksa benim ta kendim mi?
Öyle sandı"ım gibi bir karanlık da yok
Sen sokak lambasıydın
Ben yıldızımı ararken
#imdi gökyüzüm yıldızlarla kaplı 
Ve yıldızlar sönmez 
$çimde bir sokak lambası

Yaren Sinem TEMZKAN (153) 
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MEKTEPTEN
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Sınıf Arkadaım 
Mümtaz Soysal

Necdet GÜRCAN  (1950 mezunu)

1941 yılında ilkokulu bitirdikten sonra Galatasarayın ortaokul ve lise
bölümündeki derslerin ço!u Fransızca okutuldu!u için öncelikli dil eksi!imizi
tamamlayan hazırlık sınıfındaydım. Beyo!lu’ndaki binada derslere genellikle
Fransız ö!retmenler giriyordu. "lk ayı tamamlamı#tık ki sınıfa yeni bir ö!renci
geldi. Bu arkada#ımız ilkokulu bitirdikten sonra Zonguldak Mehmet Çelikel
Ortaokuluna ba#lamı#, parasız yatılı sınavlarının sonuçları açıklanana kadar
okula orada gitmi#ti. Sonuçlar açıklandı!ında ise Türkiye birincisi olarak
Galatasaray Lisesine girme hakkı kazanmı#tı. Okula geldi!i ilk gün tanı#tık ve
sevgiyle kar#ıladık. Oldukça yo!un geçen bir aylık eksi!ini nasıl kapatacak ve
bize yeti#ecek derken, bırakın yeti#meyi hepimizi geçerek en iyi olmayı ba#ardı.
Ondan sonraki yıllarda da yeteneklerini göstermeye devam etti ve bu durum
mezun olana kadar devam etti. Öyle bir ö!renciydi ki sadece Fransızcada de!il,
tüm derslerde en iyimizdi. Her yıl sonunda, okulun en göze çarpan kö#esindeki
i$ihar tablosunda ismi hep birinci olarak yer aldı: 237 Mümtaz Soysal. 

Liseyi bitirdikten sonra o, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine,
ben ise "stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdik. Yollarımız ayrıldı!ı için
lise sonrası yıllarda ne yazık ki eskisi kadar yakın olamadık. Yıllar sonra bir gün,
e#imle Ankara Galatasaraylılar Birli!i lokalinde bir etkinlikte kar#ıla#ma #ansına
eri#tim ve o eski, güzel günleri yâd etme #ansı bulduk. 

Geçen zaman içinde yine irtibatımız kesildi. Bir gün bir arkada#ım bana
Mümtaz’ın bir yakınının telefon numarasını verdi. Ne kadar yakınlı!ı oldu!unu
sormak aklıma gelmedi!inden telefon açmakta tereddüt ettim ama o numara
telefon de$erime kayıtlı kaldı. O kötü haber gelene kadar da hiç aramadım.
Gazetede çok sevgili Mümtaz’ın ölüm haberini okudu!um an, ilanın altında yer
alan isimler arasında, bendeki numaranın sahibini de görünce sevgili kızına ait
oldu!unu anladım ve o zamana kadar aramamı# olmaktan dolayı pi#manlık
duydum. 

Arkada#ımın topra!a verilmesinden birkaç gün sonra ba#sa!lı!ı dilemek
için aradım. Sanırım on be# dakika kadar konu#tuk. Bir yanım acılı, bir yanım
ise mutluydu. "lk gençlik arkada#ımı kaybetmi#tim ama onunla ilgili anılarımı
yıllar sonra kızına aktarabilme #ansı bulmu#tum. Ertesi gün kızı tekrar aradı ve
18 Kasım günü Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin konferans salonunda yapılacak olan
anma törenine davet etti. Seve seve kabul ettim ve ona kar#ı son vazifemi yerine
getirmek üzere e#im ve kızımla birlikte salondaki yerimizi aldık. Salon kısa süre
içinde doldu. Tören ba#lamadan önce Mümtaz’ın çok sevgili kızlarıyla tanı#ma
fırsatı da buldum. Töreni yöneten ki#i bana bir konu#ma yapmamı önerince
tereddütsüz bir #ekilde kabul ettim. Üniversite yıllarından mesai
arkada#larından, dostlarından olu#an tahmini on ki#i konu#ma yaptı ve en son
ben söz aldım. O an içimden gelen, kalbimden geçen ne varsa Mümtaz’a yakı#ır
#ekilde anlattım. Anılarımı aktarıp onunla ne kadar gurur duydu!umu belirttim.
Bunu hiçbir yazılı nota ba#vurmadan ve hazırlık yapmadan yapabilmek ayrıca
mutluluk vericiydi. Onun da böylesini isteyece!ini dü#ündüm. Orada dile
getiremedi!im ve onun için yazdı!ım #iirimi de burada payla#mak isterim:

Ey benim arkada#ım
Sevgili okulda#ım
Seni pek çok severdim
Hep durmadan överdim

Aramıza geç geldin
Ama akan bir seldin
Bizler yolu a#arken
Sen de önce biraz #a#arken
Birden ne oldu böyle?
Önümüzden ko#arken
"$ihar tablosunda ba#
Nedir böyle arkada#?
Bütün derslerde öndeydin
Her yıl ayrı bir törendeydin
Lise bitti sen oldun siyasal
Bense oldum hukuksal
Sen co#tukça co#tun
Birçok bran#ta ko#tun
Ne oldu birden sana?
Giderken kana kana
Ne yapalım ya#am bu
Ne söylense bo# do!rusu
Sen kabrinde rahat et
"n#allah olur son mekanın cennet                

Aralık, 2019                       

SULTAN DERG • UBAT 2020
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Kardeimi Kaybettim

!öyle bir dü"ünüyorum da insanın hayatında bir ömür beraber
ve birbirini hiç kırmadan ya"anan arkada"lıkların sayısı bir elin
parmaklarını geçmez ve çok ender olur. 

Benim öz karde"imden, bana daha yakın olan Baba Nejat ile
dostlu#um i"te böyle bir dostluktu. Hakikaten bir $stanbul beyefendisi
olan Nejat Hürba"’ın vefatı, çok büyük bir kayıp oldu benim için.
Galatasaraya, henüz altı ya"ımda ilk adımımı attı#ımda, ilerleyen
yıllarda Baba Nejat’ın benim en yakın dostum, arkada"ım, karde"im
ve belki de ailem olaca#ını nereden bilebilirdim? Beraber, okulun
koridorlarında, hayatımızın ileri dönemleri ile ilgili hayallerimizi
payla"tık, dersleri asıp Beyo#lu’nu ar"ınladık; okul bitti, biz yine
ayrılmadık.

Mahmutpa"a’da i" yerlerimiz yan yana idi, Nejat babası, ben ise
amcam ile çalı"ıyordum. 1958 senesinde askerden dönünce, “Biz niye
beraber çalı"mıyoruz?” deyip, ortak, Kent Gömleklerini kurduk.
Daha sonra, 1972 yılında, Amerika’dan Nobelt %rmasının patentini
alarak kurdu#umuz fabrikada, imalata ba"ladık. Amacımız, ihracat
yaparak ülkeye döviz kazandırmaktı, ne mutlu ki bize, bunu da
gerçekle"tirdik. 

$" hayatımız böyle devam ederken Galatasarayda içtimai kısım ve
Cemiyette çe"itli görevler aldık. 1968 senesinde, içtimai kısım ba"kanı
Sunullah Üner, bana, “Madem sen Suadiye’de oturuyorsun, o zaman
git, Kalamı"’taki tesisin idaresini al.” dedi. Biz geldi#imizde su topu
takımı da#ılmak üzereydi, biz de, Nejat ile beraber, iyi bir ekip
kurarak o sene hem $stanbul hem de Türkiye "ampiyonu olduk.
Nejat’ın Cemiyette eme#i çok fazla oldu, özellikle Cemiyet binasının
alınmasında büyük payı vardı. Kulüp Disiplin Kurulunda on sene
beraberce, birçok ba"kan ile çalı"tık. 

Biz nasıl Galatasarayda dönem arkada"ı isek e"lerimiz de Ankara
Kolejinde sınıf arkada"ı idiler. Bir Ankara seyahatinde, Nejat ile e"ini
de biz tanı"tırdık ve evlenmelerine vesile olduk. $lk evlatlarımızı üç
gün ara ile aynı hastanede kucaklarımıza aldık. Evliliklerimiz,
i"lerimiz, çocuklarımız ve torunlarımız, hep yakın ve iç içeydik.
Çocuklarımız beraber büyüdü. Son yıllarda evlerimiz bile yan yana
iki sokakta, yüz metre mesafedeydi. Birbirimizi daima arar sorar veya
her fırsatta beraber olurduk. Ben onu kaybetti#imde kolum kanadım
kırıldı. Aramızda, karde"ler arasında olandan daha fazla, sevgi, güven
ve saygı vardı. Onu gerçekten çok özlüyorum.

Mehmet KEFEL 
(1952 mezunu)

Türker ARSLAN 
(1964 mezunu)

Mükemmel bir Galatasaraylı

Nejat Hürba" ile en çok birlikte çalı"anlardan biri olarak
hakkında ilk söylenecek söz: Nejat Hürba" mükemmel bir
Galatasaraylıydı. Ben kendisiyle, Kayıhan Uraz’ın ba"kanlı#ı
döneminde, 1979-1989 yılları arasında yakla"ık on yıl beraber
çalı"tım. Kayıhan a#abey ba"kandı, Nejat a#abey ikinci
ba"kan, ben de genel sekreterdim. Nejat a#abey, yakla"ımları
her zaman çok olumlu, bir o kadar dikkatli, fevkalede iyi
niyetli ve her zaman Galatasarayı dü"ünen biriydi. Onunla
birlikte çalı"tı#ımız dönemde, 1984 yılının ekim ayında,
Galatasaraylılar Evini, Cemiyeti aldık. O yönetim kurulunda
bugünkü Dernek binamızın satın alınmasında büyük payı
olan ve buranın yakla"ık bir buçuk yıl süren in"aatını da
yakından takip edenlerden biridir Nejat a#abey. $n"aat bitip
de 1986 yılının "ubat ayında, bugünkü Dernek binamızı açana
kadar neredeyse her gün in"aata u#ramı"tır Nejat a#abey. Ben
de çok sık kontrole geldi#im için biliyorum, in"aata gelip de
Nejat a#abeyi görmedi#im gün olmadı. 

O günlerde Derne#imiz sıkıntı içindeydi. Nejat a#abey
1950 mezunudur. O ve dönem arkada"ları, Nejat a#abeyin
aynı zamanda orta#ı olan Mehmet Kefeli, in"aatı yapan Vecdi
Selimo#lu, Cevdet Dayıo#lu, Nazım Paksoy gibi
a#abeylerimiz gerçekten Derne#imizin içinde bulundu#u
sıkıntılı dönemde Derne#imiz için çok hizmetlerde
bulundular, o sıkıntılı dönemde birli#imizi korudular ve
Derne#imizin ya"aması konusunda çok çaba gösterdiler. Biz,
bugünkü Dernek binamızı alırken kasamızda üç yüz bin lira
paramız vardı ama on altı milyonluk bir borcun altına girdik.
Taksim’de, lokal olmasına izin verilmeyen iki dairemiz vardı.
O iki daireyi sattık. Kalanı da Galatasaraylıların destekleri ile
ödedik. Burada Kayıhan a#abeyin çok büyük hizmeti vardır.
$"te bu günlerde Nejat a#abey de bütün devre arkada"larına
gidip zorlayarak aldı#ı destekler ile borcumuzun ödenmesini
kolayla"tırmı"tır. 

Nejat Hürba", insan olarak mükemmel bir insandı.
Yönetim Kurulumuzun bir denge unsuruydu. Nejat a#abeyin
müdahil oldu#u bir olayın sulhen çözülmemesi mümkün
de#ildi. O kadar sulh yanlısı bir insandı. Gerçek bir
Galatasaraylıydı. $nsan sevgisi çok fazlaydı. Hiç sinirlendi#ini
görmedim. Zannetmiyorum ki kırgın, küs oldu#u birileri
olsun. Biz, Kayıhan a#abeye bir "ey kabul ettirmek istedi#imiz
zaman bu i"i hep Nejat a#abey ile birlikte yapardık. Çünkü o
mutlaka uzla"tırıcı yapısıyla ortadaki sorunu çözerdi. Ben onu
çok büyük bir sevgi ve saygıyla anıyorum. Çünkü biz sıkıntılı
günleri birlikte atlattık, güzel günleri de birlikte ya"adık.
Dernek binamızı açtıktan sonra birlikte çok mutlu günlerimiz
oldu. Bu Dernek, Tütüncü Çıkmazı’ndan, Mısırlı Han’dan,
Londra Pavyonu’nun üstünden, Suriye Pasajı’ndan bugünlere,
Nejat a#abey gibi a#abeylerimiz sayesinde geldi. 

Onu çok özleyece#im. 

Nejat Hürba'ın 
ardından...
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!stanbul Üniversitesinin merkez binası)
atılıyorlardı. O dönemde !ttihat ve
Terakkicilerin kurmu" oldukları, Mustafa
Kemal Atatürk’ün de ba"kanlı#ını
üstlendi#i Vatan Örgütü’ne üye olmaktan
dolayı tutuklanıp hapse atılan
Harbiyelilerden biri de Fesa Bey’di. 
Fesa Bey, doksan yedi gün hapiste kalıp
mahkeme edildikten sonra Erzincan’a
sürgüne gönderilmi", 23 Temmuz 1908’de
II. Me"rutiyet’in ilan edilmesinin ardından
da tekrar !stanbul’a ça#rılıp Süvari Bölük
Komutanlı#ının ba"ına getirilmi"tir. 
Bu görevde yüzba"ılık rütbesine ter$
edene dek kalır. 

1911 yılında Mahmut %evket Pa"a ve
Kurmay Yarbay Süreyya (!lmen) Bey’in
gayretleriyle kurulan Osmanlı Hava
Kuvvetlerinde pilot olmak için yetenekli
subaylar arandı#ında Yüzba"ı Fesa Bey
ba"vuruda bulunan adayların ba"ında yer
alır. Sınavı 92 puan alarak birincilikle
kazandıktan sonra seçilen ikinci aday
!stihkâm Üstte#meni Yusuf Kenan Bey’le
birlikte 1911 yılının temmuz ayında
Fransa’ya uçu" e#itimine gönderilir. 

O zamanlar Paris yakınlarındaki Etampe
kasabasında yer alan Fransızların ünlü
uçu" okulu Bleriot’da e#itimlerini almaya
ba"larlar. Ba"arılı bir uçu" e#itiminin
ardından brövelerini alarak 1912 yılının
ba"larında yurda dönerler. Onlarla birlikte
Fransa’dan satın alınan ilk iki Deperdussin
Uça#ı’mız da !stanbul’a gelmi", Ye"ilköy ya
da o zamanki adıyla Ayastefanos’ta açılan
ilk “Tayyare !stasyonu”nda uçakların son
montaj ve bakımları yapılarak uçu"a hazır
hale getirilmi"ler. 

26 Nisan 1912 tarihinde de Fesa Bey,
!stanbul üzerinde ilk uçu"unu
gerçekle"tirerek ilk defa bir Türk uça#ı ve
pilotu Türk semalarında yükselmi"tir. 

Türk Havacılık Tarihinin 
lk Pilotu Galatasaraylı 
Fesa Evrensev

Osmanlı !mparatorlu#u’nun Batı’ya
açılan en geni" pencerelerinden biri
olan Mekteb-i Sultani, kapılarını
açtı#ından bu yana izcilikten
basketbola, edebiyattan güzel sanatlara
Türkiye tarihindeki birçok ilke
damgasını vurmu" köklü, dallı budaklı
bir e#itim kurumudur. Ancak bütün bu
ilkler arasında bir tanesi var ki maalesef
fazla irdelenip ara"tırılmamı" olan
“Galatasarayda havacılık”tır. Oysa Türk
havacılık tarihinin ilk pilotu, bir
Galatasaraylı olan Mehmet Fesa Bey’dir.
Türkiye’de ilk planörü yapıp uçuranlar
da Galatasaraylı ö#rencilerdir.
Galatasaraylı izcilerden bir grup,
1930’lu yıllarda Eski"ehir’de, Türk Hava
Kurumunun tesislerinde planör
kullanmayı, para"ütle atlamayı
ö#renmi"ler, brövelerini almı"lardır. Ve
Korhan Abay, Mehmet Aksu gibi sivil
havacılıkta yer almı" Galatasaraylı
pilotlar... 

Gelelim biz Türkiye’nin bir numara
bröveli ilk pilotu, Galatasaraylı Mehmet
Fesa Efendi’ye…

1878 yılında, !stanbul’un Gedikpa"a
semtinde dünyaya gelen Fesa Bey,
Mekteb-i Sultanide okumu", okulu
ba"arıyla bitirdikten sonra gönlünde
yer etmi" olan Harbiyeye girmi", yine
ba"arılı bir e#itim sonrası 1899 yılında
süvari te#meni rütbesiyle mezun
olmu", ardından Harbiye Nezaretinin
Süvari Dairesinde görev almı"tır.
Dönem, karı"ıklıkların, sansürün,
monar"inin hüküm sürdü#ü sancılı bir
dönem olan ve de II. Me"rutiyet’e do#ru
giden istibdat dönemidir. Bu düzene
kar"ı çıkan !ttihat ve Terakkiciler, Jön
Türkler ve bu çevreye yakın olan basın
mensupları tutuklanıp Harbiye
Nezareti kompleksi içinde yer alan
dönemin ünlü tutukevi Bekira#a
Bölü#ü Zindanı’na (günümüzde

Fesa Bey
bir ucus
sonrasında
ucagının
basında.

Mekteb-i Sultanili Fesa Bey

Turgay TUNA (102) 
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kurtulu! yolu bularak kaçar ve 1920 yılının
haziran ayında Ankara’ya dönüp tekrar
vatan hizmetinde yer alır. Kurtulu!
Sava!ı’nın sonuna dek Batı Cephesi’nde,
Yunan hatları üzerinde, çok ba!arılı ke!if
ve taarruz uçu!ları yapar. Sava!tan sonra
da yeni kurulan modern ve laik
cumhuriyet Türkiye’sinin, "zmir’deki Hava
Okuluna binba!ı rütbesiyle ö#retmen
olarak atanır. 1925 yılının kasım ayında da
kırk yedi ya!ında iken kendi arzusu ile
emekli olur.

Uçmak, göklerde süzülmek, uçakların
arasında olmak Fesa Bey’in kanına
i!lemi!tir bir kere. Sivil hayatında, dünya
ve Türk havacılı#ındaki geli!meleri, uçak
teknolojisini yakından takip eder. 
Emekli olduktan sekiz yıl sonra da yeni
ba!tan, çok sevdi#i uçakların arasında
bulur kendini. Türkiye’nin ilk pilotu, yeni
kurulan Türkiye’nin ilk sivil havacılık
i!letmesi Devlet Hava Yolları
Müdürlü#ünün ba!ına getirilir. 
Bu hizmette kaldıktan bir süre sonra da
Türk Hava Kurumunda büyük hizmetler
vermeye devam eder. Geç ya!larında,
"stanbul’da iken kimi zaman gelebildi#i
okul Pilav’larında arkada!ları arasında bir
kahraman olarak kucaklanır.

Ve adı havacılık tarihimize altın 
har$erle yazılmı! olan Galatasaraylı
Mehmet Fesa Evrensev, 1951
yılında, yetmi! üç ya!ında iken
vefat eder. Askerî bir
merasimle Karacaahmet
Mezarlı#ı’nda topra#a verilir.  

Bu arada yapılan bir törenle Osmanlı
Hava Kuvvetlerinin (sonradan Türk
Hava Kuvvetleri) ilk iki uçu! brövesi
Fesa Bey’le Yusuf Kenan Bey’e verilmi!.
Böylece Mekteb-i Sultanili Fesa Bey, 
ilk Türk pilotu unvanını kazanmı!tır. 

Bundan hemen sonra aya#ının tozu ile
kendisini Balkan Sava!ı’nın içinde bulan
Fesa Bey, dü!man hatları üzerinde
yaptı#ı ke!if uçu!larıyla büyük ba!arılara
damgasını vurmu!, yeni satın alınan
uçaklarımızla kurulan %lonun
komutanlı#ına getirilmi!tir. Hava
Kuvvetlerimizin ar!ivlerinde ve de Re!it
Selim Bey’in kaleme alıp 1912 yılında
yayımlamı! oldu#u Tayyarecili#imizin
Tarihçesi adlı eserinde yazılı oldu#u gibi
“Kahraman” Fesa Bey’le ilgili !u satırlar
oldukça dikkat çekicidir:  

“Çatalca önlerinde, !stanbul kapılarını bir
kaya gibi dü"mana kapayan ordumuzun
yükünü ha#$etmek için donanma,
Marmara ve Karadeniz’den dü"man
hatlarını "iddetli makas ate"ine alıyordu.
Bir gün, yer ve gök patlayan güllelerin
korkunç gürültüsü ile sarsılırken ay-
yıldızlı bir tayyarenin hatlarımızı a"arak
dü"man gerilerine sarktı%ı görüldü. Bu
tayyaremiz  yer ate"i ile delik de"ik
olmasına ra%men içindeki iki kahramanın
çelik gibi azim ve iradesiyle havada

Paris'te Bleriot
Uçu Okulunda
eitim alan ilk
pilotlarımız 
Fesa Bey (solda)
ile Üstemen 
Yusuf Kenan Bey
Ayastefanos
Tayyare
istasyonu’nda
Deperdussin
uçaklarının içinde.

Fesa Evrensev'in 
Yesilkoy Havacılık 

Mu zesi'ndeki 
bu stu

Süvari Üstemen Fesa Bey Binbaı Fesa Bey Yüzbaı Fesa Bey sivil kıyafetiyle

tutunabilmi" ve Çorlu üzerlerine kadar
uzanarak geriye dü"man hakkında paha
biçilmez raporlarla dönmü"tü. Bu iki
kahramandan biri ilk tayyarecimiz
Yüzba"ı Fesa Bey, rasıdı da Yüzba"ı
Kemal Bey’di…Fesa Bey, ikinci bir ke"if
uçu"unu 9 &ubat 1912 tarihinde, Silivri
hizasında Bulgar kıtaat-ı askeriyesi
üzerinde bu ilk ciddi ke"# yaptı%ı zaman
bütün bir Bulgar tümeninin mütemadi
ate"i içinde dola"mı"tır. !ki saat kadar
devam eden uçu"un bir saatten fazlasını
bu ate"ler üzerinde icra eylemi"tir. Yine üç
dört kur"un, tayyaresinin kanatlarını
delmi" fakat hiçbir arızaya u%ramadan
Ye"ilköy’e avdet edebilmi"tir…” 

Pilot Yüzba!ı Fesa Bey, Balkan Sava!ları
sonunda, Ye!ilköy’de iki hangarla
kurulup açılan Uçu! Okuluna
ba!ö#retmen olarak getirilmi!, yeni
pilotlarımızın yeti!tirilmesinde de büyük
hizmetler vermi!tir. Ne var ki Osmanlı
topraklarının tüm cephelerinde sava!lar
ardı ardına devam etmektedir. 
Birinci Dünya Sava!ı’nın patlak
vermesiyle Fesa Bey, Ka&as Cephesi’ne
atanır. Fakat Ka&asya’ya giderken
Karadeniz’de Amasra açıklarında Ruslar,
içinde bulundu#u gemiyi batırır, gemide
bulunanların tamamını da esir alırlar. 
Fesa Bey, Sibirya’daki esir kamplarında
be! yıl, sekiz ay kaldıktan sonra bir

SULTAN DERG • UBAT 2020



Galatasaray
Müzesi:
Bir Camianın
Hafızası
1915-2009-
2019

Çalar AVKAY (105) 
Galatasaray Müzesi Müdürü

Tarihi bir
belgeden…

1909-1913 yıllarında
Mektepte yapılan bir GSK

Genel Kurul Toplantısında
Ali Sami Yen’in yaptı!ı
konu"madan alıntıdır.

Orijinali Fransızca olup
Müze envanterinde

bulunmaktadır.

1. Galatasaray Kulübü
münhasıran Galatasaray
Lisesi’nin kulübü olmalıdır
ki bilahare Avrupa’nın
büyük üniversiteleri gibi
kendi futbol takımına da
sahip olacaktır. 
Bu do!rultuda Kulübün
aktif üyeleri mümkün
oldu!unca bu Lisenin
ö!rencileri olmalıdırlar ve
ba"lıca amaç takımın bu
müesseseye ait oldu!unu
resmen kabul ettirmek
olmalıdır.

4. Oyun sahası ve oyuncuların soyunma odası hariç, Kulübümüzün Lise dı"ında
lokal olarak kullanılabilecek hiçbir toplanma yeri olmamalıdır. Zira maalesef
memleketimizde genellikle böyle kulüpler asıl amaçlarından uzakla"ıp tembel, i"siz,
sarho", "a"kın veya kumarbazların bir araya geldi!i bir yer haline dönü"mektedirler.
Tümüyle askerî bir disipline ve ciddiyete yönelmemiz ve mümkün olan bir zamanda,
sadece hatıra e"yalarımızı saklamak için bile olsa, ve bir "ekilde Kulübümüzü
merkezile"tirmek için Lise içinde küçük bir lokal edinmemiz gerekmektedir.

Kulübümüzün ismini
ta!ıdı"ı sevgili
Mektebimizle olan
maddi ve manevi
alakasının güzel bir
ni!anesi !eklinde
gittikçe büyüyen ve
zenginle!en Müzemiz,
irfan oca"ımızın
ihtimamkâr ve mü!#k
ellerine verilmi! oldu.”

Ali Sami Yen
(1938’de Bebek
Lokali’nin açılıında
yaptıı konumadan.)

“
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Galatasaray
Müzesi

Galatasaray Müzesi, Galatasaray üst
kimli!inin bile"enleri olan Kurumların
ortak mirasının simgesidir. Bünyesinde
Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray
Lisesi, Galatasaray Üniversitesi ve di!er
Galatasaray Kurulu"larının tarihi ar"ivi
korunmakta, modern müzecilik
yöntemlerine göre envanter tutulmakta,
bakım ve restorasyon yapılarak koruma ve
sergileme i"levi yerine getirilmektedir. 

Galatasarayda müzecilik, 1839 yılına
kadar geri gider. Osmanlı
#mparatorlu!u’nda o yıl kurulan
Galatasaray Tıbbiyesi’ndeki Do!a Tarihi
Numunehanesi, (A) ülkenin ilk müzecilik
faaliyetidir1 . Onu 1847’de Aya #rini
Kilisesi’nde açılan Müze-i Hümayun (B)

izlemi"tir. Büyük Beyo!lu Yangını 1848
yılında binayı, kütüphaneyi,
laboratuvarları ve do!a tarihi
koleksiyonunu büyük ölçüde harap

olan merakı sonucunda, dönemin Bahriye
Nazırı Cemal Pa"a’nın da deste!iyle, 1915
yılında, kulüp yönetim merkezi olan
Kalamı"’taki Beau-Rivage adlı yalıda
Galatasaray Denizcilik Müzesi (D, E)

kurulmu"tur. 

Birinci Dünya Sava"ı sonrası, i"gal
kuvvetleri #stanbul’da birçok binaya el
koymaya ba"layınca, yalının da aynı risk
altında oldu!unu gören Ali Sami Yen,
kulüp hatıraları ve müze koleksiyonunu
lise binasına ta"ıyarak güvence altına alma
giri"iminde bulunmu", dönemin lise
müdürü Salih Arif Bey’i ikna ederek
emeline ula"mı"tır4.  

1  Dr. Semih Çelik, “Galatasarayı Mekteb-i Tıbbiye-i Adliyyesi
Numunehanesi (1839-1850)” Toplumsal Tarih s.311. Kasım
2019, Tarih Vakfı.
2  Feza Günergun (çev.) “Mekteb-i Tıbbiye-i !ahane’nin 1870’li
Yılların Ba"ındaki Do#a Tarihi Koleksiyonu” Osmanlı Bilim
Ara"tırmaları, XI (2009-10), 337-344.
3  Prof. Dr. Remzi O!uz Arık, L’Organisation des musées 
en Turquie, MEB Basımevi, Ankara 1950.
4  Ali Sami Yen yazı"maları dosyası, Galatasaray 
Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi ar"ivi.

MÜZEDEN

A

B

ED

C

etmi"tir2. 1869’da, III. Napoléon’un
arma!anı olarak Mekteb-i Sultani’de
kurulan Do!a Tarihi Müzesinin
yöneticili!ine atanan M. Goold, ek görev
olarak Müze-i Hümayun’unda
sorumlulu!unu almı"tır3. 1907 yılındaki
yangın, binayla birlikte Mektebin
Müzesine de büyük hasar vermi", mevcut
koleksiyonun büyük kısmı yanmı"sa da,
1909’da Tev$k Fikret idaresindeki
yeniden yapılanmada, yeni bir Do!a
Tarihi Müzesi (C) kurulmu"tur.

Bilindi!i gibi Galatasaray Spor Kulübü de
1905 yılında Mekteb-i Sultani ö!rencisi
Ali Sami Yen ve arkada"ları tarafından
Mektepte kurulmu"tur. Ali Sami Yen’in
denizcilik malzemelerine ve aletlerine
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1919-2009 arasında Müze koleksiyonu geni!lerken ev
sahipli"i yapan Galatasaray Lisesi, aynı zamanda
1916-1951 yılları arasında ilk modern sanat
sergilerinin de düzenlendi"i yer olmu!, bunlara ek
olarak salonlarını Sanayi Sergileri’ne de açmı!tır5. 

Lisede korunan Müze, zaman içinde hem Liseye hem de Spor
Kulübüne ait olan malzemeleri bünyesinde toplayarak tek bir
isme sahip olmu!tur: Galatasaray Müzesi. 

1930 yılında Müzeyi gezen Atatürk’ün iste"iyle, Milli E"itim
Bakanı Hasan Âli Yücel’in Lise alanı içinde Müzeye özel bir
bina tahsisatı çıkarmasından sonra taahhüt ve tahsisat bütçeleri
sadece istimlâk ve karakol binası yıkımına yetti"inden bu
giri!im ancak 1968 yılındaki 100. Yıl kutlamaları sırasında
gerçekle!mi!tir. Bahçede in!a edilen ayrı bir binaya ta!ınan
Müze, 1970 yılında halkın ziyaretine açık hale gelmi!tir.

2003 yılında ba!layan bir süreç sonucunda Tarihi Beyo!lu
Postanesi, (F) “Galatasaray Müzesi olarak kullanılma !artıyla”
Ula!tırma Bakanlı"ı’ndan devralınmı!tır. 1 Ocak 2005 tarihinde
Galatasaray Üniversitesi ile PTT Genel Müdürlü"ü arasında
imzalanan protokolle kullanım hakkı 25 yıl (+10 yıl) süreyle
Galatasaray Üniversitesi’ne tahsis edilmi!tir. 

Galatasaray E"itim Vakfı Ba!kanı #nan Kıraç tarafından
yaptırılan statik yenileme ve restorasyon sonrasında, 6 Aralık
2009 tarihinde Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat
Merkezi (GSÜKSM) adıyla hizmete açılan Galatasaray Müzesi,
Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Spor Kulübü

F G

J Galatasaray Stadyum Müzesi
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koleksiyonlarının ortak korunması gelene!ini, yeni adresinde
sürdürerek, o dönem olu"turulan Müze Kurulu tarafından
planlandı!ı üzere, iki katı süresiz, bir katı süreli sergilere
vererek faaliyetine ba"lamı"tır. 

2013 yılı ortasından itibaren, esas gövdesi hala Galatasaray
Lisesi’ndeki eski Müze binasında depolanmı" durumda bulunan
malzemenin tümünün yeni Müzeye ta"ınması için çalı"malar
ba"latılmı"tır. Gerekli genel standartlara uygun olmayan
ko"ullarda muhafaza edilen bütün de!erli malzeme, Galatasaray
Üniversitesi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Spor Kulübü
arasında gerçekle"tirilen etkili ortak i" birli!i süreci sonunda
tanımlanmı", listelenmi", etiketlenmi" ve mobilyalarıyla birlikte
yeni binaya ta"ınmı"tır. (G, H) Bu süreçte 2014 yılı ba"ından
itibaren mevcut Müze envanterinin uluslararası standartlara
uygun olarak olu"turulması prosedürlerinin uygulanmasına
geçilmi"tir.

Dünyadaki ba"arılı kulüplerin stadyum müzeleri incelenerek ve
modern dijital müzecilik teknolojisi Türkiye çapında ilk kez
uygulanarak Galatasaray Stadyum Müzesi (J) geli"tirilmi"tir. 
#ki yıllık çalı"ma sonucu 2018 ba"ında hizmete giren Müzenin
tüm koleksiyonu her yıl yenilenen yazılı anla"maya ba!lı olarak
Galatasaray Müzesi envanterine dahildir. Proje kapsamında 
768 kupa (futbol ve amatör "ube kupaları), 142 rozet, 175 "ema,
113 obje, plaket, belge ve "ilt, 45 foto!raf olmak üzere toplam
1.243 adet obje ve belge replikası, tutanakla Galatasaray Spor
Kulübü Derne!i Genel Sekreterli!ine teslim edilmi"tir.

Müze, Galatasaraylılara hizmet verdi!i son yüz yıl içinde
koleksiyonunu geni"letmi", koruma ve sergileme ötesinde

ileti"im, ili"ki ve bilgi üretme mekânı haline gelmi"tir.
Galatasaray Müzesi’nin günümüzün müzecilik anlayı"ına göre
yeniden yapılandırılması ve daha iyi standartlara kavu"ması
hemen her Galatasaraylı ve kent tarihi ara"tırmacısının
dile!idir. Müzenin, Galatasaray’ın tarihini ve kültürünü
ara"tırarak, dünyaya ve genç ku"aklara aktarmak, bugününü
anlamak ve kaydetmek, kentte ya"ayanların ve ziyaretçilerin
katılımlarını sa!layacak etkile"imli ortamları hazırlamak ve
Galatasaraylılık ruhunu ya"atmak ve geli"tirmek olarak
tanımlanan misyonu çerçevesinde, yeni bir yakla"ımla ele
alınma zamanı gelmi"tir ve bu ba!lamda Galatasaray
Müzesi’nin resmi müze haline getirilmesi de dü"ünülmelidir.

Galatasaray kimli!inin de!i"mez parçaları sadece rekabet veya
ba"arı de!il, bilgi üretmek, yenilikçilik ve yaratıcılıktır. Bunlar
sadece “sınıfa” veya “sahaya” de!il, topluma da yansırlar.
Galatasaray’ın E!itim Kurumları, spor bran"ları, bunların
mensupları ve tara$arları arasında, hikayesi her ha$a, hatta her
gün yazılan dinamik bir ili"ki vardır. Bu ili"ki ço!u zaman bir
“camiaya ait olma” veya “takım tutmanın” ötesinde, insanların
günlük ya"amları ve geçmi"lerine dair dü"üncelerini, hareket
tarzlarını veya kendilerine biçtikleri kimlikleri de "ekillendirir.
Yeniden yapılanan Galatasaray Müzesi’nin amacı, bu güçlü
aidiyetin Müze programına yansıması, Müzenin
Galatasaraylıların birbirleriyle ba!larını güçlendirmelerine
katkı sa!layan bir kurum olması ve Galatasaray Lisesi,
Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Spor Kulübü’nün tüm
Galatasaraylılarla temas sahası haline gelmesidir. 

5  Doç.Dr. Seza Sinanlar Uslu, “1916-56 yılları arasında !stanbul’un Gözde Kültür Mekânı:
Galatasaray Lisesi” #nsan ve Toplum Bilimleri Ara"tırmaları Dergisi Cilt 3 / Vol: 7.
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1-2 Müzede film gösterimleri
3 Bir Numaralı Galatasaraylı: Ali Sami Yen
(2010) sergisi.
4 ki Kıta ki Yaka (2011) sergisi.
5 Çifte Kavrulmu (2012) sergisi.
6 Sevgidir Bizi Büyüten (2013) sergisi.
7 Bitmeyen Mektep (2013) sergisi.
8 Bu Mektebin Çocukları açık hava sergisi.
9 Ernest Mamboury sergisi.
10 Sözler: Barı Manço sergisi.
11 Birinci Dünya Savaı sergisi.
12 Fraktal Sanat sergisi.
13 Mektep Meydan Galatasaray sergisi. 
14 Âmémento sergisi.
15 Batı’ya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi’nin 

150 Yılı sergisi.
16 Galatasaray zcileri sergisi.
17 Çanakkale Savaları’nda Galatasaraylılar 

sergisi. 
18 Sarı Kırmızı z Bırakanlar sergisi.
19 Türk ve Dünya Basınında 

10 Kasım 1938 sergisi.
20 Galatasaray Lisesi: 150 Yıllık Bir Kültür 

Ortaklıı sergisi.

Galatasaray Müzesi’nde
veya katkısıyla
gerçekletirilen
etkinliklerden örnekler
(2009-2019)

26

1413

7 8

1 2

15

SULTAN DERG • UBAT 2020



MÜZEDEN

27

2019

181716

12

654

3

11109

SULTAN DERG • UBAT 2020







Öykümüz 1959’da Viyana’da
ba!lar. Henüz otuz iki ya!ında olan
bir ara!tırmacımız Metin And,
Viyana’daki Avusturya Ulusal
Kitaplı"ında ara!tırma yapıyordur.
On günlük bir ara!tırma için
buradadır. 

Viyana’daki son gününde, o zamanlar yarım
gün tatil olan cumartesi günü, 
And, yeniden Avusturya Ulusal Kitaplı!ının
yolunu tutar ara"tırmasını sonlandırmak
için. Bu son günde, üç önemli eser
ke"fedecektir Kitaplıkta, bunlar
albümlerdir; birisi yedi cilttir, di!er ikisi ise
birer cilt. Özellikle son iki, kendi deyimiyle,
“"ahane resimlerin bulundu!u” iki
albümdü. Vakti azdır ara"tırmacımızın, bu
eserlerin sayfalarını hızla çevirir ve
notlarını çıkarmaya ba"lar. Kitaplı!ın
kapanma zamanı geldi!inde
akademisyenimiz notlarını tamamlamı"tır,
yurda döner.

1980’lerdeyiz. #stanbul’da do!mu", yirmi
yedi yıl #stanbul’da kalmı" ve bu "ehre â"ık
Metin And, #stanbul hakkında bir kitap
yazmayı aklına koyar ve bu kitapta
kullanmak için 1959’un bir cumartesi günü
Viyana’da gördü!ü o "ahane iki albümdeki
resimlerin pe"ine dü"er. Ankara’daki
Avusturya Büyükelçili!inin yardımlarıyla
albümdeki resimlerin renkli dialarını, her
biri için bin Avusturya "ilini ödeyerek teker
teker kiralar. E!er istemi" oldu!u dia üç ay
içinde iade edilmezse bunun cezası, dia
ba"ına iki yüz "ilindir. Bir anlamda
neredeyse tüm birikimini bu diaların
kiralanmasına harcar And. Gelen dialar onu
"a"ırtacaktır. Çünkü bunlar resmin orijinal
boyutundadır yani 18’e 24 santimetre. Bu
diaları pencere camına yapı"tırarak ayaklı
foto!raf makinesiyle kopyalarını çıkarır.

1946 yılında, Galatasaray Lisesinin klasik
bölümünden mezun olduktan sonra
#stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini
bitirir Metin And. Hukuk alanında doktora
yapmak için Londra’ya gidecektir ve burada
tiyatro sevdalısı olacaktır. Doktorasını
bitirmeye do!ru, tiyatroyu hukuktan daha
çok sevdi!ini anlayarak hayat ko"usunda
kulvar de!i"tirir, tiyatro e!itimi için ABD’ye
gider.

Prof. Dr. Metin And, tiyatro,

özellikle de Geleneksel Türk

Tiyatrosu, alanında dünya

çapında bir isimdi. 

Ancak bir stanbul sevdalısı

olarak yabancı ressamların

Osmanlı Klasik Çaı’nda

yaptıkları stanbul

çizimlerinin peine dümü,

bu aratırması sırasında

önemli bir keif yapmıtı.

And’ın Galatasarayı,
Galatasarayın And’ı

Melih ABANOLU
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Rockefeller Vakfının bursuyla gitti!i 
New York’ta aldı!ı bale, opera ve tiyatro
e!itiminin ardından, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Co!rafya Fakültesi Tiyatro
Bölümünde ders verecektir otuz yıl
boyunca. 

Metin And’ın 1980’lerde kafasına koydu!u
"stanbul hakkında kitap, 16. Yüzyılda
!stanbul ba#lı!ıyla ancak 1994 yılında
yayımlanacaktır1.  And, Osmanlı’nın
Klasik Ça!ı olarak bilinen dönemin
zirvesinin ya#andı!ı 16’ncı yüzyıla
odaklanan kitabını, Mektepten üç dönem
büyük a!abeyi 1590 Semavi Eyice’ye
arma!an eder. “Kent”, “Saray” ve “Günlük
Ya#am” ba#lıkları altında, Viyana ve di!er
Avrupa koleksiyonlarından edinmi#
oldu!u albümlerdeki görselleri kullanarak
canlı bir Osmanlı sivil tarihi yaratan
Metin And’ın bu eseri, kullandı!ı
kaynaklar itibariyle bir klasiktir.

Bu uzun giri#ten sonra yazının ikinci
sa$asına, yani benim bu kitapla

imtihanıma, geçebiliriz. Galatasaray Lisesi
patentli Metin And, elbette ilgi alanım
içindeydi, özellikle de Osmanlı tarihine
odaklanan bu kitabı. Ne vakit Yapı Kredi
Yayınlarının satı# ma!azalarından birisine
girsem bu kitabı elime alır, sayfalarını
karı#tırır, özellikle ipek ku#e kâ!ıdına el
sürer, yeniden rafa koyardım. Bu sahnenin
hilafsız on kez tekrarlandı!ını itiraf
etmeliyim. Yani bir anlamda kitapla
imtihanım yakla#ık sekiz yıl boyunca hep
sürdü, kâh Kadıköy kâh Galatasaray’daki
satı# ma!azalarında. Ta ki geçen yılın
sonlarında bu kitabı çalı#tı!ım derginin
kitaplı!ında görene kadar. Kitabı birkaç
günlü!üne ödünç alarak çantama attım.
Ak#am eve metroyla dönerken de
okumaya ba#ladım. Nasıl ki Metin And bu
kitapta kullandı!ı görsellerin yer aldı!ı
albümleri 1959’un bir cumartesi günü
Viyana’da bir kitaplıkta ke#fetmi#se ben de
o büyük ke#%mi metroda yaptım. Kitabın
64’üncü sayfasında bugün bile hayretle
inceledi!im bir Galata Yakası panoraması
vardı. Metin And’ın 

“Viyana I” adını verdi!i albümden alınan
bu panoramada, Galata Sarayı
Acemio!lan Oca!ı’nın binası da yer
alıyordu2. Bu bina, bir Galatasaray Liseli
olarak Metin And’ın da ilgisini çekmi#ti.
Bu nedenle kitabında iki ayrı yerde, Galata
Sarayı Acemio!lan Oca!ının bulundu!u
bu bina hakkında açıklamada
bulunmu#tu. "lki aynen #öyledir3: 

“Viyana Albümü’ndeki [Viyana I] 
üç panorama, "stanbul’un üç kesimini de
göstermektedir: "stanbul yakasının
Galata’dan görünümü, Galata’nın
"stanbul’dan görünümü ve Üsküdar. 
(…) Tersane’den sonra Galata gelir. 
Üçgen biçiminde duvarlarla çevrelenmi#,
üçgenin tepe noktasında Galata Kulesi yer
almı#tır. Onun sa!ında beyaz, yaygın bina
günümüzdeki Galatasaray Lisesi’dir.
Bugünkü bina oldukça yeni olmakla
birlikte burası II. Bayezid ça!ında
Acemio!lanların okulu olarak
yaptırılmı#tı.” [sic]

Galata Kulesi ve Galatasaray Lisesi

1927 yılında "stanbul’da do!du. 1946 yılında Galatasaray Lisesini, 1950 yılında "Ü Hukuk
Fakültesini bitirdi. Bir süre Kavaklıdere &araplarında yöneticilik yaptıktan sonra Rockefeller
Vakfının bursuyla tiyatro, opera ve bale konusunda e!itim almak amacıyla New York’a gitti.
Kurulu#undan itibaren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co!rafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde
ö!retim görevlisi olarak otuz yılı a#kın bir süre çalı#tı. 1994’te buradan emekli oldu.
Emeklili!inden sonra Bo!aziçi ve Bilkent Üniversitelerinde “Kültür Tarihi” dersleri verdi.

Asıl uzmanlık alanı Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun kökenleri ve etkile#im boyutlarıydı.
Ço!unlu!u bu alanda olmak üzere 54 kitap, 1500 kadar bilimsel inceleme ve ansiklopedi maddesi
yazdı. 1970 yılında TDK Bilim Ödülü, 1980’de "# Bankası Bilimsel Ara#tırma Ödülü, 1983’te
Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü, 1998’de Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü’ne
de!er bulundu. Aynı zamanda illüzyonist olan Metin And, 30 Eylül 2008’de Ankara’da vefat etti.

PORTRE Prof. Dr. Metin And
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1999'a kadar dört paket sigara içtim ve 99'da yetmi! iki
ya!ımdaydım. Çocuklukta geçirdi!im bir iki çocukluk hastalı!ı dı"ında,
geçen bu zaman zarfında, bir kere bile doktora gitmedim. Yalnız göz
doktoruna ve di"çiye gittim. 99'da felaket bir hastalık buldu beni.
#stanbul'daki evde bir gece nefes alamamaya ba"ladım ama anlatılır gibi
de!il, sabahı zor ettim. Galatasaraydan sınıf arkada"ım vardı Ankara'da,
Aydın Karamehmet'ti adı, kardiyoloji profesörüydü. Hemen onu aradım.
E!er bulamasaydım evinde, ben bugün hayatta olamayacaktım. 

Yemin ederim! Aydın'a: ‘Bana #stanbul'dan bir doktor söyle.’ dedim.
‘Senin i"in doktorluk de!il, hastanelik.’ dedi. Gittim hastaneye. ‘Aman,’
dediler, ‘hiç kıpırdamayın.’ Acile götürüp, biri röntgene yatırdı, biri kan
aldı, öteki tansiyona baktı, biri de ön ödeme faturasını koydu önüme
(gülüyor)... Yo!un bakıma çıkardılar, dört gün kaldım. 24 saat üç çe"it
oksijen maskesi takıldı. Bu bir virüsmü", ci!ere girince bütün oksijeni
etkiliyormu"; benim yüzde elli dü"mü" oksijenim, 48 saatlik ömrüm
kalmı", sonra ö!rendim bunları.

(Fatma Belgin’in Metin And’la yaptı!ı söyle"iden.)

Galatasaray Lisesinde herkesin bir lakabı vardı.
Bazısı uymaz ama konduktan sonra da ölüme kadar
üzerinden kalkmaz. $imdi ben, Galatasarayın
ilkokulundayken sını%a bir hoca: ‘Pi"mi" kelle gibi ne
gülüyorsun?’ dedi. O üstüme yapı"tı. Hatta bizim
50’nci yıl dönümümüz kutlanacak. Korhan (Abay) da
orada, pasta kesmek için beni ça!ırıyor, bir de elime
kılıç verdiler, koskoca bir pasta... Ama beni ça!ırı"ı
"öyle: ‘520 Pi"mi" Kelle Metin!..’ O zamana kadar ben
‘pi"mi" kelle’ oldu!umu saklıyordum. Ama sonra
dü"ündüm, dünyada en medeni, en güzel "ey
gülmektir. Ben de gülen bir insanım. Onun için
"imdi açı!a vuruyorum, neredeyse davul çalıp 
‘Ben Pi"mi" Kelleyim!’ diye söyleyece!im. (…)

“

“

”
”

Metin And’dan iki anı:

Metin And, kitabın ilerideki sayfalarında
kullandı!ı Galata panoramasında yer
alan Galata Sarayı’na ili"kin bir ba"ka
açıklama daha yapacaktır4: 

“Galata’nın kara yakası Tophane’ydi.
Burada büyük bir alanda büyük toplar ve
çok güzel bir fıskıye vardı. Deniz
kıyısında ise Kılıç Ali Pa"a Câmii yer
alıyordu ki bunun Kılıç Ali Câmii ile hiç
ilgisi yoktu. Barbaros’un yaptırmı"
oldu!u bir ba"ka câmi ve içerlerde
Fransız Elçili!i’nin arkasında bir saray
(Galatasaray) vardı. Burada bir a!anın
gözetiminde e!itilen sayıları 400-500’e
yakla"an Acemio!lanlar bulunuyordu.
Saray’ın hemen yanında güzel bir hamam
yer alıyordu [HEBERER 361-364].” [sic]

Donc… Metin And’ın bu çalı"ması
sayesinde Matrakçı Nasuh’ta müphem
olarak gördü!ümüz Galata Sarayı
Acemio!lan Oca!ı’nın mükemmele yakın
bir görseline sahibiz artık. Ne mutlu
Metin And gibi bir ara"tırmacıya sahip
olan Galatasaraya! Sevinmeliyiz bunun
için. Ancak bu sevinç kısa sürmeli çünkü
yanıt vermemiz gereken önemli bir soru
bekliyor bizi: Metin And’ın 1959 yılında
Viyana’daki Avusturya Ulusal
Kitaplı!ında ke"fetti!i bir albümde yer
alan bu görselden Galatasaray camiası
olarak niçin "imdi haberdar oluyoruz?

Bunun iki düzeyde açıklaması olabilir:
#lki, Metin And, Galata Sarayı
Acemio!lan Oca!ı ile Galatasaray Lisesi
arasında sadece sembolik bir ba!
bulundu!u dü"üncesindeydi, ol nedenle
bu görseli fazla önemsemedi,
önemsemedi!i için de bunu mektepten
arkada"larıyla payla"madı. 

#kinci açıklama, Metin And, bu ke"&ni
ya"amakta oldu!u Ankara’da camiadan
arkada"larıyla payla"tı. Ancak Ankara’yla
#stanbul’un kilometrelerle açıklanamayan
uzaklı!ı nedeniyle bu ke"i'e biz
#stanbullular ancak yeni tanı"ıyoruz. Yani
sorun ontolojik.

Elbette bu soru aslında -aynı zamanda da
diyelim- retorik bir sorudur, yani
sorunun amacı bir yanıt aramak de!il, bir
tartı"ma ba"latmaktır. O tartı"ma "udur:
Galatasaray olarak her ne kadar elit
oldu!umuzu iddia etsek de
savundu!umuz ortalama de!erler bütünü
olarak biz de popülist kültüre yenik
dü"tük, vasata teslim olduk. Ve her
iyinin, kötüler tarafından dı"lanması
yasasının do!al sonucu olarak Metin And
gibi, Semavi Eyice gibi Mektepliler,
camiada hak ettikleri de!eri göremediler.
Hatta Galatasaraylılıkları bile sorgulandı.
Çünkü onlar Galatasarayın günlük
sorunlarıyla u!ra"mak yerine, kendi
problematikleri ve uzmanlık alanları

do!rultusunda bilimsel çalı"malar
yapmayı ye!lediler.

$imdi önümüzde iki yol var: #lki, Galata
Sarayı’nın bilinen en eski görselini
günlük Galatasaray övünmemizin
göbe!ine koyarak “biz "u kadar eskiyiz”,
“bu kadar iyiyiz” demeyi sürdürece!iz.
#kincisi, retorik sorunun i"aret etti!i
tartı"mayı elden ele, dü"ünceden
dü"ünceye yayaca!ız. Böylece mümin bir
anlayı"tan sıyrılarak daha duru, daha
sahici ve daha bilimsel bir tarih
anlayı"ına evrilece!iz.

1  #lk baskısı 1994 yılında Akbank Kültür Yayınları
tarafından yapılan bu kitabın yeni baskısı, Metin
And’ın ölümünden üç yıl sonra, 2011 yılında Yapı
Kredi Kültür Yayınları tarafından gerçekle"tirildi.

2  Österreichische Nationalbibliothek Codex
Vindobenensis 8626.

3  Metin And, 16. Yüzyılda #stanbul (#stanbul: Yapı
Kredi Yayınları, 2011), 30-31.

4  Metin And, 16. Yüzyılda #stanbul (#stanbul: Yapı
Kredi Yayınları, 2011), 66. Burada Metin And’ın
hamam için referansta bulundu!u Heberer,
Bretten’li Michael Heberer’dir. Bir Malta korsan
gemisi tarafından esir alınan Heberer, uzun yıllar
bir Osmanlı kalyonunda kürek mahkûmu olarak
çalı"tıktan sonra 1588 yılında #stanbul’a gelmi",
#stanbul hakkında bazı resimlerin de yer aldı!ı bir
kitap yazmı"tı.
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Atletizm ubesi:

Büyük Erkek Takımı'mız, Türkiye Atletizm Federasyonu Kulüpler Süper
Ligi Büyükler Türkiye üçüncüsü olmu!tur. U-16 Erkek Takımı'mız Türkiye
Atletizm Federasyonu Kulüpler U-16 Ligi Türkiye üçüncüsü olmu!tur. 

U-18 Erkek Takımı'mız, Türkiye Atletizm Federasyonu Kulüpler U-18 Ligi
Türkiye üçüncüsü olmu!tur. U-20 Erkek Takımı'mız Türkiye Atletizm
Federasyonu Kulüpler U-20 Ligi Türkiye üçüncüsü olmu!tur. 

Büyük Erkek Takımı'mız, Türkiye Atletizm Federasyonu Kupası Türkiye
birincisi olmu!tur. Kubilay Ençu, U-20 Avrupa "ampiyonası 4x400mt birincilik
kazanmı!tır. O#uzhan Kaya, Balkan U-20 Avrupa "ampiyonası $sveç 4x400mt
birincilik kazanmı!tır. 

Kulübümüz sporcuları, bunların dı!ında, çe!itli ulusal müsabakalarda, 96
adet birincilik, 119 adet ikincilik ve 110 adet üçüncülük elde etmi!lerdir.

Basketbol ubesi:

•  U18 Genç Kızlar $stanbul A Ligi "ampiyonluk Kupası
•  U18 Genç Erkekler Türkiye "ampiyonası "ampiyonluk Kupası
•  U16 Yıldız Kızlar $stanbul A Ligi "ampiyonluk Kupası
•  U16 Yıldız Kızlar Türkiye "ampiyonası "ampiyonluk Kupası
•  U14 Küçük Kızlar $stanbul A Ligi "ampiyonluk Kupası
•  U12 Minik Kızlar $stanbul A Ligi "ampiyonluk Kupası
•  U14 Küçük Erkekler $stanbul A Ligi $kincilik Kupası
•  U18 Genç Kızlar Türkiye "ampiyonası Üçüncülük Kupası
•  U16 Yıldız Erkekler $stanbul A Ligi Üçüncülük Kupası
•  U14 Küçük Erkekler Türkiye "ampiyonası Üçüncülük Kupası
•  U14 Küçük Kızlar Türkiye "ampiyonası Üçüncülük Kupası

E-Spor ubesi

• Zula Süper Lig 1. Sezon "ampiyonluk Kupası
• Zula Süper Lig 2. Sezon "ampiyonluk Kupası
• Zula Süper Lig 3. Sezon "ampiyonluk Kupası
• TESFED Zula Türkiye Kupası
• Zula International Cup 2018
• Zula Süper Lig 4. Sezon "ampiyonluk Kupası
• FIFA Vlp Champions League "ampiyonluk Kupası
• Vpl Euro Super Cup 2019-2020

• TESFED Vodafone Freezone Fıfa Turnuvası
Türkiye Kupası
• Paramanya Türkiye "ampiyonlu#u Kupası
• 2019 Wol%eam "ampiyonluk Türkiye Kupası

Kulübümüzün sportif
ubelerinin 2018-2019
sezonu baarıları ve
kupaları. 

E-Spor 

Erkek BasketbolAtletizm
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Su Topu 
ubesi:

•  U11 Erkekler Su Topu 
33. Sadi Gülçelik Minikler
Turnuvası !ampiyonluk Kupası
•  U12 Erkekler Bo"os Monos
Turnuvası !ampiyonluk Kupası
•  U12 Erkekler Su Topu #st.
!ampiyonası !ampiyonluk
Kupası
•  U13 Erkekler Su Topu
Türkiye 1. Lig !ampiyonluk
Kupası
•  U14 Erkekler Su Topu #st.
!ampiyonası !ampiyonluk
Kupası
•  U15 Bayanlar Türkiye
Federasyon Kupası A grubu
!amp. Kupası
•  U15 Erkekler Türkiye Su
Topu 1. Lig !ampiyonluk
Kupası
•  U19 Bayanlar Türkiye Su
Topu 1.Lig !ampiyonluk Kupası
•  A Kadın Türkiye Büyük
Bayanlar Su Topu 1. Lig !amp.
Kupası
•  A Erkek Su Topu Federasyon
!ampiyonluk Kupası

Tekerlekli Sandalye
Basketbol ubesi:

Takımımız, Avrupa'nın 
bir numaralı kupası olan
Champions League'de, 
A Grubu'nda mücadele
etmektedir.

Takımımız, Tekerlekli Sandalye
Basketbol Süper Ligi 2018-
2019 normal sezonunu puan
tablosunda ikinci sırada
tamamlamı$, Playo%
müsabakaları sonucunda
üçüncü olmu$tur. 

Avrupa’nın en büyük ikinci
kupası olan Euroleague 1
Kupası’nda dördüncü
olmu$tur. 

Takımımız 31.12.2019 tarihi
itibariyle Tekerlekli Sandalye
Basketbol Süper Ligi’nde 11
galibiyet ve 1 yenilgi ile ikinci
sıradadır.  

Yelken ubesi:

2019 yılında Laser 
Radial sınıfında Ecem
Güzel, 2020 Tokyo
Olimpiyatları’na katılma
hakkı kazanan tek kadın
sporcudur.

2019 yılında, Optimist
sınıfında; Ali Poyraz Özdemir,
Ate$ Varol, Irmak Süvari ve
Deniz Demir Bınaro"lu, Laser
sınıfında; Ecem Güzel, Ece
Asya #kizler, Mehmet Duran
Dinç ve Ali Zorbey Pekiner,
Windsurf sınıfında; Onur Cavit
Biriz, Jeremy Berke Zalma,
Kerim Sahir Giritlio"lu ve Buse
Tunç, Pirat sınıfında; Ça"lan
Kuruner ve #lhan Bedii
Atasagun “Millilik” unvanını
almı$ olup ülkemizi
uluslararası yarı$larda temsil
etmi$lerdir.

2019 yılında Yelken !ubesi
sporcuları, ulusal ve
uluslararası yarı$larda toplam,
25 birincilik, 16 ikincilik, 
23 üçüncülük, 3 dördüncülük,
9 be$incilik, 1 dokuzunculuk, 
1 onunculuk ve 1 on birincilik
elde etmi$lerdir.

Voleybol ubesi: 

• 2018-2019 Voleybol Yıldız
Erkekler #l Birincili"i !amp.
Kupası 
• 2018-2019 Voleybol Sezonu
Küçük Erkekler Türkiye
!ampiyonası !ampiyonluk
Kupası 
•  2018-2019 Vol. Genç
Erkekler #l Birincili"i #kincilik
Kupası
•  2018-2019 Voleybol Genç
Kızlar #l Birincili"i #kincilik
Kupası
•  2018-2019 Voleybol Yıldız
Kızlar #l Birincili"i #kincilik
Kupası
•  2018-2019 Vol. Sez. Küçük
Kızlar Türkiye !amp.
Üçüncülük K. 
•  2019 Erkekler Spor Toto
!ampiyonlar Kupası 

Tekerlekli Sandalye Basketbol 

Judo

Yelken

Su topu
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Kürek ubesi

•   Akdeniz Kupası Kürek Yarı!ları’nda 3
birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük. Genç
Kızlar’da üçüncülük, Küçük Erkekler’de
birincilik ve Küçük Kızlar’da üçüncülük
kupası.
•   Büyükler Türkiye Kupası Kürek
Yarı!ları’nda 8 birincilik, 6 ikincilik, 4
üçüncülük. Erkekler’de ve Kadınlar’da
ikincilik kupası
•   Ulusal Egemenlik Kupası Kürek
Yarı!ları’nda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4
üçüncülük. Genç Erkekler’de ikincilik, Genç
Kızlar’da üçüncülük, Yıldız Erkekler’de
ikincilik kupası.
•  Büyükler Türkiye "ampiyonası Kürek
Yarı!ları’nda 5 birincilik, 10 ikincilik, 3
üçüncülük. Kadınlar’da ve Erkekler’de
ikincilik kupası.
•  Bahar Kupası Kürek Yarı!ları’nda 15
birincilik, 10 ikincilik, 5 üçüncülük. Genç
Erkekler’de ikincilik, Genç Kızlar’da birincilik,
Yıldız Erkekler’de birincilik, Yıldız Kızlar’da
birincilik ve Küçük Erkekler’de birincilik
kupası.
•  Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarı!ları’nda
12 birincilik, 10 ikincilik, 13 üçüncülük. Genç
Erkekler’de ikincilik, Genç Kızlar’da ikincilik,

Yıldız Erkekler’de birincilik, Yıldız Kızlar’da
birincilik ve Küçük Erkekler’de birincilik
kupası.
•  Gençler Türkiye "ampiyonası Kürek
Yarı!ları’nda 11 birincilik, 11 ikincilik, 11
üçüncülük. Genç Erkekler’de ikincilik, Genç
Kızlar’da ikincilik, Yıldız Erkekler’de ikincilik,
Yıldız Kızlar’da birincilik, Küçük Erkekler’de
birincilik ve Küçük Kızlar’da üçüncülük
kupası.
•  Salon Kürek "ampiyonası Kürek
Yarı!ları’nda 7 birincilik, 5 ikincilik, 6
üçüncülük. Ümit Erkekler’de birincilik, Genç
Kızlar’da birincilik, Yıldız Kızlar’da birincilik,
Yıldız Erkekler’de birincilik ve Küçük
Erkekler’de birincilik kupası.

Yurt Dıı Baarılar

13-14 Nisan 2019 tarihlerinde Hırvatistan’ın
Zagreb !ehrinde, Jarun kürek parkurunda
gerçekle!tirilen “Croatia Open 2019” kürek
yarı!larında, Türk Milli Takımı adına
yarı!lara katılan sporcularımız: 

•  Yıldız Erkekle #ki Tek yarı!ında (Adem Al –
Hasan Arif Özcan) 12 ekip arasında 1. olarak
altın madalya,
•  Yıldız Kızlar Tek Çi$e yarı!ında (Deniznur

Serra Baykara) 12 ekip arasında 1. olarak altın
madalya (Ruken Ülgey) 2. olarak gümü!
madalya,
•  Yıldız Erkekler #ki Çi$e yarı!ında (Enver
Erman-Karma Ekipte) 11 ekip arasında 1.
olarak altın madalya (Ömer Bayram-Eren Efe
Kara) 
•  Yıldız Kızlar #ki Çi$e yarı!ında (Deniznur
Serra Baykara-Ruken Ülgey) 10 ekip arasında
1. olarak altın madalya,
•  Yıldız Erkekler Tek Çi$e yarı!ında (Eren Efe
Kara) 1. olarak altın madalya (Ömer Bayram),

14-15 Eylül 2019 tarihlerinde Sırbistan’ın
Belgrad !ehrinde yapılan Balkan Kürek
"ampiyonası’nda Türk Milli Takımı adına
yarı!lara katılan sporcularımız:

•  Yıldız Erkek #ki Çi$e yarı!ında ekipte yer
alan sporcumuz Enver Erman ve Serkan
Erkal,  5 ülke arasından 1. olup altın madalya,
•  Genç Erkek Sekiz Tek yarı!ında ekipte yer
alan sporcularımız Ula! Kurt, Yunus Emre
Çegen, #lyas Ça%tay Ürdem ve Mehmet
Karaba!o%lu 1. olarak altın madalya,
•  Genç Erkekler #ki Çi$e yarı!ında yer alan
sporcumuz "e&k Çakmak 2. olarak gümü!
madalya kazanmı!lardır. 

A Takım Kadınlar 2019 Golden Lig 3’üncüsü.
A Takım Kadınlar 2019 Spor Toto Süper Lig !ampiyonu
A Takım Erkekler 2019 Spor Toto Süper Lig !ampiyonu

Judo sporcularımızın elde ettikleri ba!arılar:
• Bilal Çilo%lu: 2019 Okyanusya Açık Perth 1., 2019 Grand Slam Abu
Dhabi, 1. 
• Emre Çelik: 2019 Büyük Erkekler Süperlig, 1. 
• Enes Çelik: 2019 Büyük Erkekler Süperlig, 1. 
• Muhammet Hamdi Yıldırım: 2019 Büyük Erkekler Süperlig, 1. 
• Emre Savur: 2019 Büyük Erkekler Süperlig, 1. 
• #layda Seyis: 2019 Kadınlar Süperlig, 1. 
• Hasret Bozkurt: 2019 Gençler Türkiye "ampiyonası, 1. 

• Ayten Mediha Yeksan: 2019 Ümitler Türkiye "ampiyonası 1., 2019
Ümitler Avrupa Kupası Cluj-Napoca 1., 2019 Ümitler Avrupa Takımlar
"ampiyonası, 1. 
• Minel Akdeniz: 2019 Gençler Türkiye "ampiyonası, 1. 
• Nihat Karacan: 2019 Ümitler #stanbul "ampiyonası 1., 2019 Gençler
#stanbul "ampiyonası, 1. 
• Meryem Nur Kanbur 48kg: 2019 Ümitler #stanbul "ampiyonası 52kg 1. 
• Meriç Aktümer 50kg: 2019 Ümitler #st. "ampiyonası 50 kg 1. 
• Fırat Karacan 90kg: 2019 Ümitler #st. "ampiyonası 1. 
• Umay Usta 44kg: 2019 Minikler #st. "ampiyonası 1.
• Zeynep Sekban 32kg: 2019, 2018 #zmir Cumhuriyet Kupası 1. 
• Melih Aktümer 30kg: 2019 Okul Sporları Minikler #st. "ampiyonası 1. 

Judo ubesi
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Futbol ubesi

•  U21 Süper Kupa !ampiyonluk Kupası
•  Elit U19 Süper Ligi !ampiyonluk Kupası
•  Elit U 19 Süper Kupa !ampiyonluk
Kupası
•  Elit U17 Süper Ligi !ampiyonluk Kupası
•  Elit U14 Türkiye !ampiyonası
!ampiyonluk Kupası
•  Be"ikta" 3. Mete Bozkurt Turnuvası
!ampiyonluk Kupası
•  Hamburg Masterssilber Cup !ampiyonluk
Kupası
•  23 Nisan Batı Trakya Futbol Turnuvası
!ampiyonluk Kupası
•  Lp10 Champion Cup !ampiyonluk
Kupası
•  Elit U16 Türkiye !ampiyonası 2’ncisi
•  Tsc International Tournament Cup 2’ncisi
•  U11 Eurocup 2019 2’ncisi
•  U11 Atatürk Kupası 2’ncisi
•  U9 100. Yıl Gençlik Kupası 2’ncisi
•  !ehit Eren Bülbül “Yarının Yıldızları” 
Elit Cup 3’üncüsü
•  23 Nisan Uluslararası Spor Turnuvası
Çocuk !enli#i 3’üncüsü
•  23 Nisan Batı Trakya Futbol Turnuvası
3’üncüsü
•  Gölcük Karadeniz Yeniköy Cup 3’üncüsü
•  Ni#de U12 Cup Turnuvası 3’üncüsü
•  Yarının Yıldızları Elit Cup 3’üncüsü
•  Champion Challenge Kids Worldcup
•  Brussels Cup Federation Wallonie
Bruxelles
•  Ris Cup Turnuvası Kupası
•  Spor Toto Super Lig Le$er
Küçükandonyadis Sezonu !ampiyonluk
Kupası
•  Ziraat Türkiye Kupası
•  Süper Kupa

2018-2019 yüzme sezonunda
yüzücülerimiz, toplam 11 adet
Türkiye rekoru kırmı!lardır.

Uluslararası yarımalarda elde
edilen baarılar: 

•  8-11 !ubat 2019 tarihleri arasında
gerçekle"tirilen “Uluslararası Edirne
Cup”ta sporcumuz Berke Saka, 200m
sırtüstü müsabakasında yine Kulübümüz
eski sporcusu Derya Büyükuncu’ya ait 27
yıllık 200m sırt rekorunu kırmı"tır.
Sporcumuz Efe Ba"ar ise 50m kurba#alama
müsabakasında, 15- 16 ya" yeni Türkiye
rekorunun sahibi olmu"tur.
•  30 Mayıs-2 Haziran 2019 tarihleri
arasında gerçekle"tirilen Comen Cup
müsabakasında, sporcumuz Berke Saka
100m sırt yarı"ında, 15-16 ya" yeni Türkiye
rekorunun sahibi olmu"tur.
•  4-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında
gerçekle"tirilen Avrupa Gençler
!ampiyonası’nda Berke Saka adlı
sporcumuz, 200m sırtüstü 15-16-17-18 ya"
yeni Türkiye rekorunun sahibi ve Avrupa
Gençler 8’incisi olmu"tur. 
•  23-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında
gerçekle"tirilen Avrupa Gençlik
Olimpiyatları (EYOF) kapsamında
sporcumuz Bora Gül"en, 200m serbest ve
15-16 ya" yeni Türkiye rekorunu kırarak
3’üncü, 4x100m serbest bayrak yarı"ında
15-16 ya" yeni Türkiye rekorunu kırarak
3’üncü, Berke Saka adlı sporcumuz 200m
karı"ıkta, 15-16-17-18 ya" yeni Türkiye
rekoru ile 3’üncü, Sarpcan Tezel adlı
sporcumuz ise 100m kelebek
müsabakasında, 15-16 ya" yeni Türkiye
rekorunun sahibi olmu"tur.
•  24 A#ustos 2019 tarihinde
gerçekle"tirilen Dünya Gençler Yüzme
!ampiyonası’nda sporcumuz Berke Saka-
Bora Gül"en 4x200m serbest bayrak
%nalinde yarı"arak Dünya Gençler 7’ncisi,

Yüzme ubesi:

Bora Gül"en 4x100m serbest bayrak mix
%nalinde Dünya Gençler 8’incisi, Berke
Saka ise 100m sırt müsabakasında 15-16
ya" yeni Türkiye rekorunun sahibi
olmu"tur.
•  3-6 A#ustos 2019 tarihleri arasında
gerçekle"tirilen Türkiye Puanlı Yüzme
!ampiyonası’nda, Genç Erkek Takımı’mız
2’inci, Açık Ya" Erkek Takımı’mız ise
Türkiye 3’üncüsü olmu"tur.
•  2019 Aralık Kısa Kulvar Türkiye Puanlı
Yüzme !ampiyonası Açık Ya" Erkekler
2’inci, Bayanlar 3’üncü, Genç Erkekler
2’inci, Bayanlar 3’üncü olarak
tamamlamı"lardır.

•  18-22 Aralık 2019 Genç ve Açık Ya!
Kısa Kulvar Puanlı Yüzme
"ampiyonası’nda, Açık Ya! toplamda
bayraklar ile beraber 2 tane Türkiye
birincili#i – 1 tane Açık Ya! yeni Türkiye
rekoru kırılmı!tır. 

Berkay Ömer Ö#retir: 200m Kurba#alama
Açık Ya" Türkiye birincili#i ve Açık Ya"
yeni Türkiye rekoru.
Samet Alkan: 400m Karı"ık Açık Ya"
Türkiye birincisi.
Berke Saka: 100m Karı"ık Açık Ya"
Türkiye üçüncüsü, Gençler yeni Türkiye
rekoru.
Do#a Babacan: Gençler toplamda
bayraklar ile beraber 4 tane Gençler yeni
Türkiye rekoru ve 3 tane Türkiye
birincli#i.
Berke Saka: 100m Karı"ık Gençler Türkiye
birincili#i ve Gençler yeni Türkiye rekoru,
100m Sırtüstü Gençler Türkiye birincili#i
ve Gençler yeni Türkiye rekoru, 200m
Sırtüstü Gençler Türkiye birincili#i ve
Gençler yeni Türkiye rekoru.
Do#a Babacan: 100m Karı"ık Gençler
Türkiye birincili#i, 100m Sırtüstü Gençler
Türkiye birincili#i.

11-12 Ya! Türkiye "ampiyonası:
• Nehir Öner 100m Kurba#ama Türkiye
!ampiyonu
• Nehir Öner 200m Kurba#alama Türkiye
!ampiyonu
• Nehir Öner 100m Kelebek Türkiye
!ampiyonu
• Nehir Öner 200m Karı"ık Türkiye
!ampiyonu
• Defne Zeynep Ersan, Mina Deniz
Aydınus, Muhammet Arda Batur, Emre
Tazegül 4x50m Mix Karı"ık Türkiye
!ampiyonu
• Bartu Üstbilen, Nehir Öner, Ege Ça#da",
Buse Melek Özkan 4x100m Mix Serbest
Türkiye !ampiyonu
• Muhammet Arda Batur, Demir Irmak,
Emre Tazegül, Kemal Demir Demirkurt
Türkiye !ampiyonu

KULÜPTEN
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Yol

Çıkmaz sokaklara uzanan
Yapı! yapı! bir yalnızlık yolundayım
Kurtaramazsın ayaklarımı çamurlu bataklı"ından
Gözlerimi günahkâr asfaltıyla betonlarına akıtıyorum
Kızıl bir tra#"in ortasında
Bir deri bir kemik esmer çocukların susuzlu"unda
Ci"erlerimi simsiyah nefeslerden mahrum bırakıyorum
Demir maskelerden sızan insanımsı suratlara
Bir defa daha bile isteye yanılıyorum
Her karı!ı kullanılmı! bir çölün ortasında
Tuzlu ve kızıl !erbetinden yudumluyorum
Kendimden uzak müsait bir yerde
$nmeyi bekliyorum
Oksijen kaplamalı ya!am müebbetinde
Bir günde do"up her gün öldü"ümü
Mavi kanatlı kelebeklere anlatıyorum
Bırak senin de yüre"inden dökülsün
Bildi"in yerlere giden yolların
$sim diye ta!ıdı"ın üç be! har# kopar derinden
Hiçli"ini de al gel
Üç yüz günah kadar ileride
Tenha bir yer biliyorum
Ömrün sonunda bekliyorum

Aysu ALTA (154) 

Gri

Ne beyaz ne de siyahım ben.
Saf griyim.
Tabii gri ne kadar saf olabiliyorsa.

Ne cennetlik ne de cehennemli"im.
Ara%a kalmı! acı içinde kıvranan bir ruhum.
Masumiyetin silindi"i kara dü!üncelerimle zehirli 

kafamın içi.
Senin için fazla griyim, fazla kararsız...

Yamur BLG (156) 

SULTAN DERG • UBAT 2020
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ortaya koyarken kritik olan bir di!er
kavram ise “de!er üretimi”dir.
Toplumları içerisinde icatlarla de!er
üretenler, bu icatları üretimde
kullananlar, bu üretime ham madde
sa!layanlar ve net tüketiciler olacak
"ekilde ayrı"tıracak olursak yapay
zekânın hayata katılımı, bu katmanlar
arasında a"a!ı, net tüketici toplumlara
do!ru bir iti" de sa!layacaktır. Böyle bir
ortamda önümüzdeki kaotik yılların
güçlüklerini, sorgulamaya kapalı ezber
türleriyle de!il, akıl ve sa!duyu ile
gö!üsleyebilmek için gereken toplumsal
a! yapılanması ve hem yaratıcı hem
ö!renebilir özelliklerini koruyan yetkin
aklı olu"turma çabalarının,
odaklanılması gereken hede#er oldu!u,
konu"macılarımızın ortak görü"ü olarak
ortaya çıkıyor. 

Benzer bir "ekilde, Dr. $ebnem
Özdemir’in perspekti%yle, bir teknoloji
var ve ne getirece!ini bilemiyoruz ama
yıkıcı-yaratıcı teknolojileri fırsata
çevirebilen insanlara ihtiyaç gün geçtikçe
artacak. Hollanda’nın veri
okuryazarlı!ını, anaokulundan itibaren
her seviye e!itime kattı!ını görüyoruz.
Bunun temel nedeni de elimizdeki yapay
zekânın, yapay dar zekâ olması ve bu
nedenle veri kümesinden ö!renmesi.
Kısaca veri yoksa, çalı"abilir, etkin bir
yapay zekâdan da bahsetmek mümkün
de!il. Dolayısıyla veri okuryazarlı!ının
kuvvetli olmadı!ı, düzgün organize
edilmi" verilerin toplanmadı!ı ülkelerde
ne yazık ki gerçekçi yapay zekâ
uygulamaları da geli"tirilemeyecek. 

Bir di!er önemli nokta ise elimizdeki
yapay zekânın, yanlı" veri setleri
kullanımı sonucu, insan ön yargısını
sistem çıktısı olarak bizlere sunuyor
olması. Buna örnek verecek olursak:
Kelimeleri vektörlere çevirip vektörler
arasında i"lem yaptı!ımızda, örne!in,
“kral” kelimesinden “erkek” kelimesini
çıkardı!ımızda, üzerine “kadın”
kelimesini ekledi!imizde, “kraliçe”
kelimesine eri"ebiliyor. Ama makine
Wikipedia’dan ö!renirse, spor
haberlerinden ö!renirse ya da
Türkiye’deki dizilerden ö!renirse çıktılar
da bununla paralel bir "ekilde de!i"iyor:
“baba”yı, doktorluk mesle!i ile e"liyor,
“anne”yi hem"irelikle. Adam, “erkek”
kelimesini programcı ile “kadın”
kelimesini “ev hanımı” ile “erkek”, 

Sevgili Galatasaraylılar, 

Her sene Galatasaray Toplulu!u &"birli!i
Kurulu tarafından düzenlenen
Forumumuzun, 2019 yılında gerçenle"en
27’ncisinde, kimimiz için yeni kimimiz
için ise çoktan gelece!in tanımı olmu"
yapay zekâ kavramını, Galatasaray
perspekti%yle inceledik. Bunu yaparken
birbirinden de!erli konu"macılarımızla
yapay zekâyı, camiamızın öncü oldu!u
e!itim, spor, tıp ve hukuk alanlarındaki
uygulama "ekilleriyle tanıma fırsatımız
oldu. 

133 Devresi’nden sevgili a!abeyim
Berkin Malkoç’un moderatörlü!ünde
geçen Forumda, açılı"ı yapan Fransız
Rektör Yardımcımız Prof. Francis
Rousseaux ile yapay zekâ kavramının
çıkı" noktasını ke"fetme "ansımız oldu.
Geçmi"i neredeyse Sokrates’e kadar
dayanan ve insanlı!ın yorumlama
kavramını geli"tirmesinin bir sonucu
olan yapay zekânın ilk somut örne!i ise
So!uk Sava" Dönemi’nde kar"ımıza
çıkan Turing Makinesi. Alain Turing’in
çalı"malarından günümüzün akıllı
asistanları Siri ya da Alexa’ya kadar
ula"an yolda ise Joseph Weizenbaum’un,
1966’da geli"tirdi!i Eliza, dönemin
insana e", insandan ayrı"tırılamayan,
akıllı hareketler sergileyen ilk programı.
O kadar ki danı"an odaklı Rogeryen
terapist taklidi yapan Eliza ile ilk
yazı"malarınızda siz bile kar"ınızdakini
gerçek bir terapist zannedebilirsiniz.

Ardından sahneye Türkiye’de bilgisayar
mühendisli!inin kurucularından olan,
sadece kurucusu de!il aynı zamanda
geli"iminin öncüsü Aydın Köksal
a!abeyimiz çıktı. Türkçeye, bilgisayar,
donanım, bili"im, ileti"im gibi 2500’ün
üzerinde terim kazandırmı" olan
a!abeyimiz, Türkiye’nin günümüzde
yapay zekâ ve teknoloji yatırımları
arasında listenin ba"larında yer almasa
da ne kadar güçlü bir yazılım altyapısı
oldu!undan bahsetti. Öyle ki bu

altyapının temeli “yazılım” kavramının
adını 1966’da kendi ana dilinde koyan ilk
ulusun biz olmasına kadar gidiyor.
Geldi!imiz noktada, Hacettepe ve TOBB
Üniversiteleri bu yıl programları arasına
Yapay Zekâ Mühendisli!ini eklemi"
bulunuyor. 

“Bu Bili!im Ça"ı’nda bizlere,
Galatasaraya genel anlamda dü!en ise
bütün alı!kanlıklarımızın, de"er
yargılarımızın hızla de"i!ti"i Sayısal
Dönü!üm ortamında, Türkiye’nin çoktan
hak etti"i gelece"e uzanabilmesi için 
özgür bir ortamda bilimin, aklın
kılavuzlu"una güvenen, özgür dü!ünceli,
kadın-erkek e!itli"ini, mutlulu"unu
gözeten, yurtsever, do"aya saygılı, 
kendine güvenen, barı!sever, ça"da!,
yaratıcı, uygar genç ku!aklar
yeti!tirmektir.” 

Her ne kadar Aydın a!abey bunları
söylerken sözlerine yıllar sonra Tev%k
Fikret Salonu’nda olmasının getirdi!i
duygusallık hakim olsa da eski Devlet
Bakanı Tınaz Titiz ve Ö!retim Üyesi Dr.
$ebnem Özdemir de konu"malarında
de!i"en ça!a ayak uydurmak için
e!itimin benzer "ekilde evrilmesi
gerekti!inden bahsetti. 

Yapay zekânın dünyayı ne yönde
de!i"tirece!inden bahsederken net
varsayımlarda bulunamasak da Tınaz
Bey’e göre en azından çerçevesini çizmek
mümkün: Bu üçgenin bir kö"esi
hâlihazırda uygulamalarını görmeye
ba"ladı!ımız askerî alan, ikincisi toplum
gözetimi üzerinden baskıcı yönetimler,
üçüncüsü ise toplumların belirleyece!i
e!itim felsefesine göre net i" gücü
de!i"imi. 

Yapay zekânın baskın oldu!u böyle bir
ortamda ülkeler, gelecek vizyonlarını
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“he” (!ng.) anlamındaki “erkek” kökünü
“realizm”e, “she”yi (!ng.) ancak
“feminizm”le ve kadın hamile
oldu"unda... Sonuç olarak makineye
kaynak olarak hangi veri kümelerini
verdi"imiz çok önemli ve bunun için de
yeni nesilleri veri okuryazarı olarak
yeti#tirmek, bir tercihten öte zorunluluk. 

Farklı parametreler üzerinden veri
kümelerinin detaylıca de"erlendirildi"i
ve yapay zekâ yatırımlarında pastanın
büyük dilimlerinin ba#ında ise tıp alanı
geliyor. Tıpta yapay zekâ kullanımı
aslında konunun tüm payda#ları için
oldukça avantajlı: Doktorlar do"ru tanı
koymak ve uygulamak istiyor, bilim
insanları bilim üretmek istiyor, insanlar
hastalanmamak istiyor, hastalandı"ında
ucuza iyile#mek istiyor ve kaliteli hizmet
istiyor. 

Geldi"imiz noktada veri kümeleri,
hastaların objektif laboratuvar
sonuçlarından olu#tu"u için tıp alanı
verilerinin yanıltıcı ya da insan ön
yargısından etkilenmi# olmaları
mümkün de"il. Her ne kadar yapay
zekânın gen alanında kullanılmasıyla
“süper insan”ı geli#tirmek ya da “tasarım
bebek”ler üretmek mümkün olsa da
Prof. Dr. Bülent De"ertekin, yapay
zekânın tıp alanındaki
uygulamalarından umutlu ve açıkçası
anlattıklarından etkilenmemek de elde
de"il. Doktorlar on-yirmi parametre ile
veri analizi yapabilirken, yapay zekâ bize

yüz binlerce parametreyi analiz edip
ili#kilerini kurabiliyor. Bunun
sonucunda bugün göz dibi incelemesi ile
bir ki#inin kalp hastası olup olmayaca"ı
bilinip bir ba#ka ki#inin tüm vücut
tomogra$si, üç dakika yerine, bir saniye
gibi kısa bir sürede hem de daha do"ru
bir #ekilde de"erlendirilebiliyor. Benzer
geli#meler patoloji ve enfeksiyon
hastalıkları alanlarında da ya#anıyor, her
birinde tek ba#ına yapay zekâ ya da
doktor ve yapay zekânın birlikte
kullanımı, tek ba#ına doktordan daha iyi
sonuç veriyor. 

Bizler için bunun en yakın uygulama
alanları, önümüzdeki dönemde ki#isel
asistanların, kullanıcılarını, daha
hastalı"ın ba#ında, do"ru doktora
yönlendirmesi olacak. Dü#ünürseniz #u
an bile akıllı saat ya da telefonlarla anlık
takip edilip sensörler aracılı"ıyla ki#isel
veri kümelerimiz olu#uyor. 

Dolly’i bundan yirmi be# yıl önce
klonladı"ımızı hatırlarsak yapay zekânın
tıpta yapay organlar gibi çı"ır açacak bir
sonraki geli#melerine ve hibrit insanlara
çok uzak de"iliz. Sadece bir yirmi sene
daha dengeli beslenip sporumuzu
yapmamız yeterli. Ondan sonra yapay
zekânın vaat edilen topraklarına (!)
ula#aca"ız.

Spor yapmaktan bahsederken tabii ki
yapay zekânın spor alanında
uygulamalarını da inceledik. 147’den

Ozan Adıgüzel karde#imizin anlattıkları,
bu kadar ba#arılı, gurur duydu"umuz bir
Spor Kulübümüz varken bile bizleri hem
kıskandırdı hem de önümüzde daha ne
kadar fırsat oldu"unu gösterdi. 

Yapay zekânın spora katkısını aslında iki
yönden incelememiz mümkün: Antrenör
perspekti$yle bakacak olursak rakip
takımları daha iyi analiz etme, kendi
takımının iyi-kötü yanlarını bulabilme
veya hangi oyuncuların hangi #artlarda
birlikte daha iyi oynadı"ı, buna göre
hangi de"i#iklerin yapılması gerekti"i
konusunda yardımcı olabiliyor. Yönetim
perspekti$nden ise her takım aslında bir
portföy yönetim problemi olarak
kar#ımıza çıkıyor: Yatırımlarımızı
alırken ve satarken bu i#lemleri en uygun
de"erinden gerçekle#tirebilmek önemli.  

Günümüzde sporda yapay zekâ için veri
toplama i#lemi bilgisayarlı optik izleme
teknolojileri sayesinde yapılıyor.
Kameralar yardımı ile basketbol ve
futbol gibi oyun sahaları, bu sistemlere
yerle#tiriliyor ve sensörler bu maçı
izleyerek kendileri verileri çıkartıyorlar.
Örne"in bu kameralar, saniyede yakla#ık
120 foto"raf çekiyor ve bunu koordinat
sistemine çeviriyorlar. Bir maç için bile
binlerce veri noktanız oluyor ve
algoritmalar yardımıyla bunların her biri
de"erlendiriliyor. 

Örne"in futbolda bu veri kullanılarak
bütün pasların ba#langıç ve biti# noktası,
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Prof. Dr. Bülent Deertekin, Dr. ebnem Özdemir, Av. Turul Sevim (131), 
Ozan Adıgüzel (147), Prof. Dr. Aydın Köksal (92)

tartı!ılan önemli konulardan bir tanesi.
Son konu da sorumluluk. Hepimizin
heyecanla takip etti"i kendi kendine
giden otonom araçlar çıktı"ında, bunlar
kaza yaparsa sorumluluk ne olacak,
durumu. Bunu üreten mi, bunun içerisine
yazılımı koyan mı, !ehrin kendisi mi
sorumlu? Olu!ması durumunda,
buradaki tazminatı kimin ödeyece"i
sorusuna çözüm için en güncel
önerilerden bir tanesi sigorta. Yapay zekâ
ile üretilen ürünlerde, satı! a!amasında
elde edilen gelirin bir kısmını sigortaya
ayırmak daha sonra olu!acak zararlarda
bunun oradan kar!ılanması ile ilgili bir
yakla!ım var.

Üçüncü ve son olarak hukuk hizmeti
verenlere yapay zekânın etkilerine
baktı"ımızda, bu konudaki geli!meler,
günümüz itibariyle kısıtlı da olsa
sektörün ekonomik de"eri nedeniyle
hızla geli!iyor. Günümüzde çe!itli
programlar içtihatleri herhangi bir
avukattan çok daha hızlı tarayıp bir görü!
ortaya koyabiliyor ya da bir sözle!medeki
riskli noktaları, avukatların %1’i kadar bir
sürede bulabiliyorlar. Bu da ister istemez
bu tip uygulamaların önümüzdeki
dönemlerde geli!erek büyüyece"inin en
büyük göstergesi. 

Gördü"ünüz gibi 2019 yılındaki
Forumumuz dolu dolu geçti. Burada
bahsedebildiklerim aslında üç saat
planladı"ımız ama be! saatin sonunda,
biraz da zorunda kalarak, anca
bitirebildi"imiz konu!maların,
tartı!maların sadece kısa bir özeti.
Katılımcılarımızın ilgisiyle neredeyse
sunumlar kadar bir süreyi de soru-cevap
bölümünde yer yer konunun felsef, yer
yer pratik boyutlarını tartı!arak geçirdik.
Konu!maların detaylarını önümüzdeki
dönemde yayımlanacak Forum 2019
kitapçı"ında bulabilirsiniz. 

Forum 2020’de, hep birlikte olmak
dile"iyle.

açıları, kaleye olan açıları, hangi
sporcuların bu paslarda yer aldı"ı
bilinebiliyor. Bunun sonucunda her bir
oyuncu için pro#ller yaratılıyor ve hem
kendi oyuncularınızı hem de rakip
takımın oyuncularını analiz etme, onların
e"ilimlerini ö"renme fırsatı
yakalıyorsunuz. Benzer yakla!ım,
takımların savunma ve hücum
kurgularının analizlerinde de
kullanılabiliyor: Hangi hücumlar korner
ile sonuçlanıyor, hangilerinde top kaybı
ya!anıyor, gibi. 

Ya da bir oyuncu alınaca"ı zaman genelde
o oyuncunun bireysel performansı
üzerinden de"erlendirmeler yapılıyor.
Hâlbuki alınacak sporcunun, takımın
sistemine ne kadar etkili olarak
yerle!ece"i belki de en önemli kriter.
Benzer uygulamalarla oyuncuların
benzerlikleri ölçülerek ihtiyaç olan
pozisyona, sakatlık ya da eksiklik hâlinde
en do"ru ki!i alınabiliyor. 

Konu basketbol gibi daha dinamik bir
spora geldi"i zaman algoritmalar ve
yapay zekâ uygulamaları da benzer
!ekilde daha karma!ık hale geliyor ama
günümüzde NBA’deki neredeyse her
takım, bu alana yatırım yaparak oyuncu
seçme döneminden, maç içi kararlara
kadar bu sistemleri ve bu sistemlerin
üretti"i ürünleri, stratejileri kullanıyor. 

Ortada bir ürün olması, spor
endüstrisinde ve di"er tüm alanlarda
yaratılan de"erin yanında, tahmin
edebilece"iniz gibi, aslında i!in bir de
hukuksal boyutu olması gereklili"ini
getiriyor. 

131 Devresi’nden Av. Tu"rul Sevim
a"abeyin de"erli sunumuyla yapay zekâ

ve hukuk ili!kisini tartı!ma fırsatımız
oldu. Bu alandaki uygulamalara
baktı"ımızda, konuyu aslında üç ana
ba!lık altında inceleyebiliyoruz: Birincisi
hukuk uygulamasına etkisi yani hukukun
olu!umuna ve uygulamasına etkisi,
ikincisi yapay zekâ kullanılarak ortaya
konulan üretim ve bunun getirdi"i
farklılıklar ve üçüncüsü de hukuk
uygulayıcılarına, hukuk hizmeti verenlere
yapay zekânın etkisi.

Uygulamadaki etkilere baktı"ımızda
aslında mahkemelerin sadece Türkiye’de
de"il birçok ülkede karar verecek uzman
nitelikte yeterince hâkim olmaması
nedeniyle oldukça uzun sürdü"ünü ve
maliyetli oldu"unu görüyoruz. Bu
sorunun önüne geçmek için yapay zekâ
bir fırsat olarak kar!ımıza çıkıyor. Her
türlü karı!ık olayda olmasa da kendini
tekrar eden kuralların olabildi"i yerlerde,
pratikte ba!layan uygulamalar var: Çin
Guangzhou’da ba!layan bir uygulamayla
duru!malara yapay zekâ olan hâkimler
çıkıyor. Alan adları, #krî mülkiyet ile ilgili
davalara bakıyorlar ve !imdiye kadar
açılmı! 117.000 tane davaya bakıp
sonuçlandırmı!lar bile.

$kinci ba!lı"ımız, yapay zekâ ile üretime
baktı"ımızda kar!ımıza çıkan temel
sorunlardan ilki, etik. Mesela, Genom
Projesi sonucunda biz, çok da
be"enmedi"imiz insanların
olu!mamasını sa"layabilir miyiz? Ya da
aldı"ımız verilerde e"er ki
önceliklendirmeye gitmeye ba!larsak
daha azda kalanların hakları ne olmaya
ba!lar? Bir di"eri mahremiyet, yapay
zekânın çalı!abilmesi için kullanılan
verilerin kime ait oldu"u. Hak sahipli"i,
hem yapay zekâ için hem de yapay zekâ
ile üretilen de"erin hak sahipli"i için

FORUM 2019

42 SULTAN DERG • UBAT 2020



De!erli Galatasaraylılar,
Göreve geldi!imiz zaman, dört ana hede"miz vardı:

1- Kurumsallama:

Ça!da# yönetim biçimini uygulamaya kararlı Yönetim
Kurulumuz, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası kalite
belgesini çalı#tı!ı huzurevine alan, tecrübeli bir
arkada#ımızı, i#letmeye sorumlu müdür olarak
atamı#tır. Satın alma, IK, görev da!ılımı, kurum içi
e!itim prosedürleri olu#turuldu!undan, idari yapımız
daha ça!da# bir görünüm kazanmı#tır.

2- letiim:

Mütevelli üyelerimize, bilgilendirme amaçlı, iki ayda
bir düzenli, hem sanal ortamda hem de posta ile
mektup yollamaktayız. Çok kısa bir sürede, SMS
gönderimleri de yapmayı planlıyoruz. Ancak KVKK
Yasası gere!i, gerekli düzenlemeler konusunda
hukukçu arkada#larımız çalı#maktadır. 

Mütevelli Heyetimizi, daha genç, aktif bir yapıya
kavu#turmak amacıyla, Galatasaraylılar Derne!i ile
ortak bir çalı#ma planlamaktayız.

3- Hizmet kalitesi:

Sakinlerimize daha iyi hizmet verebilmek, sa!lık ve
sosyal hizmetlerin iyile#tirilmesi için:

• Ha$ada dört gün çalı#an bir hekim ve tam gün
çalı#an bir psikolog istihdam edilmi#tir. Sakinlerimizin
do!ru beslenmeleri için de bir çalı#ma yapılmı#tır.
%htiyaçları olan süt ürünleri, ara ö!ün olarak, Süta#
tarafından temin edilmektedir. Kalpten
te#ekkürlerimizle.

• Yapıda, yılların sonucu eskime ve a#ınmaya yönelik,
yenileme, bakım, onarım çalı#maları için,
uzmanlardan olu#an bir ekibin yaptı!ı inceleme
sonuçlarına göre hazırladıkları rapor do!rultusunda:

• "zolasyon.
• Havalandırma.
• Yangın önleme ve müdahale sistemlerinin,

iyile#tirilmesi çalı#maları ba#lamı#tır. Bu projeyi
üstlenen Ahmet Ocaklı’ya, kalpten te#ekkür ediyoruz.

• Personelde yeterlilik, artı, daha iyi hizmet arayı#ı,
di!er önem verdi!imiz bir konu olup kurum içi uyum
ve mesleki e!itimlerine önem verilmektedir.

4- Doluluk oranları:

Yurdumuzun doluluk oranı, istedi!imiz noktada
olmadı!ından pazarlama faaliyetlerine a!ırlık
verilmesi gerekti!ini dü#ünmekteyiz. Ülkemizin
tanınmı# ve saygıde!er dernek ve vakı&arı ile irtibata
geçerek ortak i# yapma ortamları geli#tiriyoruz. %ki
tanesi ile sözle#me imzalama a#amasındayız. Tabii
öncelikle Galatasaraylıların deste!ini beklemekteyiz.
Yurtta kalan Galatasaraylıların sayısının artması,
Vakfımızın amacına daha uygun bir geli#me olacaktır. 

De!erli Galatasaraylılar,

Sizlerin destek ve katkılarınızın, bizim için çok önemli
oldu!unu, bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Görü#
ve önerilerinizi, ayni ve nakdî ba!ı#larınızı bizden
esirgememenizi önemle rica ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Galatasaraylılar Yardımla#ma Vakfı 
Yönetim Kurulu Ba#kanı 
Betül Pasinler
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Betül PASNLER  (108)  
Galatasaraylılar Yardımlama Vakfı 
Yönetim Kurulu Bakanı
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Türkiye Büyük Millet
Meclisinin kurulu!unun 100.
yılında, yakın tarihin ba!rol
oyuncuları arasında yer alan
Galatasaraylıları yeni bir
kitapla anıyoruz. 

Meclise giden yolda, kurtulu! ve
kurulu!ta Galatasaraylıların üstlendi"i
görevleri bir araya getiren TBMM ve
Galatasaraylılar’ı #zzeddin Çalı!lar
(115-116) ara!tırıp yazdı. Galatasaraylı
olma ayrıcalı"ına yeni bir katkıda
bulunaca"ına inandı"ımız yeni
Galatasaraylılar Derne"i yayını, 23 Nisan
1920’nin 100. yılını kutlamanın en güzel
yollarından biri olacak. Sultani’nin
baskıya girdi"i günlerde son hazırlıkları
yapılan yayın, !imdiye kadar görülmemi!
foto"ra$arla desteklendi. 

Meclise giden yolda, Mustafa Kemal’e
Bandırma Vapuru ve kongrelerde e!lik
eden a"abeylerimiz, TBMM’nin birinci
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TBMM ve 
Galatasaraylılar
1920-1923

KTAP

ve ikinci döneminde milletvekili olarak
kurulu!a, cephelerde kurtulu!a katkıda
bulunan Galatasaraylılar ve cumhuriyeti
ilan eden Mekteb-i Sultani ku!a"ı ilk kez
bir araya geliyor. Geni! bir kaynak
taraması sonucunda derlenen bilgiler, 
13. sını%akiler kadar lisedeki
karde!lerimiz için de anlamlı bir içeri"e
sahip. 

Be! yüz bin izleyiciye ula!an ve halen
Türkiye #! Bankası Müzesi’nde süren
!stiklal sergisinin de küratörü olan yazar,
nisan ayında okurla bulu!acak kitabıyla
ilgili olarak !unları söyledi: 

“TBMM’nin kurulu!unun 100. yılında
Derne"in böyle bir yayına imza atmasını
çok yerinde bularak hemen ara!tırmaya
giri!tim. O güne kadar belle"imde yer
etmi! bilgilerle yetinmeyip birincil
kaynak olarak TBMM Albümü’nü
taradım. Çalı!ma ilerledikçe içeri"e 
2. Meclis’i de katmayı uygun buldum.
Bilindi"i gibi 23 Nisan 1920’de açılan 
1. Meclis, kurucu yasama ve yürütme
organı olarak ola"anüstü ko!ullar altında

çalı!maya ba!lamı!tı ve temel i!levi milli
iradeyi temsil yetkisi kazanmaktı. 
11 A"ustos 1923 günü ilk dönem sona
erdi"inde yeni rejim henüz resmen ilan
edilmemi!ti. Bu yüzden cumhuriyetin
ilanı öncesinde ba!layıp 1 Kasım 1927’ye
kadar süren 2. TBMM döneminin ilk üç
buçuk ayında milletvekili seçilerek görev
alanlar da ilk dönem üyeleri kadar
kurucular arasında anılmalıydı. Bunların
ba!ında da Galatasaraylılar Derne"inin
kurucusu Abdurrahman &eref geliyor.
TBMM’nin ilk iki döneminin de açılı!ını
Galatasaraylı a"abeylerimizin yapmı!
olması, ayrıca anlamlı. Bir de tabii TBMM
dı!ında olup bu sürece katkı sunanlar var,
onları da unutmamalıyız.” 
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Camiamız tarihinde 1940’lı yıllarda kısa
bir süre faaliyet göstermi! ve o zamanlar
çok me!hur olmu! bir "ZCAZ orkestrası
vardı. Bu orkestra, camiamız mensubu
Galatasaraylı ö#renci ve mezun
gençlerden kurulmu!tu. Bugün bu
orkestranın o yıllardaki faaliyetlerini
yansıtan, ancak birkaç resim dı!ında,
fazlaca bir bilgiye sahip de#iliz. 

Bugün camiamız içinde GSL Vista adında
bir orkestramız var. On yıldan bu yana
çalı!malarını sürdüren söz konusu
orkestra hakkında bir kısa tarihçe
yazmaktaki amacım, gerek duyuldu#u
zaman do#ru bilgilere ula!ılabilmesi için
Galatasaray toplulu#u tarihinde ayrıntılı
bir iz dü!ümü olu!masını sa#lamaktır.

Camiamızda en uzun ömürlü olan ve
tamamı Galatasaray Lisesi mezunları
tarafından olu!turulan bu orkestranın
kurulu! amacı, Galatasaray toplumu
içinde müzik kültürünün geli!mesini,
yaygınla!masını sa#lamak aynı zamanda
sosyal toplantılarda amatörce faaliyet
göstermek, zaman içinde ilgi duyan genç
Galatasaraylı müzisyenleri de içine alarak
bu konuda e#itmek ve orkestrayı
geli!tirmektir. Zira orkestranın ileriki
yıllarda hayatiyetinin devamını sa#lamak,
gençlerin katılımı ile mümkün
olabilecektir. Aslında benim bu $krim çok
önceden beri vardı. Belki ütopik gelebilir
ama dünyadaki birçok örneklerini
bildi#im için belki

camiamız içinde de böyle bir olu!um
gerçekle!ebilir, bu sebeple ilk mayayı
koymak gerekir, dü!üncesi daima
önceli#im olmu!tu. %unu arzu ediyordum:
Küçücük bir ünite ile bir topluluk
kurulmalı, zaman içinde geli!tirilmeli,
yeni ve genç üye katılımları ile olay
büyütülmeli, geni!letilmeli, bunu müzik
türlerine göre çe!itli gruplar takip etmeli,
de#i!ik çe!it ve boyutlarda birçok
orkestralar kurulmalı, camiamız içindeki
müzik kültürü etkinlikleri artırılmalı ve
yaygınla!tırılmalıdır. 

GSL Vista’nın kurulu!u ile ilgili olarak ilk
adımın atılması !öyle gerçekle!ti: 2002 yılı
sonunda Galatasaray E#itim Vakfı Genel
Sekreterli#i görevimi yirmi bir yıl
hizmetten sonra, kendi kararımla
sonlandırdım. Bu a!amadan sonra bazı
bireysel etkinliklerimin olması gerekti#ini
hep dü!ündüm. Lise yıllarımdan beri
tanıdı#ım Ender Enön karde!imle
ili!kilerim hep devam etmekte idi. Ona,
birlikte müzik yapmak konusunda birkaç
kez tekli&e bulunmu!tum. Zamanlar
geçiyordu. 

2008 yılı aralık ayı sonunda gerçekle!en
GSLAAG yemekli toplantısında aynı
masada oturuyorduk. O zamanlar
GSLAAG yönetiminde bulunan Taner
Saka da aynı masada idi. Taner, birden
bize bir sual sordu: “"kiniz de
Galatasaraylı müzisyensiniz, niye bir araya
gelip de bir müzik toplulu#u kurmazsınız?
Birçok Galatasaraylı müzisyen var, onlar
da katılırlar; bizim yemekli
toplantılarımızda çalarsınız, ne iyi olur!”
dedi. 

Onuncu Yılında 
GSL Vista Orkestrası

Bener AKBA (1959 mezunu)

Ben zaten benzer bir $kirden Ender’e
birçok kez bahsetmi!tim. Benim bu arzum
o anda dile getirilince Taner Saka’nın bu
uyarısı hayat buldu. Ender de kabul edince
ilk adım atılmı! oldu. Böylece GSL Vista
Orkestrası’nın ate!lemesini Taner Saka
yapmı! oldu. "lk kurucuları da Ender
Enön ve ben olduk.

Taner Saka’nın o günkü uyarısı kar!ısında
2009 yılı ocak ayında yapılacak GSLAAG
toplantısında çalaca#ımızı da teyit ettik.
Sonraki günlerde Ender ile gitar ve
akordeon olarak hemen çalı!malara
ba!ladık, iki saatlik bir repertuvar
olu!turduk, kendimize güvenimiz giderek
arttı. Sonuçta ocak 2009 tarihinde,
GSLAAG’nin Kuruçe!me Divan Oteli
tesislerinde yapılan yemekli toplantısına
katılarak iki saat müzik yaptık. Bu mini
konser, sonradan GSL Vista adını alacak
orkestranın ilk faaliyeti olmu! oldu. 

Ender ile yaptı#ımız ilk gösterimizden
sonra orkestranın büyütülmesi ve
geli!tirilmesi için ara!tırmalara giri!tik. 
"lk olarak Firuz Soyuer kontrbas olarak
katıldı. Bu çok önemli ve ba!arılı bir adım
oldu. Gitar, akordeon ve kontrbas çok
güzel bir mini orkestra modeli idi. Sonra
Pervin Bilginer solist olarak katıldı. Bu ise
en büyük kazancımız oldu çünkü
Pervin’in sesi mükemmel bir seviye ve
kalitede idi. Ayrıca nota bilgisi, lisan
durumu, repertuvar çe!itlili#i, intibak
kabiliyeti olaya büyük de#er kazandırdı.
"leriki kısa bir dönem içinde di#er
karde!lerimizin katılımı ile orkestra daha
da büyüdü. 

Orkestranın ba!arılı konserleri camiamız
içinde duyulmaya ve yayılmaya ba!layınca
ba!kaca karde!lerimizin de ilgisini çekti.
Çe!itli tarih ve dönemlerde birçok
karde!imiz katıldı, bazıları devam etti,
bazıları kendi kararları ile ayrılarak müzik
faaliyetlerine son verdi. 

MÜZK

Galatasaraylılar Dernegi 
yeni yıl konseri, 2011

Ayvalık Galatasaraylılar Dernegi, 2012
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GSL Vista orkestrası’na kimler katıldı? 

Bu isimleri, dönem sıralamasına göre,
a!a"ıdaki listede veriyorum:

Devresi - Mezuniyet
BENER AKBA# 90-91 1959
ENDER ENÖN 93 1962
O$UZ ARTEM%Z 93   _
VEDAT EVREN 94 _
MEFKURE PLAT%N 107 1975
SA%T KERESTEC% 112 1980
F%RUZ SOYUER 113 1981
EMRE TUKUR 116 1984
SUAV% KEND%RO$LU 119 1987 
PERV%N B%LG%NER 119 1987
YAKO %GUAL 120 1988 
DEVR%M ATVUR 120 1988
ARIN ALAGÜN 120 1988
TÜL%N SCHANDARA 122 1990
EL%F B%HTER ÖZKAN 129 1997
AYTEK%N #ATIRO$LU 147 2015
ADNAN MUMCUO$LU Lisemiz
mezunu de!il.

Orkestra, aslında kendi asıl meslekleri
olan ki!ilerin herhangi bir maddi
menfaat gözetmeksizin tüm çalı!ma ve
performanslara amatörce katılmaları
ile vücut buldu ve bu böylece devam
etti. Örne"in, Dr. Me&ure Platin
kardioloji uzmanı bir hekim, solist 
Dr. Pervin Bilginer ba!arılı bir
ortodontist, Firuz gayrimenkul
pazarlama uzmanı bir i!letmeci, O"uz
ba!arılı bir ayakkabı ma"azası sahibi,
Ender emekli ama ba!arılı bir gemi
makinaları mühendisi, Vedat emekli
ama %stanbul Devlet Senfoni
Orkestrası üyesi, Arın konser
piyanisti, Yako yılların tur rehberi, ben
de emekli olmakla birlikte Tofa! Türk
Otomobil Fabrikası %dari %!ler
Müdürü aynı zamanda Galatasaray
E"itim Vakfı Genel Sekreteri olarak
yıllarca görev yapmı! i!letme
yöneticisi bir kimse idim. 

GSL Vista’nın son yıllardaki en ba!arılı
kadrosu, a!a"ıdaki yedi ki!iden
olu!uyordu:

BENER AKBA# Akordeon, perküsyon
ENDER ENÖN Gitar 
F%RUZ SOYUER Kontrbas
PERV%N B%LG%NER Solist
SUAV% KEND%RO$LU Tenor saksafon 

YAKO %GUAL Bateri, perküsyon 
ARIN ALAGÜN Piyano
AYTEK%N #ATIRO$LU Flüt,
perküsyon

Orkestra adının GSL Vista olarak
konulması !öyle olu!tu: Orkestranın
bir isminin olması gerekti"ini hep
konu!uyorduk ama bir türlü ne isim
koyaca"ımıza karar veremiyorduk. 

Bir gün, en sonunda bir karara vardık.
Orkestra kuruldu"unda ben yetmi!
ya!ımda idim. Ender benden dört
sene sonra mezundu. Di"er katılımcı
arkada!ların ya!ları da o zaman
ellilere yakındı. Genel olarak
ya!lılardan kurulu bir orkestra oldu"u
için Kübalı Buena Vista Social Club
toplulu"undan ilham alarak ve
Firuz’un tekli' ile orkestra adının GSL
Buena Vista olmasına karar verdik. 

Bir yıl kadar bu isimle devam ettik.
Sonradan Buena kelimesinin
okunması ve akılda tutulması
halkımız için zor olabilece"i dü!üncesi
ile Buena kelimesinin iptalini ve
orkestra adının GSL Vista olarak
belirlenmesini kararla!tırdık.

Üst sol: Galatasaraylılar Derne"i yeni yıl konseri, 2014.  Üst sa": Galatasaraylılar Derne"i, 2014 Alt sol: Divan Kuruçe!me, 2010 
Alt orta: Galatasarayılar Derne"i Sevgililer Günü, 2016 Alt sa": GSL Vista çalı!ma ortamında, 2014
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yapılabilmesi için bilgisayarımda bulunan
nota yazım programı, parça çalmayı
yava!latma programı vs. gibi programlar
kullanılır. Parçalar notaya döküldükten
sonra orkestranın solisti Pervin’e uygun
tonalitenin seçimi ve parça
armonizasyonunun kontrol edilmesi
a!amasına geçilir ardından da prova
a!amasına geçilir. Bir parça orkestra
halinde 20-30 kez çalınmadan konser
programına alınmaz. Konserimizde
çalmak üzere 34-36 parça seçilir ve her
defasında bu parçaların %30’u, bazen %40
de"i!ir, yerine yeni parçalar  gelir.

Böylece geçen yıllar içinde, çe!itli dillerde
250 civarında çok zengin bir repertuvar
olu!tu. Orkestra repertuvarı genel olarak
dünya müziklerinden olu!ur. #spanyolca,
Fransızca, #talyanca, #ngilizce, Portekizce
bazen Rusça, Hırvatça, Bulgarca iz
bırakmı! güzel ve ne!eli parçalar seçilir ve
müzik türü olarak swing, çaça, mambo,
samba, bolero, Arjantin tangoları, Türkçe
tangolar, vals, polka, Napoliten müzikler
ve tarantellalar tercih edilir. Çok bilinen
caz müzi"i parçalarımız da oldukça
a"ırlıktadır. Notaya dökülmemi! ve pratik
olarak çaldı"ımız otuz kadar da liste dı!ı
parçamız oldu"unu belirtmek isterim.
Tüm etkinliklerimiz, konserlerimizde
uygulanan repertuvarlarımız, notalarımız,
resimlerimiz, ses kayıtlarımız,  ayrıntıları
ile kendi özel ar!ivimizde tutulmaktadır.
Orkestra halen aralıklı performanslarla
hayatiyetini sürdürmektedir. En son 4
Mayıs 2019 tarihindeki son konser,
orkestranın 40’ıncı  gösterisi olmu!tur.
Orkestra, genel olarak Galatasaraylılar
Derne"inde, Derne"imiz tarafından
düzenlenen balolarda, GSLAAG yemekli
toplantılarında, yardım
derneklerinde ücretsiz
olarak konserler vermi!tir.
Orkestranın bir özelli"i de
zengin bir enstrüman
çe!itlili"ine sahip
olmasıdır. Bu çe!itlilik
zamanın teknolojik
olanakların kullanılması
ile daha da geli!mi!tir.

GSL Vista Orkestrası’nın çalı!ma yeri,
benim o$simin bulundu"u yer olan %i!li;
Harbiye, Cumhuriyet Caddesi, No. 193,
Kök Apartmanı, Kat: 9 adresidir. Ula!ım
kolaylı"ı açısından son derece pratik ve
!ehrin merkezinde olan bir yerdir. #lk
yıllarda muntazaman her çar!amba günü,
saat 11:00 ile 16:00 arasında çalı!ma
yapılırdı. Sonraki yıllarda, yukarıda
belirtti"im gibi, ula!ım zorlukları, ya!am
ko!ulları vs. gibi sebeplerden dolayı daha
az ancak daha programlı çalı!malar
yapılması tercih edildi.  

Geçen zaman içinde, orkestranın bir
teknik altyapısı da olu!tu. Örne"in, üç
büyük kolon (hoparlör), elektronik
piyano, biri analog di"eri elektronik olmak
üzere iki akordeon, birkaç gitar, birkaç
ampli$katör, bir mikser, bir bongo,
kablolu-kablosuz mikrofonlar vs. gibi. Bu
altyapı, sadece çalı!malarımızda bize
destek verebilecek düzeydedir. Orkestra
büyüdükçe konser performanslarımızda
ihtiyacımız olan teknik altyapı ihtiyacı da
büyüdü. Örne"in, son be! yıl, büyük
hoparlörler, güçlü ampli$katör ve ses
mikseri ile birlikte bir teknik eleman
hizmeti satın alma a!amasına gelmi!
olduk. Her ne kadar orkestra
elemanlarının tümü Galatasaray Liseli ve
hiçbir maddi amaç olmaksızın çalı!makta
iseler de teknik altyapı ve eleman deste"i
için büyük paralar ödemek gerekiyor. Bu
durum, verdi"imiz konserlerde bize asgari
bir ücret talep etme zorunlulu"unu da
beraberinde getirmi! oldu.

Orkestranın ola"an çalı!maları !öyle
yapılmaktadır: Yeni parçalar teklif edilir,
kabul gören  parçalar üzerinde tartı!ılır,
karar verilir. Bundan sonra repertuvara
alınmasına karar verilen parçanın
notasının bulunması a!amasına geçilir.
Notalar, genel olarak, sosyal medyadan
ücretsiz olarak veya yabancı yayın
kurulu!larından satın alınarak temin
edilir. Notası bulunamayan parçalar ise
defalarca dinlenip de!ifre edilerek notaya
alınır. Yukarıda belirtilen ara!tırma, nota
temin etme, de!ifre etme, yazma vs. i!leri
bizzat tarafımdan yürütülür. Bu i!lerin

GSL Vista’nın çe!itli zamanlarda vermi!
oldu"u konserlerde yüzlerce resim
çekilmi!tir. Bu resimler, ileriki yıllarda
gerekti"inde kullanılmak üzere kendi
ar!ivimizde saklanmaktadır. Bu arada
resimlerimizi en pofesyonelce çeken üç
isimden bahsetmek isterim: Galatasaray
Liseli karde!lerimiz üstad Cengiz Tacer ile
üstad Selçuk Taylaner, Lise dı!ından
olmakla birlikte samimi ili!kimiz bulunan
üstad Emre Akdo"an. Kendilerine GSL
Vista adına te!ekkür ediyorum.

GSL Vista üyeleri, herhangi bir parasal
amaç gözetmeksizin tamamen gönüllü
olarak orkestra etkinliklerine katılırlar ve
bundan da büyük keyif alırlar. Camiamızın
bir zenginli"i olarak kabul eti"imiz GSL
Vista Orkestrası’nın hayatiyetini Lisemiz
var oldukça sürdürmesi en büyük
dile"imiz ve arzumuzdur. En büyük
beklentimiz, ö"renci karde!lerimiz veya
yeni mezun karde!lerimiz ya da emekli
eski mezunlarımızın bu çalı!malara ilgi
duymaları, katılmalarıdır. Böylece
orkestranın gelece"i teminat altına alınmı!,
gelecek ku!aklara doyurucu ve ba!arılı
hizmetler verilmi! olacaktır. Burada bir
hususu daha hatırlatmak isterim: Yukarıda
da belirtildi"i üzere amatörce faaliyet
gösteren bir orkestranın, örne"in iki saatlik
bir program yapması için dahi onlarca
saatlerin harcandı"ını, üyelerimizin bu çok
de"erli zamanları kendi i! saatlerinden
ayırarak büyük fedakarlıklarla çalı!malara
katıldıklarını, programdan önce her
parçanın üçer be!er defa yeniden
çalı!ıldı"ını belirtmek isterim. Bunun
kar!ılı"ı olarak da camiamızdan en büyük
beklentimiz, en büyük motivasyon, sadece
ve sadece samimi ilgi, takip ve takdir
hisleridir. 
Asıl itici güç budur. 

Büyük emeklerle meydana getirdi"imiz
GSL Vista’nın ilelebet ya!aması,
camiamızca desteklenmesi, her zaman ilgi
ve takdirle takip ve arzu  edilmesi en büyük
dile"imdir.
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1959’lular yemei, Sheraton Hotel, 2010

Galatasaraylılar Dernei yeni yıl konseri, 2014

Galatasaraylılar Dernei
yeni yıl Konseri, 2018



Uzun bir süredir GSL Vista
Orkestrası’nın solistiyim. Liseli
büyüklerim, arkada!larım ve
karde!lerim ile aynı ortamda
müzikle u"ra!tı"ım için kendimi
!anslı ve ayrıcalıklı hissediyorum.

Orkestranın yapısı ticari olmadı!ından ve
hepimizin ba"kaca meslekleri de
oldu!undan senede sadece iki üç
performans gerçekle"tirebiliyoruz.
#imdiye dek çok geni" yelpazede müzikler
yaparak dünyanın her yerinden, her dilde
müzi!i sahnemize ta"ıdık. Astor
Piazzola’dan Dede Efendi’ye, Roman
müzi!inden rock parçalara, belki de
bazen her yerde ve her zaman
duyamayaca!ınız güzellikte müzikleri
özenle repertuvarımızda harmanlayıp
izleyenlerimize sunduk. Her repertuvar
için beraberce, çok özel bir çalı"ma
yürütüyoruz. Hiçbir performansımızdaki
repertuvar, di!erinin aynı olmadı "imdiye
kadar. Her birimizin ya"ları, müzik
deneyimleri, zevkleri, istekleri farklı
oldu!u için bazen repertuvar konusunda
ufak çatı"malar ya"anmıyor de!il. 

Zaten müzik söz konusu oldu!unda
hiyerar"i, cinsiyet, ya" gibi farklar
tamamen ortadan kalkıyor, ortaya iyi bir
i" çıkartmak gibi tek bir arzu oluyor.
Ortak dillerimiz müzik ve Mekteplilik
oldu!u için her "ey çözülüyor ve ortaya
son derece keyi$i bir i" çıkıyor.
Etkinliklerimiz, bize her zaman kapılarını
sonuna kadar açan Cemiyetimizde oluyor.
Bu etkinliklerden sonra o kadar güzel geri
dönü"ler alıyoruz ki her türlü
sorunumuza ra!men büyük bir özveri ile
on yıldır bu i" devam ediyor. Artık birine
gelmezse ötekine mutlaka gelen bir
dinleyici kitlemiz var. En çok aldı!ımız
geri bildirim: “Bize çok güzel duygular
ya"attınız.” oluyor. Bu da bizi gerçekten
mutlu ediyor çünkü kar"ılıklı ya"anan bir
"ey bu. Camia içinde böyle bir olu"umun
ye"ermesine dinleyip, izleyerek katkı
veren dostlarımıza te"ekkür ediyorum.
Canlı performanslar, hep anın güzelli!i ile
hatırda kalır. Benim Vista ile çok güzel
anılarım var. Kalamı" tesislerimizdeki
Sultani Balosu’na heyecanla
hazırlanı"ımızı, henüz yolun ba"ında iken
Bursa ve Ayvalık Galatasaraylılar
Derneklerinin bizi a!ırlamasını,
%stanbul’un en güzel mekanlarında
toplanan GSLAAG toplantılarındaki ilk
heyecanlarımızı unutamam. Bu
orkestranın, gönüllülükle ve zevkle

çalı"arak epey yol
katetti!ine
inanıyorum. 
Ne yazık ki güzel bir
stüdyo kaydımız yok.
Bunun olmasını,
kendi adıma, çok arzu
ederdim. Orkestrayı
buna ikna etmeye

çalı"ıyorum. Hayatımdaki önemli
renklerden biri olan GSL Vista ile
yolumun kesi"mesi ho" bir tesadü&ür.
1985 yılında Bener Akba" önderli!inde
kurulan çok sesli GSL Ha'f Müzik
Orkestrası’nın korosundaydım. Bu koro
ile o dönemin tek kanallı televizyonuna
çıkmı", sempati toplayıp dikkat çekmi"tik.
Tesadü$er bizi Bener a!abey ile nerdeyse
yirmi be" yıl sonra tekrar bir araya getirdi.
Ben de bu arada yo!un üniversite ve
akademik hayatıma, anneli!ime ra!men
müzikten uzak kalmayarak çe"itli
e!itimler almaya çalı"tım. Aktif çalı"an
bir di" hekimiyim ve ortodonti
uzmanıyım. Hiç seçmeden, her türlü
müzi!i dinlerim ve çok araba kullandı!ım
için bunu da bir avantaja dönü"türdüm.
Sadece arabada ve etkinlik öncesi
yaptı!ımız çalı"mamız sırasında prova
yapabiliyorum. Kızım bana evde "arkı
söyletmez. Bana göre insan sesi en güzel
enstrümandır. Üç yıl klasik "an ve opera
ve bir yıl da müzikal e!itimim, ayrıca
daha uzak geçmi"te kalan klasik piyano
e!itimim var. Vista repertuvarındaki
Latin parçalardan sonra salsa ö!rendim,
çok severek dans ederim. Vista benim için
güzel bir okul oldu, hâlâ da öyle.
Mikrofonu elime alı"ım ve müzi!in
teknisyenlik ve türlü hamallıkları ile
tanı"mam, repertuvar hazırlama, çalı"ma
yürütme gibi sahada ö!renilecek i"leri
ö!renmeye ba"lamam, Vista’da olmu"tur.
Orkestradan gelip geçen pek çok de!erli
müzisyen a!abey ve karde"imle aynı
ortamda bulunmak çok ho" deneyimler.
Ben Vista’ya, Vista da bana çok emek
vermi"tir. Bu emekler için te"ekkür
ediyorum. Dilerim ki güzel katılımlarla
ilerleriz. 

Galatasaraylılar Dernei yeni yıl konseri, 2014
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Galatasaraylılar Dernei,
Bahar Konseri, 2018

Pervin BLGNER (119) 



KAYBETTKLERMZ

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

"EVKER YE"!M : 1963 yılı mezunu
MET!N GÜNGÖR : 1964 yılı mezunu 

VECD! KIZILDEM!R : 1950 yılı mezunu 
MUSTAFA KEMAL KAT!PO#LU : 106 / 107 devresi

F!RUZ N!KRAVAN : 1948 yılı mezunu 
ALTAN CONER : 1962 yılı mezunu 

FAZLI MUSTAFA KE"M!R : 1960 yılı mezunu 
ÖMER BÜLENT GÜVEN : 102 devresi

"AHAP ERKARA : 1954 yılı mezunu 
ERDAL SUDA (BÜYÜKSUDA) : 1954 yılı mezunu 

TAH!R ACER : 104 devresi 
DURAN BERK!N : 1954 yılı mezunu 

NAC! GED!K : 105 / 106 devresi
!BRAH!M (MIZRIK) ÜSTÜNBOY : 1961 yılı mezunu 

OSMAN "APÇI : 1955 yılı mezunu 
ERTU#RUL HAL!T AKBAY : 1960 yılı mezunu 

AHMET CEVDET AHISKAL : 109 devresi
Prof. Dr. BER!L DEDEO#LU : 113 devresi

TUNCER KURTO#LU : 1954 yılı mezunu 
OLCAY ÜSTÜN : 1964 yılı mezunu 

Dr. phil. AYDIN !D!L : 1961 yılı mezunu 
AYSAN YA"AR : 106 devresi

"ÜKRÜ KAYA ÇATAL : 1959 yılı mezunu 
C!HAT HANÇER : 107 devresi

ERG!N SERTER : 1956 yılı mezunu 
ERDEM KÜTÜKO#LU : 118 devresi

MUSTAFA  AZ!Z YÜRÜKEL : 100 devresi
MEHMET AL! ALTUNBAY : 1964 yılı mezunu 

SAL!M NAK!BO#LU (D!NÇER) : 1951 yılı mezunu 
SAM!M ARDUMAN : 1942 yılı mezunu 

MEHMET ALTAN AKYOL : 1945 yılı mezunu 
CEM C!NOL : 103 devresi

AL! KAÇEL : 1964 yılı mezunu 
CANAN TEMO : 1950 yılı mezunu 

YE"!M YÖNEY ALTAN : 119 devresi
EN!S FOSFORO#LU : 1964 yılı mezunu 

GÜNDO#DU MUAMMER CAN : 1949 yılı mezunu 
MEHMET "EVKET EYG! : 1952 yılı mezunu
MEHMET PARS BARAN : 1958 yılı mezunu 

YAVUZ DURAN DURGUNER : 100 devresi
MAHMUT ERB!L : 107 devresi
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BUKET ALTINAY : 122 devresi
SAFFET ARÜN : 110 devresi

N. YILDIRIM ACAR : 105 devresi
HALUK B!LAL YILDIZ : 112 devresi

AHMET HALUK DURSUN : 108 devresi
SEDAT ÖZKAN : 1954 yılı mezunu 

REHA AYTAMAN : 1946 yılı mezunu 
AT!LA ALTMI"DÖRT : 1948 yılı mezunu 

HÜLYA GÜLSEREN ÇA#LAR : 117 devresi 
F!KRET NEML! : 1945 yılı mezunu 
ERS!N SENC!L : 1960 yılı mezunu 

ERCAN KONUK : 1955 yılı mezunu 
ESER AKBA" : 132 devresi

MUZAFFER MEHMET PALANDÜZ : 1947 yılı mezunu 
JOSEPH (JOJO) B!ÇAÇO : 1965 yılı mezunu 

MEMDUH MEHMET ÜRETMEN : 1958 yılı mezunu 
ABDÜLKAD!R ÜÇER : 1954 yılı mezunu 

VEDAT DURUSEL : 1945 yılı mezunu 
FUAT AHMET "AH!N : 1943 yılı mezunu 

MAL!K ORHAN YOLAÇ : 1942 yılı mezunu 
KADR! M. AYNAR : 103 devresi 

MEHMET ES!N : 101 devresi
TURGUT ÖNEN : 1951 yılı mezunu 

MÜMTAZ SOYSAL : 1949 yılı mezunu 
TURGAY GÜNE" : 1952 yılı mezunu

MEHMET !D!L : 101 devresi
TAHS!N I"IK TÜREL : 1954 yılı mezunu 

TEVF!K GÜLEK : 106
AL! HALÛK KORUR : 1959 yılı mezunu 

YURDAGUL YILMAZ ÜLGEN : 112 devresi
ÜNER ERKMAN : 1954 yılı mezunu 

O#UZ KÜÇÜKDEVEC! : 116 devresi
EROL BARAZ : 1950 yılı mezunu 

NEJAT HÜRBA" : 1950 yılı mezunu 
MEVA ÜSKÜDARLI : 110 devresi

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

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

YURTSEVER HÜRBA" : 1954 yılı mezunu 
AL! KAPTAN KAPTANO#LU : 1952 yılı mezunu

"EVK! PEK!N: 1952 yılı giri$li
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!kinci etüt ba"lamadan evvel bahçede epey
ko"u"turmu"tuk.

Ak"am yeme#i sonrası yan avlunun ıslak
karanlı#ında patlak bir top pe"inde terlemi",
üstüne de güzel bir ayaz yemi"tik.
Yirmi saniye kadar süren etüde dönü" zili
sonlanmadan, sınıfa girmi" ve yerimize
geçmi" olmamız gerekiyordu. Nöbetçi
ö#retmenden de#il ama otoritesi sa#lam
etüt abilerinden epey çekiniyorduk. 

Islak, rutubetli, sonbahardan kı"a emanet
edilmi" so#uk !stanbul ak"amlarından
biriydi ve o kadim "ehrin tam orta yerindeki
tarihi binanın içinde yatılı okuyan altıncı
sınıf talebeleriydik.

$ehir, üstüne örtülen karanlı#a, solgun
sokak aydınlatmaları ile kar"ı koymaya
çalı"ır gibiydi. E" zamanlı olarak çökmeye
ba"layan sis, sokak lambalarının karanlık ile
mücadelesini daha güçsüz kılıyordu.
Mektebi çevreleyen duvarların ötesindeki
evlerden sızabilen ı"ıklar, gece ile çöken sis
altında belli belirsiz titrek mum ı"ıkları
gibiydi. Bir kısmımızın evleri i"te o
duvarların ötesinde bir yerlerdeydi.
Kimimizin yakın, kimimizin uzak
mesafelerdeki aileleri, ak"am sofralarına biz
olmadan oturuyorlardı. Yatılı olmak; ilk
zamanlarda bunları sıklıkla dü"ünmek ve
dü"ündükçe de burnumuzu gizlice çekip,
çaktırmadan gözlerimizin nemini silmek
demekti ama özlemlerin yerini karde"lik
alıveriyordu kısa sürede. Mektep
duvarlarının ötelerindeki evlerimizi
hatırlayıp burnumuzun dire#inin
sızlamasına pek de vakit kalmıyordu
zamanla. Ak"am etüdü öncesinde fırsat
yaratıp patlak bir top pe"inde tepinmek de
bu anlardan sadece bir tanesiydi.

Yemek sonrası ikinci ak"am etüdüne giri"
zili çalıyordu ve ko"turuyorduk. Sınıfa bir
an evvel girme tela"ımız derslere gömülme
merakımızdan de#ildi tabii ki. !"in ucunda
etüt abisinden güzelce sopa yemek vardı. 

!stanbul’un kı" ak"amı rutubeti terle birle"ip
üstümüzdekileri yapı" yapı" etmi" ıslanmı"
kedi yavrularına dönmü"tük. Haylazca
ko"arken hissetmedi#imiz so#uk, sını%ara
do#ru ko"arken ayazın etkisi ile kendisini
göstermeye ba"lamı"tı. Yirmiye yakın
haylazın sınıfın ah"ap kanatlı kapısından
içeri hep birden sökün etmesi, yıllara kar"ı
koymu" yüksek kapıların, adeta “Ya sabır!”
diyerek gıcırdamasına neden olmu"tu.
Çalan zil sustuktan sonra yanakları al al
olmu" iki manga haylaz olarak sını&aki
yerlerimize geçmi"tik.

Ben, bir vakittir biraz hasta gibiydim.
Yedi#im, içti#im bir "ey dokunmu"tu belki
de. Ha bugün ha yarın geçer diyerekten
derdimden kimselere bahsetmemi"tim.
Derdini anasından babasından ba"kasına
anlatmaya alı"ık olmayan ana kuzusu
tarafımız daha baskındı. Analar, babalar da
o duvarların ardındaki titrek "ehir
ı"ıklarının aralarında bir yerlerdeydi.
Keyifsizli#imi biraz unutur gibi olup,
di#erleri gibi ben de patlak top pe"inde
ko"turmu", içimde sinsice uykuya dalan
hastalı#ı bando mızıka ile tekrar davet
etmi"tim adeta. Zil sesi ile sınıfa do#ru
ba"layan ko"unun son adımlarında içime
giren ürperti, ikinci etüdün hemen
ba"larında yerini bir titremeye bırakmı"tı.
Sınıfın a#ır havası da üstüne binince,
titremeyle beraber mideme giren bulantıya
dayanamayıp solu#u tuvalette almı"tım. Son
günlerdeki i"tahsızlık sebebi ile titizlenip
ak"am yeme#ine pek el sürmemi", hangi
akla hizmetse de ha&alı#ımdan kalan son
para ile de kantinden so#uk bir me"rubat
alıp içmi"tim. Dayanılmaz hale gelen mide
bulantısı ile de ha&alı#ımın son birkaç
kuru"unu tuvalete çıkartmı"tım. Elimi
yüzümü yıkayıp sınıfa döndü#ümde
titremeler daha da artmı"tı. 

Tahta sıralar her zamankinden daha
rahatsız, sınıf her zamankinden daha so#uk,
cızırdayan %oresan lambaları her
zamankinden daha solgun geliyordu

gözüme. Uzaklardaki evlerin ı"ıklarına
bakıyordum büyük pencerelerden. Bir an ev
sıcaklı#ı, yemekhanelerimizdekinden daha
lezzetli ak"am yeme#i ve böyle titremeli
ak"amlarda ba"ında bekleyenlerin "e'atini
özler gibi oldum. Erkek adamız. A#lamak
yok! A#lamaya do#ru giden keyifsizli#im
gücüme gidiyordu ama fena halde a#layasım
vardı. Evimden uzakta bir yerde ilk kez
hastalanıyordum. 

Etüt abimiz, oturdu#u kürsüden sınıfı
seyrederken halimi görüp:

“Haydi! Sen erken çık yatakhaneye. Yat,
dinlen!” dedi.

Sını&an çıktım. Tarihi Mektebimizin yüksek
tavanlı tenha ve lo" koridorlarından geçtim.
I"ıkları yanmayan koridorlarda yüksek
pencerelerden sızan "ehir ı"ıkları gölge
oyunları yapıyordu. Yolumu aydınlatan yarı
gölgeli lo" ı"ıkları takip ederek yatakhaneyi,
sonra da yata#ımı nasıl buldu#umu,
soyunup dökünüp de yata#ın içine nasıl
girdi#imi hatırlamıyorum. Yatakhanenin lo"
tavanlarına gözlerimi dikmi"tim.
Pencerelerden içeri sızan "ehir ı"ıkları bu
kez yatakhanenin yüksek duvar ve
tavanında gölgeler olu"turuyordu.
Uzaklardan korna sesleri, vapur düdükleri
e"lik ediyordu gölgelerin kıvrımlarına.
Titremeye ba"lamı"tım. Uyuyamıyordum.
Çocuk zihnimde bu gölgelere kendimce
anlamlar yükleyip titremelerimi
duymamaya çalı"ıyordum. Bombo"
yatakhanede yatı" saatini beklemek pek
e#lenceli de#ildi. Yatakhanenin duvar ve
tavanındaki gölge oyunları ile avunmaya
çalı"ırken yatakhanenin büyük kapısının
kanatları gürültüyle açıldı.

RAMO

Fatih ÖZCAN (123) 
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Tok adımlarla bir gölge yakla!tı. Karanlıkta
yüzünü iyi seçemesem de ba!ka bir sını"an
sorumlu abiyi (Cem Kahyao#lu) sesinden
tanıdım:

"Hasta olan sen misin?"
“Evet abi.”

Elini ba!ıma koyarak:
"Ate!in de var senin. Nerede ü!üttün böyle?
Kalk bakalım, revire gidiyoruz!"

$!te bu hiç olmadı. 

Az sonra yatma saati geldi#inde zaten
arkada!larım gelecekti ve yalnızlık hüznü de
bitmi! olacaktı. Arkada!larım gelince
hastalı#ımı unutabilirdim. Revir demek,
mevcut yalnızlı#a revirdeki bir ko#u!ta
sabaha kadar devam etmek demekti. Daha da
önemlisi revir demek Ramo demekti.

Revir, ak!amları genelde karanlık olan hâli ile
Mektebin en üst katında gizemli bir yerdi.
Ramo ise o kasvetli Orta Ça# kale burcunun
gece gündüz uyumayan zangocu gibiydi
gözümüzde. Revir, çok gerekmedikçe
gidilmemesi gereken ve e#er gidilirse de
Ramo tarafından iri i#nelerin yapılabilece#i
bir yerdi çocukluk algımızda. Hasta ve evden
uzakta olmaya bir de Ramo'nun insafına
bırakılmak eklenecekti.

Mektepte henüz birkaç aylık zamanı geride
bırakmı!tık. Ramo'yu ise gür sesi ile
koridorlarda kükreyip heybetli gövdesinin
elinde küçücük kalan uzun saplı süpürge ile
önüne katarak kovaladıklarının pe!inde sa#a
sola devrilerek ko!an hali ile ancak
görebilmi!tim.

Hakkında efsanevi olarak anlatılanlar ve
reviri ziyaret edenlere tatbik etti#i ilaçlar
aklımdayken etüt abisinin “Haydi kalk
bakalım!" komutu akabinde beni götürece#i
yer, beni pek mutlu etmemi!ti. Emir büyük
yerdendi ve abi "kalk" demi!se kar!ı koymak
olmazdı. 

Hangi koridorlardan geçip revire ula!tı#ımızı
hatırlamıyorum. Beni götüren abi, son sınıf
olmasının verdi#i ayrıcalık ve yıllara dayanan
samimiyeti ile revirin kapısından seslendi:

“Ramo!”

$çerilerden pek sevecen ve misa%rperver
olmayan bir ses, daha do#rusu kükreme,
yükseldi:

"Haaa! Ne var?"

Ramo; muhtemelen pijamasını çoktan
giymi!ti ve dinlenmeye hazırlanıyordu.
Muhtemelen bütün günü oradan oraya
ko!u!turarak geçirmenin sonunda ya!lı,
yorgun koca gövdesini revirdeki yata#ına
devirmi!, küçük radyosunda günün son
ajansını dinleyerek istirahate çekilmek
üzereydi. Revire gelecek beklenmeyen bir
misa%r Ramo’nun en son isteyece#i !ey
olacaktı.

"Sana hasta getirdim.”

"Ne hastası be bu saatte!”

Ramo’nun key% beni görünce kaçmı!tı belli
ki. $çeriden bir radyo sesi geliyordu.
Muhtemelen çayını demlemi!, ayaklarını
uzatmı!, keyi&i bir !ekilde radyodaki
türküleri dinleyecekti. Söylenmeye devam
etti:

“Tembel bunlar. Ders çalı!mamak için
numara yapıyor hepsi!"

Ramo'nun erken te!his yetene#ini o an
anlamı!tım. Tembel oldu#umu, ders çalı!mak
istemedi#imi bilmi!ti ama ben fena halde
hastaydım. 

"Ramo! Çocuk hasta. Baksana yanıyor."

Abi, buz gibi ellerini alnıma koymu!tu.
Ate!ten yanan alnımdaki o elin serinli#i, hiç
unutmayaca#ım bir an olarak aklıma kazındı.
Ana gibi bir eldi. Baba eli gibiydi.
Galatasaraylı abi eliydi, dara dü!tü#ünde hep
omuzunda hissedece#in…

Ramo, tavizsiz ve yüzündeki o çatık ka!lı
ifadeden zerre kadar yumu!amadan tavrını
sürdürdü.

"Yok bunun bir !eyi! Numara yapıyor bu
numara! Neyin var senin bakayım?"

Ramo aksili#inden bir nebze olsun taviz
vermiyordu. Ben ise bu hasta halim ile revir
yalnızlı#ına ve Ramo’nun efsanevi
!e'atsizli#ine terk edilmek istemiyordum.
Tam “$yile!tim ben. Yatakhaneye dönelim
abi.” demeyi kafamda kurarken beni revire
getiren abi, Ramo’ya iyi ak!amlar dedikten
sonra gitti. Ramo, !e'at düzeyini muhafaza
ederek toplama kampı komutanı tavrı ile
bana yatacak bir yer gösterip odasına çekildi. 

Ramo’nun revire yolu dü!en herkese, mide
a#rısı, ba! dönmesi, eklem rahatsızlı#ı, ayak
burkulması, burun kanaması, kol kırılması,
cam kesi#i dâhil tüm rahatsızlıklara
dünyanın gelmi! geçmi! en önemli !ifası olan
Aspirin vermesi me!hurdu ama bana onu bile
layık görmemi!ti. Yatakhanedeki yata#ımda
da pekâlâ kıvrılır yatardım. Bu revir
yalnızlı#ının ve Ramo’nun gereksiz
otoritesinin hastalı#ıma hiçbir çaresi yoktu.
Birkaç defa istifra etmi! olmaktan dolayı
midem adeta kazınıyordu. Yatakhanede
olsam en azından ba!kalarının dolaplarından
biraz kayıntı bulabilirdim. Çaresiz, sabaha
kadar idare etmek zorundaydım. Sabah
erkenden ankesörlü telefona gidip,
kom!umuzu arayıp, annemi ça#ırmayı
planlarken, revirin kapısında yumu!acık bir
ses duyuldu.

“O"lum! Uyudun mu yavrum?”

Az evvel tenkit edilmedik ne tembelli#imizi
ne sahtekârlı#ımızı bırakan o kilise zangocu
kılıklı aksi ihtiyar gitmi! yerine bir Hulusi
Kentmen gelmi!ti adeta.

“Kalk bakalım o"lum. Bak ben sana çay
yaptım. Sıcak sıcak iç. #yi gelecek.”

O yalnızlık içinde evimi, evimde yatmayı ve
ba!ucumda bekleyenleri çok özlemi! bir
çocuktum. 

Çay sıcaktı. A#zım yanıverdi.

“Yava! iç. Acele etme. Nasıl hasta ettin
kendini anlat bakalım? So"uk gazoz mu
içtin? Terledin mi? Olur böyle. Dikkat
etmiyorsunuz kendinize. Görüyorum ben
sizi. Bütün gün ko!turup duruyorsunuz.
Artık kendi kendinize, birbirinize göz kulak
olacaksınız. Anneniz babanız her zaman
yanınızda olmayacak. Birbirinizin anası
babası olacaksınız. #ç çayını. #çin ısınsın.
Ü!ütmü!sün belli! Havalar da artık yaz
de"il. Dersler nasıl? Fransızcaya kim
geliyor?”

Bir yandan çay içip bir yandan da Ramo’yu
dinliyordum.

“Nerede oturuyorsun? Evin nerede?
Nerelisin? Baban nerede çalı!ıyor? Çay iyi
geldi mi? Dur bakalım !u ate!ini bir daha
ölçelim. Yarın doktor gelecek mutlaka
görün. Do"aner Hastanesi var Aksaray’da.
Bilir misin? Galatasaraylı abindir sahibi.
Talebelere para almadan bakar. Fatih’te

ANILAR
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oturuyorsunuz madem baban bilir. Olmadı
baban seni oraya götürür.”

“Takım da iyi gitmiyor bu sene. Maça
gittin mi hiç?”

Ramo, çayımı bitirene kadar sabırla bekledi.
Çayım bitince barda!ı elimden aldı:

“Getireyim mi bir bardak daha o!lum?”

Yetmi"ti de artmı"tı. Koca su barda!ı ile
getirmi"ti çayı.

“Haydi bakalım! Allah rahatlık versin.
Bizim de i"ler bu aralar yo!un. Reis-i
Cumhur gelecek Mektebe. Her taraf
tertemiz olsun dediler. Eleman az, Mektep
büyük. Nasıl yapaca!ız bu kadar i"i
bakalım. Haydi Allah rahatlık versin. Bak
gördün mü? Çay iyi geldi.”

Ko!u"un lo" karanlı!ından revirin memur
o#sine do!ru ilerledi. $ri yarı gövdesini
ta"ımakta zorlanan ayaklarının üstünde
sa!a sola devrilerek yürüyordu. Karanlıktaki
o silüet çocuk aklıma kazınan imgelerden
birisi oluverdi.

Anlamı"tım ki Ramo korkunç bir adam
de!ildi. Revir de kötü adamın "atosu
de!ildi. Çay da çok güzeldi. Uzanıp tekrar
tavandaki gölge oyunlarına dalacakken
içti!im çay midemde bir ça!layana dönü"tü
ve tuvalete gidip onu da çıkarttım. Patırtımı
duyan Ramo:

“Vah o!lum benim! Sen kötü
hastalanmı"sın. Haydi git uyu bakalım.
Sabah doktora götürsünler seni. Hadi yat
o!lum benim.”

O ate"li, titremeli, mide bulantılı kötü gece
on iki ya"ındaki bir çocu!un Galatasaray
yolculu!unda unutulmayacak bir anı olarak
kaldı.

Kolay de!il Galatasaraylı olmak. Bayrak
vazifeleri yükler insan olana! Dayanı"mak,
arkada"ının eksik yanını tamamlamak,
küçükleri korumak, kollamak ve hayat
yürüyü"ünde ferdiyetçili!i de!il, toplumcu
dayanı"mayı esas kılmak dü"üncesi,
nesilden nesile aktarılan bir bayraktır.
Mektebin ö!rencisi, ser hademesi,
hizmetlisi, ö!retmeni bu misyonu
geçmi"inden bir bayrak olarak devralır ve
gelece!e ta"ır. O gecenin iki aktörü vardı
çocuk hafızama mıh gibi sabitlenen:

Birincisi abi olmanın ötekisi de Galatasaray
için bir ömür harcamanın sembolü olmu"tu
benim için.

Galatasaraylılık ve Galatasaraylı olmak
sadece o okulun bir talebesi olmaya özel
de!ildi. Galatasaraylılık; o tarihi okuldan
çıkan irfan ve dayanı"ma olgularına inanan
herkesin payla"ma hakkına sahip oldu!u bir
hasletti. 

$"te o gece, küçük bir çocu!un
Galatasaraylılık ile ilgili aldı!ı derslerden
birinin hocası, Mektebin emektar ba"
hademesi Ramo’ydu.

Kütahya’nın bir köyünde 1920’de ba"lamı"
hayat yolculu!unu, 1947’de Galatasaray
Lisesine dü"ürmü" ve yarım yüzyıldan daha
fazla bir süre Mektebin emektarı olarak
tarihine tanıklık etmi"ti. O ak"am
hastalı!ına "ifa bulamasa bile ate"i yüksek
bir çocu!un ba"ucunda Mektebin de!erini,
okumanın önemini, mezunlarının kıymetini
uzun uzun anlatarak, ders müfredatlarında
olmayan Galatasaraylılık dersleri vermi"ti. 

Binlercemiz Galatasaraylı Ramo’yu tanıdık
ve birço!umuz kendisinden çok "ey
ö!renerek mezun olduk. 

Ak"amları bulundu!u revirin haricinde
gündüzleri de okulun temizlik i"lerinden
sorumluydu ve di!er tüm hademelerin en
kıdemlisi olarak hepsine adeta kök
söktürürdü. Koridorlarda o gür sesi hep
duyulurdu. 

Revirdeki gecenin ardından Mektepte geçen
yıllarım boyunca Ramo’yu genelde uzaktan
gördüm. 

Hiç de!i"medi. 

Koridorlarda kükreyen sesi ile bir sa!a bir
sola devrilerek yürüdü. 

Bazen yine elindeki uzun süpürge ile
birilerini kovaladı. 

Revire yolu dü"enlere ba!ırıp ça!ırmaya
aynen devam etti. 

Bugün çok ba"arılı bir genel cerrahi
profesörü olan bir abimiz; Grand Cour’daki
bir maçta sakatlanan aya!ına buz torbası
yerine, sıcak bez kompresi yapmasını halen
gülerek anlatır.  

Aspirin’den ise hiç vazgeçmedi. 

Keyi%i zamanlarında konu"tu!u, daha
do!rusu parçaladı!ı, Fransızca ile bizleri
hep "a"ırttı.

Aradan geçen o güzelim Galatasaray
yıllarının son senesinde bahçede beni
uzaktan görmü" ve seslenmi"ti:

“Baban emekli oldu mu?”

Sekiz sene evvel o gece ba"ucunda bekledi!i
çocu!un babasının nerede devlet memuru
olarak çalı"tı!ını unutmamı"tı. Sekiz sene
boyunca o geceden gayri bir sohbetimizin
olmamı" olmasına ra!men muhte"em
hafızasında kayıtlara geçmi"tik bir defa.
Tıpkı her sene mezun olan onca talebeyi hiç
unutmadı!ı gibi. 

Mektepte göreve ba"ladı!ı yıllarda talebeler
ile arasında pek fazla olmayan ya" farkı,
aradan geçen yıllarda belki bir yarım asıra
yakla"mı" da olsa Ramo olarak ba"ladı!ı
Mektep yolculu!unda hiç Ramazan abi,
Ramazan amca, efendi olmadı talebeler için.
O hep Ramo olarak kaldı. O, Mektebe her
sene yeni katılanlar ile arasındaki ya" farkı
ne olursa olsun herkesin Ramo’suydu. 

Mektebin en küçük bir demirba"ına
verilebilecek bir zarar ihtimali veya yeni
temizlenmi" yerlerin korunması hususunda
elindeki sopalı süpürgeyi her daim caydırıcı
bir silah olarak kullanan Ramo, kendisini
kızdırmak için söylenen tekerlemelere
aldırmaz “Ayı Ramazan” sözünü adeta bir
övgü kabul ederdi.

TV’deki bir canlı yayına sürpriz konuk
olarak davet edildi!inde Mehmet Ali
Birand’ın kendisine “Vay Ramo! Nereden
çıktın sen yahu?” demesine içerleyen bir
seyirci, Mehmet Ali Birand’ın Mektepteki
eski bir hocasına “Ramo” diye hitap
etmesini protesto etmi"ti. Seyirci nereden
bilecekti ki Ramo efsanesini! Nereden
bilecekti ki biz ona tüm hocalarımızdan bile
fazla de!er verir, saygı duyardık.

Nereden bilsindi ki!

Bizi bilen bilir. Bilmeyen ne bilir?

Rahmetle ve özlemle…

ANILAR
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Mektepli Bulmaca

Ali Nejat ALPAT (138)

Mezun olduktan sonra
bile Galatasaray
Dergisi için gece
gündüz çalı!an duayen
gazeteci a"abeyimiz
kimdir?

Abdi pekçi
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1886 !stanbul do"umlu,
Galatasaray Lisesini
bitirdikten bir süre sonra
Fransa’ya resim ö"renimi
yapmaya giden ve
dönü#ünde Güzel Sanatlar
Akademisinde resim
ö"retmenli"i yapan
a"abeyimiz kimdir?

2001 yılında, GEV
tarafından Onur Ödülü’ne
layık görülen eski Fransız
Müdür’ün ismi nedir?

Feyhaman Duran

Mr. Doumergue

2019 yılında, GSL
ö"rencilerinin üstün ba#arı
gösterdi"i dünyanın en
büyük çevrim içi (online)
matematik yarı#masının
adı nedir?

Caribou Contests

1915 !stanbul do"umlu,
Galatasaray Lisesinden
sonra Tıp Fakültesini
bitiren, 1953’te Maya
Galerisi’nde ilk ki#isel
sergisini açan, Birle#ik
Devletler’de doktor olarak
çalı#tı"ı sıralarda kaldı"ı
Warren #ehrinin resim
yarı#masında iki yıl üst üste
birincilik ödülü alan
a"abeyimiz kimdir?

Fikret Ürgüp

1874 !stanbul do"umlu,
Galatasaray ve Harp Okulu
mezunu, 1908’de konser
vermek ve Türk
ressamlarının eserlerini
sergilemek üzere Hükümet
tarafından Almanya’ya
gönderilen, Güzel Sanatlar
Akademisinde mimarlık
tarihi ve #ehircilik
profesörlü"ü yapan
a"abeyimiz kimdir?

Celal Esat Arseven

“Burada okuyup yazanlar,
bu generke (devlete)
gerekecektir.” diyen,
Mektebin kurulu#undaki
ba# aktör kimdir?

Gül Baba

Derne"in tespit edilmi# ilk
kadın üyesi kimdir?

Gülen Tunçok

2019 yılında, Sayın
Müdürümüz Vahdettin
Engin tarafından ba#latılan
dönem temsilcilerinin ve
moderatörlerinin davet
edildi"i toplantıların genel
adı nedir? 

Okulda Bir Öle Yemei

1915 !stanbul do"umlu,
Galatasaray Lisesinden
sonra !stanbul Güzel
Sanatlar Akademisi Mimari
kısmını bitiren, 1961’de
Paris’e giden ve serbest
olarak resim çalı#maları
yapan,  Avrupa’nın belli
ba#lı #ehirlerinde açılan
grup sergilerine eserler
veren ve de ayrıca !stanbul,
Ankara ve Almanya’nın
Weissel #ehrinde özel
sergiler açan ressam
a"abeyimiz kimdir?

14 Nisan 1992 tarihinde, 
F. Mitterand ve T. Özal’ın
katılımı ile imzalanan,
Galatasaray ailesini daha
da büyüten anla#manın adı
nedir?

Galatasaray Entegre Eitim
Kurumu Anlaması

Galatasaray Lisesi ö"rencileri,
hangi proje kapsamında, 16-
21 Aralık 2019 tarihlerinde,
Kastamonu Merkez Kuzyaka
!lkokul ve Ortaokulunu, 8
sanat kulübü ve robotik
kulübü olarak ziyaret
etmi#lerdir?

1950’li yıllarda Taksim
Belediye Gazinosu’nda
gerçekle#tirilen bulu#manın
adı nedir?

GalataSanat Sosyal
Sorumluluk Projesi

Galatasaraylılar Çayı

“Galatasaray Lisesinde
evrensel boyutlarda e"itim
vermelidir.” diyen, 
Prof. Dr. Yıldızhan Yayla’nın,
GEÖK’ün ba#ına geçmesiyle
lise müdürü olan ki#i kimdir?

Galatasaray Lisesi,
Galatasaray Üniversitesi,
Galatasaray !lkö"retim
Okulu ö"rencilerinin ve
ilgili tüm mezunlarının,
kasım 1992’den beri futbol
antrenörü olan ki#i kimdir?

Göksel Gündüz

Cihat Burak

1930’lu yıllarda Galatasaray
Talebe Akademisinin 
na#ir-i e$arı olan derginin
adı nedir? Akademi Dergisi

Asra muadil bir ya#ın
#ere%i mazisi içinde
memlekete daimî büyük
kıymetler yeti#tiren
Galatasaray Lisesi
ö"rencilerinin, Kore
Sava#ı’nda cepheye
yolladı"ı Galatasaray
bayra"ının üstünde ne
yazar? Beraberiz

Prof. Dr. 
Erdoan 
Teziç

Bir zamanlar vazifesi dergi
hazırlamak ve faaliyetleri
gazeteler ve radyo vasıtası ile
bütün Türkiye’ye duyurmak
olan GSL kolunun adı nedir?

Neriyat ve Haberleme 

Monako Prensli"i’ne ba"lı
“L’association Aux Coeurs
Des Mots”nun düzenledi"i 
3. Uluslararası Frankofon
Dijital Yazı Yarı#ması’na,
2020 yılında hangi
kurumumuz katılacaktır?

Galatasaray lköretim Okulu

1913 yılında Galatasaray
Kulubü bünyesinde kurulan
hangi müze, 1919 yılında Ali
Sami Yen’in giri#imi ile Lise
binasının içine ta#ınmı#tır?

Galatasaray Denizcilik
Müzesi
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