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Zaman, 
anılar üzerine sihirli bir 
sarı toz serper ve bütün anılar “altın” olur...





ATATÜRK
Galatasaray’ı 3 Aralık 1930, 28 Ocak 
1932 ve 6 Temmuz 1933 tarihinde ol-
mak üzere üç kez ziyaret etmiş ve Şeref 
Defterini iki kez imzalamıştır.
İkinci gelişinde sadece bitirme sınavla-
rına katılmış ve bazı öğrencileri bizzat 
imtihan etmiştir.





Önsöz

Galatasaray Lisesinde geçirdiğimiz, 1943 ve 1947 yıllarında başlayıp 1955’te biten zaman dilimi için 
mezuniyetimizde hazırlamış olduğumuz kitaba, alışagelmiş deyişle “YILLIK” adını vermiştik. Elinizde 
tuttuğunuz bu ikinci yıllığımız ise, 2005 yılına kadar geçen yaşantılarımızı, okul hatıralarımızı ve 
Lisemiz ile ilgili değişik konuları ele almaktadır.

Uzun ve yorucu bu çalışma süresince, altmışı aşkın yılın küllerini eşeleyip altındaki ateşleri çıkarmaya 
çalıştık. Bu çabamızda bizden önceki ağabeylerimizin, 1934, 1943, 1948, 1950 mezunlarının 
hazırladıkları 50. yıl yıllıklarından yararlandık. Avukat ağabeyimiz Cevdet Dayıoğlu’ndan aldığımız 
1950 mezunları yıllığı en son ve en uygun örnek oldu bize. Biz de bir geleneğin yerleşmesi ve 
sürdürülmesinde zincirin bir halkası olmayı amaçladık. Dileriz ki biz de bu yıllıkla, bizden sonrakiler 
için bir örnek oluruz.

Arkadaşlarımızla bizi 50 yıl sonra tekrar bir araya getiren kutlamalarda, Lisemizin Müdürü Sayın Doç. 
Gün Kut’a, 2005 haziran plaket töreni ve pilav davetini organize eden Galatasaraylılar Derneğine ve 
Başkanı Sayın Reha Bilge’ye, aralık madalya töreni, pilav, kokteyl ve 50. yıl balomuzu düzenleyen 
Galatasaray Eğitim Vakfına ve Genel Müdürü Sayın Begüm Hesapçıoğlu ve ekibine, nihayet soylu ve 
büyülü Tevfik Fikret Salonu’nun, sihirli bir el değmişçesine, güzelliklerle bezenmiş bir balo salonuna 
dönüşen ortamında, belleklerden silinmeyecek bir gece geçirmek üzere bizleri davet eden Sayın 
Suna Kıraç ve Sayın İnan Kıraç’a, teşekkürlerimiz ve kucak dolusu sevgilerimizi sunuyoruz.

Bir yılı aşkın süredir bu kitabın hazırlanması için bizimle beraber çalışan Prizma Reklam Ajansına ve 
Grafiker Sn. Ümit Küçük’e, baskı işimizi büyük titizlikle yapan Birmat Matbaasına ve Sn. Hakkı Gelir’e 
ayrıca teşekkür ediyoruz.

1955 Dönemi ve 50. Yıl Kutlama Komitesi adına

OKTAY ARAS – TANER SAKA



-10-



-11-

Kimi çoktan sırrına ermiş çıkmaz sokağın;
Kimi üstünde, kimi altında şu toprağın...
Ama altındakiler...Çekilip gitmediler...
Gitmediler...Sadece bir “au revoir” dediler...

Baş edemez bizimle şu akreple yelkovan...
Hala lav püskürüyor içimizdeki volkan...
Şu aynaya bak bir kez...Bu mudur ihtiyarlık?
Bu ihtiyarlık değil... Düpedüz bahtiyarlık...

Hem neden düşman olsun size eski aynalar?
Hepsinde bir sır gizli, hepsinde bir anı var..
Her yaşın kendine has sevilen bir yanı var;
Yaşarsın her yaşını, sevebildiğin kadar!

Elli yıl gelip geçmiş...Varsın geçsin...Ne çıkar?
Neden altın gibidir, neden eski şaraplar?
Ne olmuş çoğalmışsa saçımızdaki aklar?
Bakın, dimdik duruyor bizden eski kuşaklar!

Elli yıl gelmiş geçmiş...Öyle olsun...Ne yazar?
Daima zinde kalır bilgi dolu kafalar...
Dönüp geriye bakın...Şöhret...Şeref...İtibar
Yetmez mi size bunlar...Yaşadığınız kadar?

Yeter... yeter de artar...Ta kıyamete kadar!
Elli sene evvelki Galatasaraylılar...
Şu garip Paskal Melih hepinizi kucaklar;
Diler Ulu Tanrı’dan nice sağlıklı yıllar!

Melih Artel’in bu şiiri 50. mezuniyet yılını 
            kutlayan tüm Galatasaraylılara hitap etmektedir.

Melih Artel
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Ortaköy
 İlkokul

1943/1948
1947/1948
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Güneş KARABUDA

Bir sonbahar günü, babam ve ben İstanbul’un yolu-
nu tutmuştuk. Heyecan ve sevinçli, önemli bir olayın 
eşiğinde olduğumu seziyordum. Boğaz’ın kıyısında, 
koskoca bir yalıydı Galatasaray’ın ilkokul ve yetişti-
rici kısmı. Yazılma işlemleri tamamlandıktan sonra, 
babamla yatakhaneye çıkmıştık. Burası ucu bucağı 
görünmeyen, yüz kişinin yattığı dev bir salondu. Her 
karyolanın yanında uzunlamasına bir dolap duru-
yordu. Çamaşırlarımı yerleştirmeye başladığımda, 

babam gitmesi gerektiğini söylemiş, beni alnımdan 
öperek ayrılmıştı. Koskoca yatakhanede tek başı-
ma kalıvermiş, birden içime inanılmaz bir yalnızlığın 
çöktüğünü hissetmiştim. Sıcak aile yuvamdan ilk kez 
ayrılıyor, dokuz yaşında geçici “öksüzlüğe” mahkum 
ediliyordum. Bir hafta, geceleri kimseye belli etme-
den, sessizce ağladım durdum...
Böyle disiplinli, kolektif bir yaşama hiç alışkın değil-
dim. Zor günler geçiriyordum. Sonra, yavaş yavaş 
alışmaya başlamıştım. Önce baktım ki bu umutsuz 
ve çaresiz durumda olan, yalnız ben değildim. Bir 
gece herkesin uyumuş olması gereken saatte, kalk-
mış yatakların arasında dolaşırken, yorgan altında 
ağlayan birkaç çocuğun hıçkırıklarını duymuştum. 
Böylece kendimde fazla bir anormallik olmadığına 
inanmıştım, moralim düzelmişti. Yeni arkadaşlar 

İndim Zaman Bahçesine
Boğaziçi’nde Bir Okul  

Galatasaray İlkokulu Ortaköy
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edinmeye başlamış, kaderimi artık kabullenmiş, hat-
ta bundan hoşlanmaya bile başlamıştım! Okulun Bo-
ğaz kıyısına bitişik bahçesinde, ders araları kan ter 
içinde top oynardık. Bazen topumuz denize düşer, 
civardaki balıkçılar coşkulu haykırışlarımız arasın-
da topu bize geri atardı. Birkaç yüz metre ötemiz-
de, şimdi Çırağan Oteli’nin bulunduğu yerde, Beşik-
taş Futbol Kulübü’nün Şeref Stadı bulunurdu. Hafta 
sonları çıkışlarımızda, burada oynanan lig maçları-
na gelirdik. Bizim Galatasaray’ın ünlü kalecisi Kova 
Osman’ın, güneşli bir günde nasıl top diye gölgesine 
atlayıp, gol yiyerek yuhalandığına; Beşiktaş’ın kap-
tanı Baba Hakkı’nın seyirciye kızıp, “müstehcen” bir 
hareketle şortunu aşağıya indirmesine, hep bu Şeref 
Stadı’nda tanık olmuştuk!
Bir yıllık hazırlık sınıfından sonra, dördü, beşi de 
okumuş ve ilkokulu bitirmiştim. Fransızcayı yavaş 
yavaş sökmeye başlamış “devant l’enfant” ve biraz 
da ötesini anlar olmuştum. Evden ayrı yaşadığım 
bu üç yıllık zaman içinde, ailemde köklü değişiklikler 
olmuş, önce sevimli kardeşim Mehmet doğmuş, bir 
süre sonra da babam Ankara’ya atanmıştı. Sağlık 
Bakanlığı genel müdür yardımcılığına atanan babam, 
yirmi yıl sonra bisturiyi bırakıp eline dolmakalemi alı-
yordu. Ankara, bana doğal olarak İzmit’ten büyük, 
İstanbul’dan küçük gelmişti! Bu modern şehre, yatılı 
olduğumdan, ancak bayramlarda gelecektim. Ama 
benim için gerçek bayram, yaz tatilini pek sevdiğim 

İzmir’ de geçirmekti!
Galatasaray Lisesinin Ortaköy Şubesi 1930 yılında 
faaliyete geçti...
Yemekhanelerimiz güzeldi. 360 öğrencinin okuduğu 
okulda zaman zaman defne yapraklı “Kılıç Şiş” yedi-
ğimizi hatırlıyorum. Tavuklu pilavın zeytinyağlı bar-
bunyanın tadı hala damağımdadır. 
Sınıflarımız ve yatakhanelerimiz kömür sobası ile 
ısıtılırdı. Bina eski bir saraydı ve tavanları yüksekti.  
Buna rağmen üşümezdik.  
Rıhtımdaki parmaklıkların arkasından o zamanki 
berrak sularda balıkları seyreder, Şirketi Hayriye va-
purlarının geçişi ve Boğaz’da seyreden yerli yabancı 
büyük gemilerin manzarası ile oyalanırdık. Rıhtımda-
ki parmaklıkların arkasına dizilir, oldukça kıyıya ya-
kın geçen Şirketi Hayriye vapurlarına doğru “Kaptan 
düdük, Kaptan düdük” diye tempo tutar ve geminin 
bizi kırmayan kaptanın düdük çalmasıyla karşılığını 
alırdık. Tabii ki o günlerde Boğaz’da bugünkü kadar 
uluslararası vapur trafiği yoktu. 

Üçüncü karneden sonra, her yıl mayıs ayı sonunda 
öğrencilerin ve ailelerinin iştiraki ile vapur gezisi dü-
zenlenirdi. 
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Eski bir “Osmanlı Konağı” olan okulum adeta 
boğaz’ı süslüyordu. Bina, üç katlıydı. Al-

çak tavanlı zemin kata hemen girilebiliyordu. Yerleri 
taştı. Yemekhaneler ve dinlenme bölümleri buraday-
dı. Her taraf basit, temiz ve muntazamdı. Başımı ne-
reye çevirsem hep tertip ve düzenle karşılaşıyordum. 
Üst katlara çıkınca zamanında konağın hizmetkarla-
rının zemin katta barındığı ve çalıştığı anlaşılıyordu. 
Bahçeden, ihtişamlı bir merdivenle üst kata çıkılıyor-
du. Okulun ana girişi burasıydı. İkinci katta sınıflar 
ve idare, üçüncü katta ise yatakhaneler bulunuyordu. 
Bu iki katın zemin kaplamaları hep ahşaptı. Tavan-
lar çok yüksekti ve işlemelerle süslenmişti. Ortalarda 
hademelerden başka dolaşan görünmüyordu. Hepsi-
nin, Anadolu köylerinden gelmiş oldukları, kanlı canlı 
yüzlerinden ve konuşmalarından hemen anlaşılıyor-
du. Tamamı bıyıksızdı ve her gün sakal tıraşı olduk-
ları belirgindi. Okulun verdiği üniformalar üzerlerine 
tam olarak oturmamıştı. Elbiseleri tertemiz, ayakka-
bıları boyalıydı.
Saffet hoca ile hemen tanışma imkanı bulmuştuk. 
Saffet hoca, babacan ve kibar bir görüntü vermek-
teydi. Düzgün ve nazik Türkçesiyle insana güven 
veriyordu.
Bu salonun hemen yanında koca bir bölümde de 
tuvaletler, pisuarlar, lavabolar ve o güne kadar hiç 
görmediğim ayak yıkama yerleri mevcuttu.
Denizin buradaki görüntüsü bir nehri andırıyordu. 
Dikkatle bakınca akıntıyı görmek mümkündü. Sol 
tarafta yine koca bir Osmanlı konağı göze çarpıyor-
du. Burası da adını hep duyduğum meşhur Kabataş 
Lisesiydi. Sağda Denizcilik Okulu bulunuyordu. Bu 
bina yeni bir yapıydı.
İlk okuldan başlayanlar aralarında guruplar oluştur-
muşlar, şakalaşıyorlar ve biz yeni gelenleri ukala ba-
kışlarla süzüyorlardı. Çoğunun da İstanbullu olduk-
larını gözlemek zor olmuyordu. Anadolu’nun çeşitli 
yerlerinden kopup gelmiş bizler biraz çekingen ola-
rak etrafı gözlemekle yetiniyorduk.
Sınıfın üçte biri İstanbullu çoğunluk Anadolu’nun 
bağrından kopup gelmiş çocuklar.
Adetleri değişik, şiveleri değişik, görgüleri değişik.
Kimi gruplar da beş dakika bir fırsat yakalasalar he-
men takım kurup futbol maçı yapmaya başlıyorlardı. 
O yıllarda futbol topu değil, basit bir top bile mevcut 
değildi. Kullanılmış kağıtlar yuvarlanır, iple sarılır ve 
böylece güya bir top imal edilirdi. Bazı gruplar da 
toplanıp aralarında sohbet ederlerdi.
Saatler günler böylece akıp giderken aramızdaki ar-
kadaşlık da perçinleşiyordu. Bu arada herkes istesin 
veya istemesin bir lakap sahibi oluyordu.
Galatasaray’a ilk okul birinci sınıftan başlayanların 

büyük bölümü İstanbulluydu. Okula ve kurallarına 
alışıktılar. İlerde sarmaş dolaş olacağımız bu arka-
daşlarımıza o günlerde ukala ve kendini beğenmiş 
olarak bakıyorduk.
Okul çok zordu. Bir taraftan dersler, diğer taraftan in-
tizam, disiplin ve kurallar hepimizi müthiş yoruyordu.
Dolabımızı kilitleyemiyor, üst rafına yalnız diş fırça-
mızı, diş macunumuzu ve sabunumuzu koyabiliyor-
duk. Her hangi bir yere elbise, eşya asmak yasaktı. 
Hiç bir yiyecek maddesi dolapta bulundurulamazdı.
21.30 olunca elektrikler söner, kimse ortalıkta dola-
şamaz veya arkadaşıyla konuşamazdı. Sabah 6.30’ 
da zille uyandırılıyorduk. Uyanmayanları yöneticiler 
zorla yataktan çıkarırlardı. Saat yedi olunca tuvalet, 
yıkanma ve giyinme işi bitmiş olurdu. Esasen, saat 
yedi olunca yatakhaneler kapatılırdı. Akşam saat do-
kuz olmadan da hiçbir kimse yatakhaneye giremezdi. 
Sınıflarda da aynı disiplin devam ederdi. İkişer kişilik 
kapaklı sıralarda otururduk. Bu gözlerde kitaplarımız, 

defterlerimiz, kalemlerimiz, silgimiz, cetvelimiz ve 
mürekkebimiz düzgün ve hocaların tarif ettiği şekilde 
dururdu.
Yokluk fakirlik bizim için bir alışkanlıktı. Hiçbir şey is-
raf edilemezdi. Defterlerimizden yaprak koparmamız 
yasaktı.
O yıllarda tatiller de bu günlerdeki gibi bol değildi. 
Cumartesi günleri bile okuldan en erken 13.30’da 
çıkabiliyorduk.
Çarşamba günleri, velilerin ve ailelerin, çocuklarını 
öğleden sonra bir saat ziyaret etmeye hakları var-
dı. Genelde İstanbullu olan arkadaşlarımızın aileleri 
ziyaret için gelirdi. Bu uygulama çarşamba günleri-
mizi manalandırırdı. Bizim ailemiz, anamız, babamız 
okula gelmiş gibi sevinirdik. Hele arkadaşımız, bizi 
ailesiyle tanıştırırsa daha da memnun olurduk.

 Ertuğrul Erol ERGİR
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Bir Diş Fırçası, Bir de macun…. Ve de Bir Elbise 
Fırçası! 

Önce bir duvarın dibindeki kırık bir iskemleye otur-
tulup seyyar fotoğrafçıya vesikalık resmim çektirildi, 
sonra da Tünel başındaki Beyoğlu Belediyesinin yer 
aldığı Altıncı Dairede koluma çiçek aşısı yaptırıldı. O 
cumartesi de öğleden sonra babamla annem Haco-
pulo Pasajı’ndaki büyük mağazadan çarşaf, yastık 
kılıfı, pike gibi okuldan istenen malzemeyi aldılar. 
Sonra annem bunların uygun bir kenarına, başkala-
rınınki ile karışmasınlar diye kırmızı iplikle 1079 diye 
numaramı işledi. Derken alınanlara bir diş fırçası, bir 
diş macunu, bir tarak, bir de elbise fırçası eklendi. 
Sanki on bir yaşındaki bir erkek çocuk, göğsü sarı 
kırmızı GS armalı lacivert ceketini, tozlandı diye her 
sabah fırçalayacakmış gibi!
Okulun açılmasına iki gün kala annemle teyzem, ta-
bii bir de ben, doğru Ortaköy’e, okula yollandık. Bir 
hademenin peşinde yatakhaneye çıktık. Ben cam-
dan dışarı bakarken onlar çarşafları serdiler, yata-
ğımı yaptılar, dolabımın içini yerleştirdiler. Okulun 
deniz kenarında olması çok hoşuma gitmişti. Malum, 
binanın bahçesi Boğaz kıyısındaki parmaklıklı rıhtım 
boyunca uzanıp gidiyordu. Denizden, bayramda sey-

randa Göksu’daki 
amcamlara gi-
derken bindiğimiz 
sarı bacalı Şirket 
vapurları, kırmızılı 
yeşilli takalar, mo-
torlar, sıska bir rö-
morkörün peşinde 
koca karınlı kara 
kara mavnalar ge-
lip geçiyordu. Çığ-
lık çığlığa uçuşan 
bembeyaz martılar 
da sanki bu sessiz 
filmin fon müziği...
Mektebin yeri de, 
manzarası da ger-
çekten şahaneydi 

ama okulda yabancı bir dil öğrenecek olmam beni 
daha şimdiden düşündürmeye başlamıştı. Duydu-
ğum kadarıyla derslerde Türkçe konuşmak kesinlikle 
yasaktı. Öğretmenler ağzımızdan kaçıracağımız her 
Türkçe kelime için bir kuruş ceza alırlarmış. İyi de, 
yabancı dil öğreninceye kadar aramızda ne konuşa-
caktık? Öyle gevezelerden, hiç susmadan konuşan 
çenesi düşüklerden değildim; değildim ama hiç ko-
nuşmadan da durulmazdı ki. Ya Fransızcayı çabuk 

öğrenemezsem? Ya herkes çatır çutur konuşmaya 
başlamışken ben konuşamazsam? Keyfim kaçmış, 
neşem sönmüştü. Yapacak bir şey yoktu, çaresiz 
ben de başını gözünü yara yara konuşmaya çalışa-
caktım.
Güzel bir Eylül günü sabahleyin annemle teyzem 
beni getirip okula bıraktılar. Onlar beni öpüp zihin 
açıklığı diledikten sonra tramvaya binmek üzere oku-
lun kapısından çıkarlarken üzerime bir gariplik çöktü-

ğünü itiraf edeyim. Ama zırıl zırıl ağlayanları, anne-
lerine sarılıp da bırakmamak için direnen çocukları 
görünce onları ayıplamakla kalmadım. Kendimi de 
onlardan üstün gördüm.
Galatasaray’ın ilk kısmında iki tür öğrenci okumak-
taydı. Bir: Benim gibi ilkokulu dışarıda bitirip yetiş-
tirici sınıflarına alınanlar... İki: ilkokulu baştan beri 
Galatasaray’da okuyanlar... Sonradan dünyaca ünlü 
büyük bir kaleci olarak yıldızı parlayacak olan Tur-
gay, küçük yaştan beri Galatasaray’da okuyan ço-
cuklardandı. Bunlar kendilerini bizden daha koyu 
Galatasaraylı saydıklarını her vesileyle belli etmeye 
çalışırlardı. Sanki Galatasaraylılığın bir ton koyusu, 
iki ton açığı varmış gibi...
Hoş, benim için Galatasaraylı olmak ya da olmamak 
zaten pek bir şey fark etmiyordu... Neden mi? Bütün 
ilkokul boyunca hep Fenerli olduğum için, okulunda 
okuyorum diye, kırk yıllık kulübümü terk edip eyyam-
cı milletvekilleri gibi karşı kulübe transfer olacak de-
ğildim ya...
Bizlere bir yıl boyunca ağırlıklı olarak yalnız Fran-
sızca öğretilecekti. Ayrıca Türkçe, tarih, müzik gibi 
yardımcı kültür dersleri de vardı, ama haftanın altı 
günü o zamanlar cumartesi de okullar yarım gün 
açıktı sabahtan akşama hep Fransızca okuyacaktık. 
Yıl sonunda yetiştiriciyi bitirince, beşten mezun olan 

Eser TÜTEL
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daha koyu Galatasaraylılarla birlikte Beyoğlu’ndaki 
çiçekli bahçenin gerisindeki, bildiğimiz büyük binaya 
geçecektik.
  
Galatasaray’da İlk Gün… İlk Ders…  

Okulun açıldığı ilk gün bahçede tören yapıldı mı, 
yapılmadı mı, hiç hatırlamıyorum. Herhalde Atatürk 
büstünün önünde topluca bir İstiklal Marşı söylenmiş 
ve direğe bayrak çekilmiştir. İlk derse açık başlı, ince 
gözlüklü, kırk yaşlarında bir hoca geldi. İlkokul’daki 
Zahide Hocanım’dan sonra ilk olarak bir erkek öğret-
menin karşısındaydım. Hoca şöyle bir hepimizi teker  

eker süzdü. Kısa bir sessizlikten sonra ilk sözünü 
söyledi. Hem de Türkçe olarak:

“Adım Samuel Arditi. Ben sizin Fransızca öğretme-
ninizim” ve başladı en baştaki sırada oturan kısa 
pantolonlu çocuğu kaldırıp adını, numarasını, kimin 
nesi filan olduğunu sormaya... Çocuk söylerken, o 
da önündeki kağıda notlar alıyor, sınıf planındaki ye-
rini işaretliyordu. Derken yanındaki çocuğa geçiyor, 
daha sonra arka sıradaki çocuğu kaldırarak sınıftaki 
herkesi tek tek plana kaydediyordu. Bu arada ben 
de hem çocukları tanımaya çalışıyor, hem de söy-
leyeceklerimi kafamda tasarlıyordum. Feyhaman’lar, 
Oktay’lar, Teoman’lar, Yavuz’lar, Suat’lar, Hazım’lar, 
Engin’ler, Nurettin’ler, daha kimler, kimler...”
Sıra tam önümde oturan lacivert ceketli, uzun panto-
lonlu oğlana gelmişti ki o top gibi fırlayıp bir solukta 

adını, numarasını üstelik de Fransızca söyleyiver-
mez mi?

“Set san trant Özer Berkay!” diye!
O anda nasıl bir ümitsizliğe kapıldığımı tahmin ede-
mezsiniz. Nasıl kapılmayayım ki! İşte, çocuk bülbül-
ler gibi Fransızca konuşuyordu! Benimse tek kelime 
olsun Fransızca bildiğim yok! “Eyvahlar olsun! İşim 
iş!” diye içimden geçirdim. “Ne kadar çalışsam, ça-
balasam ben bu çocuğa asla yetişemem! Hiçbir za-
man onun gibi Fransızca konuşamayacağım!”
Hoca gülümseyerek ona Fransızca bir şeyler söyledi. 
O da başını sallayarak kendinden emin, “Viy mösyö!” 
diye cevap verdi. Ne var ki, hocanın kaşları kalkar 
gibi olduysa da, üzerinde fazla durmadı. Bendeki  
şaşkınlığı tahmin edersiniz. Nereden bilebilirdim ki, 
hocanın, 730 Özer’in Fransızca bilgisini ölçmek için 
ona, “Güneş cebimde midir?” Anlamına, “Est-ce que 
le soeil est dans ma poche?” diye sorduğunu? Ve 
de Özer’in “Evet efendim” diye cevap verdiğini?! Bir-
kaç hafta sonra, Özer bana tıp öğrencisi ablasıyla 
muvazzaf subay olan babasının kendisine Fransızca 
olarak yalnızca numarasını ezberlettiklerini laf ara-
sında ağzından kaçırmaz mı! Bir de tabii, “Viy mös-
yö”, “No mösyö” demesini...

Neydi Bu Fer’iye sarayları?

Benim Ortaköy’ de okuduğum 1944-45 ders yılında 
okulun Müdürü Saffet Bey’di (Rona). Müdür Muavini 
de Zeki Bey. Türkçe’ye Cihat Bey geliyordu. Daha 
sonraki yıllarda bu Cihat Bey’in (Arcıl) iyi bir eğitimci 
olarak uzun yıllar Şişli Terakki Lisesinin müdürlüğünü 
yaptığını duydum. Beden eğitimine de Ali Sabri Bey 
geliyordu. Zeki Bey ise müzik hocamızdı. Okulun 
müzik topluluğu olan Miki Caz’daki çocukları, bende-
niz de dahil, müzik odasında o çalıştırırdı. Çalınanlar 
ne gibi şeyler miydi?
Reginella’dan Tavas zeybeğine kadar günün modası 
olan şarkılar, kolay parçalar... O yılın 23 Nisan günü 
Taksim’deki Maksim salonunda velilere konser vere-
ceğimiz zaman keman, mandolin, banjo, akordeon 
filan her şey tamamdı da, bir tek davulcumuz eksikti. 
Çaresiz, davulun, trampetin, kısacası baterinin ba-
şına Turgay’ı oturtmak zorunda kalmıştık. “Hangi 
Turgay’ı?” diye sormayın canım. Tabii ki meşhur ka-
leci Turgay’ı.
Okulda ayrıca başka şubelere giden Fransız hocalar 
da vardı. Mösyö Calloud, Madam Calloud, Mösyö 
Masa (aslı nasıl yazılır bilemeyeceğim; söylendi-
ği gibi yazdım) bunların aklımda kalanları... Bir ara, 
bahçede on sekiz, yirmi yaşlarında sarı saçlı, mavi 
gözlü genç ve güzel bir kızın gözüme çarptığını ha-
tırlıyorum. Sordum, meğer birinci, ikinci sınıflardaki 
küçük çocuklarla ilgilenen, onlara ablalık eden, on-
larla oynayan, onların başından ayrılmayan, öğret-
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men yardımcılığı yapan kızmış.
Okulun bahçesi Beşiktaş tarafından Yüksek Denizci-
lik Okuluyla komşuydu, Ortaköy tarafından da Beşik-
taş Erkek Ortaokuluyla... Bahçenin iki yanı da öteki 
okulların bahçelerinden, tek sıra tuğladan örülmüş 

incecik duvarlarla ayrılıyordu. İki duvar da bir yana 
meylettiği için, bizlere pek yakınına yaklaşmamamızı 
tembih ederlerdi. Bu nedenle bu sağımızdaki, solu-
muzdaki yüksek mi yüksek duvarların gerisinde neler 
olup bittiğini göremezdik. Tramvay caddesine bakan 
arka bahçeyle de pek bir ilgimiz yoktu. Varsa, yoksa, 
hep mis gibi Boğaz kıyısı!
Yüksek Denizcilik Okulunun rıhtımına diklemesine 
kıçtan karaya bağlı iki gemi dururdu. Birinin adı Sö-
ğütlü idi, ötekininki de Hamit Naci. Yıllar sonra bu 
Söğütlü’nün Sultan Hamid’in Cuma Selamlığına gi-
derken bindiği özel yatı olduğunu, sonraları Cumhur-
başkanlığının emrine verildiğini öğrendim. Ve bir gün 
baktık ki, Söğütlü’yü çekerek alıp götürmüşler. Bir 
daha geri getirmediler. Hamit Naci ise, eski adı Balık 
olan, 1938’de okula staj gemisi olarak verilen gemiy-
di. Sonradan öğrendim, bu gemi 1961’de hizmet dışı 
bırakılıncaya kadar 23 yıl staj gemisi olarak kullanıl-
mış. Yerine verdikleri gemiye, yine okulun kurucusu-
nun adı verilmiş. Bu Hamit Naci de 1981’e kadar 20 
yıl hizmet etmiş.
Enterne edilmiş iki Rumen gemisi ayrıca Çırağan 
Sarayı’nın önlerinde, açıkta iki yolcu gemisi daha 
baştan-kıçtan şamandıralara bağlı olarak durmaktay-
dı. İkisi de kurşuni renkteydi ve birbirinin eşiydi. Biz-
lerle yakından ilgilenen Ali Sabri Bey’e sorduğunuz 
zaman, onların Rumen gemileri olduğunu öğrendik. 
Birinin adı Baserabya idi, ötekininki de Transilvan-
ya. İkinci Dünya Savaşı sürüp gittiği için gemilerin 
Boğaz’dan çıkmaları engellenmiş, içindeki mürette-
bat da enterne edilmişti. Zavallılar, yıllardan beri ne 
yerler, ne içerler diye merak edip dururduk. Bir gün 
Ali Sabri Bey, her gün sandalla düzenli olarak ihtiyaç 
maddelerinin kendilerine ulaştırıldığını söyledi de, içi-

miz biraz olsun rahat etti. Evde sorduğum zaman ba-
bam, “Biliyorum. İkisi de harpten önce Köstence’ye 
çalışırlardı. Altları düz olduğu için, Karadeniz’de çok 
yalpa yaparlar!” demişti.
Dediğim gibi, okulumuzun binası yan yana sıralı du-
ran birbirinin benzeri üç saray yavrusunun en başta-
kiydi. İçi ahşap, dışı kagir olan üç katlı bu binaların 
ne zaman yapıldığı, mimarının kim olduğu hiç bilin-
miyor. Tahmin edilebildiği kadarıyla geçen yüzyılın 
ortalarında, yani Sultan Mecid döneminde padişahın 
kızları için inşa edilmişler. Padişahın oturduğu saray 
asıl saray sayıldığı için, birbirinin benzeri bu üç bina-
ya ikinci dereceden olan anlamına Fer’iye Sarayları 
denmişti.
Binanın girişi merdivenli olup hemen ön kısımda mü-
dürün, müdür muavininin odaları ile idare yer almak-
taydı. Hemen yanı başında da öğretmenler odası 
vardı. Bu kısımda yerler her zaman cilalanan kah-
verengi bir muşamba ile kaplıydı; üzerine de uzun-
lamasına ve çaprazlamasına yol keçeleri serilmişti. 
Bir odadan ötekine gidecek olanlar muşambaya 
basmamak için dolambaçlı da olsa hep halı boyunca 
yürümek zorunda kalırdı. En derbeder, en sallapati 
çocuğun bile halının dışına çıkıp cilalı muşambaya 
bastığını görmedim. Zaten, eğer çağrılmadıysak ya 

da posta kutusunun altında “piquet” cezasına bıra-
kılmadıysak, Saffet Bey’in odasının önünde ne işimiz 
var!
Bir yaramazlık yaptığımız zaman kulağımızdan tuta-
rak posta kutusunun yanında bir ya da iki ders bo-
yunca ayakta durma cezasına, yani “piquet”ye diker-
lerdi bizi. Fransa’da eskiden bu ceza, yüzünü duvara 
dönerek, tek ayak üstünde saatlerce dikili durarak 
çekilirmiş. Şükürler olsun bize hiç kimse, “Bir ayağı-
nızı kaldırın, öyle durun!” demedi.
Ayakta durmak bir şey değil; asıl kötü olanı, öğret-
men odasına girip çıkanların, “Çok ayıp! Hiç yakış-
mıyor!” gibilerden bizleri ayıplamalarıydı.
Daha ilerisinde boydan boya sınıfların uzandığı ko-
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ridorlar uzanırdı. Defter, kalem, silgi, mürekkep, kap 
kağıdı, zamk gibi ihtiyaç maddeleriyle pasta, gazoz 
gibi yiyecek içeceklerin satıldığı kooperatif de bu kat-
taydı. Zemin katın denize bakan yüzü yemekhane-
lerdi. Karşısında, caddeye bakan kısımda da mutfak, 
kiler vb. gibi okulun hizmet ve servis bölümleri vardı. 

En üst kat ise boydan boya: yatakhanelerdi. Herke-
sin bir demir karyolası, başucunda da ince uzun bir 
dolabı vardı. Havlu, pijama, gömlek, çorap gibi giye-
ceklerimiz burada kilitli dururdu.
Bahçedeki iki katlı beyaza boyalı, üst katı çıkmalı 
ahşap küçücük müstakil bir bina da, okulun reviriydi. 
Ateşi çıkan, öksürüp tıksıran çocuklar önce buradaki 
bir “teyze”ye emanet edilirdi. Okulun doktoru gelince 
de ya orada yatırılır ya da gelip almaları için evine 
haber yollanırdı. Esas binadan ayrı görünümüyle re-
vir, karantina işlevi görmekteydi.

Yangın Merdiveni, En Minik Öğrenciye Göre Ya-
pılmış!   

..... Okuldaki sorumlu kişilerin yangından böylesine 
korkmaları hiç de yersiz değildi.
Dersler hızla ilerliyor, her gün on sözcük ezberlediği-
miz için kelime hazinemiz hızla zenginleşiyordu. Ver-
be Etre’ler, Avoirlar, gramerler, sentakslar, adjectifler, 
participe’ler... Derken bir gün fark ettim ki, hem iyi 
kötü Fransızca konuşuyorum, hem de düşünürken 
Fransızca düşünüyorum!
Cumartesi eve çıktığımda babama söyledim. “İşte 
bu iyiye alamet!” Dedi. “İdadi’de yıllarca Fransızca 
okuduk. Evet’ten, hayır’dan fazlasını öğrenemedik! 
Fransızca düşünmeye başlamak iyi bir şey... Bu Ber-
litz metodu, hakikaten iyi bir metotmuş!” Meğer, dü-
şünürken kelimelerle düşünürmüşüz! İnsan ne kadar 
çok sözcük biliyorsa, o kadar iyi ve derin düşünür-
müş. Gelin görün ki, Fransızca düşünmeyeli yirmi yıl 
oldu. Hatta belki de otuz... Sakın, kırk olmasın?
Bütün dikkatimize rağmen derste ağzımızdan Türk-

çe bir sözcük kaçırdığımız zaman, Bay Arditi, hiç gö-
zümüzün yaşına bakmadan bir kuruşumuzu alıyor, 
veresiye asla kabul etmiyor, verdiğimiz çil kuruşları 
hemen kürsüde duran tahtadan bir kutuya atıyordu. 
O tarihlerde bir kuruşun satın alma gücünü belirtmek 
için galiba en iyisi, ikinci mevki talebe pasosu tram-
vay biletinin 3 kuruş olduğunu hatırlatayım.
Kiloluk Hacı Bekir kutusuna yakın boydaki tahta 
kutuyu Bay Arditi’ye belli etmeden şöyle bir yokladı-
ğımız zaman, her seferinde biraz daha ağırlaştığını 
görüyorduk. Teneffüslerde, yemek sohbetlerinde sık 
sık kutuda kaç para toplandığına dair tahminler yü-
rütürdük.

“Yüz liradan fazla toplanmıştır!” derdi birimiz.
“Daha neler! Yok bin lira! İki liradan fazla varsa, bilek-
lerimi keserim!”

“Hadi be! Yahudi kutuyu açıp açıp içinden tırtıklıyor-
dur!”

“Yahudi” dediği, Musevi olduğunu öğrendiğimiz hoca-
mız Arditi’den başkası değildi. Böylece, bu hararetli 
kuruş kutusu muhabbeti, sonunda münakaşaya varır 
ama kavgaya varmadan kapatılırdı. Yıl sonu olunca 
baktık, Bay Arditi elinde kocaman bir kutu karamela 
ile çıkageldi. Toplanan kuruşlarla almıştı karamela-
ları. Derste avuç dolusu karamelayı, kağıdını soyup 
birer ikişer ağzımıza attıktan başka, kalanlarını da 
sonra yemek üzere ceplerimize doldurduk.

Ortaköy Kıyısında Beyzbol Oynadığımız Günler 

Derslerin yanında spor da yaptırıyorlardı bize. Ali 

Sabri Bey, meraklı bir hocaydı. Bizleri ciddi bir biçim-
de koşturur, yarıştırırdı. İlk kez orada yüksek atla-
dım. Nedense okulda futbol oynamak yasaklanmıştı, 
onun yerine voleybol oynanıyordu. Hem de, başta 
Cihat Bey olmak üzere o sırada vakti olan genç ho-
caların da katılmasıyla... Okulun rakipsiz voleybol 
yıldızı Turgay’dı. Evet, meşhur Turgay Şeren. Bir 
kere hem uzun boyluydu, hem de atletik bir vücudu 
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vardı. Kimse topa onun gibi çıkamaz, hiçbirimiz onun 
gibi kurtarışlar yapamazdık. Karşılaşmayı hep onun 
oynadığı takım kazanırdı. Bu Ali Sabri Bey, bahçenin 
bir kenarına toprağa uzun tahtalar çaktırarak eşke-
nar dörtgen şeklinde küçük bir beyzbol sahası yer-
leştirmeyi de başarmış, ellerimize beyzbol sopaları 
vererek bizlere top çelme idmanları yaptırmaya baş-
lamıştı. Ama içi kıtık dolu o beyzbol topunu çelince 
çocuklardan biri niçin deli gibi koşar, nereye koşar, 
koşunca ne olur, bir türlü anlayamamıştık.
Ertesi yıl Beyoğlu’ndaki büyük binaya geçtik. Baktık, 
sınıflar arasında futbol maçları yapılıyor. Yine Turgay, 
yine doğuştan o eşsiz yeteneğiyle bu sefer de futbol-
da yaman bir santrfor olarak karşımıza çıktı. Grand 
Cour dediğimiz futbol sahamızda, hasım oyuncuları 
peşine takarak, karşısına çıkanları da ustaca çalım-
layarak karşı kaleye akıvermesi, eski bir filmin kopuk 

kareleri gibi hala gözlerimin önündedir.
Sonra bir gün Turgay’ın Galatasaray’ın birinci takı-
mında kaleci  olarak maça çıktığını öğrenince çok, 
hem de pek çok şaşırdık. Turgay kalecilikten ne an-
lar demediysek bile, santrfor oynayacak yerde file 
bekçiliği yapmasını çok yadırgadık. Sonra? Sonrası, 
yıllarca süren başarılar zinciri... Bütün futbolseverle-

rin ezbere bildiği Turgay efsanesi...
Yetiştirici sınıfında Fransızca öğrenirken meğer sa-
vaşın son aylarını yaşıyormuşuz. Okulun bazı pen-
cereleri, geceleri dışarı ışık sızmasın diye maviye bo-
yanmıştı. Ama biz cetvel kenarı ya da anahtar ucuyla 
bu mavi boyaları kazır, dışarıya bakmak için el kadar 
delikler açardık. Ertesi sabah bir de bakardık ki, biri-
leri gelip bu delikleri taze mavi boyayla kapatıvermiş! 
Zaten sonraları açılan delikleri boyayarak kapatmak-
tan vazgeçtiler. Ama sınıf pencerelerinde karatma 
için siyah perdeler vardı da, onları mı indirirlerdi, hiç 
hatırlayamayacağım.
Almanlar artık Berlin kapılarında son direnişleri-
ni zor bela sürdürmeye çalıştıkları için, Stuka’Iarın, 
Messerschmidt’lerin ansızın çıkagelip de tepemize 
bomba yağdırması tehlikesi kalmamıştı. Yine de 
hava kararırken Kuzguncuk’un gerisindeki tepelerde 
yakılan ışıldaklarla Boğaz semalarında sürdürülen 
uçak arama talimlerine devam edilmekteydi. Asker-
ler geceleri, Çamlıca’nın uygun yerlerine yerleştiril-
miş projektörlerle uzun uzun gökyüzünü tarayıp dur-
maktalardı. 
Sonradan öğrendik, meğer bizim pırpır tayyareler-
den aşağı bırakılan sepetleri yakalamaya çalışırlar-
mış. Gece etütlerinde en birinci atraksiyonun, sepet 
yakalama talimini seyretmek olduğunu söylemekte 
hacet yok.
Bir başka merakımız da, Boğaz’dan geçen gemile-
ri, vapurları uzaktan tanımaya çalışmaktı. Özellikle, 
sarı bacasının ağzı siyaha boyalı, üstünde kocaman 
numarası yazılı Şirket-i Hayriye’nin yolcu vapurları... 
Hangi saatte hangi vapur saat kaçta geçecek! Hep-
sini Köprü’deki hareket memuru kadar değilse bile, 
yalılarda oturan Boğaz sakinleri kadar ezberlemiştik.
Bilirdik ki, öğle üzeri Üsküdar’dan kalkıp da burnu-
nu bizim okula doğru çeviren o küçük vapur Çırağan 
önlerine gelirken yemek zili çalacak! Ve bizler de alt 
alta, üst üste çılgınlar gibi yemekhaneye koşacağız. 
Tabii, daha yirmi dakika öncesinden herkesin gözü 
camda olurdu. Vapur ne zaman hareket edecek, ne 
zaman burnunu bize çevirecek, ne zaman zil çalacak, 
diye... Bir gün Bay Arditi, gözlerini bir türlü camdan 
ayıramayan Duygu Sağıroğlu’na, “Yine dışarı bakı-
yorsun!” diye bağırmıştı da, Duygu’nun, “Dışarı bak-
mıyorum mösyö, yalnızca cama bakıyorum!” demesi 
üzerine de okkalı bir tokadı yanağına patlatıvermişti! 
Sıkıysa, korkmuyorsan, varsa cesaretin, gülebilirsen 
gül bakalım!
Bazen vapur gecikir, Üsküdar’dan bir türlü kalkmak 
bilmez, zil, daha vapur Beşiktaş önlerine gelmeden 
çalıverirdi…
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BOĞAZÝÇÝNDE ORTAKÖY GALATASARAY’I

Biz þimdi tekrar 6 yýl geriye, Galatasaray’a giriþ ta-
rihine dönelim. Kayýtlarým tamamlanmýþtý... Bu defa 
annemle beraber Galatasaray’ýn ilkokul ve hazýrlýk 
sýnýfýnýn bulunduðu Ortaköy þubesine geldik... Gü-
zel, çok güzel bir sonbahar günüydü. Okulun güneþ 
ve deniz pýrltýlarýyla dolu bahçesine indiðimiz zaman 
binanýn büyüklüðü beni þaþýrttý... Üç katlý, uzun, upu-
zun, beyaz, bembeyaz bir saraydý. Osmanlý Pren-
seslerinden nadide bir sultanýn ikâmetgâhýymýþ... 
Bahçe ve rýhtým çok iyi bakýmlýydý... Þimdiden irili 
ufaklý bir sürü çocuk neþeyle koþuþup duruyorlardý. 
Elimde büyük çantamla merdivenleri çýktýk. Bir yatýlý 
öðrenci için ne lazýmsa çantama istif edilmiþti...
Sýnýfýmý yerimi öðrendikten sonra yatakhane merdi-
venlerine doðru yürüdük. Salonlar ne kadar geniþ, ta-
vanlar ne kadar yüksekti... Tavanda duvarlarda, renkli 
resimler, çeþitli zengin bir tezyinat vardý... Demek 
padiþah kýzýnýn sarayý böyle oluyordu...
En üst kat, yatakhaneler eþsiz Boðaz manzarasýna 
bakýyordu... Yataðým en uçtaki köþedeydi... Annem 
itiraz edecek oldu... Pencere kenarýnda soðuk alýrým 
diye... Allahtan deðiþtirmediler... Tam bir yýl, o pencere 
kenarýndan, geceleyin Boðaz’ýn pýrýltýlarıný, þirket ge-
milerinin kýyýlarý yalayan projektör ýþýklarýný seyredip 
uykuya hazýrlandým...
Dershaneler ikinci kattaydý... Geniþ salonlara 
açýlýyorlardý. Öbür yanlarý da rýhtým ve denizdi... Bi-
rinci kat, zemin kat yemekhanelere ve mutfaklara 
ayrýlmýþtý... Mermer parkeli geniþ avlularda, yine mer-
mer, oymalý, kakmalý büyük çeþmeler vardý. Okulun 
geniþliðine, büyüklüðüne günlerce alýþamadým...

Her gün beþ, bazen altý 
saat dersimiz vardý. He-
men hepsi Fransýzcayý 
öðrenmek içindi. Tarih, 
coðrafya, matematik gibi 
dersler hafta da bir en çok 
iki saatti. Zaten bildiðimiz 
programlardý.
Yabancý hocalarla, 
yabancýlarla ilk defa bu 
kadar yakýndan temas 
ediyordum... Fransýz 
hocalarýnýn erkekleri az çok 
bizimkilere benziyorlardý. 

Fakat kadýnlar nedense bize baþka, bambaþka 
görünüyorlardý. Bizim sýnýfýn Fransýzca hocasý Ma-
dam COUDERT idi. Sarýþýn uzun boylu güzelce bir 
kadýndý. Yanýma geldiði zaman, hafif bir sabun ve 
esans kokusunu hissederdim. Ama yine de biraz 
huzursuz olurdum... Ýþte bizden baþka bir ýrk, dini 

de baþka, huyu da suyu da... O da, öbürleri de... 
Bu duygularýn, bu tepkilerin geçmesi epeyi zaman 
aldý...
Öðleden sonra, derslerin peþinden, saatler sü-
ren “etüd”ler baþlardý... Bitmek bilmezlerdi... O 
günkü dersleri tekrar eder, yarýn için verilmiþ vazi-
feleri hazýrlardýk... “Etüd”lerde çok defa, bir Türk 
veya Fransýz hoca kürsüye geçer, çýt çýkarmamýza 
izin vemezdi... Üç saatlik çalýþmadan sonra akþam 
yemeðine inerdik. Saat sekizde son etüd baþlardý. 

Yorgunluktan, sýnýf daha da sessizleþir, baþlar öne 
düþerdi... Bebek tramvaylarý seyrek geçmeye koyu-
lur, çan sesleri, gittikçe uzaklaþýrdý, Boðaz tarafýndan 
gemilerin projektörleri bizim rýhtýmý yaladýklarý za-
man sýnýf bir an daha da aydýnlanýr, yeni gölgeler 
duvarda gider gelirdi...
On bir yaþýnda ana kucaðýndan ayrýlmak pek kolay 
olmadý, ilk gece, ondan sonraki geceler, yataðýmda 
sessizce aðladýðýmý hatýrlarým. Yalnýzlýk adeta 

Aydemir BALKAN
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terkedilmiþlik, ortalýk kararýnca gece bastýrýnca, 
daha þiddetle duyuluyordu... Yüreðim sanki ezili-
yordu. Boðaz ýþýklarýna bakardým... Geçen tramvay-
lar mavi ýþýklar saçarlardý... Onlarýn gürültüsü bana 
treni, tren raylarýný hatýrlatýrdý... Ýþte, evim, ocaðým, 
Haydarpaþa’dan sonra, uzanýp giden, bitmek bilmez 
tren yollarýnýn kim bilir ne kadar uzaðýndaydý. Evi-
mizi, annemi, yanan kömür sobasýnýn ýlýklýðýný, kay-
nayan semaverin ýslýðýný, annemin çay fincanýn sesi-
ni, köþede kývrýlýp mýrýldýyan kedimizi düþünürdüm. 
Düþündükçe yüreðim daha da ezilirdi... Evet, ilk yýl 
benim için, ben yaþtakiler için, bu ilk yalnýz yýl kolay 
geçmedi...
Havalar soðudu, akþamlarý ortalýk daha erken karar-

maya baþladý. Öðleden sonraki etüdlerde lâmbalarý 
yakýyorduk artýk... Sýnýflar, salonlar, bütün bina iyi 
ýsýtýlýyordu... Yemeklerimiz güzeldi. Ama bizim için 
yemek iyi olmuþ, kötü olmuþ, umurumuzda bile 

deðildi... Yemeklere dikkat etmeye, 
“Kadayýf var” “Kalkan balýðý var...” 
diye arkadaþlara haber vermeye iki 
üç yýl sonra baþladýk, Beyoğlu’na 
geçtiðimiz zaman...
Kýþ günleri, sabahları çok defa 
sis olurdu... Bazen bu sisin içinde 
balýkçýlar okul rýhtýmýnýn on adým 
ötesinde balýk tutarlardý... Onlarýn 
birbiri ardýna pýrýl pýrýl parlýyan 
gümüþ balýklarý yukarý çektiklerini 
görürdük... Uskumru, lüfer akýný olur, 
deniz, önümüzde kaynardý... Fransýz 
hocalar rýhtýma gelirler balýkçýlardan, 
kesekaðýtlarý, torbalar içinde bir sürü 
balýk alýrlar, parayý bir sepete atar 
uzatýrlardý. Biz seyrederdik... Garibi-
mize giderdi... Acaba fakir miydiler? 
Az bir para mý kazanýyorlardý?... Pek 
kestiremezdik...

Ama deniz kenarýnda en eðlenceli saatler yunuslarýn 
gelmesiydi... Bazan önümüzde oynaþýrlar, tak-
la atýp dururlardý... Dalar, kaybolur, sonra birden 
yaný baþýmýzda keyifle zýplarlardý... Bizim için on-
lar da çocuktular!... İþte ne güzel neþeyle oynayýp 
duruyorlardý... Bizim gibi!..
Birçok þeylerimiz, güzel þeylerimiz gibi Boðaz’ýn 
yunuslarý da tarihe karýþtý... Kimini öldürdük, kimi-
ni kaçýrdýk. Bakmasýný muhafaza etmesini bileme-
dik... Halbuki dünyanýn daha kalabalýk, daha iþlek 
bölgelerinde, baþka milletler, baþka ülkeler, olan 
yunuslarýný korumaktan fazla, yenilerini yetiþtirdiler, 
çoðalttýlar...
Akþamlarý güneþ batarken karþý sahiller çeþitli 
ýþýklarla aydýnlanýnca karanlýk denizin üstünden 
Salacak, Kuzguncuk sahilleri parýldar, evlerin 
camları teker teker, bazen hep birden yanýp yanýp, 
kýmýldanýrlardý... Yahya Kemal’in “Hayal Þehir” ini 
o zamanlar iþitmemiþtim bile... O güzelliðin acaba 
farkýnda mýydýk?.. Ben ve arkadaþlarým, bizden daha 
da küçük olanlar, bütün gün bu cennet köþesinde, 
koþar, oynar, terler, derslere girip çýkardýk... Acaba bi-
rimiz rýhtým parmaklýklarýna dayanýp ses çýkarmadan, 
kýmýldamadan beþ on dakika þu eþsiz manzaraya 
dalýp kalabildik mi?... Hiç zannetmem. 
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Hazırlık 
              Sınıfları



1943-1944 1.sınıf
üst sıra:
1- Erol Türer 2- Aykut Duraman 3- Ercan Konuk 4- Türker Özses
5- Hatay (21) 6- Özdemir 7- Bilkay Ediz 8--- 9- Demir 10- Yener 11--- 
Üstten ikinci sıra:
12---13-Orhan Ziyal 14- Ülkü 15- Mustafa Gönen 16-Lütfü 17- Özdemir Erginsav 
18- Turgut Saylan 19--- 20- Oktay Aras 21- Tanju Acıman
Üstten Üçüncü sıra:
22--- 23- Orhan (181) 24- Nimet Abla 25- Mme La Maida 26- Zeki Evrensel 
27--- 28- Ender Üster 29- Yücel
Oturanlar alt sıra:
30- Çoşkun 31- Turhan Özdemir (242) 32--- 
33-Ünal Karaçocuk  34- Tunç 35- Şerif Helvacıoglu
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1947-1948  5. sınıf
Üst sıra:
1-Selçuk Baysarı 2-Bilkay Ediz 3-Tunçdal Yüzatlı 4-Özcan Kalaycıoğlu 5-Doğan Özipek 
6-Özdemir Zeybekoğlu  7-Köksal Girav  8-Metin Bıdık 9-Oytun Atauz
Üstten ikinci sıra:
1-Erol Türer 2-Ünal Karaçocuk 3-Türker Özses 4-Tanju Acıman 5-Zeki Öztekin 6-Evin Ertür  
7-Ender Üster 8-Aykut Yazgan 9-Turhan Özdemir 10-Aykut Duraman 11-Taylan Altan
Üstten Üçüncü sıra:
1-Mustafa Gönen  2-Ergin Aydoğmuş  3-Güven Erer 4-Süleyman Çağdaş 5-Ercan Konuk    
6-Hatay 7-Can Bayakır 8-Turgay Saner 9-Mustafa Erzin
Oturanlar alt sıra:
1-Turgut Saylan  2-Oktay Aras  3-Nail Temel  4-Özdemir Erginsav 5-Güngör Cerit
6-Alpagut Erenuluğ  7-Şevki Altan Deniz 8-Orhan Ziyal
Öğretmenler :
1--- 2- Ali Sabri Bey 3- Mr. Calloud 4- Saffet Rona 5- İbrahim Bey 6- Nihat Bey 7- Necdet Bey



Yetiştirici A Sınıfı
Önde oturanlar:
1-Tuncer Ağanoğlu 2-TuncerMüftüoğlu 3-Saip Altuğ 4-Özer Eskiyurt 5-Özen Dallı 6-Aykut Akıncılar
7- Şevket Çizmeli 8-Cahit Bahadır
Öğretmenler:
1-Ahmet Hikmet 2-İbrahim 3-Mme Coudert 4-Lütfi Karul 5-Salih 6-Selami 7-Zeki beyler 
Üsttekiler 1.sıra:
1-Çetin Pınarbaşı 2-Gürsel Gönenden 3-Sait 4-Erdoğan Bingüler 5-Duygu 6-Ersan Feray 7-Timuçin Akkutay, 
8-Değer Eraybar 9-Türkay Saltuk 10-Okay Ergun
Üsttekiler 2.Sıra:
1-Erdoğan Aytun 2-Kıvılcım Tuğrul 3-İlhan Gökyay 4-Özer Pala 5-Güngör 6-Erdoğan Teziç 
7- Erten Üçer 8-Gürkan Eke
Üsttekiler 3.Sıra:
1- Bülent Ağralı 2- Oktay Kozluca 3-Özer Üçer 
4- Gürgül Bulak 5-Muammer Velidedeoğlu 
6- Tuncan Okan 7-Uğur Eğilmez 8-Somer Özkök
9- Altan Kemahlı
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Yetiştirici B Sınıfı
Üsttekiler 1.sıra:
1-Ergin Uzun 2--- 3--- 4--- 5-Tansu Tolan 6-Kemal Kandil 7- Osman Ural 8--- 9- Güven Sayın
Üsttekiler 2.sıra:
1--- 2- Emin Demirkan 3- Nuray Erçiro 4- Esen Gür 5- Erman Tulgar 6- Altuğ Berksun
7- Ergin Soytürk 8- Güven Erer 9- Onat Arınç
Üsttekiler 3.sıra:
1- Metin Eriş 2- Ali Özcan Göynü 3--- 4- Ünal Çingir 5- Barlas Akkaşoğlu 6- Ahmet Baltacı 7- Yüksel Tarı 
8--- 9---
Hocalarımız:
1- Ali Sabri Bey 2- Zeki Evrensel 3- Şeref Bey 4-Lütfi Karul 5- Mr. Arditi 6- Salih Bey 7- Nihat Bey
Oturanlar:
1- İlhan Türker 2- Engin Ergüç 3--- 4--- 5--- 6-Ergüden Müderrisoğlu 7-Argun Özpay



Yetiştirici C Sınıfı
Üsttekiler 1.sıra:
1-Tarcan Atay 2--- 3-İlban Onur 4--- 5-Yalçın İkizalp 6---  7---  8 ---
Üsttekiler 2.sıra:
1---  2--- 3-Oğuz  Metin Dincer 4- Sümer Bileydi 5-Biler Sözeri 6-Orhan Erkut 7--- 8-Hasan Selçukoğlu
Üsttekiler 3.sıra:
1--- 2---3--- 4-Çetin Alpaslan 5-Ata Gülcü 6---7-Orhan Aktar 8-Gün Alp Akbay  9-Yüksel Edizkan
Oturanlar:
1- Akın Yıldırım 2--- 3-Ergün Şamlı  4-Cengiz Hadımlı  5-Taner Saka
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Yetiştirici D Sınıfı
Üsttekiler 1.sıra:
1--- 2-lutfullah Konyalıoğlu 3-Güngör Ayyıldız 4-Necdet Gülen 5--- 6-Ertugrul Tepe 7-Tanju Gençkurt 8--- 9---
Üsttekiler 2.sıra:
1---2-Ercan Güneri3-Budak Erim 4- Rıza Heleteli 5--- 6-Olcay Ertuğrul 7-Yüksel İncidelen 8--- 9-Saffet Karagöz
Üsttekiler 3.sıra:
1-Tuncer Ören 2-Yalçın Şimşek 3-Ertan Kurtoğlu 4-Levent Olgay 5--- 6--- 7- İsmail Ortaç
8- Turgay Sancakoğlu
Oturanlar:
1-Fikret Özmelek 2-Çetin Oral 3-Coşkun Aydın 4- Zekai Denizci 5- Günay Çilingiroğlu 5-Taner Yücel 6-Şenol Ekin   
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Yetiştirici E Sınıfı
Üsttekiler 1.sıra:
1-Erdoğan Özpoyraz 2-Özdemir Kırşan 3-Tamer Sungar
4-Salah Abut 5-Necmettin Silahtar 6-Ali Kurt 7-Tanju Altaylı 
8-Ertem Pamir 9-İlhan 
Üsttekiler 2.sıra:
1-Vural Günal 2-Ünal Temel 3-Turhan Açar 4-Refik Uzlar
5-Arman Somer 6-Ömer  7-Ruhan 
Alt Sıra:
1-Yüksel Bağcı (Öğrenci) 2-Mr. Calloud 3-Mr.Estabenou
4-Zeki Evrensel 5-Saffet Bey 6-Osman Eğilmez 
7-İbrahim Bey 8-Özhan Pekuysal (Öğrenci)
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Eski Galatasaray
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Orhan Ziyal-Coşkun Aydın-Güneri Aytolu-Bülent Ağ-
ralı-Halit Sarıkaya- Hoca- Taner Saka -Erman Tul-
gar-Ergin Neng-Necdet Gülen-Tarcan Atay- Lütful-
lah Konyalıoğlu- Vural Günal- Ali Erdem-Altın Ünsal

Halit - Fikret - Tarcan - Ender



Yatılı okuyoruz. Okulun en keyifli yeri yatakhaneler. 
Ağbilerin yatakanelerinde büyük eğlenceler, şamata-
lar oluyor, biz imrenerek bakıyoruz.
                                                                                  
                                       Ferhan ŞENSOY
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Özdemir-Oğuz-Tanju-Çetin-Necmi-Bülent-Özhan-Ahmet-
Tarcan-Yüksel-Aydın-Erkut-Taner

Ünal Çingir-Özer Eskiyurt-Özen Dallı-Argun Özpay-Altan Kemahlı-Erdoğan Teziç-Ünal Somuncuoğlu-Ersan Günen
Ergin Çep-Somer Özkök-Saip Altuğ-Zeki Bakırcıoğlu (Öztekin)-Orhan Gürsoy-Tamer Sungar-Gündüz Bey-Tuncer Ören-? 
Rıza Heleteli- Gürgül Bulak-Mustafa Emin Demirkan -Erten Üçer-Timuçin Akkutay-Erol Türer - Güven Erer - Şenol Ekin-
Erdoğan Aytun- Evin Ertür- Oktay İlter-İlhan Gökyay-Onat Arınç-Özer Pala-Özdemir Erginsav-Erdoğan Sübar
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Server Bürge Hoca
55 liler
Turgay-Aydın-Atilla GÜVEN
Ahmet-Taner-Çetin YAKA
Olcay-Değer 56 lılar

Selçuk-Erdoğan-Oktay-
Çetin-Tuncay-Ata-Ateş
Filiz-Atilla-Şaylan
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Arkadakiler :
Erdoğan Sübar - İlhan Gökyay - Öner - Alp Tekin - Erol Türer - Timuçin Akkutay - Feridun Dörtler - Altuğ Berksun
Refik Uzlar - Ersan Günen - Orhan Gürsoy - Uygur
Ortadakiler :
Güneri Aytolu - Rıza Heleteli - Güven Erer - Ergin Soytürk - Tamer Sungar - Ahmet Baltacı - Arman Somer - 
Ünal Çingir - Yalçın - Muammer Velidedeoğlu - Onat Arınç - Osman Kutluözen
Oturanlar :
Osman Şapçı - İlhan Eren - Süha Donay - Şenol Ekin - Tuncer Ören - Garti Yomtov - Samih Nafiz Tansu
Tansu Tolan - Yalçın Ikizalp - Orhan Ziyal - Ali - Sevgen Büyükarman

Özdemir Erginsav
Acar Başkut
Turgay Saner
Evin Ertür
Özer Eskiyurt
Ender Üster
Erdoğan Erol
Altan Kemahlı
Özen Dallı
Erdoğan Teziç
Ercan Konuk
Argun Özpay
Ergin Çep
Tuncer Ağanoğlu
Zeki Öztekin
Saip Altuğ
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İstiklal 
Caddesinde 

 Orhan Gürsoy 
Şenol Ekin 

Ersan Günen
Oktay Aras
Erten Üçer 

Erdoğan Aytun
Evin Ertür 

İlhan Türker

Ünal Çingir - Ilhan Gökyay - Orhan Gürsoy - Erdoğan Sübar - Yalçın Ikizalp - Muzaffer 
Tamer Sungar - Tuncan Okan - Refik Uzlar - Akagün Tahil - Rıza Heleteli - Ersan Günen
Ertem Üçer - Olcay Ertuğrul - Vural Günal - Güven Erer - Tuncer Müftüoğlu - Altuğ Berksun -Barlas Akkaşoğlu
Ergin Soytürk - Nizamettin Hoca - Orhan Ziyal - Erol Türer - Orhan Aktar - Levent - Özdemir Zeybekoğlu
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Dr. Özcan
Özcan Erkmen
Özcan
Osman Şapçı

Tarcan Atay
Doğan Okan

Evin Ertür
Tuncan Okan

Erdoğan Sübar
Avni Demirel

Muallim Muavini
Onat Arınç

Özer Eskiyurt
Özdemir Erginsav

Ergin Çep
Orhan Erdivanlı

Güven Erer
Muammer Velidedeoğlu

Tevfik Fikret Salonu
Hardallı Eğlence 

Gecesi
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Ergin Çep
Orhan Gürsoy

Tarcan Atay
Erdoğan Sübar

Evin Ertür
Özdemir Erginsav

Refik Uzlar

Kimya 
Hocası 

Gündüz DİBAĞ 
ve

öğrencileri 
İzmit 

seyahatinde
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Saip Altuğ
Özdemir En ginsav
Ahmet Baltacı
Ergin Soytürk
Selçuk Kartaç
Ergin Çep
Tarcan Atay
Fikret Özmelek
Erdoğan Aytun
Özer Eskiyurt
Orhan Gürsoy
Özen Dallı
Özen Üçer
Muammer Velidedeoğlu
Onat Arınç

Ergin Çep
Orhan Gürsoy
Doğan Okan
Özdemir Erginsav
Ilhan Gökyay
Argun Özpay
Orhan Erdivanlı
Evin Ertür
Yalçın Ikizalp
Tuncan Okan
Erdoğan Sübar
Ünal Somuncuoğlu
Güven Erer
Özer Eskiyurt
Tarcan Atay

Gürgül Bulak
Erdoğan Teziç
Rıza Heleteli
Evin Ertür
Zeki Bakırcı
Ersan Günen
Erten Üçer
Özer Pala
Altan Kemahlı
Argun Özpay
Erdoğan Aytun
Ergin Çep
Özer Eskiyurt
Özen Dallı
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Çetin Alpaslan - Erhan Soral - Oğuz Metin Dinçer - Yılmaz Özgen - Ahmet Çopur - Selçuk Kartaç - Erman Tulgar 
Lütfullah Konyalıoğlu - İsmail Yılmaz Ortaç - Çetin Oyal - Tarcan Atay - Tuncan Okan - Özdemir Kırşan - Taner Saka
Biler Sözeri - Ünal Temel - Günay Çilingiroğlu - Çoşkun Aydın - Özdemir Kırşan - Şevket Çizmeli - Halit Güvener
Basri Karagöz - Fikret Özmelek - Ertuğrul Tepe - Necdet Gülen - Muallim Muavini  Necati - Yüksel Edizkan 
Özhan Pekuysal - Tanju Altaylı



Oğuz Metin Dinçer - Çetin Alpaslan - Bülent Gürel - Necmettin Silahtar - Ahmet Çopur - Tanju Altaylı - Özdemir 
Kırşan - Taner Saka - Tarcan Atay - Yüksel Incidelen - Öz han Pekuysal - Aydın Bingöl - Erkut Ilgın

Özdemir Kırşan
Oğuz Metin Dinçer
Tanju Altaylı
Çetin Alpaslan
Necmettin Silahtar
Bülent Gürel
Özhan Pekuysal
Ahmet Çopur
Tarcan Atay
Yüksel Incidelen
Aydın Bingöl
Taner Saka
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1955 Yılı
Mezuniyet

Balosu

Lütfullah Konyalıoğlu - Osman Şapçı - Vural Günal
Ertuğrul Tepe - Yüksel Edizkan - Coşkun Aydın
Şevket Çizmeli - Basri Karagöz - Necdet Gülen
Akagün Tahıl
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Ayaktakiler: Ender Üster-Kadir-Saip Altuğ-Özdemir Erginsav-Özer Pala- Türker Özses-Gürgül Bulak
Erdoğan Erol
Oturanlar: Gün Akbay - Evin Ertür-Özen Dallı-Oktay Aras-Özer Eskiyurt- 
Bağdaş Kuranlar: Zeki  Öztekin(Bakırcı)  Altan Kemahlıoğlu
Tuncer Ağanoğlu -Ercan Konuk- Argun Özpay -Erdoğan Teziç
Yatan :Oktay İlter

Ayaktakiler : Zeki Öztekin –Tansu  Tolan -Tuncer Müftüoglu (hafif eğilmiş)-Tuncer Ören-Tamer Sungar 
Gürgül Bulak – Maumus (matematik hocamız) -Oktay Aras– Altuğ Berksun- Ünal Çingir 
 Altan Kemahlıoğlu-Şenol Ekin - Emin Demirkan – Erol Türer
Oturanlar :  Ersan Günen - İlhan Türker - Ercan Konuk – Bülent Ağralı
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En üstte, ayakta :
Güven Sayın - Ersan Günen - Bülent Ağralı 
En üstte oturanlar :
Barlas Akkaşoğlu - Tuncer Müftüoğlu - Ünal Çingir 
Taylan Altan - İlhan Türker - Saip Altuğ
Hoca’nın yanındakiler :
Oktay Aras - J.J.Robin - Tansu Tolan
Zeki Öztekin - Emin Demirkan 
Bir alt sıra :
Tuncer Ören - Erhan Özütürk - Tamer Sungar
Erol Türer
Bir alt sıra :
Ercan Konuk - Şenol Ekin - Altuğ Berksun - Turhan Acar
En öndekiler :
Altan Kemahlı - Gürgül Bulak
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Ayaktakiler :Argun Özpay - Ercan Konuk – Mustafa Gönen - Muammer Velidedeoğlu- Evin Ertür - Tuncer Aganoğlu 
-Güngör Cerit- Turgut Saylan- Altan Kemahlıoğlu - Özer Eskiyurt - Özen Dallı- Erdoğan Teziç- Barlas Akkaşoğlu - Osman 
Ural - ? - Gürsel Gönenden - Saip Altuğ –Ersan Feray - ? - Erten Üçer
Oturanlar: Tanju Acıman – Oktay Aras – Erdoğan Bingüler-Türker Özses- Süleyman Çağdaş - Mesut Canayakın
Gürkan Eke - Köksal Girav - Özen Üçer

Ayaktakiler: Barlas Akkaşoğlu – Oktay Aras - Erol Türer – İlhan Türker - Ünal Temel - Tuncer Müftüoglu – J.J.Robin - Ercan Konuk 
Zeki Öztekin -Altuğ Bergsun – Ersan Günen - Altan Kemahlıoğlu
Oturanlar : Saip Altuğ –Tamer Sungar - Ünal Çingir- Emin Demirkan
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10-A
Ayaktakiler: soldan sağa: Ender Üster, Oktay İlter, Saip Altuğ, Özer Pala, Özdemir Erginsav, Argun Özpay, Türker Özses, 
Gürgül Bulak, Kadir 
Oturanlar: Gün Alp Akbay, Evin Ertür, Gündüz Hoca, Oktay Aras, Özer Eskiyurt, 
Yerdekiler: Zeki Öztekin (Bakırcıoğlu), Tuncer Ağanoğlu, Ahmet Behnesavi, Özen Dallı, Ercan Konuk, Erdoğan Teziç,
En önde: Erdoğan Erol



                          Yüksel Edizkan - Özhan Pekuysal - Necdet Gülen - Güneş Karabuda                                                         Barbro Karabuda - Yüksel Gamgam - Vural Günal - Lütfullah Konyalıoğlu - Selçuk Kartaç 
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                          Yüksel Edizkan - Özhan Pekuysal - Necdet Gülen - Güneş Karabuda                                                         Barbro Karabuda - Yüksel Gamgam - Vural Günal - Lütfullah Konyalıoğlu - Selçuk Kartaç 
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Necdet Gülen
Şevket Çizmeli
Bülent Ağralı
Lütfullah Konyalıoğlu
Güven Sayın

Şevket Çizmeli
Yüksel Edizkan

Turgay Sancakoğlu

Selçuk Kartaç
Tarcan Atay
Ergin Soytürk
Ergin Çep
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Necdet Gülen
Şevket Çizmeli
Bülent Ağralı
Lütfullah Konyalıoğlu
Güven Sayın

Güven Sayın
Necdet Gülen

Şevket Çizmeli
Ünal Temel

Lütfullah Konyalıoğlu

Zeki Bakırcı
Erman Tulgar
Bülent Ağralı
Akagün Tahıl

Tucer Müftüoğlu
Şevket Çizmeli
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Talebelerin büyük bölümü leyli ve daimi leyliydi Okuldan bir hafta boyunca dışarı çıkmaları olanaksızdı. 
Hatta Beyoğlu’nu bile uzaktan seyredebiliyorlardı. Demir kapı veya parmaklıklara yaklaşmak, ön bahçeye 
çıkmak kesinlike yasaktı. 



GS FORUMU-2003 
Yer: Tevfik Fikret Konferans Salonu
KONU: “Beyoğlu’nun önemi”
Sonuç bildirgesinden:
Birçok katılımcı çocukluklarında, Galatasaray Lisesinin Büyük Kapısı’nın önünden geçerken duydukları hay-
ranlığın okula girebilmek için önemli bir neden olduğunu hatırlattılar.

Erol Ergir 1950
...Yürümeye devam edince postane binasına varmış ve yıllarımı geçireceğim okulumu seyre başlamıştım. 
Galatasaray’ın demir kapısı görkemliydi. Okuldan çok bir askeri kışla görünümündeydi. Ürkmüştüm. Yolda 
hiç konuşmamıştım. Annemin anlattıklarını da ne dinlemiş ne de suallerine cevap vermiştim...

Erhan Özütük 1955
G.S. Lisesine, Ortaköy’deki yetiştiriciye girişim benim için büyük bir şanstır. Annem bana hamileyken, her-
hangi bir nedenle, Beyoğlu’ndaki okulumuzu ziyareti esnasında, dünyaya getireceği yavrusunun erkek olma-
sı durumunda, bu mektepte tahsil etmesini niyet ve dua etmiş. Dileği tutmuş. Evladı er kişi olarak dünyaya 
gelmiş. Daha sonraları ikinci dileği de gerçekleşmiş. Güney illerinde ilk okulu bitiren oğlu G.S. Lisesine 
kaydını yaptırabilmiş .

Nurten ÖZMELEK (1955 Fikret ÖZMELEK Eşi)
 Benim Galatasaray Lisesi ile ilgili ilk anılarım 1950’li yıllara kadar geriye gider. Tünel’de bahçesi olmayan 
bir taş binada eğitim veren İngiliz Kız Orta Okulu öğrencisi iken her gün Galatasaray Lisesinin önünden  ge-
çerdik. Haşmetli kapısı ve bahçesiyle okul bizi büyülerdi, tabii ki okulun kapısında duran delikanlılar da. Bu 
okuldan flörtü olan ablaları da merak ve biraz da kıskançlıkla izlerdik. Amerikan Kız Kolejinden mezun olur 
olmaz bir Galatasaraylı ile evleneceğim o zaman hiç aklımdan geçmezdi.
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BÜYÜK DEMİR KAPI 

O kapı benim için tahsil hayatımın değişik dönemle-
rinde değişik anlamlar kazanmıştı..
Ortaköy’den transfer olduğumuz yıl, ailem içinde o 
okulda okuyan üçüncü nesil olmama rağmen, henüz 
Galatasaray’ın büyüklüğünü gereği gibi kavrayabil-
miş değildim. Ama, böylesine büyük ve demirden bir 
kapısı olan yerde okumak, oraya ait olduğumu bil-
mek hoş titreşimler yaratıyordu içimde bir yerlerde...
Hele oraya yaklaşmanın yasak olması garip bir tah-
rik sebebi idi ilk zamanlar...Her yasakta olduğu gibi...
Boyum, yaşım ve sınıfım yükseldikçe, o yaşlardaki 
doğal “havalanma” duygularının baskısı artıyor ve O 
KAPI özgürlükle aramda bir engel gibi görünmeye 
başlıyordu bana...Dışarıda hayat vardı ve o hayatı 
biraz daha yakından görebilmek için bile O’na yak-

laşamıyordum...
Belirli zamanlardaki belirli merasimler nedeniyle 
senenin bazı günleri açılırdı tâ arkasına kadar. İşte 
o günlerde, sanki bir öç alır gibi, defalarca girip çı-
kardım, ve her seferinde de omzumla dokunurdum 
O’na..Ayrı bir zevk, değişik bir tatmindi bu benim 
için..Belki de bilinç altında, O’na posta koyduğumu 
sanıyordum...
O KAPI ile ilgili olarak, unutamayacağım bir anım 
vardır..Hem acı, hem düşündürücü.. Sene 1952 idi. 
Efsanevi müdürümüz Behçet Gücer’i kaybetmiştik. 
Turgay, Coşkun ve diğerleri gibi büyük ağabeylerimiz 
cenazeyi okulun ön bahçesine sokmak, sonra da o 
tarihî müdür odasına çıkarmak istemişlerdi. Bu istek, 
anlamını pek kavrayamasak da, hepimizi sarmıştı. 
Ancak, O KAPI kapalıydı ve açılmasına da izin ve-
rilmemişti. Ama bizler, dışarıda olan bizler, bu kez 

içeri girmek istiyorduk ve en öndeki ağabeylerimizle 
birlikte kapıya yüklenmeye başlamıştık..Esnemeye, 
sallanmaya başlamıştı o dev kapı...Bu arada botanik 
hocamız Mr. Charezieux ortaya çıktı ve bizlerle bir-
likte kapıya omuz vermeye başladı. Bir taraftan da  

“allons mes enfants! C’est bon pour la santé...” diye 
bağırıyordu..KAPI artık bizlere teslim olmak üzerey-
di ki, iç tarafta birileri belirdi ve “kapının açılacağını” 
bildirdi...Sevinç çığlıkları atmaya başladık...Birlik ol-
duğumuz için, yılmadığımız için, yürekten istediğimiz 
için kazanmıştık..
KAPI gıcırtılarla yavaş yavaş açıldı ve hepimiz, 
omuzlarımızda Behçet Gücer, ağır ağır orta yoldan 
meydana doğru yürümeye başladık..Meydanın tam 
ortasına bir kürsü getirmişlerdi. Kürsünün üzerinde 
de hepimizin sevdiği ve saydığı hocamız Muvaffak 
Benderli vardı. Kürsünün çevresinde okulun bütün 
eğitim kadrosu bulunuyordu. Kürsünün önüne geldi-
ğimizde Muvaffak Bey ellerini kaldırarak, o muhte-
şem belâgatıyla şu mealde bir konuşma yaptı:

“Çocuklarım. O’na olan sevginizi gösterdiniz. Sizinle 



mutlaka övünüyordur. Ama göreviniz henüz bitmedi. 
Dinimize ve örfümüze göre onu bir an önce ebedî 
istirahatgâhına götürmemiz lâzım. Şimdi lütfen 3 da-
kikalık bir saygı duruşu yapalım ve eksik görevimizi 
tamamlayalım...”
Bugünkü argo tabirle, kalabalığın “gazı” alınmış, o 
günkü tabirle hızı kesilmişti..3 dakikanın sonunda 
Muvaffak Benderli ve diğer hocalarımızın peşine 
takılarak geldiğimiz yoldan geri döndük ve dışarda 
bekleyen cenaze arabasına cenazemizi tevdî ettik..
O günden sonra Büyük Demir kapı gözümde artık 
eskisi kadar büyük görünmüyordu..Ona karşı önce-
leri duymakta olduğum bir nevi düşmanlık duygula-
rım da yok olmuştu...
Bu gün ise O KAPI benim çocukluk ve ilk gençlik yıl-
larımın muhteşem bir âbidesi, mensubu olmakla her 
zaman gurur duyduğum ve duyacağım GALATASA-
RAY camiasının en değerli sembolüdür.
O kapıdan geçip de şimdi aramızda olmayanların 
ruhları şâd olsun..

Metin Gürman (1954)
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        GSL ile ilgili 
             değerlendirme ve 
                          yaklaşımlar

Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ (1955)
Y.Ö.K. Başkanı
(Tambour’daki yazısından)
Çocukluk ve gençlik yıllarının en hassas günlerinde 
evimizden daha yakın olduğumuz bu ocakta kurulan 
dostluk ve arkadaşlık bağları, yılların akışı içinde gi-
derek güçlü bir dayanışma sağlamaktadır. Nesiller 
boyu süregelen bu ortamın özünde, sorumluluk ve 
özgür düşünce ile zeka pırıltısının yansıması olan 
kara mizah da bulunuyor. Ortak değerleri paylaşa-
bilme geleneği, aradan akıp giden zaman dilimine 
rağmen aşınamıyor.

Akılcı öğretim ortamında Fransız-Türk öğretmenlerin 
yetiştirdiği binlerce gencin, ülke içinde ve ülke sınır-
ları dışında kendilerini kanıtlamaları bir rastlantı de-
ğil...
...Aradan geçen zaman dilimi ne olursa olsun, çocuk-
luk ve gençlik yıllarında, aile sıcaklığında, sadelikle 
yaşanan ocaktan ayrılmanın kıvancı ile burukluğu 
arasında gider gelir her Galatasaraylı. Yıllar sonra 
bir araya gelindiğinde, zaman kavramı uçup gidiverir.  
Bırakılan yerden devam eder sohbetler. Koridorlar, 
sınıflar, yemekhaneler, yatakhaneler kendi uğultuları 
ile varlıklarını korurlar. Damağımızda tadı yer etmiş 
yemekleri yutkunuruz mutfağın önünden geçerken. 

Ders bitimini hatırlatan zil sesi ile canlanan koridor-
lar, öğlen vakti son dersin bitimi ile bir solukta ula-
şılan yemekhanelerdeki atıştırmalar, belleklerde dün 
gibidir. Geçmişte paylaşılan gene bizimdir. Bizi biz 
yapan, bilgi hazinesinde zenginleştiğimiz sınıfların 
zemininde, hepimizin ayak izleri var.

Geçen yıllar ne olursa olsun; sevinci ile, heyecanı 
ile, burukluğu ile paylaştığımız günler bir anda bizleri 
buluşturuverir. Bu Kutsal Ocağın büyüsü, hep içimiz-
deki o çocukla, hayat mücadelesinde birlikte olma-
mızda saklı belki de.  

Galatasaraylıların bir araya gelmeleri, kimliklerini 
tekrar bulmalarıdır. Çünkü bizleri biz yapandan ko-
pabilmek mümkün değildir. 
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Ertuğrul Erol ERGİR (1950)
(Sevgili Galatasarayım ve İstanbul’um) 
adlı eserinden

         Hiç karşılaşmamış, hiç tanışma-
mış olsak bile bizler, Galatasaraylılar 
bir araya gelince hemen kaynaşır ve 
birbirimize sarılırız. Bir anda yaşan-
tımızdaki maddi ve manevi tüm fark-
lılık ve sorunları unuturuz. Müşterek 
taraflarımız bizleri birbirimize kenet-
ler. Bu duygunun tarif ve izahını ara-

maya kalksak da bir netice alamayız.
 
                                                            
Abdurrahman Şeref Bey (1873)
(GSL Müdürlerinden)

“Okul ikinci ailedir. Sosyal kardeşlik orada başlar.”
                              
     

GS cemiyet.org.tr  sitesinden alınmıştır           
                                                    
Prof. Dr. İlber ORTAYLI  (GSÜ)
    
(TV’nin 2.kanalında askeri okulların başarısını anlat-
tığı sohbetinde)

…”Onlar çok başarılıydılar. Çünkü arkalarında anane-
leri vardı.”

Doçent Dr. Gün KUT (1976)
Galatasaray 
Lisesi Müdürü 
(TAMBOUR)

Bu çatı altın-
da yaptığımız 
her toplantı, 
bizi birbirimi-
ze bağlayan, 
tanımlanma-
sı belki im-
kansız ama 

‘Galatasaraylılık’ deyince hepimizin çok iyi anladığı 
o güçlü bağın benzersiz bir ifadesi.  Pilavlarda, yıl 
dönümlerinde ve benzer her etkinlikte biraya gelmek 
bizler için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldiğinden 
olsa gerek, bu fırsatları değerlendirmemek insanda 

bir eksiklik yaratıyor. 
Anıları artık çok gerilerde kalmış olsa dahi daha dün 
buradaymışsınız hissini veren koridorlar, sınıflar, Bü-
yük Anfi, kısacası tüm Mektep ve onu nesiller boyu 
dolduran Galatasaraylılar böyle günlerde yeniden bir 
bütün olup hasret gideriyor.  Mezunları Galatasaray’a, 
Galatasaray, mezunlarına çok şey borçlu. Bizi biz ya-
pan değerler de bunu bilmemizden kaynaklanıyor...

Doğan HASOL (1956) 
Cumhuriyet Gazetesi 28.07.2005

Fransa Galatasaraylılar Derneği 
‘’Amicale de G.Saray’’ uzun çalışma-
lardan sonra hazırladığı ‘’Temel De-
ğerler Belgesi’’ adını taşıyan belgeyi 
Türkçe ve Fransızca olarak hem bil-
gisayar ortamında yayımladı hem de 
bir kitapçık haline getirdi. 
G.Saray’ın değerler sisteminden 
öteden beri söz edilir, ancak bunla-
rın derlenerek bir yayına dönüştürüldüğünü ilk kez 
görüyoruz. Hazırlanmış olan belgeye göre, anılan 
‘’Değerler Sistemi’’ nin birbirine seslenen, birbirini 
tamamlayan dokuz temel direği var. Bunlar: Etik, Da-
yanışma, Açık Fikirlilik, Laiklik, Özveri, Misyon Yük-
lenme, Mizah Duygusu, Büyüklere Saygı, Küçükleri 
Koruyup Kollama. 
Konuyu başlıklara göre izlersek... 
‘’Etik... Entelektüel dürüstlüğü içeriyor. Başarmaya 
çalışmak, meslek yaşamında ödünsüz olmak, kişisel 
çizgide dosdoğru kalabilmek; kısaca Galatasaray ru-

hunu kutsamak. 
Dayanışma... Dayanışmayı sürekli ayakta tutmak, 
gereksiz yargıdan ve değerlendirmeden kaçınmak, 
kendini ön plana çıkarmadan hazır olmayı bilmek, al-
çakgönüllü bir duruşla yararlı olmayı becerebilmek. 
Açık Fikirlilik... Dünyaya ve başkalarına yorulmaksı-
zın, merakla ilgi duymak, insan düşüncesine açılmak, 
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bölmek yerine ikna etmek, kendi özelliklerinden vaz-
geçmeden farklılıklara saygı göstermek. 
Laiklik... Farklılıklara ve inançlara saygı duymak, 
bağnazlıkla savaşmak, Galatasaray’ın ilk günlerin-
den gelen alevin sürüp gitmesini sağlamak. 
Özveri... Fedakârlık yapmak yerine kendini vermek, 
yücelme yolunda kendini silmek, başkalarına duydu-
ğumuz güveni vurgulamak, karşımızdakinin ruhunu 
kazanmak için yüreğimizi açmak. 
Misyon Yüklenme... Bir şeylere katlanmak yerine 
eyleme geçmek, zorla yaptırmak yerine esinlendirip 
yönlendirmek, bilinçli ve cesaretli olmak, küstahlaş-
madan gurur duymak, ileri görüşlü davranmak. 
Mizah Duygusu... Kendisiyle alay edebilme alışkan-
lığını geliştirmek, kendini fazla ciddiye almadan ciddi 
olmak, birlikte olmanın mutluluğunu ifade etmek, ge-
reksiz ciddiyetten kaçınmak, olayları dramatik kılma-

dan insanların yüceliğine ulaşabilmek. 
Büyüklere Saygı... Dinlemek ve öğrenmeye devam 
etmek, sürekli saygı duymak ama gerektiğinde karşı 
durmak, birikimleri sürdürüp sırası gelince başkaları-
na sunmak, bilgeliği cesaretlendirmek. 
Küçükleri Koruyup Kollama... Onları eşitlerimiz gibi 
görmek, kişiliklerine saygı duymak, girişimlerini 
desteklemek; onlara sevgi, bilinç, cesaret ve gurur 
sunmak; onların bizler gibi olmalarına olanak sağla-
mak.’’ 
İşte, belgede yer alan değerler sisteminin satırbaş-
larıyla aktardığım ilkeleri böyle... Her ilkenin ayrıca 
açıklamaları var. 
Bunlar Fransa Galatasaraylılar Derneği’nin ortaya 
koyduğu ilkeler. Galatasaray topluluğunun bu an-
lamda 2 vakfı, 9 yurtdışı, 9 yurtiçi derneği, ilköğretim 
okulundan üniversiteye eğitim kurumları ve dünyaca 
ünlü bir kulübü var...

Vedat DURUSEL (1945)

G.S. de hayat mücadelesi öğretilir. Düşünün bir kere, 
Anadolu’nun dört bir köşesinden gelmiş, saf ve temiz 
gençler için, Beyoğlu’nun göbeğinde irfan müesse-
selerinde feleğin çemberinden geçmiş İstanbul genç-
leriyle arkadaş olmak, şaka ve muziplikleriyle başa 
çıkabilmek, ilk zamanlarda kolay olmasa da boynuz 
kulağı geçmektedir.

Bener AKBAŞ (1958)
Röportajı yapanlar
Merve Mert-Sarper Kunter

...Zamanında doktor bir arkadaşımın söylediği bir söz 
hep aklımdadır.

“Galatasaraylıların gölgesi bile  başka 
olur”  derdi. 
Tambur  Aralık 2003

Mustafa ALTIOKLAR
(sinema yönetmeni- Tıp doktoru)
Röportajı yapanlar
Burçin Ergül-Sevil Altınöz
Tambur Aralık 2003

...Galatasaraylılığı kardeşim sayesinde 
tanıdım. Galatasaray Lisesinin insana 
birçok şey kazandırdığını düşünüyo-
rum. Açıkça söylemek gerekirse Gala-
tasaraylıları kıskanıyorum.
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Tuğrul ŞAVKAY (1972)
Gecikmiş bir pilav yazısı  (Milliyet-Dünya tadı) 

...Ben Galatasaray’da bize diğer okullardan daha faz-
la bir şeyler öğretildiğini iddia etmeyecek kadar insan 
tanıma imkanını buldum. Öyleyse, bizim okulumuza 
atfettiğimiz özellik nerede gizli? Bu sorunun elbette 
tek ve basit bir cevabı yok. Ama en önemli saydığım 
nokta. Galatasaray’ın bize düşünmeyi öğrettiğidir.
 
...Bu arada, Galatasaray’ın yeryüzündeki tek seçkin 
okul olduğunu da kimse söyleyemez.

...Okul boyunca oluşan dostluklara gelince, bunları 
basit birer rastlantı sayabilmek çok güç. Büyük bir 
çoğunluğu, kendi hesabıma, otuz yıldır aynı güzel 
duygularla sürüyor ve umarım sonsuza kadar böyle 
devem eder. Çünkü bu dostlukların temelinde payla-
şılan ortak anılar kadar, ortak değerler de bulunuyor.
Galatasaray özgür düşünceyi aşılaması, dostlukla-
rı pekiştirmesi ve toplumsal değer sistemlerinin ve 
yargıların çağ dışılığı sayesinde benzeri gibi görü-
nen birçok seçkin ve seçkinci eğitim kurumu içinde 

“biricik” olma özelliğini beş yüz yılı aşkın bir süredir 
devam ettiriyor. Keramet de, görüldüğü gibi aynı ka-
zanda pişmiş pilavı yemekten çok, aynı çağdaş dün-
ya görüşünü paylaşıyor olmakta.
                                      
          Sevgili Kardeşim, 

Ben 1972 mezunu 1638 Tuğrul Şavkay. AGS 
Cimbom’a ve okulumuzla ilgili daha birçok siteye 
üyeyim, ancak buraya gelen mektuplar okumakla ye-

tindiğimi de itiraf edeyim. Çün-
kü zaten hayatımın önemli bir 
kısmın profesyonel olarak yazı 
yazmakla geçirdiğimden yaz-
maktan usanmış bulunuyorum. 
Ancak...
Mektubunda değindiğin konu 
bizim topluluğumuz için so-
rulabilecek belki de çok ha-
yati birkaç temel sorudan biri. 
Onun için klavyenin başına 
oturup görüşlerimi belirtmeye 
çalışmaktayım.
Kardeşlerim: Bizim okulumu-

zun bence en önemli özelliği, hangi ırktan, dilden, 
dinden, toplumsal katmandan -ve benim okula gir-
memin bir yıl ardından da - hangi cinsiyetten olursa 
olsun, yetenekli çocuklara kendilerini yetiştirmek - ve 
böylece kendilerine, içinde yaşadıkları topluluğu ve 
topluma ve hatta insanlığa yararlı bireyler haline gel-
mek - imkanını tanımasıdır.
Bunu da tam bir eşitlik duygusu içinde gerçekleştiri-
riz. Aramızda elbette yetenek, zeka, beceri farkları 

olabilir. Bu da insani bir durum. Ancak, Galatasaray-
lılık bunları aşarak hepimizin eşit düzeyde ve kardeş 
olduğumuz fikrini de bize aşılar.
Yukarıda özetlemeye çalıştığım nedenlerden ötü-
rü, Galatasaray Lisesi, benim bildiğim başka hiçbir 
okulla karşılaştırılmaz. Çünkü biz bir okul olmanın 
ötesine geçip bir müessese haline gelmişiz. Bizim 
okulumuzun eğitimini başka okullarla karşılaştıran-
lara da şaşıyorum. Hatta zaman zaman, mesela 
başka Fransızca eğitim görmüş insanların yanında, 
alay yollu, “Ben Galatasaraylıyım, Fransızcam za-
yıftır” dediğimi bilirim. Öyle değildir ama, bu sözle-
rimle bunu önemsemediğimi ifade etmeye çalışırım. 
Çünkü Galatasaray’ın öğretim sistemi ve düzeyi tek 
başına bir kriter oluşturmaz. Bize iyi öğretim verilmiş-
tir, ancak daha önemlisi biz gerçek anlamda eğitilmiş 
insanlarız. Üstünlüğümüz de buradadır. 
Hiçbir Galatasaraylıya eğitimimizi anlatmam gerek-
mese de bunun bazı ahlaki ve manevi değerleri içer-
diğini kaydetmeden geçemeyeceğim. Okulumuza 
ve birbirimize karşı duyduğumuz sevgi ve bağlılık, 
bizi yetiştiren müesseseye ve insanlara karşı duy-
duğumuz ve hayatımız boyunca süren minnet hissi, 
okulumuza ve topluluğumuza karşı almadan verme 
duygusu ve daha burada sayamayacağım nice insa-
ni değer bize bu okulda öğretildi.
Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra iki üniversitede 
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okudum. Master ve doktora yaptım. Çok iyi kurumlar-
da çalıştım. Çok iyi yerlere geldim. Bunlardan hiçbiri 
beni Galatasaraylı olmaktan daha fazla onurlandır-
madı. Giderek sunu söyleyeyim: Galatasaray benim 
için hayatta en değerli nitelikleri borçlu olduğumu dü-
şündüğüm tek yer.
Şimdi... Bence esas olan bu meseleyi bunları çok iyi 
anlayacak ve hak edecek gelecek kuşaklara aktar-
maktır. Bunun için toplum içinde en iyi adayları bulup 
seçmek, işin ilk ve temel noktası. Onun için de mek-
tubunda sözünü ettiğin meseleyi çok önemsiyorum. 
Bunun üzerinde mutlaka çalışmamız ve mükemmel 
çözümü el birliği ile oluşturmamız veya bu çözümün 
oluşmasına katkıda bulunmamız gerekiyor.
 
Hepinizi sevgiyle anıyorum. 

Erdoğan KARAKOYUNLU (1953)
(TAMBOUR)

Arkadaşlar arasında samimi sevgi ve bağlılık, müş-
terek anılar, hocalarımızı ve yöneticilerimizi takdir-

le yad etmek, bitmez tükenmez 
müşterek anılar, fıkralar, Gala-
tasaraylı olma sevinci ve gururu, 
3-5 Galatasaraylının bir araya 
gelmesi bu nedenle ‘küçük bir 
şölen’dir. Ön ve arka bahçemiz 
Grand-Cour’umuz, koridorla-
rımız, yemekhanelerimiz, ya-
takhanelerimiz, kütüphanemiz, 
laboratuarlarımız, hamamımız, 

Tevfik Fikret Salonumuz, hatta 
kaldırımlarımız bile, her birimiz için bitmez tükenmez 
bir hazinedir. Lisemizin dışına da biraz taşarsak, Be-
yoğlu, Çiçek Pasajı v.s...gibi yerleri de bunlara ilave 
etmek gerekir. Bütün bunları bilmek, hissetmek, ya-
şamak ve hatırlamak bizlere bir huzur hissi ve mutlu-
luk verir. İşte bu mutluluğu tatmak için, her vesile ile 
Galatasaraylılar bir arada olmaya can atar.

Abdi İPEKÇİ (1948)

Mektebi Sultani’de nesiller her yıl değişir; fakat tipler 
daima aynıdır.
Koridorlardan ayrılınca, mermer merdivenlerde kü-
melenmiş gruplara rast geleceksiniz. Bu grubun ço-
cukları zil çalınca iyi bir yer kapmak endişesiyle min-
derlerini alıp merdivenlere koşarlar. Kimisinin elinde 
bir kitap, kimisinin elinde de bir satranç kutusu vardır. 
Bütün teneffüs boyunca ya başlarını iki ellerinin içe-
risine alıp kitaplarına dalarlar, ya da kareli mukav-
vanın başında arkadaşlarını mat etmeye uğraşırlar. 
Buradaki tipler daha ziyade fikir ve ilim kurbanlarıdır!  
Aralarına roman düşkünleri de karışır. Ekseriyetle 

kültürlü çocuklardır. 
Şimdi biraz da bahçeye çıkalım. Grand-Cour resmi 
bir maça sahne değilse, irili ufaklı topların peşinden 
delicesine koşan, bağrışıp çağrışan çocukların oyun 
meydanıdır. Bu çocuklar, derslerde bulamadıkla-
rı hazzı yuvarlak topun peşinde ararlar. Zil çalınca 
ayakkabıları patlamış, üst baş (hava yağmurlu ise)  
çamur, (kurak ise) ter içinde, attıkları ve yedikleri gol-
lerin münakaşasını yaparak sınıfa gelirler. Münaka-
şa etüdün yarısına kadar uzar.
Grand-Cour’dan ön bahçeye geçelim. Buradaki ço-
cuklar ya demirlerin üzerine oturup sohbet ederler 
ya ikişer üçer gruplar halinde dolaşırlar, yahut ta tel 
örgünün arkasından caddeyi seyrederler. Bu sonun-
cular Beyoğlu müptelalarıdır. Cumartesi ve pazar 
tatillerinde heveslerini alamazlar, teneffüslerde tel 
örgünün arkasındaki sıralara çıkıp kedi ciğere bakar 
gibi gelen gideni temaşaya dalarlar. 
Şimdi sizinle bir de derse girelim. İlk karşılaşacağınız 
tip “kılcı” tabir edilen çocuklar olacaktır. Bunlar hoca 
sınıfa girer girmez hemen kürsüye koşarlar, defteri 
imzalamak için kalem götürürler ve hocalarının ho-
şuna gideceğini tahmin ettikleri sualler sorarlar. Bir 
de “arka sıra dalgacıları” vardır. Bunlar, etrafı, tavan-
ları, pencereleri, bilhassa ve bilhassa karşıki binada 
penceresini silenleri, bir cebir probleminin hallini din-
lemeye tercih edenlerdir

Taner GÜNAY (1974)
 
“ Bu mektebin kapısı tek yön çalışı-
yor: sadece girişi var; çıkış, ayrılma 
falan kapsam dışı. Farklılaşan küçük 
detaylar hepimiz için. “ 

Bahadır DÜLGER (1933) 

Bu ne bitmez mektep. İnsan yürüyor, büyüyor, ihti-
yarlıyor ve bir türlü bu mektebi bitiremiyor. Son sı-
nıfta bu kadar talebesi bulunan, verdiği diplomalara 
rağmen talebelerini bir türlü mezun edemeyen bu-
nun gibi başka bir mektep var mı? Bilmiyorum.
Galatasaray’ın en güzel tarafı da bu zaten burası. Bu 
ebedi talebelikte, ebedi gençliğin de sırrı var. O han-
tal yapılı sarı bina, hepimizin gençliğini, hepimizin 
güzel senelerini bütün hususiyetleriyle olduğu gibi 
muhafaza etmenin sırrına varmış.
Bu acaba, orayı, maneviyatıyla sarmakta olan Gül 
Baba’nın duası berekatından mı?
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Prof. Dr. Ahmed Yüksel ÖZEMRE (1954)
(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Eski Başkanı)

GALATASARAY LİSESİNİN VERDİĞİ 
EĞİTİME ÖVGÜ

Mekteb-i Sultânî’den (Galatasaray Lisesinden) me-
zun olduğum 1954 yılından beri yaklaşık 48 sene 
geçti. Bu zaman zarfında bu lisenin ve hemen he-
men hepsi de rahmetlik olmuş olan hocalarımın bana 
neler kazandırmış olduğunu defalarca derûnumda 
tefekkür etmek ve arkadaşlarımla da tartışmak imkâ-

nım oldu.
Okuldaki 
davranışı ne 
kadar ciddi-
yetten uzak, 
ne kadar di-
siplin ve hat-
tâ edeb dışı 
olmuş olsa 
bile, bu oku-
lun havasını 
teneffüs et-
miş olan her-
kesin hayatta 
iyi bir aile re-
isi ve başarılı 
olmuş oldu-
ğunu söyle-
yebilirim. Bu, 
Galatasaray 
Lisesinden 

bir süre okuduktan sonra ister disiplinsizlik isterse 
başka sebeplerden ötürü eğitimini başka bir lisede 
tamamlamış olanlar için de geçerlidir. Bunun en iyi 
örneklerinden birisi okulu 8. sınıfta iken terk etmek 
zorunda kalmış olan kıymetli dilbilimcimiz, rahmetli 
Prof.Dr. Berke Vardar’dır.
Söz konusu 16 yıl içinde Galatasaray Lisesinin: İsma-
il Habib Sevük, Nihat Sâmi Banarlı, Hâlit Fahri Ozan-
soy, Ercümend Ekrem Talû, Refet Avni Aras, Orhan 
Şaik Gökyay, Nurettin Ergin, Esad Mahmud Karakurt, 
Muvaffak Benderli, Ömer Zeki Defne, Ahmet Kutsi 
Tecer gibi Türkçe Edebiyat hocalarına ve Râşid Erer, 
Hâlit Sarıkaya, Muhiddin Sandıkçıoğlu, Sâmih Nâfiz 
Tansu gibi Târih hocalarına bir göz atılacak olursa 
milliyetperverlikleri müsellem, Türk târihine ve mede-
niyetine âşık olan bu hocaların eğitimlerine tâbî olan 
öğrencinin ait olduğu cemiyetin mânevî değerlerini 
reddetmesi kolay değildir. Ve eğer istisnaî olarak 
reddetmişse bu, muhakkak ki, Galatasaray Lisesin-
de verilen eğitimin dışında kalan bir takım çok özel 
sebepler gerektirir.
Diğer taraftan, Fransız hocalarımıza gelince bunlar 

bir başka milletin, bir başka dinin, bir başka zihni-
yetin, ve bir başka medeniye-
tin fertleri olmalarına rağmen 
bizlere hiç bir zaman mensubu 
olduklarının sinsi ya da dayat-
macı bir propagandasını yap-
madılar. Olayları daima objektif 
bir tarzda temyiz ve münâkaşa-
mıza takdîm etmeyi tercih etti-
ler. Bilâkis, biz onlarda, kendini 
otokritiğe tâbî tutma adâletini 
ve fazîletini bulduk. Bu örnek 
tutum bizleri pek çok konuda 
önyargılı olmaktan da iz’an, 
fehâmet, idrâk ve temyiz yoksu-
nu olmaktan da koruyan adâletli 
bir temkine sevk etti.
Lise döneminde Fransız Edebiyatı hocalarımız biz-
lere Corneille’den, Racine’den, Victor Hugo’dan, Ed-
mond Rostand’dan, ve Molière’den yirmiye kadar 
trajedi ve komedinin tam metinlerini okutup ayrıntılı 
bir biçimde tahlil ve tetkik ettirdilerdi. Bu eserlerdeki 
kahramanların hâlet-i rûhiyelerini tahlil etmek, bizler 
için, hem hayat tecrübemizi, hem görgümüzü ve hem 
de kültürümüzü olağanüstü arttıran, bizlere bir metni 
kritik ederek okumak lezzetini aşılayan muhteşem 
bir deneyim olduydu. Galatasaray’daki eğitimin ka-
litesi işte burada da kendisini gösteriyordu. Fransız 
hocalar bizleri hem kendileriyle hem de birbirimizle 
aktif bir tartışma içine çekebilmeyi, böylelikle de ra-
hat konuşabilmemizi ve fikirlerimizi cesâretle savun-
mayı geliştirmemizi bu ustaca stratejileri sâyesinde 
sağlamaktaydılar.

Galatasaray Lisesinin şimdiki 
dönemi için bir şey söylemem 
mümkün değil. Fakat bizlerin 
zamanında Galatasaray Lise-
si öğrencilerinin, şu ya da bu 
meslekte değil, “hayatta ba-
şarılı olmak” amacına yönelik, 
geniş bir kültür yelpâzesine 
sâhip olacak şekilde yetişti-
rilmekte olduklarını söyleye-
bilirim. Hocalarımızın, bizim 
bir meslekte başarılı olma 
hırsımızı bilinçsizce kamçıla-

mak yerine, sağlıklı düşünüp isâbetli kararlar verme 
hasletlerimizi geliştirmeyi ön plâna alan bir eğitim 
stratejisi uygulamış olduklarını ancak şimdi idrâk 
edebiliyorum. Bunun içindir ki o zamanların Galata-
saray Lisesi mezunları hayatta hangi işe el atmışlar-
sa muhakkak başarılı olmuşlarıdır. Bunun, genellikle, 
bugünkü kuşaklar için de geçerli olduğuna şâhidim.
Galatasaray Lisesinde aldığımız eğitimin şahsi-
yetlerimizi nasıl şekillendirmiş olduğunu ancak me-
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zun olduktan çok sonra ve hayatın gerçekleri karşı-
sında kendi davranışımı otokritik bir incelemeye tâbî 
tutarak teşhis ve tesbit edebildim. Galatasaray Lise-
sinden almış olduğum eğitimin bana:
1. Kendimi acımasız bir şekilde tenkid etmeyi, 
2. Okuduklarımı ve duyduklarımı ancak sıkı bir ten-
kid süzgecinden geçirip elenmesi gerekli olanları ele-
dikten sonra özümlemeyi, ve dolayısıyla da önyargılı 
olmamayı, 
3.Hiç bir topluluğun, hiç bir ideolojinin kuru kuruya 
taklitçisi olmamayı, bilâkis bunları sıkı bir kritikten 
geçirerek gerçek yüzlerini ve izafî değerlerini teşhis 
ve tesbit etmeyi, 
4. Kendime güvenmeyi, 
5. Kitlelere sıkılmadan hitâb etmeyi, 
6. Konuşurken kelimelerin nüanslarını iyi seçmeyi, 
7. Gerek Türkçede gerekse Fransızcada geniş bir 
kelime hazînesine dayanarak konuşmayı, 
8. Herkese sabır ve müsâmaha ile yaklaşıp dinlemeyi, 
9. Konuştuğum kimselerin anlayış seviyelerine göre 
hitâb etmeyi, 
10. Mücâdele etmek gerekiyorsa hiç korkmadan hak 
bildiğimi sonuna kadar savunmayı,          
11. En büyük fazîletin gerçeğe ulaşmağa çalışmak 
olduğunu, 
12. Hatâlı olduğumu anladığımda da, bunu bir izzet-i 
nefis meselesi yapmadan, hatâlarımdan derhâl geri 
dönmeyi, 
13. Her zaman temkin ve teenni ile hareket etmeyi, 
ve bilhassa 
14. İnsanlara karşı âdil ve muhsin olmayı
telkin etmiş olduğunu ancak 40 yaşımdan sonra ber-

râk bir biçimde idrâk ettim.
Hayatım boyunca bu konularda ne kadar başarı-
lı olmuş olduğuma hükmetmem bugün bile zordur. 
Ama, en azından, kesinlikle söyleyebileceğim bir şey 
varsa o da bu eğitimin bu hususları gerçekleştirmek 
yönündeki irâdemi iyice bilemiş, sebât ve metâne-
timi arttırmış, pekçok konuda ve durumda da beni 
başarılı kılmış olduğudur. Bazı sınıf arkadaşlarımla 
konuyu müzâkere ettiğimde onlar da kendileri için 
aynı kanaate vardılardı.
Galatasaray Lisesnin en büyük hasleti, sanırım, bu 
okulda: 1) tek düze olmayan, 2) tek boyutlu olmayan, 
3) “aynı kalıptan çıkmış” (klonlanmış) hissi verme-
yen, 4) vicdânına asla ipotek koydurmayan, 5) ken-
disini kimsenin körü körüne yardakçısı ve şakşakçısı 
durumuna düşürmeyen (dolayısıyla doğal olarak re-
aksiyoner), 6) düşüncesinde hür, 7) farklı kültürleri 
anlamak ve değerlendirmek irâdesiyle donatılmış, 8) 
analiz ve sentez yeteneği olan, 9) yüksek bir adâlet 
idrâkine sâhip, 10) şahsiyet sâhibi gençlerin bolca 
yetişebilmesidir. İşte bazı çevrelerin Galatasaray 
Lisesi mezunlarının bir bölümünü, bir çeşit snopluk 
izâfe ederek, hased ve kıskançlıklarının odağı kılma-
larının başlıca sebebi herhâlde Lisenin bu özelliğine 
karşı duydukları reaksiyon olsa gerekir.
Galatasaray Lisesi, altında tek bir kalıp bulunan bir 
büyük pres değildir. Bu Liseden cemiyetin her ke-
siminde hizmet eden, değişik (hattâ çoğu kere de 
farklı) eğilim ve düşüncelere sâhip pekçok mümtaz 
şahsiyet yetişmiştir. Çok eskilere gitmeksizin, bu 
farklılığa şu zevâtı örnek gösterebiliriz:
Dünya görüşü açısından: Sakallı Celâl, Prof.Dr. 
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Mehmet Ali Aybar, Prof.Dr. Bülent Tanör, Dr. Mehmet 
Ali Kılıçbay da bu okulun mahsûlüdür; Kenan Rufâî, 
Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ziyad Ebüzziyâ, Meh-
met Şevket Eygi, Erol Özbilgen, Nezih Uzel, Prof.Dr. 
Niyâzi Öktem de bu okulun mahsûlüdür.
Müzik açısından: Barış Manço, Timur Selçuk, Can-
dan Erçetin de bu okulun mahsûlüdür; Refik Fersan, 
Muhlis Sabahattin Ezgi, Ekrem ve Cemâl Reşit Rey 
kardeşler, Ulvi Cemal Erkin, İlhan Usmanbaş, Yalçın 
Tura da bu okulun mahsûlüdür.
Edebiyat açısından: Nâzım Hikmet Ran, Bilge Kara-
su, Nedim Gürsel, Selim İleri de bu okulun mahsû-
lüdür; Tevfik Fikret, Ahmet Hâşim, Abdülhak Şinâsi 
Hisar, Refik Hâlit Karay, Hâlit Fahri Ozansoy, Ercü-
mend Ekrem Talû, Âsaf Hâlet Çelebi, Câhit Sıtkı Ta-
rancı, Haldun Taner, Yiğit Okur da bu okulun mah-
sûlüdür.
Devlet adamlığı açısından: Hasan Esat Işık (eski Dı-
şişleri Bakanı), Coşkun Kırca (eski Büyükelçi), Prof. 
Dr. Mümtaz Soysal (eski Dışişleri Bakanı) , Fikri Sağ-
lar da (eski Kültür Bakanı), bu okulun mahsûlüdür; 
Râşid Erer (Osmanlı İmparaturluğu eski İâşe ve Ma-
arif Nâzırı), Fatin Rüştü Zorlu (eski Dışişleri Bakanı), 
Suat Hayri Ürgüplü (eski Başbakan), Prof. Dr. Nihat 
Erim (eski Başbakan), Prof. Dr. Turhan Güneş (eski 
Dışişleri Bakanı), İlter Türkmen (eski Dışişleri Baka-
nı), Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu (eski Başbakan) ve 
Necmettin Cevherî de (eski Bakan) bu okulun mah-
sûlüdür.
Temâşâ sanatları açısından: İsmet Ay, Korhan Abay, 
Aydemir Akbaş, Ferhan Şensoy, Erol Günaydın da 
bu okulun mahsûlüdür; Burhanettin Tepsi, Reşit Ba-
ran, Necdet Mahfi Ayral, Ömer Lütfi Akad, Ergun 
Köknar, Genco Erkal, Şevket Altuğ da bu okulun 
mahsûlüdür.
Gazetecilik açısından: Vedat Nedim Tör, Vâlâ Nu-
reddin, Nâdir Nâdi Abalıoğlu, Çetin Altan, Orhan Ko-
loğlu, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Fâtih Altaylı da bu 
okulun mahsûlüdür; Refi Cevad Ulunay, Yunus Nâdi 
Abalıoğlu, Sedat Simâvî, Hakkı Târık Us, Necmed-
din Sadak, Engin Ardıç da bu okulun mahsûlüdür… 
Dileğim Galatasaray Lisesi ve onun gibi köklü eğitim 
kurumlarımızın, önyargıyla hareket etmeyen ve ken-
disini bu kurumların önünde ezik hissedecek yerde 
bunlarla iftihâr edebilmesini bilen devlet adamları-
mızca gerektiği şekilde kollanıp muhâfaza edilmesi-
dir.

Haldun TANER (1935)

Pilav Günü

Pilav, bir boşalma, çocukluğa dönüş bayramı, bir 
nevi manevi faşing’dir. Neden en sevilen anılar 
okul ve askerlik anılarıdır? Çünkü o demlerde siz 

gençtiniz, saftınız, sağlıklı idiniz, daha Hanya’yı 
Konya’yı bilmediğiniz için neşe taşardınız da ondan 
Başarılara varmıştınız ama şimdi onlar da soldu, 
sarardı. Acımasız zaman geldi silindir gibi, yeni me-
totlar, yeni teknikler getirdi, onları sararttı, soldurdu. 
İktisatçı iseniz, iktisat tümünden değişti. Matematik-
çi iseniz yeni matematik eskisinden farklı, fizik de-
seniz öyle. Ticaret, işletmecilik şimdi bilgisayarlarla 
programlaştırılmış. Eski tecrübelerinize dayanarak 
yenilere öğütler verecek olursanız sizi gülmeden din-
lemeyezler. Hakları da yok değil. Anlattıklarınızın bu-
gün için geçerliliği kalmamış. Üstelik bir de çeneniz 
düşmüş ki, hiç bir şeyi kısaca anlatamıyorsunuz.
İşte akran sohbetleri, sınıf arkadaşı toplantıları bu 
bakımdan bulunmaz nimettir. Akbabaya döndügünü-
ze mi hayıflanıyorsunuz? Karşınızdakinde saç bile 
kalmamıştır. Tansiyonum var diye gam yemeyin, ar-
kadaşınızda hem şeker, hem gut var. Çok mu konu-
şur oldunuz, karşınızdaki sizden geveze. Has isimle-
ri mi hatırlayamıyorsunuz, o unuttuğunuz ismi karşı-
nızdaki hatırlayacaktır. İkinci cümlede o takılınca siz 
hatırlayıp ödeşebilirsiniz. En sevimli tema, temaların 
teması: Geçmiş zaman. Ancak o zaman rahat olu-
yorsunuz, neşeleniyorsunuz. O zaman ki neşenizle, 
sıhhatinizle, serüvenlerinizle, şakalarınızla muzip-
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liklerinizle övünüyorsunuz. Gerçeği abartılarınızla. 
Tanığı azalmış ya, at martini Debreli Hasan misali 
kendinizi överek kocamışlığın burukluğunu yenme-
ye başlıyorsunuz. Lisemizin yılda bir yaptığı, “Pilav 
Günü”, ister yaşlı ister az yaşlı, bu sakallı bıyıklı ço-
cuklara yaman bir moral dopingi oluyor.
Milliyet Gazetesi 5.Haziran.1983 Devekuşuna 
Mektuplar’dan alıntılar.

Ömer ERSUN (1956)
GALATASARAYLI OLMAK

Taner editörlüğünü yaptığı yıl-
lık için kısa bir yazı istediği za-
man, önce duraksadım ama, 
ilk bakışta kolay göründüğü 
için uzatmadan kabul ettim. 
Meğer ne kadar zor bir işmiş. 
İki haftadır zihnimde ve gön-
lümde bir soruyla dolaşıyo-
rum: “Galatasaraylılık benim 

için ne ifade ediyor?”
Taner “grup bilinci ve dayanışması, kolektif dostluk 
üzerine yazabilirsin” diye fikir verdi. Taner yarım yüz-
yılı aşkın bir zamandır arkadaşım, dostum. Liseden 
sonra yollarımız ayrıldı. Ben Ankara’ya Mülkiye’ye 
gittim. Sonra mesleğim gereği ömrümün çoğu yurt-
dışında geçince, aramıza coğrafi uzaklık da girdi. 
Buna rağmen, sanki aralarında kan bağı olan çok 
yakın akrabaymışız gibi hiç kopmadık. 
Üstelik, ikimiz istisnai bir örnek de değiliz. Herke-
sin her işte yardımına koşan, Hazreti İsa’nın Türki-
ye temsilcisi Sıska Taner de var (okuldan ona borç 
takanlar 50’nci yılda ödemeli). Suskun ve somurtuk 
Aysun’u rakı masasında bugün de ancak Sıska gü-
lümsetebiliyor. Okuldan sonra “Bakkal” demeyi unut-
tuğumuz “Amca” Tuncay Bodrum’a yerleşti. 70’ini 
geçti ama çapkınlıktan vazgeçmedi. 
İlk günden kardeşim gibi 

gördüğüm Fofo Selçuk 
emekli olunca büyük-

çe bir tekne aldı ve 
Bodrum koylarında 
ruhsatsız kaptan-
lığa soyundu. Ör-
nekleri uzatma-
yacağım, yalnız 
yıllar boyunca 
mesafeler ya da 
zaman aralığının 
dostluğumuz üze-

rinde hiçbir etkisi 
olmadı. 

Birbirimize sadakati-
miz acaba kişisel nitelik-

lerimizden mi kaynaklanıyordu? Galatasaray’ın bir 
kurum olarak yarım yüzyıl eskimeyen dostluklarda 
payı var mı? İşte bu noktada, “Galatasaray’ın benim 
için neyi ifade ettiği” sorusuna takıldım. Basit ve pra-
tik bir yanıt aranırsa, ilk akla gelen “yatılılık” oluyor. 
Sekiz yıl bir arada yaşadık. Bu uzun süre içinde bir 
ailenin bireyleri gibi birbirimize bağlandığımız düşü-
nülebilir. Doğru da. Ancak, bu açıklama bana eksik 
ve yetersiz geliyor. 
Galiba Galatasaray kişiliklerimizin oluşmasında çok 
önemli ve belirleyici bir rol oynadı. Gerçek ayrıntı-
larda gizlidir derler. Galatasaray’dan kaynaklanan 
binlerce günlük deney ve olgu, galiba bize bir mis-
yon duygusu verdi. Taner bu yazıyı isteyene kadar 
üzerinde düşünmemiştim ama, şimdi Galatasaraylı 
olmak, belli kişilik özelliklerine sahip olmaktır diyo-
rum. 
Örneğin Tevfik Fikret’in manevi mirasından devral-
dığımız Türk elitinin aydınlanma meşalesini daha 
ileriye taşıma misyonumuz. Bu manevi bağ, hele 
günümüzün şartlarında, yalnız yarım asırlık dost 
grubumuzu değil, hepimizi, tüm mezunları  ne kadar 
yakınlaştırıyor. Hepimizin evinde asılı olan, sevgili 
Atatürk’ün Galatasaray’a imzaladığı resim, çocukluk 
ve ilk gençlik yıllarımızın bugün özlediğimiz temiz ve 
ışıltılı ümitlerinin nostaljik bir simgesi gibidir. 
Tüm eğitimimiz boyunca bize hoşgörülü ve sorgu-
layıcı olmamız öğretildi. Son sınıfta gelen Fransız-
ca hocamız Patrice Thompson’un “esprit critique”in 
önemini vurgulayan uzun açıklamalarını yaşamım 
boyunca aklımdan çıkarmadım. Thompson bize ede-
bî metinleri matematiksel bir yöntemle çözümleme-
yi öğretti. Dünyaya eleştirel bir gözle bakmayı, aklı 
duyguların önüne koymayı öğretti. 
Şarkın skolastik kalıpları ve bağnazlığı Galatasaray’da 
bilimsel kuşkuculuğun ve araştırmacı kafa yapısının 
duvarına çarpmaktaydı. Daha onuncu sınıfta rah-
metli Ege Ernart’la Sartre’ın yaklaşımları doğrultu-
sunda sonsuzluk fikrini uzun uzun tartıştığımızı ha-
tırlıyorum. 
Ayrıca biz Galatasaray’da Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ilham kaynağı olan Fransız İhtilâlinin ilkelerini bir 
başka duyarlıkla anladık ve öğrendik. Aydınlanma 
geleneğini sürdüren bir eğitimle, biz Türk olmanın 
gururunu, etnik veya dinsel düşmanlar yaratmadan 
doya doya yaşayabilmeyi öğrendik. 
Yabancı dil ağırlıklı bir öğretimde, sevgi ve hoşgörü-
ye dayalı yurtseverliğin en yüce değerlerin başında 
geldiğini öğrendik. Anglosakson dünyasında olduğu 
gibi bireyin pazardaki ekonomik başarısını temel 
amaç kabul eden ve onu yalnızlaştıran eğitim anla-
yışı yerine, dayanışma ve sosyal sorumluluğa dayalı, 
insanca bir dünya yaratma özlemine yönlendirildik. 
Bir grup olarak zamana ve mesafelere dayanıklı dost-
luklar oluşturmamızda bu karakter çizgilerinin önemli 
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bir payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Miki Taner’le 
ben Kocakafa Ömer, Somurtuk Aysun’la Sıska Taner, 
Bakkal Amca Bey veya Fofo Selçuk, hepimizin kar-
deşliğinde kişisel kusur ve bencilliklerimizi aşan bir 
alt yapı bulunduğuna inanıyorum. 
Galatasaray’ın Osmanlı döneminden gelen ayrıcalıklı 
bir eğitim ocağı gibi göründüğünü biliyorum. Bu algı-
lama yanlıştır. Çoğumuz orta halli, mütevazı ailelerin 
çocuklarıydık. Galatasaray Batı’daki bazı benzerleri 
gibi sadece zengin züppelerin okuduğu bir kurum 
hiçbir zaman olmadı. Biz hoşgörü ve özgürlük içinde 
yetişmiş, ülkeye ve dünyaya bilgiyle, sevgiyle bakan, 
barışçı ve yurtsever bir ailenin bireyleriyiz. Ne mutlu 
Galatasaraylıyım diyene!

Ebru ÇAPA

Hürriyet Pazar ilavesi
Abimdir, ne yapsa yeridir

Günümüzde ABD’ye kıllanmak zeitgeisf‘in olmazsa 
olmazı; buna rağmen, söz konusu liseli ruhu oldu 
mu...
Ben istediğim kadar söylenebilirim ama dışarıdan 
kimselere bizim okula, İzmir Amerikan’a laf ettirmem 
yani.
Hayatımın en güzel yıllan geçmiş orada. Sadece kız 
öğrencilerle, şahane bir şekilde eğlenerek, hayata 
karşı feminist, feminist bilenerek, gül gibi büyüdüğü-
müz yer.

Yine de bizim kolejli ruhumuz Galatasaray 
Lisesinin“oğlanları”nın aidiyet duygusu yanında sol-
da sıfır kalır. 
Ben böyle bir şey ne gördüm ne duydum.
Okan Bayülgen gibi sivri bir adam bile, söz konusu 
GS Lisesinin o meşhur ağabey-kardeş hiyerarşisi 
oldu mu, süt dökmüş kediye dönüyor.
Misal, Fatih Altaylı abisinin önünde ceketinin düğ-
melerini iliklemeden konuşmaksızın, “Abim ne derse 
haklıdır” tonundan çalabiliyor.

.....Geçtiğimiz hafta Zaga’nın Medya Arkası bölümün-
de, artık pesss dedim. “Çünkü niye? Çünkü Aydemir 
Akbaş, ağabeyimiz, haklı bir dava uğruna köpürü-
yor...
.....Nasıl bir terbiyeyse belletilen, bu tezgahtan geçen 
adamlara yemediğini yedirebilip, demeyeceğini de-
dirtiyor!

 Suad Hayri ÜRGÜPLÜ (1924)

Bu ibare Galatasaraylılar Derneğinin 1975 yılında 
yayınladığı “Galatasaraylılar Albümü” nden alınmış-
tır.

GALATASARAYIM!..

Hiçbir şeyle övünmüyorum, Galatasaraylı olmakla 
övündüğüm kadar.

Hıfzı TOPUZ (1942)
Elveda Afrika Hoşça Kal Paris
Arkadaşlıklar   

O yıllarda okullardaki arkadaşlıkların temellerinde ya-
tan neydi? Liseyi bitirene kadar bizim aramızda ideo-
lojik hiçbir görüş ayrılığı yoktu. Hepimiz Cumhuriyet’le 
yaşıttık, Cumhuriyet çocuklarıydık. Cumhuriyet’e 
inanıyorduk. Geçit törenlerinde, garlarda, Boğaz’da, 
Florya Plajı’nda, Büyükada’da, Meclis’in önünde, An-
kara Palas’ın kapısında, yollarda Atatürk’ü görmüş-
tük. O bizden biriydi. Alkışlıyorduk, selam veriyordu, 
gülümsüyordu. Hepimiz Kemalisttik, ama ırkçı değil-
dik. Azınlıklara da hiç üstten bakmıyorduk. Türk-Kürt, 
Sünni-Alevi, Yahudi, Rum, Ermeni ayrımı da yoktu.
Dinin baskısı olmadan yetiştik. Dinsel inançlar ara-
mızda hiç tartışma konusu olmuyordu. İçimizde na-
maz kılan yoktu, ama Ramazan’da sahura kalkan 
birkaç kişiyi de hiç yadırgamıyorduk.
Hiç kimse Osmanlı döneminin, Saltanatın ve Hilafe-
tin özlemini çekmiyordu. Bize akılcılık ve aydınlanma 
düşünceleri yön verdi. Akıl ve mantık dışı hiçbir şeye 
inanmadık. Ne şeytandan korktuk, ne cinlerden, ne 
de çarpılmaktan. “Hayatta en gerçek yol gösterici bi-
limdir” sloganı bize yol gösterdi. Sokaklarda sarıklı, 
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ve kendimiz dinliyoruz; durmadan kendimizi övüyo-
ruz. Bakalım gerçekten sonuç nasıl oldu, biraz da ta-
rafsız bir kalemden dinleyelim. Bernard Lewis bir ki-
tabında öyle diyor: “Modern Türkiye’nin yükselişinde 
Galatasaray Lisesinin etkisi çok büyük oldu. Batı’lı 
idare tarzını yürütecek yetenekli idaresi, diplomat 
ve diğerlerine ihtiyaç arttıkça Galatasaray mezunları 
Osmanlı İmparatorluğu’nun, ondan sonra da Türkiye 
Cumhuriyeti’nin siyaset ve idaresinde hakim rol oy-
nar duruma girdiler. Galatasaray  Sultanisi’nin oyun 
meydanları yoktu. Fakat modern Türkiye’nin zaferle-
rinin bir çoğu onun sınıflarında kazanıldı.”

fesli insanlara ve kara çarşaflı kadınlara rastlama-
dan okulu bitirdik.  
Dil devrimini biz okulda karşıladık. Kitaplarımız Türk-
çeleştirildi, yeni sözcükleri benimsedik, savunduk ve 
kullandık.
Biz 9’dayken Atatürk öldü. Bütün yabancı hocaları-
mızın o acıyı bizimle nasıl paylaştıklarını gördük.
Ekmeğin, şekerin ve kömürün karne ile dağıtıldığı 
yokluklar içinde bir ülkede savaşa girmeden savaşın 
bütün korkularını yaşadık. Galatasaray’ı savaş gün-
leri içinde bitirdik. Ama karamsarlık içinde değildik. 
Gençlik umutlarımızı hiç yitirmemiştik. Yeni dünyalar 
kurmaya hazırlanıyorduk.

İnan KIRAÇ (1956)

Mektebin oluşturup yarattığı önemli iki unsur var:
Sevgi ve saygı. Hoşgörü ve diğer faktörler muhakkak 
ki çok mühim. Ancak sevgi ve saygının getirdiği bir 
güvence var. Hayatımda daima, nedense “başıma 
bir şey gelirse, Galatasaraylıyım, bir Galatasaraylı 
bulurum.” demişimdir. Bu duygu, öyle zannediyorum 
ki, birbirimize olan sevgi ve saygıdandır. Bunu bu 
çatı altında aldık, aldığımız çok şeyin arasında…Bu 
bize güç getiriyor.

Ali SİRMEN (1960)

Galatasaray bu memle-
ketin, ilk defa olarak ken-
di yazgısını kendi elinde 
tutmak, kendi kadrolarını 
yetiştirmek amacıyla aç-
tığı bir kurumdur. Sonuç-
ta ne olmuştur? Genelde 
hep kendimiz söylüyor 

Elif Burcu AKTEN (1988)
ORTAK DÜNYA GÖRÜÞÜ VE YAÞAM BÝÇÝMÝ
Galatasaray’ýn bizim için, her zaman en az aile-
miz kadar yeri ve önemi olduðunu söylemek is-
terim. Hayatýmýzýn belki de en önemli 8 yýlýný, 10 
yaþýndan 18 yaþýna kadar burada geçirdik. Bizi bu 
yuva büyüttü. Gerçek arkadaþlýðý öðretti. Birçok 
insanýn hayatý boyunca sahip olamayacaðý güçlü 
dostluklarý kazandýrdý. Þimdi mezun olduk ve her 
birimiz baþka bir tarafa daðýldýk. Fakat aramýzdaki 
baðýn asla kopmayacaðýnýn, Galatasaray’ýn bize 
yüzlerce ortak aný yanýnda ortak kiþilik özellikleri 
kazandýrdýðýnýn þimdi daha çok farkýndayýz. Gala-
tasaray, bize saðladýðý eðitimin ötesinde, deðerli bir 
camianýn parçasý olabilme olanaðýný, hayatýmýz bo-
yunca güveneceðimiz ve güçbirliði içinde olacaðýmýz 
kardeþlik duygusunu kazandýrdý.
Galatasaraylýlýk benim için, bütün Galatasaraylýlara 
karþý kardeþlik duygularý içinde olmak, birlik ve 
beraberliðe, kendi çýkarlarýna ters bile olsa, her zaman 
inanmak, ortak bir dünya görüþüne, yaþam biçimine 
sahip olmak, gerektiðinde kardeþlerinin yardýmýna 
koþmak, ve okula sahip çýkmaktýr. Teþekkür ederim.

Hakan ONURHAN (1959)
“Ben Galatasaray Liseli’yim”
Mekteb-i Sultaniden Hoş Bir Seda
İşte her zaman övünerek, gurur duyarak söylediği-
miz söz.
Evet, Galatasaray Liseli olmak ne demektir?
Bu sorunun cevabı en yalın şekilde şöyle olabilir:

“Birbirlerini hiç tanımasalar dahi; gerektiğinde, aynı 
ailenin bir ferdi gibi birbirini, koruyan, yardımcı olan 
kocaman bir klan.”
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GALATASARAY TOPLULUĞU İŞBİRLİĞİ KURU-
LUNUN YAPTIĞI FORUMLARDA VARILAN SO-
NUÇLAR: Yıl 2002

1-Galatasaraylılıkta okulun Beyoğlu’nda olması-
nın önemi nedir?

Çevremizin, Galatasaraylıların üzerindeki etkileri ne-
lerdir? Mesela Lisemiz İstanbul’da başka yere gitse 
(Örneğin Bahçeşehir, Riva) ve daha modern bir kam-
püse yerleşse iyi olur mu? 
Katılımcılar, Galatasaray Lisesinin Beyoğlu’nda bu-
lunmasının ortak geçmiş açısından birinci derecede 
önemli olduğunu vurguladılar. Okul binasının her kö-
şesinde yaşanmış ortak geçmişin izlerinin bulundu-
ğu, bu izlerin kuşaklar arasında iletişimde çok önemli 
olduğu belirtildi. Tevfik Fikret Salonu, Karanlık Kori-
dor, Grand Cour, Ön Bahçe, Arka Bahçe, Yatakhane-
ler, Yemekhaneler, Havuzlar, Gül Baba’ya atfedilen 
Anıt gibi bir çok yerin ortak değerlerimizin başlangıç 
taşları olduğu belirtildi.
Bu grup böyle bir konunun tartışılamaz olduğunu 
vurguladı. Beyoğlu ortak geçmişimizin, birlikteliğimiz 
simgesidir. Galatasaray değerler sisteminin ve gele-
neklerinin “ Sıfır Noktası” bu semttir, bu binadır. Ay-
rıca Beyoğlu gerek İstanbul’un, gerekse Türkiye’nin 
kültürel ve sosyal olarak en öncü ve en önemli yerle-
rinden biridir. Evet, Şişli Terakki ve Darüşşafaka gibi 
okullar merkezden kent dışına çıkmışlardı. Hem de 
çok modern binaların getirdiği avantajlarla kavuş-
muşlardı. Ancak o okulların öğrencileri, şimdi kent ve 
toplumu onları okula getirip götüren servis minibüs-
lerinin camlarından tanıyorlar yalnızca. Galatasaray 
Lisesinin öğrencileri ise toplumsal gerçekleri yaşaya-
rak öğreniyorlar.
Güncel kültürün öğrenciler üzerinde olumlu izler bı-
raktığı, sinemaları, tiyatroları, lokantaları, toplumsal 
etkinlikleri ve karmaşık kültürel yapısı ile Beyoğlu’nun, 
çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı bir semt örneği 
sunarak öğrencinin ufkunu genişlettiği belirtildi.
Türkiye’nin en başarılı sanatçılarını yetiştirmede hep 

önemli bir yer almış olan Galatasaray Lisesinin bu-
lunduğu semtin yapısından etkilenerek bu değerleri 
yarattığı, öğrencilerin, okuldaki ileri eğitim ve öğretim 
kadar, çevrelerindeki gelişmeleri doğru algılamaları-
nın da göz önünde bulundurulması gereken bir ger-
çek olduğu vurgulandı.
Bir bilgi olarak da, Galatasaray Lisesinin kurulma-
sında en önemli etkenlerden biri olan Gül Baba’nın 
türbesinin, okulun hemen yanında bulunduğu hatır-
latıldı. Camia açısından manevi önemi olan bu ger-
çeğin semt-okul ilişkisinde ayrıcalıklı bir yeri olduğu 
vurgulandı.
Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan 
kampüs sisteminin yeni olanaklar sağlamasının ya-
nında şehir dışında bulunmaları nedeniyle toplumdan 
uzak, izole bir eğitim verdikleri, bu durumun Galata-
saray felsefesine aykırı olduğu söylendi. Öğrencile-
rin okula geliş gidişlerinde servis aracının camından 
şehri ve toplumu tanımalarındansa, şehrin “en şehir” 
olduğu yerde toplumsal yaşamla iç içe olmalarının 
daha sağlıklı olduğu
Ayrıca yurtdışında bulunan ve 500 yıllık tarihi olan 
hiçbir okulun başlangıç mekanlarını bırakmadıkları 
belirtildi.
Beyoğlu’nda bulunmanın lise eğitimine olumsuz bir 
etkisi olmadığı, tam aksine, gençlerin böylelikle top-
lumu yakından tanıma olanağı buldukları vurgulandı.
Ortak geçmişimizin en önemli yapısı olan 
Beyoğlu’ndaki tarihi Galatasaray Lisesinin yerinin 
hep aynı kalmasının Galatasaraylılık değerlerinin 
gelecek yüzyıllara da aynı kapsamda taşınılabilmesi 
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açısından ya-
şamsal önem-
de olduğu belir-
tildi. Başlangıç 
noktamızda, is-
mini verdiğimiz 
Galatasaray 
semtinde bu-
lunmanın, ortak 

belleğimizin sür-
mesinin “olmazsa olmaz” koşulu olduğu tüm katılım-
cılar tarafından düşünce birliği içinde onaylandı.

2-Eşitlik İlkesi

Galatasaray’da herkes, dışarıdaki toplumsal konu-
mu ne olursa olsun, birbiriyle eşittir.
Galatasaray demokratik bir ortamdır.

3-Kendini Okula Borçlu Hissetmek

Altının çizilmesi gereken bir husus da, şudur ki, ge-
leneğin bir parçası bizlerin kendimizi Galatasaray’a 
borçlu olduğumuzu hissetmemizdir. Bu duygu bütün 
Galatasaraylılarda vardır ve bu duygu sayesinde bu
rada toplanıp, “Galatasaray’a olan borcumuzu nasıl 
öderiz?” diye tartışıyoruz. 

4-Galatasaray Lisesinin Alt yapısı ve Spor Ola-
nakları 

Galatasaray Lisesi, spor salonları, basket sahala-
rı, futbol sahası, yatakhaneleri ile ciddi bir altyapıyı 
öğrencilerin hizmetine sunuyordu. Böyle olunca da 
yatılılık Galatasaray için asıl olandı ve esastı.

5-Yatılılığın önemi

Bu konuyu işleyen grup yatılılığın hoşgörü, dayanış-
ma, özeleştiri, eşitlik , demokratik tavır, kuralcılığı öğ-
renme gibi özellikleri geliştirdiğini belirtti. Bu pozitif 
değerler önemli olduğu için yatılılık da elbette önem-
liydi. Ama bunların dış dünyaya kapalı bir biçimde ve 
bazı açılardan yozlaşma tehlikesine düşerek kemik-
leşmesine de izin verilmemeliydi. Sonuçta, yatılılık 
tek önemli faktör değildi. Yalnızca unsurlardan biriydi. 
Yanıt aranması gereken husus bu özelliklerin olum-
lu yanlarının geleceğe nasıl aktarılacağı idi. Geçmiş 
yıllarda lisenin altyapısı evlerin sunduklarından daha 
fazlasını sunuyordu. Ama şimdi durum tersine dön-
müştü. Evlerde internet, müzik seti, televizyon ve 
benzerleri vardı. Ayrıca öğrenci okulun dışında çok 

renkli bir dünya buluyordu. Kız-erkek ilişkilerinin nite-
liği de artık çok farklıydı. Öte yandan kurallara uygun 
yatılılık zor işliyordu. Ve servisler öğrenciyi en fazla 
40 dakika içinde evine ulaştırıyordu artık. Kısacası, 
şimdiki haliyle lisedeki altyapının dış dünya olanak-
larıyla rekabeti hayli zor. Demek ki, altyapı kuvvet-
lendirilmeli ve lise, ailelerin içinde sunulamayacak 
şeyler sunabilmeli. 

Orkun BAÞARAN  
Ertem ESÝNER  
Volkan ÇAÐLAYAN

OKULUMUZUN ÇEVRESÝ BEYOÐLU

1780 yýlýna doðru Büyükelçilikler sokaðýnýn kuzeyin-
deki Grand Champs mezarlýðý (Ayaspaþa mezarlýðý) 
ile sýnýrlanan Beyoðlu’nun soldaki ucunda ‘Hopi-
tal des Français de la Peste à Péra’ Fransýzlarýn 
Beyoðlu’ndaki Vebalýlar Hastahanesi bulunuyordu. 
Hastahanenin yanýndaysa bütün bu semte adýný ve-
ren Taksim vardý.
Beyoðlu, Galata’dan gelen Hristiyanlar ve diðer 
yabancýlarýn, elçilik dolaylarýna ve o zamanlar 
‘Grand Rue de Péra’ denilen Ýstikal Caddesi boyun-
ca yerleþmesiyle Avrupa kenti görünümünde bir 
yerleþme olarak ortaya çýktý. Beyoðlu’na yerleþen 
insanlarýn çekirdeðini, Fransýz ve Venedik elçilik-
lerinin çevresine yerleþen Fransisken misyonerleri 
oluþturuyordu.
Beyoðlu’nun genel olarak 19. yüzyýlda geliþmesinin 
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nedeni, bu dönemlerde Osmanlý dýþ ticareti-
nin görülmemiþ boyutta büyümesi ve ulaþýmýn 
geliþmesiydi. Bu semt, Osmanlý Devletinin dünya ka-
pitalist sistemi ile bütünleþmesiyle birlikte uluslararasý 
bir ticaret merkezi olmuþtur.
1800’lerin baþlarýnda, Beyoðlu, bahçeli evleriyle bir 
banliyö görünümünü veriyordu. Yüzyýlýn sonlarýna 
doðru ise Galatasaray ile Taksim arasýnda kalan  
bölge geliþti.
20. yüzyýlda Beyoðlu’nda Galatasaray ile Taksim 
arasý önem kazandý. Bahçeli konaklarýn apartmanla-
ra dönüþmeleri buranýn geliþmesini saðlamýþtýr.
1950’lerin sonlarýna doðru, kýrsal göç ve hýzlý 
kentleþme sonucunda Ýstanbul’un aþýrý büyümesi, 
eðlence yerlerinin, ticaretin ve zengin ailelerin bu 
yeni geliþen çaðdaþ alt merkezlere daðýlýmý ve toplu-
mun kültürel deðiþimi Beyoðlu’na olan ilgiyi azalttý.
Beyoðlu, ilk önceleri bir diplomasi merkezi ola-
rak geliþmiþ, sonralarýysa ticaretin geliþip burada 
yoðunlaþmasýyla Ýstanbul’un ticaret merkezi duru-
muna dönüþmüþtür. Ticaretin yanýsýra eðlence ve 
kültür kuruluþlarýnýn da burada yer almasý, buranýn 
bütün Ýstanbul’un odak noktasý olmasýný saðlamýþtýr.
Bugün Beyoðlu, kozmopolit bir semttir. Ýstanbul’un 
büyük kurumlan, önemli eðlence yerleri ve birçok 
oteli Beyoðlu’ndadýr.

Beyoðlu’nda Ulaþým
1873’te Galata ile Beyoðlu arasýnda tünel yapýlmýþ ve 
Beyoðlu Caddesi boyunca atlý tramvay kurulmuþtur. 
Bu yüzden caddenin bir bölümü iki kez geniþletilmiþtir. 
1913’te ilk elektrikli tramvayýn Galatasaray-Tak-
sim arasýný, Tünel-Galatasaray arasýna göre daha 
merkezi duruma getirmiþ, Beyoðlu’nun en kolay 
ulaþýlabilir ve gözde yeri yapmýþtýr.
Bir tramvay þebekesi Kurtuluþ, Þiþli, Beþiktaþ ve 

Maçka’yý Taksim’e baðlamaktadýr. Tiyatrolar, sine-
malar, hastahaneler çoðunlukla burada kurulmuþtur.

Ýstiklal Caddesi
Eski adý Cadde-i Kebir olan bu cadde, Atatürk 
Bulvarý’nýn açýlmasýna baþlandýðý yýla kadar, 
Ýstanbul’un en geniþ ve en uzun caddesiydi. Eskiden 
de, þimdi de Ýstanbul’da günün hemen her saatinde 
en kalabalýk, en þenlikli, en faal eðlence merkezidir.
Ýstiklal Caddesi adýný, Ýstanbul’un iþgalden kurtulduðu, 
üzerinden muzaffer ordumuzun ilk kýt’alarýnýn geçtiði 
gün alan bu cadde, tünelin Beyoðlu baþýndaki 
meydancýktan Taksim meydanýna kadar uzanýr. Ön-
celeri, bugünkü halinden çok daha dar olan cadde, 
17. ve 18. asýrlarda parça parça geniþlemiþtir.
Taksim yönünde sol tarafta, Galatasaray ile Taksim 
arasýnda kalan kýsým, 5 Haziran 1870’teki büyük 
Beyoðlu yangýnýnda kül olduktan sonra o zamanýn 
gereksinmelerine göre geniþletilmiþti.
Okulumuzun da üzerinde olduðu bu caddede ayrýca, 
Ýstanbul’un ve okulumuzun lise öðrencilerinin, yemek 
yerken sokak çalgýcýlarýný veya yan restorandaki fasýl 
heyetini dinleme þansýna sahip olduklarý uðrak yer-
lerden Çiçek Pasajý ve 1481 den beri þimdiki yerin-
de, okulumuzun yanýnda bulunan tarihi Galatasaray   
Hamamý bulunur.
Bu güzel caddenin sonunda, adýný, eskiden Ga-
lata-Beyoðlu suyunun “taksim edildiði” merkez 
olmasýndan ötürü almýþ olduðu Taksim Meydaný 
bulunur. Meydan olmadan önce eski evlerin 
sýralandýðý bir bölge olan bu semt, meydan halini 
alýp geniþletildikten sonra bu görünümünü almýþtýr. 
Taksim Meydaný’na Ýstanbul’un gece veya gündüz 
hayatýnýn en iþlek eðlence mekanlarýný barýndýran 
Beyoðlu’nun bir nevi giriþ kapýsý da denebilir. Veya 
Ýstanbul’un ‘Boy aynasý’..
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En Ünlü Denizkızı
İzzettin ÇALIŞLAR

Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken;
Abdül padişahın anıtının berisinde;
Sultani’nin gül güzeli arka bahçesinde;
Havuz fıskiyesi fonunda;
Er saatlerin Haliç’ine karşı;
Kulağımdaki volkmenden yeni çıkan Pink Floyd’u
Dinliyorum.

Her yeni Pink Floyd bir olay: müzikotarihsel.
Maggie’ye “What have we done?” diye soruyor Waters.
Bu bahçede  ne yaptıklarım aklıma esiyor…

Bir kurbağanın gelişim aşamalarını izlemişliğim;
Ne olduğumu anlayamadan kendimi havuzda 
bulmuşluğum;
Karambolde Altan Erbulak’ı havuza itmişliğim;
Dayak yemişliğim;
Öpüşmüşlüğüm;
Sığ felsefelere dalmışlığım;
Arka kapıdan kaçmışlığım;
Yemek kuyruklarında didişmişliğim…

Bir arka bahçe.
Bir havuz.
Çıplak bir heykel.
Çıplak bir deniz kızı heykeli.
Bir erkek okulunun arka bahçesindeki yalnızlığının
hüznünde
mevsimleri izler.
Her bir mevsim, bir gün gibi geçer.
Yine bir yaz geçer;
Yine küçük lacivert ceketli erkekler gelir;
Yine yavaş yavaş büyürler;
Sakalları çıkar;
Yine mezun olurlar;
Yenileri gelmiştir bile hiç bitmezler.

On yıllar geçer.
Yirmi yıllar…
Ferruhzat Hoca bile emekli olur da,
Heykelliğinin yalnızlığındaki kız emekli olmaz.
Oysa onun da emeği vardır, genç erkeklerin rüyalarında.
Ne olabilir ki bir deniz kızının emeği hayatta,
Genç erkeklerin rüyalarında hayat bulmaktan başka?

En emekli olmaya hak kazanan;
Emekliliğe en uzak;
Hüzünle başı eğik durupdurur mevsimlere karşı.
Onu geceleri rüyalarında seven,
Gündüzleriyse portakal atıp nişancılık oynayan

“küçük erkekler”in ortasında.
Louisa May Alcot gibi.
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ANILAR

Bülent AĞRALI (1955)

Kasım 1990 Özer Berkay’a gönderdiği ve 
Dayanışma’nın 24. sayısında çıkan mektubu

Sevgili Özer,
Bir türlü fırsat bulup da sana yazma niyetimi gerçek-
leştiremedim oysa çeşitli konularda sana teşekkür 
borçluyum. 
1952/57 dönemi albümünü (daha doğrusu “albüm 
müsveddesini”; zira epeyce boşluklar var henüz. Ka-
bahat sende değil, savsaklayan bizlerde) gönderme-
deki çabukluğuna hayran kaldım; sağ olasın ve elle-
rin dert görmesin. Otuz küsur yıldır yüzlerini görmek 
şöyle dursun, adlarını sanlarını bile unuttuğum eski 
arkadaş ve dönem arkadaşlarımın hayatta ne ve 
neci olup nerede ve nasıl yaşadıklarını öğrenmek bir 
zevk oldu. Muntazaman gönderdiğin Dayanışma’lar 

sayesinde de GS aktüalitesini yakından izlemek 
mümkün oluyor. Denebilir ki falanca ile filancanın ne 
yeyip ne içtiğini ve nerede ve nasıl eğlendiğini, kim-
lerin kimlerle düşüp kalktığını bilsem ne olur, ve bil-
mesem ne olur? Orası da doğru; hele mesafeler göz 
önüne alınınca... Ve İstanbul’da, Ankara’da Paris’te, 
Zurich’te yenen pilavlara kimlerin kaşık salladığını 
öğrenmek benim kursağımı da dolduracak mı? Ne 
gezer! Ama, GS’lılık bir yana, kişioğlu doğuştan 
meraklı. Denebilir ki feşmekancanın sözünü ettiği 
sosyal hayvan her şeyden önce meraklı mütecessis 
bir yaratık. Yaradılışından a-sosyal olan benim gi-
biler, ve hatta düpedüz anti-sosyal olan nicelerimiz 
de eninde sonunda birer insanız. Dolayısıyla ben de 
Baba İhsan Gerzile’nin, Nazillili dost Ünal Temel’in, 
tatlı arkadaş Güven Sayın, köylüm Turgut Saylan, 
Antalyalı kardeş Sümer Bileydi’nin, iyi dostlar Turgut 
Uzcan, Özdemir Erginsav ve Salah Abut’un, ve daha 

Okulun birçok koridoru geçildikten sonra arka bahçeye çıkılır. Arka bahçe benim için ‘havuzlu bahçe’dir.
Havuzda deniz kızı heykeli. Yolum ne zaman Galatasaray Lisesine  düşse, havuzlu bahçemi bir kez daha 
görmek isterim. 
Selim İLERİ
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nicelerinin, ne alemde olduklarını yıllardır merak ede 
gelmişimdir. Bütün bunlar öğrenmem senin çabaları-
nın bir ürünü olacakmış demek; kısmete bak!
Adlar saymakla tükenmez tabii; zikretmediklerimizin 
bazıları ile kesikli/kesiksiz ve dolaylı/dolaysız teması 
sürdürmeyi başardım. Kimileriyle de, aynı dam altın-
da okumak ve aynı karavanadan yemek dışında hiç-
bir ortak yanınız yokmuş ki, 1955 yazından bu yana 
ne onlar beni aradı ne de ben onları. Bu da gayet 
normal. Herkes bir Özer Berkay olamaz ve, dolayı-
sıyla da, bir Sarı-Kırmızı kurdele ile kırık-çıkık onarı-
mını herkes beceremiyor.
İnanan insanlara karşı bazen şüphe ile karışık da olsa 

daima hayranlık beslemişimdir; inandıkları şey ne 
olursa olsun. Tabiatımda mevcut rezerv ve septisizm 
nedeniyle ben hiçbir şeyin koyusu olamıyorum. El-
malarla armutları ve devekuşu yumurtalarıyla kanar-
ya yumurtalarını aynı sepete koyamıyorum. Renkleri 
tutuyor diye fillerle fareleri bir tutamıyorum. Söz geli-
mi, okul GS’lılığıyla Kulüp GS’lılığı benim için oldum 
olası ayrı şeyler. Ben GS’a Ankaralı olarak geldim 
ve Ankara takımlarını 8 yaşımdan beri destekledim 
(ama desteğim hiçbirini başarıya ulaştırmadı, o da 
başka hikaye); bugün de aynen öyle. Önce Gençler-
birliği, sonra Ankaragücü, sonra GS. Lütfen kusuru-
ma bakma ve beni vatan hainliğiyle suçlama. Muslih 
Hoca Kulübe üye toplardı ya, elini vicdanına koy ve 
söyle: hangimize ZEVK için spor yapma olanağı sağ-
ladı? Muslih Hoca’dan vazgeçtim, tüm GSLisesi, öğ-
rencilerinin kaçına veya yüzde kaçına? Spor yapma 
olanağı sağladı? Spor yapıp da vücudunu geliştirme 
olanağı her zaman çok küçük bir azınlığın tekelinde 
kalmıştır; bunu inkara kimin yüreği elverir?
Okul GS’lılığıma gelince. Korkarım ki bu konuda 
da dalga uzunluklarımız epeyce değişik. GS sekiz 
yıl daima içinde okuduğum, yetiştiğim, öğrendiğim, 
çevresinde dostluk ve arkadaşlık bağları kurduğum 
bir ortam, bir müessese, hatta bir yıla yakın süre de 
öğretmen yardımcılığım var. Orada değil de söz ge-
lişi Ankara Cebeci Lisesinde veya Elazığ Lisesinde 
okumuş olsa idim (aile durumum nedeniyle bu şıklar 

gayet olası idi; GS’a kabul edilmemiş olsa idim), aca-
ba sınıf ve okul arkadaşlarımı ve hocalarımı daha 
mı az sevip sayacaktım? Pek sanmıyorum ama, 
gene de mümkün. Belki hikmet yatılılıktandır; belki 
İstanbul’da... belki de binanın konumunda. Belki de 

“birbirini tutan üç tür insan var: serseriler, masonlar 
ve GS’lılar” tekerlemesinde bir gerçek yatıyor; bile-
meyeceğim. Camiadan çok uzun süre uzak ve ko-
puk kalmış olmanın belki bu şüpheci yaklaşımımda 
rolü var. Olası ki, söz gelimi İstanbul veya Ankara’da, 
veya Paris’te, haftada veya ayda veya üç ayda bir, 
bir çatı altında toplanan eski GS‘lılar, bu toplantılar 
sayesinde, birbirlerine karşı okul dönemindekinden 
çok daha dostça/arkadaşça bir tutum içine giriyorlar. 
Ve temenni ederim ki öyle olsun. Yoksa “GS ‘lılık şu-
dur, hayır GS’lılık budur, GS’lılık ruhu şöyledir, yok 
böyledir...” tartışması boş laftan ibarettir. Her ferdin 
GS’lılık anlayışı az buçuk değişik olacaktır, tabii; ay-
nen kişilerin ‘medeniyet’ anlayışları gibi. Kimisi için 
medeniyet’in cumartesi geceleri bir kulübe gidip 
dans etmekten ibaret oluşu gibi... Arada bir, bir Özer 
Berkay çıkıp da örgütleme, derleyip toparlama çaba-
sına girişmezse GS’lılar da, tıpkı öteki camialar gibi, 
dağılıp gitmeğe mahkumdur vesselam. Eski ve yeni 
mezunlar arasında ‘PPDC’ yi (le plus petit dénomi-
nateur commun) bulabilirsen ona sıkı sıkıya sarıl ve 
lütfen daha fazlasını arama.
Özer’ciğim,
Sen kendini çok üzüyorsun; bazı konularda yok yere 
kahrediyorsun. Bir GS’lı ‘insanüstü bir insan’ değil 
basbayağı, diğerleri gibi bir insan. Bazılarının bazı 
fazlalıkları olabilirse de, bazılarının da bazı eksiklik-
leri vardır. Gerçi pek çoğumuz “Biz şöyleyiz, biz böy-
leyiz, biz pek yamanız, biz harikayız, var mı bizim 
gibi zart-zurt, var mı bize yan bakan” deyip dururuz, 
ama bu tutum kendimize güven verse de, temeldeki 
noksan ve kusurlarımızı örtmeye ve saklamaya yet-
miyor. Hatta bana öyle geliyor ki, bazı tipik erdem-
lerimiz varsa bile ‘TEVAZU’ kesin olarak bunlardan 
biri değil.
Diğer yandan, değişen dünya şartları muvacehe-
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sinde neslimize mensup GS’lıların çoğunu gayet tu-
tucu buluyorum; bu kanım ‘Dayanışma’da ve ‘GSL 
Gazete’de okuduklarıma dayanıyor, yani yanlış ola-
bilir (ve umarım ki öyle olsun). ‘Ah neydi o günler 
bizim zamanımızda...her şey kötüye gitmekte... GS 
kaybolmakta... öğrenci kalitesi... öğretmen kalitesi 
V.s... V.s..“. Bazı akılcı girişimler bu nedenlerle sa-
bote edildi ve edilmekte. Neymiş? GS’nin herhangi 
bir Anadolu Lisesi olması istenmiyormuş. Neymiş? 
Fransızca eğitim GS’lıları kolektif ruhlu ve yurtsever 
yapıyormuş, oysa İngilizce eğitim yapan Kolej birey-
ci kişiler yetiştiriyormuş ve bu kişilerden yurda hayır 
yokmuş. Konunun biraz derinine inen herkes elbet-
te görecektir ki GS’ı yurda hayırlı eden şey okulun 
devlet denetiminde oluşudur, başka şey değil. Oysa 
Kolej, ve diğer yabancı okullar, brain-drain boru hat-
tının Türkiye’deki uçlarıdır. Nedendir bilinmez belli 
bir zümre (eski GS’lılar zümresi) GS’ın sonsuza dek 
1860’ların Collège de France’ı olarak sürmesini is-
tiyor: Türkiye’nin Batıya (Fransa’ya) açılan camsız 
arka penceresi! Bu gibiler GS’ın Fransız kültürünün 
Türkiye’deki temsilcisi olarak kalmasını isterler ve 
GS’lılığı Fransa ve Fransız Kültürü ile bir bütünleş-
me şeklinde sunmakta direnirler. Bu yaklaşımda ben 
yokum. Her ne kadar GS’da yetişip lisans, ihtisas ve 
doktoramı Fransa’da yapmış isem de, tümü ile Fran-
sız eğitim sisteminin Fransız dili ile birlikte Türkiye 
yönünden sebeb-i hikmetini yitirdiği ve işlevini bitir-
diği görüşündeyim. GS’ın Fransa’ya bir borcu yoktur; 
Fransa ise GS’a asla ödeyemeyeceği bir borç altın-
dadır. Ana öğretim dilinin (fizik/kimya/biyoloji/mate-
matik) Fransızca’dan İngilizce’ye çevrilmesi GS’ın 
işe yararlığı yönünden kaçınılmaz bir zorunluluk ola-
rak ortadadır.
Mesele kısaca şu; GS neye ve kime hizmet için ku-
rulmuştur? Fransa’ya mı yoksa Türkiye’ye mi? Volta-
ire ve Rousseau, ve dilerseniz Colette ve Sartre, ki-
taplarını Fransızca yazmış olabilirler; ama bugünün 
teknik dili ve canlı dili İngilizce; bundan şüphesi olan 
var mı? Fransa’da basılıp yayınlanan teknik makale-
lerin %70 - %80 ‘i (branşına göre) bile artık İngilizce. 
Bu durumda Fransa’yı ve Fransızca’yı baş üstünde 
taşıyıp yüceltmek bugünün zavallı genç GS’lılarına 
mı kaldı? Ve buna devletin parasıyla yapmayı nasıl 
normal bulabiliriz? Eğer GS bir St. Joseph, veya St. 
Benoit, veya St. Michel, veya Ste. “Pulcherie, veya 
Notre-Dame-de-Sion olsaydı diyeceğim olmazdı; 
ama bildiğim kadarıyla hala bir devlet lisesidir, de-
ğil mi? Nasıl Atatürkçülük 1928 modeli bir Panama 
şapka giymekten ibaret değil ise, GS’lılık da Fran-
sa ve Fransız kültürü hayranlığı ve esirliği olmasa 
gerek. DEGİŞEN ŞARTLARA AYAK UYDURARAK 
TÜRKİYE’YE MÜMKÜN OLAN EN İYİ TARZDA 
HİZMET: GS ‘in parolası bu olmalı. Yarın en geçer-
li teknik dil Çince veya Japonca olursa, GS kendini 

yeniden ayarlamalı. Avustralya okullarında Fransız-
ca ve Almanca öğretimi yerlerini gitgide Japonca’ya 
ve ‘Bahasa Indonesia’ya bırakmaktalar. Nedeni belli 
değil mi?
Dayanışma’yı zevkle okuyorum; baştan sona 15 da-
kikada bitmesi önemli değil: ikinci ve üçüncü kez oku-
mama kim engel olabilir. Beğenmediğim tek nokta... 
Kurduğun kabinede bana bir sandalyesiz bakanlık 
olsun vermemiş olman! Fena bozuldum; versen ne-
yin eksilirdi? Alacağın olsun. İleride kuracağım kabi-
neye ben de seni almayacağım işte! En büyük zevk 
de gönderilen mektupları ve anıları okumak, albümle 
karşılaştırarak mektup sahiplerinin bazılarını çıkara-
biliyorum, ama pek azını. Şahsen üst sınıflarla pek 
alışverişim olmadı; daimi yatılı olarak da ilişkilerim 
daha çok B ve C şubeleri ileydi. Kısacası kendi me-
zuniyet dönemimin bile en az dörtte birinin ne adları-
nı hatırlayabiliyorum ne de soyadlarını. İstanbullular-
la tanışıklığım pek sınırlı kaldı; gençleri ise, tabiatıyla, 
hiç mi hiç tanımıyorum. Avustralya’da, bildiğim kada-
rıyla, topu topu iki GS’lıyız: Kulüp kurmaya yetersiz. 
Her birimiz kendi alemimizde. İş hayatı ve aile hayatı 
kaçamaklara olanak tanımıyor. Hafız Metin ile tanı-
şıklığımız topu topu iki telefon konuşmasından ibaret 
kaldı; birimizden birimiz 80 km‘yi aşıp da diğerimizi 
göz-göze göremedik. Oysa Melbourne’da yaşayan 
bir askerlik arkadaşımla (aramız 1000 Km) iki kere 
bir araya gelip birlikte birkaç gün geçirdik ve arada 
bir yekdiğerimizi telefonla da arıyoruz veya yazıyo-
ruz; bütün ortak geçmişimiz Tuzla Piyade Okulu’nda 
6 aydan ibaret... ve aynı bölükte bile değildik. Kıs-
sadan hisse diyecek olursan; fiilen arkadaşlık etmiş 
olmak başka oluyor.
GS’lılığın ne olduğu ve ne olmadığı konusunda gö-
rüşler muhtelif ve tek orijinal görüş tabii benim değil. 
Dayanışma’da bir kardeşimiz, ayrıntılı bir öğrenci sı-
nıflaması yaptıktan sonra, tefrika halinde fırlamalığa 
ve fırlamalara methiye düzmeğe girişti. Diğer kar-
deşlerimizin anıları da, dolaylı veya dolaysız olarak, 
gene fırlamaları yüceltmekte; anlayamadım ne iştir.
Tipik GS’lılığı bu tip öğrencilere mal etmek aslında 
pek övünülecek bir şey olmasa gerek. Bir yanda be-
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yinsizliklerini hafızlıkla telafi eden İNEK’ler (emin ol 
kendime alınmadım), diğer yanda ise üstün zekala-
rını üçkağıtçılıkla zayi eden, çalışıp öğrenmeden sırf 
kopya ile not alan ve beleşten sınıf atlayan, ama boş 
vakitlerinde gerçek hayatın tadına bakan  FIRLAMA-
LAR . Oyunu hangisine verirsin? Her halde ikinci gru-
ba oy verecekler çoğunluktadır; çünkü bu ‘GERÇEK 
HAYAT’. Ama GS’lılık bu mu? Yahut bu mu olmalı? 
GS’lıları- iddia edildiği gibi SEÇKİN BİR ZÜMRE ya-
pan özellik bu mu? 
Sınıflamayı bir de ben yaparsam, derim ki başlıca 3 
cins fırlama var: 1) Zararsız tatlı fırlamalar (belli bir 
çizgiyi aşmayacak kadar beyinleri vardır); 2) Zararı 
yalnız kendilerine dokunanlar, ve 3) BAŞ BELALARI. 
Bütün diğer okullar gibi tabii GS da payına düşen baş 
belalarını yetiştirmiş ve hatta mezun etmiştir. Camia 
için bunda utanılacak bir şey yok... Ama övünülecek 
bir şey de yok.
Şimdi de belirli bir iki noktaya dokunmak istiyorum:
‘Kaybettiklerimiz’ listelerinde 760 Çetin Yaka’nın adı-
nı göremedim. 25 yıl aradan sonra 1982’de yeniden 
temas kurmuştuk, ama arkası gelmedi. 1984’te öldü-
ğünü oğlundan telefonda öğrendim. Tabii kahroldum. 
Can kardeşim ve kan kardeşim Çetin’i bütün diğer 
arkadaşları unuttular mı? 
Bu mektubu sırf seninle bir hasb-i hal olsun diye yaz-
dım, yoksa yayınlansın diye değil; yılan hikayesi gibi 
uzattıkça uzatmam da bundandır diye düşündüm; 
yanılıyor muyum? Her ne kadar dışında kalmış ol-
sam da, ve GS’lılık konusunda görüşlerim diğerleri-
ninkine ne denli ters düşse de yine de camianın bir 
ferdiyim. Ne var ki okul ve sınıf arkadaşlarımı sevip 
aramak için, özlemek için, geçmişi anmak için, ne 
renk aşkına, ne Gül Baba‘ya, ne de Gücer / İsfen-
diyaroğlu çekişmesinde yan tutmama gerek yok. 
Özer’ciğim, sen ‘full-time’ ve ‘Komple’ GS’lısın, ben 
ise ‘part-time’ ve ‘Kısmi’. Sen “en güzel günlerimiz 
geride kaldı…“ görüşündesin; ben ise, yaşım kaç 
olursa olsun, “en güzel günlerimiz ileride” diye dü-
şünen bir insanım. Senin için GS hep güzel ve tat-
lı anılardan ibaret olabilir; benim için öyle değil. Bir 
bakıma sen de, ben de değişik romantik akımların 

temsilcisi sayılabiliriz. Bir ‘teknik eleman’ olduğum 
halde, ve itiraf etmenin güçlüğüne rağmen, mucize-
lere inanan biriyim, ve inanmakta pek de haksız de-
ğilim sanıyorum: bak, işte en umulmadık bir anda, bir 
Özer Berkay çıkıp beni ‘DEFTERİNİ DÜRDÜĞÜMÜ 
SANDlĞIM BİR GEÇMİŞ’le tekrar ilgilendirip ilişki 
kurduruyor. Bu başlı başına bir mucize değil mi?
Kendine iyi bak... Ve trafiğe dikkat. Sen camiaya 
lüzumlusun; ben ise oldum olası bir Tuzsuz Bekir 
olmaktan ileriye gidemedim. 55 yaşımda mı değişe-
ceğim?

Sevgiler ve çabalarında başarı dileklerimle,

Can KIRAÇ (1946)

ANILAR OLAYLAR
Taksim’den Galatasaray’a  

1938 yılında babamla el ele, Taksim meydanındaki 
ünlü heykelin önünde, Türkiye Cumhuriyetinin kuru-
luş öyküsünü  ondan dinlemiş olmanın heyecanını 
hala içimde hissederim.
O günlerde, Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda, rıhtıma 
sürünerek geçen vapurdaki genç subayların hançe-
relerinden çıkıp gökyüzüne akseden Harbiye Marşını 
gözleri buğulanarak dinliyor ve ulusuna veda edece-
ği 10 Kasım sabahını bekliyordu! Ben, Taksim hey-
kelinin önünde, Cumhuriyetin kahramanlarını hay-
ranlık dolu duygularla kucakladığım o gün 11. yaşımı 
henüz tamamlamıştım! Bugün, 76 yaşına merdiven 
dayamış bir Türk vatandaşı olarak, Taksim’den her 
geçişimde aynı heyecanı yaşıyor, Cumhuriyetimizin 
kurucularını, duyduğum hayranlığa şükran hislerimi 
de katarak selamlıyorum.
Yeni bir asra adım attığımız bu dönemde, bir gün yo-
lunuzu Taksim Meydanı’ndan geçirmenizi, Atatürk’ü 
ve O’nun ülkü arkadaşlarını minnetle anmanızı dili-
yorum. O zaman, ulusumuzun ve Cumhuriyetimizin 
daha mutlu günlere doğru ilerlemeye devam edece-
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ğine olan inancınızı tazeleyecek ve “Ne Mutlu Tür-
küm diyene” coşkusuyla gönlünüzün yüceldiğini his-
sedeceksiniz.
Bu duygularla Taksim’den Galatasaray’a doğru yü-
rürken, her adımımda aşina yüzler aramaya koyulu-
rum. Nedense, geride kalmış olan yarım asrı unut-
muş, beyaz eldivenli, arpej parfümlü ve başları birer 
sanat eseri olan zarif şapkalarla bütünleşen şık ha-
nımefendilerle karşılaşmayı umarım!
Kolalı gömlekli, boyunlarında ipek fularlı, fötr şapka-
larının yanlarından taşan biryantinli saçlı, uzun favo-
rili, rugan pabuçlu beyefendilerle kucaklaşacağımı 
sanırım! İnsan hayal etmeye görsün. Şairin söylediği 
gibi, “Hülya ile yola çıkan menzile elleri boş girer”miş! 
Ben de anılarımla beraber, adım adım Beyoğlu’nda 
ilerlerken, kendimi, bana benliğimi kazandıran Ga-
latasaray Lisesinin önünde bulurum, Artık, başka 
bir boyutta yaşarım, gözlerimin önünde eski günler 
canlanır. Liseli gençler olarak, 2. Dünya Savaşı yılla-
rını çok önemli olaylarla iç içe yaşadık. 
Önce Atatürk’ü kaybetmenin acısını 
içimize sindirdik. Sonra, sınırlarımıza 
dayanan korkunç bir savaşın sıkıntı-
larını paylaştık. Ekmeğimizi karneyle 
aldık. Karartma geceleri okul koridor-
larında omuz omuza uyuduk. Ayak-
kabılarımızın ömrünü uzatmak için 
tabanlarımıza kabara çaktırdık. Bez 
yumaklarını iplerle sararak futbol top-
ları ürettik, Missouri zırhlısının bahri-
yelilerine Beyoğlu’nun ve İstanbul’un 
gizemli yerlerini gösterdik.
Tepebaşı tiyatrolarında sahneye çıkan 
Cahide Sonku’ya aşık olduk.
Beyoğlulu sinemalarının yıldızları; 
Rita Hayworth, Alice Fay, Doris Day, 
Gene Thirney, Hady Lamar ve daha 
birçoklarını rüyalarımızın sevgilileri 
yaptık.
Çiçek Pasajı’nda votkalı bira içerek sarhoş olmayı 
öğrendik. Yemek kültürümüzü “Galatasaray Pila-
vı” ile ölümsüzleştirdik.  Milli Korunma Kanununa 
uymayan Budak ve İnci Pastanelerinde el konan 

“piramit”leri yiyerek “dessert” kültürümüzü oluşturduk. 
Pazar sabahları Levent büfesinde sucuklu yumur-
taya francala dilimlerini banarak nefsimizi körelttik 
Bu sayede, Tokatlıyan ve Degüstasyon’un önün-
den başımız dik geçtik! Efsane müdürümüz Beh-
çet Gücer’den otoriteyi, Sait Hoca’dan, İzzet Hamit 
Ün’den, Ferruhzat Turaç’tan, Saffet Rona’dan ahlaklı 
olmayı öğrendik. Muslih Hoca’dan sportmenliği, Ni-
hat Sami Banarlı’dan, Muvaffak Benderli’den, Ercü-
ment Ekrem Talu’dan Türkçemizin inceliklerini ve gü-
zelliklerini belledik. Esat Mahmut Karakurt sayesinde 
ters cümle yapmanın dayanılmaz cazibesine kapıl-

dık, Recai Hoca’dan “cingöz”lüğün faziletini kavradık. 
Veysi Midil ve Mösyö Garti’nin matematik derslerinde 
kopya çekme tekniklerimizi geliştirdik. Askerlik hoca-
mız Terlik Ahmet’ten “ihtilal” kurallarını ezberledik. 
Bergeaud, De Laur, Rehm, Larroumets, Goudman, 
Dubois gibi Fransız hocalarımızın katkıları ile dünya-
ya bakış açımızı genişlettik, Muhittin Sadak sayesin-
de müzik dünyasının pırıltılarını yakaladık.
 Bu duygular içinde, içimde kalmış bir ukdeyi sizinle 
paylaşmak istiyorum. Bizler, kız akranlarımızla arka-
daşlık yapmak konusunda çok zorluklar yaşamış bir 
neslin geriye kalmış dinozorlarıyız!
Gençlik yıllarımızın en parlak günlerini, lise çayları-
nın yapıldığı lokallerde dans kuyruklarında geçirdik. 
Son şanslarımızı, olgunluk imtihanlarına Galatasa-
ray Lisesinde katılan Dame De Sion’lu rahibe kılıklı 
güzellere takılarak kullandık! Sonra, yıllar geçti ve 
Galatasaray Lisesine kız öğrenciler alınmaya baş-
landı. Başlangıçta, bu olayı “Silah çıktı erkeklik öldü!” 

anlayışı ile yorumladım. Bugün, bu ilkel görüşümü 
değiştirmiş bulunuyorum. Ancak, içimdeki kıskançlık 
hislerini yenmekte hala zorlanıyorum. Hele, sevgili 
adaşım Candan Erçetin’in Beyoğlu’nda salına salına 
yürürken söylediği televizyon klibini izlerken damar-
larımdaki kanın kaynadığını, tepeme çıktığını hisse-
diyorum. Beni ve bizim kuşağı Candan’lardan esirge-
yen şansımıza küsüyorum.
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Cihat ARCIL (Coğrafya Öğretmeni)

Eski günleri, 50-55 yıl öncelerini anarken o ilk günü 
hiç unutmuyorum: 24/Kasım/1936 da Ortaköy 
Galatasaray’ında derse girdiğim ilk günü...
Müdür yardımcısı Lütfi KARUL, yapının arka salo-
nunda merdiven başındaki 5-C sınıfının kapısında 

“İşte burası” diyerek beni bıraktı. Gencim, yirmi bir 
yaşımdayım. Gerçi buraya gelmeden önce İstanbul 
ilkokullarında dört yıl öğretmenliğim, yani deneyimim 
var ama... Burası Galatasaray... Burada öğretmen-
lik... Benim için çok onurlu bir iş.
Girdim içeri, 5-C gündüzlüler sınıfı... Çocuklar yadır-
gamadı, ben de...
İki öğretim yılından sonra gündüzlüler sınıfı kaldırıldı. 
Bu iki yıldaki öğrencilerimden bazıları: Erdoğan ATLI, 
Rüçhan ADLI, Turgan ECE, Etem YILMAZ, Suat TE-
CİMER, Umran TIRPANLI, Doğan DİK, Mansur, Sa-
bih, Suavi, Cemal... Sanırım yetmiş kadardı. Adlarını 
anamadığım ötekilerin hoşgörüsüne sığınırım.
İlk (Hocam) diyen kimdi anımsamıyorum ama ver-
diğim yanıtı unutmadım: (Başımda sarık mı var da 
bana hocam diyorsun, ben öğretmenim.) Halbuki 
bugün öyle alışmışım ki bu söze.. Şimdi Avrupa’dan, 
Asya’dan, Amerika’dan, dünyanın her yanından (Ho-
cam) diyenlerin gönlümde yarattığı derin mutluluk 
anlatılamaz.
1938-39 “İhzari” yani Hazırlık C: Parasız yatılılar, 
Şükrü SARI, Erdem KIRDAR, Tahir ŞENTÜRK, Ha-
san Fehmi YAZICI, Mehmet SAĞLAM ve ötekiler.. 
O yılların diğer sınıflarında Metin KÖRMÜKÇÜ, Or-

han BORAN, Çetin ALTAN, Sinan ERDEM, Kemal 
OGUZCAN. Necdet TEZEL, Behbut CEVANŞİR, Do-
ğan KOLOĞLU... Hepsini saymağa imkan yok doğal 
olarak, bunlar hemen aklıma geliverenler.
Okulu da, sınıfları da çok benimsedim. Çocukları-
ma ne verirsem alıyorlar; ben de sanırım çok yük-
leniyorum. Sanki ilkokul değil.. Duvarlarda haritalar, 
grafikler, resimler; dersliklerin her yanı dolu. Saffet 
RONA’nın yarı şaka “Cihat Bey, burası coğrafya fa-
kültesi mi?” dediğini unutamam.
O yıllardaki öğretmen arkadaşlarımdan şimdi ara-
mızda kimse kalmadı. Başöğretmen Saffet RONA, 
yardımcısı Lütfi KARUL, Hidayet AKTİN, üç hafızlar, 
Nuri, Ahmet, Osman beyler, Zeki EVRENSEL, Os-
man EĞİLMEZ, Ali Sabri BESEN, Eşref KIRŞAN, A. 
Hikmet TİRYAKİOGLU, Faik KAYALI, Şeref, Burhan, 
Hüsamettin, Muhsin DEMİRONAT.
Fransızca öğretmenlerinin durumunu bilemiyorum. 
O zamanlar, KİAPP, Mm. ve M. SABY, CALLOUD’lar, 
COUDERT’ler, Mm. GEORGETE, Matmazel LA MA-
IDA, M. MAMBOURY, M. HILAIRE.. Onların da ne 
anıları vardır kim bilir.
Bir yandan da hukuk’a devam ediyorum. Yıllar geçi-
yor; doğal olarak da yüzlerce öğrencim... Fakülte de 
bitiyor. Askerlik kadro içinde, okuldan ayrılmış olmu-
yorum. Bu arada Behçet Bey (patron) haber yollamış 
Saffet beyle... Gittim... “Bakanlığa bir dilekçe yaz da 
seni buraya, liseye alalım.” Ankara Öğretmen Oku-
lundaki müdürüm sonra lisemizin coğrafya öğretme-
ni Faik Sabri DURAN ayrılmış, kadrosu açılmış.
Bakanlık başvurumu geri çevirdi. Anadolu’da öğ-
retmenlik yapmayanlar İstanbul’a atanamazmış. 
İstanbul’da Galatasaray kadrosunda olduğumu, yeni 
atama sayılamayacağını Bakanlığa kabul ettireme-
dim.
Aylar geçiyor. Patron yine çağırdı, ne oldu dedi, an-
lattım... Gözlerini kısarak biraz düşündü. (Yarın gel, 
işe başla.) dedi. Ertesi gün öğleden sonra atama ka-
rarı telgrafla bildirilmiş. Böyle bir müdür...
1/Aralık/1945 sabahında Lise öğretmenler odasına 
girdim... Cesaret: Yaşlı başlı, ağır, oturaklı, kendile-
rini saydıran insanlar. Sanki Üniversite profesörleri 
odası... Bir kadro ki... Çekine çekine kapı dibinde 
bir iskemleye iliştim. Kimler yok: Halit BİRSAN, Mü-
nir SERİM, Ercüment Ekrem TALU, Bekir BİRCAN, 
Raşit ERER, Esat Mahmut KARAKURT, İzzet Zeki 
BARAZ, Muvaffak BENDERLİ, Halit SARlKAYA, Ha-
bip AYRAL, Faik Şevket RUMELİLİ, Samih Nafiz 
TANSU, Bedri Kemal OKUL, ASAL Kardeşler, Seyfi 
COPGİL... İdarede İzzet Hamit ÜN, Recai CİN, Sait 
ÖZÇELİK, Muslih PEYKOĞLU...
Sonraki yıllarda bu odadan gelip geçen niceleri: Or-
han Şaik GÖKYAY, Zeki Ömer DEFNE, Rifat Necdet 
EVRİMER, Ahmet Kutsi TECER, KURTULUŞ kar-
deşler Faruk ve Osman, Nihat Sami BANARLI, Zahir 
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menlerinin avukatlık yapma hakkı kaldırılıyor... Mu-
vaffak BENDERLİ ile dertleşiyoruz. “Ne yaparız Ci-
hat” dedi, “Hangisini seçeriz?” Birbirimizin yüzüne 
baktık, başımızı salladık. Aynı şeyi düşündüğümüz 
belli. Öğretmenlik kanımıza işlemiş. Kazanç, rahat 
geçim, para bir yana... Bürolar kapanır, bu kutsal iş, 
hocalık bırakılmaz, hele Galatasaray’da asla...
Bunca özveri niçin? Öğretmenlik, yorucu, yıpratıcı, 
hatta üzücü. Hemen ekleyeyim, öğrencilerinizden 
başaramayanların verdiği üzüntüyü, azabı, bu işi 
yapamayanlar bilemez. Geçmez notu verirken eliniz 
titrer, yüreğiniz daralır, inanılmaz gelir ama bu böy-
ledir. Ama yine de mutlu oldum. Ülkemin insanlarına, 
gençlerine bir şeyler kazandırmak, dünyayı, özellik-
le yurdumu tanıtabilmenin mutluluğunu yaşadım. İlk, 
Orta, Lise... Büyümelerini, yetişmelerini, sonunda 
beni, öğretmenlerini aştıklarını görmenin, duyma-
nın mutluluğunu Galatasaray’da otuz bir yıl, ondan 
önce de dört yıl ilkokullarda, toplam otuz beş yıllık 
devlet hizmeti. O sıralarda (Özel Şişli Terakki Lisesi 
Müdürlüğü) teklifi gelmişti. Resmi görevden emekli-
liğimi istedim. Şişli Terakki’de on iki yıl öğretmenlik 
ve müdürlük. Kırk yedi yıl eğitim ve öğretim hizmeti... 
Yaş sınırlaması dolayısı ile öğrencilerimden ayrılalı 
on dört yıl oldu. Yaşamlarında başarı ile yücelen yüz-
lerce, binlercesini kıvançla izlemek, sanata, bilime, 
devlete, insanlara ve insanlığa katkıları ile öğünmek. 
Biz öğretmenlere ödül bu... Anıların zenginleştirdiği 
mutluluğa doyum olmuyor. Bir kaç yıldır göğsümü 
iftiharla kabartan çok büyük bir oluşumu gözlemek 
inanılmaz bir sevinç kaynağı. Galatasaray Eğitim 
Vakfı’ndan söz etmek istiyorum. Kurucularını, geliş-
tirenleri, hele hele İnan KlRAÇ’ı ne kadar övsem az. 
Bu çabanın son başarısı Galatasaray Eğitim Öğre-
tim Kurumu’nun kanunlaşmasını sağlayanları yalnız 
Galatasaraylılar değil, bütün bir ulus kalplerinde, be-
yinlerinde sonsuza dek saklayacaklardır.

Monseîgneur Duboîs ile ilgili bir söyleşiden 
alıntı:
Pierre Dubois Galatasaraylılar üzerinde en çok iz bı-
rakan öğretmenlerden biri. 1932 yılında Türkiye’ye 
gelmiş. Galatasaray’a otuz yıldan fazla hizmet veren 
Dubois, bugün 82 yaşında ve Vatikan’ın Türkiye tem-
silcisi. Sayın Dubois ile karşılıklı söyleşiyoruz.
Monseigneur Dubois, Galatasaraylı öğrenciler siz-
den çok şey öğrendiklerini söylüyorlar. Sizin de on-
lardan öğrendikleriniz var mı?

-Ben burada hayatı güzelleştiren bazı kusurlar edin-
dim. Her yıl Fransa’ya giderim. Orada öz kardeşim 
bile mesai saatleri içinde bana vakit ayırmaz. Hal-
buki burada resmi bir daireye, bir bankaya gidip eski 
bir Galatasaraylı talebemle karşılaşınca hemen “A 
hocam” diye yanıma geliyor. Sekreterine “Beni ida-
re et, hocamla çıkıyorum, akşama kadar yokum” di-

GÜVEMLİ, Hilmi ORAN, Server BÜRGE, Kemal ZE-
REN, Necati AYGEN, Şükrü ÖZALTAN, İki Selahat-
tinler SANRl ve DEVRES... Hepsini saymama olanak 
yok, hemen aklıma geliverenler. Fransız hocalardan 
söz etmiyorum. Onlar bizim odaya pek gelmezlerdi.
Lisede de iyi çalıştım sanırım, Galatasaray’a layık 
olmak için. Öğretmen kurullarında Behçet Bey’le 
çok takışırdık. O büyük insandaki şefkatli yürek, ço-
cuklarının yıl kaybetmelerine, hatta yıllık dinlencele-
rini ders çalışarak geçirme durumunda kalmalarına 
dayanamaz, kırık notlara çok üzülürdü... Kendisini 
derin saygı ile, ondan sonraki müdürlerimi de yine 
saygı ve rahmetle anarım. “Fethi İSFENDİYAROĞ-
LU, Besim GÜRMEN, Macit SANER, Ali TEOMAN, 
Muhittin SANDlKÇIOGLU”. Emekli olup ayrılmam-
dan sonra müdür olanlardan üçü eski öğrencilerimdi, 
ne mutlu bana...
Yine başa dönelim: Lisedeki ilk dersim 8-B’ye. Coş-
kun ÖZARI arkadaşlarının sınıfı. Türkçe’ye giriyo-
rum. Hukukçuyum ya... Muz gibi... Ne niyetine yer-
sen. Öğretmensiz kalan bazı sınıflarda Türkçe, Tarih, 
Yurttaşlık. Kararnamem coğrafya ama... Bu arada 
avukatlık stajım da bitti. Baroya yazıldım, yazıhane 
açtım, iki iş... Koşuşup duruyorum.
Derken gazetelerde bir haber: Orta öğretim öğret-
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yor. Belki doğru değil 
bu. Vazife çok önemli. 
Ama dostluk da önem-
li. Hayata bir tatlılık ve-
riyor. 

-Öğrencileriniz hangi 
konulara daha çok ilgi 
duyarlardı?

-Türk çocukları psikolo-
jiye çok ilgi gösteriyor-
lardı. Metafizik ve fel-
sefeye şüpheyle bakı-
yorlardı. Fakat hayatla, 
hürriyetle, hümanizm-
le çok ilgililerdi. Çünkü  
insan olmak istiyorlar-
dı. Aslında felsefeyle 
insanın daha derinine 
gidilir. Bunu pek gör-
mek istemezlerdi.
Yobazlıktan nefret  
ederler ve açık fikirli  
olmak isterlerdi. Pra-
tik  şeyler severlerdi ve 
umumiyetle teoriden 
pek hoşlanmazlardı.

-Galatasaraylılık ruhu 
sizce nereden kaynak-
lanıyor?

-Evet, bu 
Galatasaray’da ruh ve 
dayanışma çok önem-
lidir. Ders verdiğim öğrencilerin, yıllar sonra çocuk-
larını da okuttum. Aynı ruha onlar da sahip oldular. 
Aynı havayı solumak ve aynı sofrayı paylaşmak ga-
liba, önemli olan. Biz Galatasaraylılarla bir sofrada 
aynı yemekleri yiyip hazmettik. Aynı havada nefes 
aldık. Tabii bunlar sadece maddi değil. Ruhumuz da 
nefes alıyor, değil mi? Ve bir aile olduk hakikaten.

Orhan KARAVELİ (1949)

Bir Ankara Ailesinin Öyküsü
Galatasaraylı oluyorum

Ağabeyim, ben ve kardeşim… üçümüz de 
Galatasaray’ı bitirdik. Hatta ben, tam 12 yılı ”Sultani” 
nin çatısı altında geçirmiş olmakla ailede bir rekoru 
elimde tutuyorum! Büyük oğlum Halil de ortaokulu 
Galatasaray’da okuduktan sonra liseyi ve üniversite-
yi halen yaşamakta olduğu İsveç’te tamamladı.
Peki; ailemizde ve Ankara’daki çevremizde 
Galatasaray’dan yetişmiş ya da çocuklarını bu okul-
da okutan kimse yok iken babam nasıl olmuş da böy-
le bir seçim yapmıştı? Cevabı o versin:

“Hemen hiç okul yüzü gör-
mediğimden çocuklarım 
iyi bir eğitimden geçsinI-
er, bu arada yabancı dil 
öğrenerek ufuklarını ge-
nişletsinler ve kimsenin 
tercümanlığına muhtaç 
olmasınlar istedim. Bu 
amaçla İstanbul’a gide-
rek haftalarca kaldım ve 
buradaki tüm okulları tek 
tek inceledim. Sonuçta 
Galatasaray ve Robert 
Kolej “finale kaldılar”. Ro-
bert Kolej’in Amerikalı 
misyonerler tarafından 
Osmanlı’daki gayrimüs-
lim azınlığı ve özellikle 
bunlardan birinin “enteli-
centsiyasını” yetiştirmek 
amacıyla kurulduğunu ve 
uzun zaman kapılarını 
Türk öğrencilere düpedüz 
kapalı tuttuğunu hayretle 
öğrendim. Okul, eğitim 
seviyesi ne olursa olsun 
bir yanıyla bize “yabancı” 
idi. Oysa Galatasaray her 
şeyiyle “bizdendi”. Ayrıca 
Batı’ya dönüktü, çağdaştı 
ve yeniliklere açıktı. Ben 
de Galatasaray’ı tercih 

ettim.”

Fuat BEZMEN

Bir Duayenin Hatıratı 
Dostluğun Beşiği Galatasaray Yılları

1918 Yazı, Fransenzbad dönüşünde Galatasaray’ın 
ikinci sınıfına kaydolur Fuad Bezmen. Bu mektepteki 
tahsil yıllarının ve arkadaşlıklarının çok özel bir yeri 
ve anlamı var hayatında. Serüvenci karakteri, çevik 
fiziği ile Galatasaray’ın sunduğu spor ve macera im-
kanlarını sonuna kadar değerlendirir. Özellikle de 
arkadaşlığın ve değeri kıyaslanamaz dostluğun be-
şiği olarak kabul ettiği Galatasaray yıllarını sevgiyle 
anmakta:

“Galatasaray’da edindiğim arkadaşlıklar bambaşkay-
dı. O mektepte eğitim aldığımız süre içinde gerçek 
paylaşımı, sırdaşlığı yaşadık. Galatasaray’da edini-
len dostluklar, bir hayat boyu kalan dostluklardı.
Galatasaraya girdiğim sene, üç şubeye dağılmış ola-
rak aynı sınıfta yüz yirmi arkadaşım oldu.”
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Ferhan ŞENSOY
Kalemimin Sapını Gülle Donattım

Fransızcayla cebelleşerek başladı okul. İlk yıl yal-
nız Fransızca okunuyor. Ve fakat bu adi Fransızca 
yazıldığı gibi okunmuyor, okunduğu gibi yazılmıyor. 
Öğretmenimiz Mösyö Arditi, tek kelime Türkçe ko-
nuşmuyor. Bilmediğinden değil, dilimizi çok iyi biliyor. 
İlk gün Fransızca girdi sınıfa, sen anla anlama, öyle 
konuşuyor adam. Sakıbe halamın oğlu Cevdet onun-
cu sınıfta ve çok başarılı bir öğrenci, sürekli iftihara 
geçiyor; bize örnek gösteriliyor. Cevdet ağbi Haluk’a 
ve bana hem sahip çıkıyor, hem de teneffüslerde bizi 
çalıştırarak yardımcı oluyor.
Nasıl olduysa bir gün sökmeye başladık Fransız-
cayı, hatta aramızda Fransızca şakalara geçtik 
İstanbuI’daki semt isimlerini, sokak isimlerini Fran-
sızcaya çevirip, Fransız hocamızın çok Fransız kal-
dığı espriler türetiyoruz. Sınıf arkadaşlarım, sürekli 
bir çağla yeşili hırkayla gezen Ayı Dündar, öndeki iki 
üst dişi birbirine binmiş Kıvırcık Turgut, Sivilce Ercü, 
sınıfın en şişmanı Serçe Ziya... Ali ve Veli isimli ikiz 
kardeşleri hepimiz ve öğretmenler sürekli karıştırıyo-
ruz. Sınıfın en çalışkanı, Acıçeşme’de oturan Dok-
tor Rafet amcanın oğlu inek Sami. Sıra arkadaşım 
Mersinli Mehmet, iyi giyimli, efendi, sessiz sedasız 
bir çocuk.
Yatılı okuyoruz. Okulun en keyifli yeri yatakhaneler. 
Ağbilerin yatakhanelerinde büyük eğlenceler, şama-
talar oluyor, biz imrenerek bakıyoruz. 
Pazartesi sabahı çantayı yüklenip biniyoruz Edirne-
kapı-Taksim troleybüsüne, Galatasaray durağında, 
tam okulun karşısında iniyoruz.
Hazırlık sınıfını atlattık, ortaokul başladı, yeni öğret-
menler girdi hayatımıza.
Fransızcacı Motor Salih’in notu kıt mı kıt;
Sıfır da bir değer olduğuna göre size sıfır da vereme-
yeceğim çocuğum!
diyor. Her sorusu bir muamma Coğrafyacı Ferruhzat 
Bey kesirli not veriyor. Notundan geçtik, sorduğu so-
rudan hiç bir şey anlaşılmıyor. Soruyu bilmece gibi 
sormayı seviyor. Sorunun yanıtını değil de, senin 
zeki olmanı bekliyor. Bir Galatasaraylı cin gibi olur, 
ya da olmalıdır diye düşünen, okulla evlenmiş çok 
eski bir ağabeyimiz. Amcamın da hocası. Sorduğu 
soruyu anlasan yanıt basit, fakat soruyu çözmek ko-
lay değil:

-Beşiktaş, Afrika’ya deplasmana gitmiş! Nereye git-
miş?
Neyi soruyor yani? Afrika’da pamuk toplayan zen-
ciler manzarası uçaktan Beşiktaş forması gibi gö-
rünürmüş! Meğer Ferruhzat, Afrika’da nerde pamuk 
üretimini olduğunu soruyormuş. Ama hiç bir zaman 
böyle abuk sorular yüzünden kimseyi sınıfta bırak-
maz. Elinin titremesinden ötürü bir türlü sınıf defteri-

ni ve yoklama fişlerini imzalayamayan Titrek Necati 
en büyük eğlencemiz. Eli öylesine titriyor ki, ders 
bitiminde imzalaması gereken defteri iki kişi, Necati 
Hoca’yı üç kişi tutuyor, fakat Titrek gene uygun yeri 
denk düşüremeyerek, bir sonraki Din Dersi bölümü-
nü, imzalıyor;
Recai Bey’e söyleyin, o da benim saatimi imzalasın. 
Necati Hoca’nın eli kaydı dersiniz.
deyip gidiyor. Kimi günler, kaçak arkadaşları idare 
etmek için yoklama fişini imha etmek istersek, tam 
imzalarken biraz oynatıyoruz fişi, zart yırtılıyor fiş;

-Necati Hoca imzalarken yırtıldı dersiniz, ben söyle-
rim idareye! deyip gidiyor, biz de yoklama fişini çöpe 
atarak kurtuluyoruz o günkü yoklamadan. Diş fırçası 
saçlı Mösyö Fiot, çılgın resim öğretmenimiz kırmı-
zı saçlı Pinokyo Kemal, İş-Bilgisi dersini en önemli 
ders olarak gören Kürt Ali, sürekli burnunu karıştıran 
Madam Colombier, göbeği sınıfın kapısından sığma-
yan Mustafa İstanbullu, birden renklendirdiler okul 
hayatımızı. Bu arada herkes de ufak ufak isimlerini 
edinmeye başladı. Bizim Haluk, kepçe kulaklarından 
ötürü Kepçe Haluk adına kavuştu. Spermatozoid 
Sadun, Taşkafa Ahmet, Piç Hüseyin, Cımbız Selim, 
Salçakafa Faruk, Göttenbacak Koray isimlerine çok 
sinirlendikleri için onlarınki en tutulan ve kullanılan 
isimler oldu. Kimisi kendine takılan isme omuz silkip 
geçtiği için onların lakapları olmadı. Ben de lakap-
sızlardandım. “Abanoz” ya da “Tuluat” gibi lakaplar 
denendiyse de ben tepki göstermediğim için hiç biri 
tutmadı.
Orta ikideyim. Okuldan çıkıyorum, yağmurlu bir ka-
sım, cumartesi öğle yemeğinden sonra. Orta yolun 
iki yanındaki budanmış ağaçlar, kolu kanadı kesil-
miş kuşlar gibi... Pantolonumu dün geceden şilte-
min altına koydum, gece üstünde yattım, ütülensin 
diye, nasıl becermişsem çift çizgi oluşmuş. Ütüsüz, 
pantolonla okuldan salmıyorlar adamı. Kapıda kimi 
gün müdür, kimi gün başmuavin, kimi gün nöbetçi 
muavinler dikilip ütüsünü beğenmedikleri tipleri geri 
çeviriyorlar.
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Git pantolonu-
nu ütület!
Ütücü çavuş 
var. Jilet gibi 
ütülüyor, yal-
nız bir lira alı-
yor ütüye. Bir 
lira büyük para, 
gece şiltenin 
altına koymak 
en ekonomiği. 
Genelde her-

kes öyle yapıyor.
Upuzun paltom, artık midi olmuş, gelecek yıl kaban 
olarak giyeceğim. Bu paltoyla tamamlarım herhalde 
ortaokulu. Çantamda kitaplar, defterler, sözlükler, 
tuğla gibi bir Larousse. Pazartesi geri getirmek üze-
re Samatya’ya gezmeye götürüyorum onları. Kapıda 
ütü teftişi yok. Recaizade Mahmut Ekrem’in büstüne 
göz kırparak hızla çıkıyorum dışarı.
Bir yumruğunun beş yüz kilo olduğunu iddia eden 
Keş Hüsnü’yle, havadan sudan konuşarak geçirilmiş 
Türkçe dersleriyle tamamlandı ortaokul, liseye geçtik. 
Hem de bütünlemesiz falan, haşırt diye bitirmişim 
ortaokulu.
Akşam birinci etüt. 6-D’nin etüt ağbisi yokmuş, mü-
dür muavini Aloş, göreve gönüllü arıyor. Etüt ağbisi 
konusu sürekli sorun oluyor. Anadolu’da lise bitirip 
İstanbul’a üniversite okumaya gelip de kalacak yeri 
olmayanlar, lisede yiyip içip yatıyor, gündüzleri fa-
kültesine gidiyor, akşamları bize etüt ağbiliği yapı-
yor, yatakhanelerde ayrı özel bölmelerde yatıyorlar. 
Bir anlamda disiplini de sağlamak zorunda olan, bu 
Anadolulu saf delikanlılar, Galatasaraylı fırlamalarla 
baş edemiyor ve kısa sürede terk ediyorlar görevi. 
Yenisi bulunana dek bu konuda boşluk doğuyor, lise 
sınıflarından gönüllüler zaman zaman bu görevi üst-
leniyor.
Talip oldum göreve. Topladım kağıdı, kalemi, defteri, 
indim 6-D’ye. Yıllar önce okuduğum sınıfın öğretmen 
kürsüsüne oturdum. Şu patlak gözlü çocuğun otur-
duğu en ön sırada oturuyordum, yanımda inek Sami, 
pencereden arka bahçedeki Gül Baba’nın süslü, üs-
tünde sarı kırmızı güller açan mezarına bakıyordum. 
Nedim pencere dibinde, kaloriferin yanında otururdu, 
onun arkasında oturan gözlüklü Muttalip sınıfa çıp-
lak kadın fotoğrafları getirirdi, teneffüslerde başına 
toplanıp bakardık. Şimdi başka fırlamalar oturuyor 
bizim sıralarımızda, fakat benden çekindikleri için 
şamata yapamıyorlar. Ben bilmem ne fakültesinden 
Galatasaray’a sığınmış etüt ağbisi bilmem kim deği-
lim ki, bunların onuncu sınıftaki öz be öz ağabeyleri-
yim. Döverim de, severim de! Çıt çıkmıyor sınıfta. Bi-
rinden transistörlü radyo istedim, pili biter diye ağladı. 
Onun arkasındaki esmer çocuk koşarak radyosunu 

getirdi. Ağlayan geldi, özür diledi. Bir tane çakabilirim 
suratına. Cetvelle eline vurabilirim. Ağbiler küçükleri-
ni istedikleri zaman pata küte dövebilirler, küçükler el 
kaldıramazlar. Ağbiler daima haklıdır. Galatasaray’ın 
raconu bu, Gül Baba’dan beri böyle süregelmiş. Fa-
kat dövmüyorum, pilini hesaplayan kardeşimi.
Tamam, geç otur yerine! diyorum. İl radyosunu açı-
yorum duyulur duyulmaz bir ses düzeyinde, Fransız 
mektup arkadaşım, fotoğrafından tanıdığım kuzey 
Fransa’da Alp dağlarının Arden bölgesinde yaşayan 
dağ köylüsü, lüle saçlı, ince kaşlı, derin bakışlı kız 
Viviane’a yazdığım mektubu, mavi kağıda mor mü-
rekkeple temize çekiyorum. Onu, sanırım köy fotoğ-
rafçısı mösyönün ısrarıyla, elini anlamsızca çene-
sine koyduğu bir vesikalık fotoğrafından tanıyorum, 
beğeniyorum, giderek seviyorum, aşık oluyorum. 
Ateşli mektuplarım, şiirlerim onu da heyecanlandırı-
yor, köyün papazından gizli aşk mektupları yazıyor 
bana Viviane. Son mektubu bir yenisi gelene dek her 
gün defalarca okuyorum. Kimisi açınca güzel kokular 
saçan ikiye katlı kartlara yazılmış, günde beş vakit 
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açıp açıp kokluyorum.
... Koridorları saran yemek kokusu, sınıfa kadar ula-
şıyor. Sınıfta hareketlenme görülüyor, herkesin gözü 
saatinde.
Gene makarna, hoşaf...
Yapma ya! gibi fısıltılar sarıyor sınıfı. Etütlerin son on 
beş dakikası geleneksel olarak şamataya dönüşü-
yor, buna etüt ağbileri de göz yumuyor, fıkra anlatan 
etüt ağbileri var. Bir öğrenci kapıya erkete dikilerek 
öğretmen taklitleri yapılıyor. Şu an 6-D’de de genel 
hava bu. Sınıfta öğretmen taklidi yapan var mı? diye 
soruyorum. Hep bir ağızdan; Korhan! diye bağırıyor-
lar. Biri erkete dikiliyor. Korhan çıkıyor ortaya, değişik 
öğretmenleri ve çok başarılı olarak Zeki Müren’i taklit 
ediyor, bu ince uzun, esmer çocuk.
Akşam yemeğine giderken Yetiştirici A’dan çocuklar 
yolumu kesiyorlar, yeni bir etüt ağbisi gelmiş onlara, 
acayip dövüyormuş çocukları, elinde cetvel, nazi su-
bayı gibi dolaşıyormuş sınıfta. Çocuklar ona bir ders 
verilmesini istiyorlar. Kimi zaman yeni gelen, okulun 
havasına henüz erememiş etüt ağbilerine ağır şaka-
lar düzenliyoruz.
Tamam. İkinci etüt, yaparız bir şey! diye söz ve-
riyorum Yetiştirici A’ya. Yemekte konuyu Hayvan 
Engin’le ayrıntılıyoruz. Senaryo oluşuyor. Ben sınıfa 
Fransız müfettiş olarak, Hayvan Engin çevirmen ola-
rak gireceğiz. Yetiştirici A sınıfına durum bildiriliyor, 
biz sınıfa girer girmez, hep birlikte ayağa kalkmaları 
tembih ediliyor.
6-D’nin etüt ağbiliği görevini ihtiyar Ferit’e devredi-
yorum, ondan bundan ceket, pantol uyduruluyor, 
boynuma bir fular dolayıp ucunu gömleğin içine so-
kuyorum, pipoyu da yakınca Fransız müfettiş kom-
pozisyonum tamam. Zart dalıyorum. Yetiştirici A’ya, 
peşimden gelen Hayvan Engin, bana aşırı saygılı. 
Sınıf bir anda ayağa kalkıyor, pos bıyıklarından ağzı 
görünmeyen etüt ağbisi de şaşkınlıkla ayağa kalkı-
yor kürsüde. Hayvan Engin, beni sollayarak kürsüye 
yanaşıyor, ona alçak sesle:
Fransız müfettiş ağbi, teftişe geldi. Size de bir şeyler 
sorabilir, ben tercüman olarak geldim.
diyor. Pipomdan bir nefes çekip sınıfın yüksek tava-
nına üflerken dumanımı, kıkırdamalara son vermek 
üzere, sert bir tonda:
Asseyyez-vous!
diyerek oturtuyorum sınıfı, gülmeye domuzlananla-
ra kaş göz ediyorum. Posbıyık şaşkınlıkla kürsüden 
iniyor, ceketini ilikliyor, gelip elimi sıkıyor. Fransızca 
bilmemekten ötürü üzgün, bir şey diyemeyerek, gü-
lümsüyor ve fakat posbıyığından gülümsediği görül-
müyor.
Sert bir biçimde sıkıyorum elini:
Bonsoir!
iyi akşamlar, diyor.
diye çeviri yapıyor Hayvan Engin.

Anladım. diye sessizce yanıt veriyor posbıyık.
Sen de de ağbi, “Bonsuar” de, çok ayıp olur. diye 
uyarıyor onu Hayvan Engin. Posbıyık anında:
Bonsuvar! diyor. Sınıf onun ağzına hiç oturmayan bu 
söz üzerine gülüyor. Posbıyık gülen sınıfı sert bir bi-
çimde azarlıyor:
Susun lan! Kesin!
Sınıfı çok iyi susturmaktan ötürü aferin bekleyerek 
gözüme bakarken, Hayvan Engin’e onun sınıfa ne 
dediğini soruyorum. Engin çeviriyi yapıyor, kulağıma 
takılan “Ian” kelimesini özel olarak soruyorum. En-
gin bunun hoş bir hitap biçimi olmadığını belirtiyor ve 
çok kızarak, Fransızca azarlıyorum posbıyığı. Engin 
ona çektiğim fırçayı Türkçe’ye çeviriyor: 
Sınıfa böyle hitap edilemez, diyor. Etüt ağbileri ço-
cukların komutanı değil, arkadaşlarıdır, diyor. Sizi 
biraz şefkatsiz bulmuş.
Yok canım, ben bu çocukların hepsini çok seviyorum, 
yaramazlar biraz, disiplini sağlamak için ara sıra 
bir ikisini biraz dövüyoruz da ortalık yatışıyor... Bir 
şefkatsizlik söz konusu değil... diye kem küm ediyor 
posbıyık. Hayvan Engin dediklerini bana çevirdikçe 
gözlerim büyüyor, sonunda gözümden alev çıkarak:
Barbare!
diye haykırıyorum posbıyığa. 
Ne diyor?
Size barbar, diyor ağbi!
Ne demek o?
Uygarlıktan uzak vahşi, demek... Yontulmamış ayı, 
demek... diyor Engin. Kıpkırmızı oluyor herifin sura-
tı. Ne diyeceğini bilemiyor. Sınıftan bir çocuğa soru-
yorum, dövüyor mu sizi, diye. Çocuk ayağa kalkıyor 
ve:
Oui monsieur!
diyerek itiraf ediyor dayak olayını. Hayvan Engin 
çocukla diyaloğumuzu posbıyığa çeviriyor, posbıyık 
çocuğu öldürecek gibi bakarken, kendisine dönüp 
Fransızca uzun uzun bağıra çağıra hakaret ediyo-
rum. Sonunda çeviri bekleyen posbıyığa:

“Bunları Türkçeye çeviremeyeceğim ağbi, çok ağır 
şeyler söyledi size” diye boynunu büküyor Hayvan 
Engin. Sınıfa Fransızca iyi geceler dileyerek, posbı-
yığın yüzüne bakmadan çıkıyorum dışarı, Hayvan 
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Engin peşimden seğirtiyor, doğru Grand Cour’a gidip 
bir süre gülüyoruz..
Gece yatakhanede lavabolarda sakal tıraşı olan pos-
bıyığın yanındaki musluğa yanaşıyorum. Diş fırçama 
macun sıkarken posbıyığa:
Merhaba ağbi! İyi akşamlar! Sıhhatler olsun! diyo-
rum sırıtarak. Posbıyık beni önce aynadan görüyor. 
Gözleri büyüyor, aniden dönüyor bana, şaşkınlıkla 
bakıyor. Omuz başımda Hayvan Engin sırıtıyor. Hiç 
bir şey demiyor, yüzünü yıkayıp gidiyor posbıyık. 
Devrisi sabah posbıyığın bavulunu toplayarak, kah-
valtıdan önce okulu terk ettiğini öğreniyoruz.

Metin TOKER (1942)

İnsanı şekillendiren okul: Galatasaray

Bu yazı 1982 yılında Galatasaray Lisesi tarafından 
yayınlanan “Galatasaray’dan Atatürk’e” adlı kitaptan 
alınmıştır.
Şimdi düşünüyorum da, bütün ömrüm boyunca için-
de devamlı en fazla kaldığım müessese okulum, Ga-
latasaray Lisesi. O zaman, beni şekillendirmede en 
etken müessesenin okulum olmuş bulunmasında şa-
şılacak bir taraf yok. Rahmetli büyüğümüz Suat Hay-
ri Ürgüplü’nün 5OO. yıl kutlama törenine katılamadı-
ğından dolayı Vakıf Başkanı İnan Kıraç’a gönderdiği 
mesajı hatırlıyorum. Adının başına “923/24 Mezunu 
318-112 Kaptan” ibaresini koyan büyüğümüz altına, 
işgal ettiği şerefli makamları, mevkileri sıralamış, dip 
notunda da şöyle demişti: “Bütün bunlar son nefe-
sime kadar bağlı kalacağım okul-abidemin sayesin-

dedir”.
Bu, biraz, hepimiz için geçerli değil midir?
O vakitler, tepesinde ünlü Lebon pastahanesinin 
bulunduğu Kumbaracı yokuşunda oturuyorduk. Sa-
bahleyin erkenden nenem beni kaldırır, giydirir, kah-
valtımı yaptırır, elimden tutarak Tophane tramvay 
durağına götürürdü. Ya bir Bebek-Eminönü, ya bir 
Ortaköy-Aksaray tramvayının sarı renkli ikinci mev-
ki vagonuna binerdik. Bir süre sonra nenem sadece 
durağa kadar geldi. Biraz daha geçince evin kapısın-
dan uğurlar oldu. Zaten tramvay Ortaköy’de, okulun 
kapısında dururdu. Ortaköy Galatasaray’ın ilk kıs-
mıydı ve o yıl, 1930’da açılmıştı. Birinci sınıftaki sı-
ram denize bakan bir pencerenin önündeydi. Yatısız, 
o günkü deyimle yarı pansiyon, parasız öğrenciydim. 
Sonradan parasızlardan -”meccani” denilirdi- yarı 
pansiyon usulü kaldırıldı.
Ben de, rahmetli büyüğümüz Ürgüplü gibi, bundan 
hiç şikayetçi değilim. Memnunum ve iftihar ediyo-
rum.
Galatasaray türü insanı şekillendiren liseler yalnız 
Türkiye’de değil, dünyada azdır. “Galatasaray’ın 500. 
yıldönümü”nün bir anlamı böyle müesseseler gibi 
Galatasaray’ın da son yıllarda perişan duruma düş-
müş olmasının sebebi. Perişanlık sadece binanın 
duvarlarında, sınıflarının kürsü ve sıralarında kalma-
mıştır. Atatürk ‘ün ideallerinde akıncılık görevini sırt-
lamış Galatasaraylılık ruhu -Büyük Önderin okulu-
muza gösterdiği müstesna ilginin temelinde bu yatar; 
Büyük Önder hiç bir liseyi arka arkaya üç defa ziya-
ret etmemiştir- yozlaşmış, hatta üstünü kül kaplamış-
tır. Galatasaray’ı “bir sıradan lise” haline getirmeyi 
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amaç edinenlere karşı Galatasaraylıların gereği gibi 
karşı çıkmamaları hayli zaman kaybına yol açmıştır 
ama Galatasaraylılık ruhunun yeni şahlanmasının 

“Galatasaray’lılan yok etmek değil, Galatasaraylılan 
çoğaltmak” sağduyusuna sahip bir iktidarla aynı dev-
re tesadüf etmesi iyi bir talih oluşturmuştur.
Elele, Galatasaraylılık ruhu üzerindeki küller şimdi-
den atılmıştır. Galatasaray, toplumumuzda büyük 
hizmetler verecek evlatlarının “fikri hür, vicdanı hür” 
insanlar olarak, daha engin başarılarla şekillendir-
mede devam edecektir.

Mümtaz SOYSAL (1949)
Dansözün Düşüncesi

Bu yazı Milliyet gazetesinde 15 Aralık 1981 de ya-
yınlanmıştır. 
Biyoloji hocası Mösyö Charezieux, sınıfa girer gir-
mez, kürsünün yanında duran iskeletin bacağını 
kavrayıp Fransız «Kan-Kan»ı yapan dansözlerin 
olanca kıvraklığıyla havaya savurmuştu. Gülmüştük. 
«Gülersiniz, değil mi?» demişti, «Gülersiniz, ama 
bilmezsiniz ki bu kızcağız belki de Paris kabarele-
rinden birinde dans ederken yüreği, yıllarca önce 
bugün, Üçüncü Napoleon’un 2 Aralık 1851 darbesi 
yüzünden Fransa’nın başına gelecekleri hissederek 
sıkılıyor, beyninden kim bilir ne endişeler geçiyordu. 
Şimdi kalbi yok, yüreği yok, sadece takırdayan ke-
mikleri kalmış. Düşüncesiz kemik komik, düşünceli 
kemik de trajiktir.»
GALATASARAY’ın yıldönümünü Polonya’nın darbe 
günleriyle birlikte yaşarken, çok gerilerde kalmış ço-
cukluğun bir 2 Aralık gününü anmadan duramıyor 
insan.
Çok yönlü ve çetrefil hesapların fır döndüğü bir dün-
yada hem olup bitenleri anlamak ve hem de kendine 
akılcı bir yol çizmek için Türkiye’nin basmakalıp dü-
şünceler ve klişe duygular ötesinde düşünüp duya-
bilen, berrak kafayla olaylara ve kendine bakabilen 
insanlara ihtiyacı var.
Bugün, böyle insanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir ku-
ruluşun, GALATASARAY’ın beş yüzüncü yıldönümü 
kutlanıyor.
1868’den öncesi, biraz efsaneyle karışık bir tarih.
Ama, yüzyılı aşkın bir süredir, böyle bir okulun toplu-
ma katkıları açıkça ortada.
Galatasaray için, “Batı’ya açılmış pencere” sözü çok 
kullanılır. Oysa, açılan pencere, aslında, Batı’ya de-
ğil, akılcılık ve önyargısız düşünce aracılığıyla, ken-
dimizedir. “Tehlikeli düşünce” sözünün hiç edilmediği, 
düşüncenin “altın yaldızlı kanatlar üzerinde” özgürce 
uçuşuna büyük bir hoşgörüyle bakıldığı bir okul oldu 
Galatasaray.
Şimdi, “Anadolu Liseleri” yoluyla bütün Türkiye’ye 
yayılmak istenen girişimin tek amacı yabancı dil öğ-
retmek olamaz. Bir ülkeyi baştan başa “üzgünüm” lü 
televizyon dili konuşan insanlarla doldurmanın hiç 
anlamı yok. Asıl amaç, yabancı dilin ötesinde, özgür 
ve önyargısız akılcı yaklaşımı kafalara yerleştirmek 
olmalı.
Fransız edebiyatının öğretimini, bir kültürün aşılan-
ması olarak değil, Rousseau’su, Beaudelaire’i ve 
Rimbaud’suyla bir özgürlük çığlığı olarak alan, Fran-
sızca felsefe eğitimini, bir düşünce kalıbının aktarıl-
ması olarak değil, Descartes’ı, Pascal’ı ve Sartre’ıyla 
özgür düşünce kapılarının ardına kadar açılması ola-
rak gören bir Galatasaray modeli, Türkiye’nin orta 
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öğretimi için daha da işlenip geliştirilebilecek, çağ-
daşlaştırılabilecek bir laboratuar olabilir. Yoksa, zorla 
kalıplaştırılmış yerli düşüncenin üzerine bir de sine-
ma kültürünün İngilizce cilasını sürerek hiçbir yere 
gidilmez.
Mösyö Charezieux’nun dediği gibi, düşünceli kemik 
trajiktir ama yaşayıp da düşünemeyen kemik ancak 
traji-komik olur.

Oktay ARAS (1955)
Galatasaray İlkokul Anıları

1943 senesinin bir eylül sabahı GS armalı lacivert 
ceketimi, gri kısa pantolonumu ve yepyeni ayakkabı-
larımı gururla giydim, anne ve babamın elinden tuta-
rak  Ortaköy’deki okula geldim. 
Okula geldiğimizde ders başlamıştı. Sınıfa girdim, 
adının sonradan Mme. La Maida olduğunu öğrene-
ceğim öğretmen bir şeyler söyledi. Ben donmuş bir 
vaziyette ona bakarken, sınıftan “ismini soruyor” diye 
sesler yükseldi. İsmimi söyledim mi, söyleyemedim 
mi, dilim mi tutuldu hatırlamıyorum. Beni bir sıraya 
oturttu. Sınıfa elindeki çantayı gösterip,  “le sac” di-
yerek Fransızca ismini bize öğretmeye ve tekrarlat-
maya başladı. Sıra arkadaşım, rahmetli Ender Üster, 
bu Fransızca dersinden sıkılmış olacak ki, cebinden 
bir gümüş elli kuruş çıkararak bana “bak babam elli 
kuruş verdi” diye gösterdi. Bana da babam, büyüklü-
ğünden dolayı manda gözü tabir edilen on kuruşlar-
dan üç tane vermişti, ben de onları çıkarıp gösterdim. 
Böylelikle ilk yakınlaşmayı sağlayan Ender, bir atılım 
daha yaptı: “teneffüste koşmacaya var mısın?”. Ders 
zili çalınca, kapının önünde yaşlı gözlerle bekleyen 
annelerimizin ellerinden “biz bahçeye çıkıyoruz” di-
yerek kurtulduk. Bahçeye çıkınca Ender’le yarışa 
başladık. Koşuya başladık ama yeni ayakkabılarım 
kayınca düştüm, oram buram çizildi, üstüm başım 
toz toprak içinde kaldı. Ağlayarak annemle babamın 
yanına döndüm. Okuldaki ilk saatin hatırası kanayan 
dizim ve kirlenen yepyeni elbiselerim oldu.

Galatasaray serüvenim, henüz altı yaşımda iken 
böyle başladı ve bu ilk göz ağrısı, bu Galatasaray 
aşkı, 70 yaşlarına geldiğim bu günlere kadar artarak 
büyüdü. 
İlk senemizde, sabahları sınıf ablamız Nimet Abla ve 
Saraylı Teyze bizlerin elimizi yüzümüzü yıkar, giydi-
rir, sınıfa indirirdi. Geceleri o yüksek tavanlı, loş ışıklı 
(harp senelerinde karatma olduğu için ışıklar iyice 
azaltılmıştı) kocaman yatakhanelerde, korkudan tit-
reyerek, yataklarımıza büzülür, çıtırdayan sobanın, 
ve denizin sesini dinleyerek uyumaya çalışırdık. On 
iki senelik GSL hayatımda, en köklü hatıralarım, bi-
rinci sınıftaki başlangıç dönemi oldu. Hiç unutmam, 
sınıf hocamız Zeki bey akşam yemeklerinden sonra 
sınıfta bizleri oyalamak için kukla oynatırdı. Fakat 
bazen evini özlediği, bazen da altına kaçırdığı için 
ağlayan çocukları susturmakta zorlanırdı.
Salı akşamları sinema gecesi idi. Yemekhaneden ta-
bureleri alıp, yukarı salona götürürdük. Tam güle oy-
naya sinema seyredeceğim diye beklerken, nöbetçi 
müdür muavini çıkar, elinde bir liste, başlar numara-
ları okumaya… Numaraları okunanlar sinema seyre-
demeyeceklerdir. Cezalıdırlar. Bunlar hafta içinde, ya 
yatakhaneden geç inmiştir, ya teneffüslerde sınıftan 
çıkmamıştır veya yasaklanan yerde top oynamıştır... 
Sinema gecelerinde işte en korktuğumuz şey bu idi.  
Piyango kime çarpacaktı. Tabureleri taşırsın,  film 
seyretmek için yerine oturursun, tam elektrikler sö-
nüp film başlayacakken bu liste ortaya çıkar ve apar 
topar müzik odasına gidersin. Bu da işkencenin baş-
ka şekliydi herhalde.  Filmler de Allahlıktı. Hiçbir filmi 
doğru dürüst seyredemezdik. Sürekli kopar, sık sık 
elektrikler kesilir, sesler anlaşılmaz, sürekli titrerdi. 
Fakat gene de çok mutlu olur, çok eğlenirdik.
İlkokul hatıralarım içinde aklımda kalanlar arasında 
yangın alarmları gelir. Herhalde binamızın ahşap ol-
masından ve ısıtmanın sobalarla yapılmasından do-
layı yangın tehlikesi büyüktü. Zaman zaman, yaz kış, 
gece gündüz fark etmeden yangın alarmları verilirdi. 
Bunların bazıları bir soba tutuşması, veya mutfakta 
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ocak alevlenmesi gibi hakiki bir yangın tehlikesi, ba-
zıları ise tatbikat olurdu. Bir seferinde 3. veya 4. sınıf-
ta idik. Gece alarm zilleri çalmaya başladı. Hepimiz 
yataklarımızdan fırladık. Hocaların hepsi ayaktaydı, 

“üstünüze bir şey alarak bahçeye koşun” diyorlardı. 
Pijamalarımızın üstüne ceket, palto ne varsa giyip 
bahçeye çıktık. Bazılarımız, mal canın yongası diye-
rek dolaplarını yorganın içine döküp yorganı da sırtla-
yıp kaçmaya çalışıyordu. Bahçeye çıktığımızda gök 
kıpkırmızıydı. Yakınlarda bir yangın vardı. Bahçeden 
de görülüyordu, Beşiktaş tarafında deniz kenarında 

bir yerler yanıyordu. Şiddetli rüzgarla kıvılcımlar ge-
liyordu. O gece korku içinde ve soğuktan titreyerek 
bahçede bekledik. Ertesi sabah öğrendiğimize göre 
Fındıklı’da Güzel Sanatlar Akademisi yanmıştı.
Galatasaray’da o dönemlerde disiplin sağlamak için 
bazı hocaların çok sert davrandıkları olurdu. Birinci 
sınıfta senenin ortalarındaydık. Akşam yemeğinden 
sonraki teneffüste (herhalde kıştı) salonda koşmaca 
oynuyorduk. Şimdi tam hatırlayamıyorum, Ercan’la 
çarpıştık mı yoksa yumruk mu vurdum, birden bur-
nundan kan boşalmaya başladı. Onu revire götürdü-
ler. Bana “şimdi sınıfa gir, sonra görüşeceğiz” dendi.   
Akşam yatakhaneye çıktığımda  öğretmenler yatak-
hanesinin kapısında yüzüm duvara dönük bekleme-
mi söylediler. Dakikalar geçiyor bana saatler gibi ge-
liyordu. Gelip geçen ne olduğunu soruyor, ben ağla-

maktan kimseye cevap veremiyordum. Yavaş yavaş 
ışıklar söndü, herkes yataklarına çekildi, korkudan 
titriyordum. Altı yaşımda o gece hissettiklerimi dai-
ma hatırlarım. Beni unutmuşlardı, o an ölmeyi çok 
istemiştim. Bir süre sonra, kapı açıldı, pijamaları ile 
Necdet bey çıktı ve “sen şimdi git yat, seninle yarın 
hesaplaşacağız” dedi. Nasıl yattım, uyudum mu, er-
tesi gün ne oldu, hiç hatırlamıyorum. Bu davranış-
ların öğrenciyi disipline etme ve sindirme hareketi 
olduğunu anlayamamıştım. 
Fransızca hocamız Mme Coudert’in baş parmak 
ve küçük parmaklarının o sivri tırnaklarının arasın-
da kalmamış kulak yok gibiydi. Bu günkü gibi moda 
olsaydı herhalde hepimiz neredeyse delinecek hale 
gelip kan içinde kalan kulaklarımıza, Mme Coudert 
aracılığıyla küpeleri takardık. Hocamız bununla da 
hırsını alamaz, ceza verdiği öğrenciyi iki sıra arasına 
diz çöktürerek dersi öyle tamamlatırdı.

Koray TEZCAN (1959)

“Babam beni 1947 yılında elimden tutup Galatasaray 
Lisesi, ilk kısım, birinci sınıfına kaydettirmiş. Ben me-
zun olduğum 1959 yılına kadar, 12 yıl, BİRİNCİ GA-
LATASARAYLILIĞIMI, başka bir deyimle GSL’deki 
İLKBAHARIMI yaşadım... Yıllar sonra 2002/Ekimin-
de, bir gün uzun yıllar görüşemediğim TOYGAR 
bana telefon etti, ve bizim 59 devresi arkadaşlarını 
arayıp bulduğunu, ve onları toparlayıp, İnternet ba-
zında bir Grup kurduğunu söylemesiyle, büyük bir 
mutlulukla onların arasına katıldığımdan beri, şimdi 
İKİNCİ GALATASARAYLILIĞIMI, yani GSL SONBA-
HARIMI yaşıyorum !!! ) 

  
Toygar BİLGİN  (1959)

“Ben orta okulu Fransız St. 
Michel Lisesinde okudum. O 
okulda, Kretien papazların yö-
netiminde, son derece despot 
ve sert bir disiplin vardı... 50-
55 kişilik sınıflarda ancak 7- 8 
Türk/Müslüman öğrenci vardık, 
ve bizleri çok ezerlerdi, her da-
kika cezadan kurtulamazdık. 
Yaptığımız aynı ödev veya müzakerelere biz, Türk-
lere daha az not verirlerdi... O okulda altı sene çok 
sıkıldım ve inanılmaz mücadele verdim...
1956 yılında GS lisesine gelince kendimi buldum, sa-
mimiyeti, arkadaşlığı, dayanışmayı, cemiyet adamı 
olmayı, dolayısıyla İnsanlığı öğrendim...GS Lisesine 
çok şey borçluyum. İyi ki babam beni GS Lisesine 
yazdırmış diye, rahmetli babama her zaman DUA 
EDERİM.” 
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Aydemir BALKAN (1944)
Galatasaray Dünyası...

Çocukluğumun pürüzsüz ve sakin döneminden yıllar 
ve yıllarca sonra kahraman Enver Paşa’nın ateşli ve 
fırtınalı hayatına dalacağım aklıma gelir miydi? İlko-
kuldan sonra aklım Galatasaray dünyasındaydı...
İlkokulun son sınıfına gelince, Lise eğitimi konusu 
ortaya çıktı. Babam için bu konu çok önemliydi. Söz-
lerini bugün gibi hatırlıyorum:

“Hayatta esas eğitim lise eğitimidir. Ne öğrenirsen ora-
da öğrenirsin!... En önemlisi düşünmeyi öğrenirsin... 
Gerisi boştur, yüksek okullar, meslek mektepleridir. 
Kültür vermezler...” diyordu. “Onun için sen iyi bir lise-
den başlamalısın...” Onca en iyi lise Galatasaray’dı. 
Ben ise ana kucağında daha on bir yaşında nasıl 
ayrılacağımı düşünüyordum. Eskişehir’de de pekâlâ 
bir lise vardı, bütün subay, memur çocukları orada 
okuyorlardı. Annem de benim bu yaşta evden uzak-
laşmama pek yanaşmıyordu.
Bir iki sene daha beklesek...” demekteydi. Fakat ba-
bam kestirip attı:

“Aktarmalı lise olmaz!.. Baştan başlayacaksın!.. 
Galatasaray’dan, yani en iyisinden başlayacaksın ve 

kültür olarak ne öğrenirsen de bu lise’de öğrenecek-
sin...” Babamın bu sözlerinde ne kadar haklı olduğu-
na yıllar geçtikçe başka okullar, başka ülkeler, başka 
öğrenciler ve insanlar üzerinde yaptığım kıyaslama-
larla kanaat getirebildim... Galatasaray’dan başka 
aklımıza, daha doğrusu annemin aklına Amerikan 
Robert Koleji geliyordu. Bir arkadaşının kızı, Anavut-
köy Kolejinde okuyordu. Bütün aile de çok memnun-
du. Ben İngilizce bilmiyordum, ama filmlerde, radyo-
larda işittiğim zaman, bu lisan kulağıma hoş geliyor-
du. Almanca gibi sert, kütür kütür bir lisan değildi... 
Evet İngilizce, İngiliz ve Amerikan kültürü... Niçin ol-
masın?.. Babam düşünmekteydi... Evet kolay değil-
di, okul seçmek... Bütün bir eğitimin, hayatın, ömrün, 
istikameti, şekli, çeşnisi değişecekti. Galatasaray’da, 
Robert Kolej’de, yatılı, pahalı mekteplerdi. Ama bu 
konu hiç konuşulmadı bile. Üç kazanıp beş harcayan 
hovarda babam benim için bunları aklına bile getirmi-
yordu... Ona halâ minnettarım...Galatasaray’da eğiti-
min büyük bir kısmı Fransızca olarak yapılmaktaydı, 
iyi ama ben Eskişehir’de Demiryolu İlkokulunda, iki 
yıldır Almanca öğrenmekteydim. Babam yine garip 
bir kehanette bulundu:

“Fransızca sadece güzel bir lisan değildir... Zengin, 
belki de en zengin lisandır. Bu lisanı öğrenmek, in-
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sanın beyin hücrelerini artırır!..” Babam bunu ciddi 
olarak mı söyledi, yoksa beni kandırmak için mi hala 
bilemiyorum. Fransızcanın hakikaten şaşılacak de-
recede bir zenginliğe sahip olduğunu görmeye baş-
ladım. Peki ya Almancam?... İstanbul’da bir Alman, 
bir de Avusturya lisesi olduğunu biliyorduk.
Bunlar da hayli eski kurullardı. Almanya’nın 
Avusturya’yla birleşmesinden sonra belki de bu lise-
lerde artık ayrı değillerdi... 

Nadir Nadi ABALIOĞLU (1930)

Bu yazı 1982 yılında yayınlanmış “Galatasaray’dan 
Atatürk’e” adlı kitaptan alınmıştır.

Galatasaray’a 1919’da girdim, 1930’da kazasız be-
lasız okulu bitirdim. 
Ankara’da geçirdiğim 
Kurtuluş Savaşı’nın iki 
yılı bir yana, ilk, orta 
ve lise öğrenimimi tü-
müyle burada tamam-
ladım. Böylece lisenin 
Cumhuriyet öncesi ve 
Cumhuriyet dönemini 
arka arkaya aynı çatı 
altında yaşamış ol-
dum. Ana kucağından 
ayrılıp kasvetli yemek-
haneler, loş koridorlar, 
çıplak duvarlı sınıflar 
arasında yeni ve ya-
dırgatıcı bir yaşama 
başlamak, sonra, yıl-
lar birbirini kovaladıkça 
bıyıkları terlemiş bir delikanlı olarak elinde lise dip-
loması, kendini birden özgür, sokakta bulmak, insa-
nı farkında olmaksızın değişik, karmaşık duygulara 
sürüklüyor.
Okulda yaşadığım ilk haftaların, ilk ayların bunalımlı 
günlerini hala yüreğim karararak anımsarım. Birinci 
sınıftayım. Bu koca yıl bitecek ve ben (eğer sınıfta 
kalmazsam) daha 10 yıl bu loş koridorlarda, çıplak 
yatakhanelerde, kasvetli sınıflarda ömür tüketece-
ğim! Oysa her şey ne kadar göreceli! Şimdi düşü-
nüyorum da okulu bitirdikten sonra ilk sınıftan baş-
lamak koşulu ile Galatasaray’ı bugüne değin tam altı 
kez daha bitirebilirmişim. İnanılır şey mi?
Mütareke yıllarının Galatasaray’ı ayrıca yürekler acı-
sıydı. Öğretmenlerin çoğu Rum kökenli vatandaşlar; 
içlerinde doğrudan doğruya Fransa’dan gönderilmiş 
olanları pek azdı. Müdürümüz Salih Arif Bey görkem-
li gövdesi ile bizde hem saygı hem korku duyguları 
uyandırırdı. Okulda iki tane ikinci müdür (müdür-ü 
sani) vardı. Bunlardan Fransız olanı Monsieur Blan-

chon aslında genel öğretimi yönetmek üzere sanı-
rım Fransa Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilmişti. 
Fen, Matematik ve bir bölüm genel kültür dersleri, 
(Felsefe, Dünya Tarihi, vb.) Fransızca olarak oku-
nurdu. Tam gün çalışıldığı için öğle yemeğine kadar 
bu dersler yapılırdı. Öğleden sonra Türkçe, Arapça, 
Farsça, Din Dersleri (ulum-u diniye) ne geçilirdi. Din 
Derslerinden, özellikle Arapça’dan ödüm kopardı. Fi-
illerinin çekimi, sözcüklerin yazılışı ve anlamı bir türlü 
kafama girmezdi. Zaman olur liseyi bitirebileceğim-
den neredeyse umudumu keserdim. Kulağım Ahmet 
Ağa’nın tamburunda, (hoca beni tahtaya kaldırma-
dan şu ders bitse) diye yüreğim titreyerek beklerdim.
Mütarekede, hatta Cumhuriyet’in ilk yıllarında okulu-
muza yarı teokratik bir düzen egemendi. Ramazanda 
oruç zorunluydu. Sahur vakti Ahmet Ağa’nın insanı 

uykusundan sıçratan 
tambur gürültüsüy-
le kalkar, sırtımızda 
pijama, ayağımızda 
terlik, ta aşağıya, ye-
mekhanelere iner, 
zorla birkaç lokma 
bir şeyler yiyip tekrar 
yatakhaneye, yarıda 
kalan uykumuzu ta-
mamlamaya çıkardık. 
Bununla birlikte, çoğu 
öğrenciler oruç tut-
maz, yemek vakti sıra 
kapaklarını aralayarak 
ekmek, peynir helva 
ne bulurlarsa tıkınır-
lardı. Doğrusu okul 
yönetimi de durumu 

hoşgörü ile karşılardı.
Yaklaşık bin öğrencinin yaşadığı Galatasaray’da ger-
çekten oruç tutan elli kişi var mıydı, söyleyemeyece-
ğim. Ama teokratik ilkeler uğruna Ramazan akşam-
ları koca okulda bizlere mükellef bir iftar ziyafeti çe-
kilir, peyniri, zeytini, reçeli, çorbası, eti, pilavı, tatlısı 
ile tıka basa doyurulurduk. Okulun alt katında cami 
haline getirilmiş bir geniş salon vardı. Ama namaz 
kılmak zorunlu değildi. Akşam ve yatsı namazına az 
bir zaman kala Emin Efendi adında tombul, yaşlıca 
bir öğretmen yardımcısı her sınıfın kapısını açar, 
kendine özgü kısık sesiyle “camiyeeee” diye bağıra-
rak isteyenlere namaz saatini haber verirdi. Okulda 
bu çağrıya uyanlar sayıca pek az olurdu.
Cumhuriyet’in ilanından hemen bir iki yıl sonra zaten 
can çekişen bütün bu gelenekler yıkıldı gitti. Arapça, 
Farsça ve Din Dersleri kaldırıldı. Laik okulda yalnız 
istekliler oruç tutabiliyor, namaz kılabiliyordu. Cami 
yerine kullanılan büyük salon ilkin yemekhaneye, 
sonra da dershaneye dönüştürüldü. Namaz meraklı-
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ları üst kat koridorun-
da yere serilen secca-
deler üzerinde dinsel 
görevlerini yerine ge-
tirebiliyorlardı (imam-
sız olarak). Bunların 
da sayısı azala aza-
la nihayet bir kişiye 
kadar indi. Aklımda 
yanlış kalmadıysa, 
Muhtar adında bir 
arkadaşımız diploma 
aldığı güne dek, tek 
başına namazını bı-
rakmamıştı.
Ahmet Ağa’nın Na-
poleon dönemini 
anımsatan ve okulun her yerinden aynı ses tonuy-
la duyulan tamburunu dinleyerek 1919’da girdiğim 
Galatasaray’ı 1930 yılında Cumhuriyet Döneminin 
elektrikli zil sesleri arasında bitirdim. Acı tatlı anılar 
her Galatasaraylı gibi belleğimin derinliklerinde ara-
da bir bugün de hala kımıldar durur.
Galatasaray’da ben ayrıca kısa süren bir öğretmen-
lik dönemi de yaşadım. Rahmetli Saffet Arıkan’ın 
Milli Eğitim Bakanlığı sırasında 1938 yılında kendi 
okuluma Sosyoloji ve Yurttaşlık öğretmeni olarak 
atandım. Verdiğim ilk dersin heyecanını bugün de 
zaman zaman yüreğimde duyarım. Atanma işlemim 
tamamlanmış, yalnız ne zaman derse başlayacağım 
henüz bana bildirilmemişti. Bilgi edinmek üzere oku-
la uğradığım bir gün müdürümüz Behçet Bey “Na-
dir şimdi 11. sınıf’ta Sosyoloji dersi var. Haydi gir de 
başla!” deyiverdi. Ne yapacağım? Çaresiz, kurbanlık 
koyun gibi boynumu bükerek sınıfa daldım. Karşım-
da cin gibi, ateşli, öğretmeni gırgıra almak için sanki 
fırsat kollayan gençler. Aklımca başlangıç olarak on-
lara Sosyolojinin nasıl bir bilim olduğunu anlatmaya 
çalışacağım. İçimden “Ya settar” çekerek söze ağaz 
eyledim. Konuş babam konuş. Bilimlerin tasnifiydi, 
Aristo, Auguste Comte, Dürkheim derken bir de sa-
ate baktım ki aradan sadece yarım saat geçmiş ve 
ben Sosyoloji namına o güne dek ne öğrenmişsem 
hepsini anlatmışım. Dersin bitimine ise daha 15 da-
kika var. O on beş dakikayı nasıl geçirdiğimi Allah 
bilir. Sonraları elbette piştim ve alıştım. Öğretmenliği 
de pek sevmiş olmama rağmen kısmet değilmiş, üç 
yılım dolmadan ikinci mesleğimi bırakmak zorunda 
kaldım. Arada bir eski öğrencilerime rastlarım. Kimi 
Büyükelçi, kimi Vali, kimi üniversite profesörü, gaze-
teci falan olmuş. “Hocam!” diye yanıma sokulurlar. 
İçlerinde benim şimdiki halimden daha yaşlı görü-
nenleri de olur. Birlikte eski günleri anarız. Bu da ta-
dına doyum olmaz bir zevk!

Orhan AKTAR (1955)
İstanbul 6.3.1990

Kardeşim Özer,
AKTAR kardeşler ve 
ailemiz hakkındaki 
mültefit ve sitayişkar 
yazını anneme oku-
dum, ağlayarak dinledi. 
Tabii o Özer’i birdenbi-
re hatırlamıyor, çünkü 
sen öncelikle Fikret 
hanımın oğlu Özer’sin, 
öyle biliyor, sonra da 
gözlerini silerek he-
men bir sitem gönde-
riyor, “Neden bu kadar 

sene Özer bize hiç gelmedi gelip elimi öpmedi?”, 
yine de sorgu sual bununla bitmiyor, “Ablası nasıl? 
Eniştesi ne yapıyor? Özer’in çocukları var mı?”. Sıra-
dan anlatıyorum, dinledikçe memnun olduğunu, elin-
de büyüyen çocukların hangi seviyelere geldiklerini 
duydukça iftihar ettiğini gözlerinden anlıyorum.
Bir tek Özer için saatlerce konuşabiliyoruz, ya bü-
tün arkadaşlarımızın nereden gelip ne olduklarını 
anlatmaya kalksak herhalde seneler yetmeyecek. 
İşte G.S. budur, bugüne kadar en serserisinden en 
geri zekalısına kadar aç olan kimseye rastlamadı-
ğımız ya da çalıştığı sektörde as olmayan kimseye 
rastlayamayacağımız gibi! Peki bu nasıl oluyor? Bu 
üstünlük nereden geliyor? Neden G.S.lı normal. bir 
topluluk içinde derhal sivriliyor? 2.sınıf bir vatandaş 
olarak gittikleri Avrupa, ve Amerika’da bile yıllar son-
ra mesleklerinin zirvesinde bulunabiliyorlar!. Dikkat 
edin, her şeyin İLK’i her olayın Avant garde’lığı G.S. 
ve G.S.lıda başlar, sonra diğer okullara ve insanlara 
yayılır.
Bence mektepte 4 tip talebe vardır, önce bu tipleri 
inceleyelim ve de bu mozaiğin ortaya çıkardığı GA-
LATASARAYLlLlĞI görelim.
1- Animal scientifique’ler. Bunlar günün her saatinde 
karanlık koridorda dolaşır ve insan içine çıkmazlar, 
imtihandan 10 yerine 9 aldıkları zaman intihar etme-
ye kalkışırlar. Petit Larousse Illustré’yi ezberlerler, 
hangi kelimenin Larousse’un hangi sayfa hangi sa-
tırında olduğunu büyük bir keyifle söylerler. Okulda 
süper talebe diye vasıflandırıldıkları halde Deli ile 
Akıllı arasındaki fark olan incecik bir telin kopması 
neticesinde ileride muhakkak kafayı üşütürler. Bu tip-
lerden bir misal Atilla Tokatlı’dır. Mektepte her dalda 
süper bir talebe olan rahmetli sonradan alkolik ola-
rak kafayı üşüttü, bir gün Rejans’ta bana bir kitabı-
nı imzalayarak verdi, defalarca okuduğum halde bir 
türlü anlamadım, netice olarak okumaktan vazgeç-
tim, herhalde onun yazdıklarını anlayacak seviyeye 
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daha gelemediğimize karar verdim. Genelde bu tip-
lerin hayattaki başarı oranı gayet sınırlı ve hatta yok 
denecek kadar azdır.
2- Orta zekalı talebeler. Kafaları pek şarj etmediği 
için devamlı hafızlayan ancak derslerini hiç aksatma-
dan günü gününe yaptıkları için zeka noksanlıklarını 
fazla mesai ile kapatarak sınıf geçenler. Bunlar te-
neffüse çıkmazlar, koridorlarda, yatakhane kenefle-
rinde ellerinde kitap veya defter devamlı hafızlarlar. 
En büyük zevkimiz bunlar sözlü imtihana kalktıkları 
zaman söylediklerini kitaptan takip etmekti, dersten 
sonra “Ulan bugün yine iki virgül bir nokta atladın, 
gelecek sefer olmasın ha!” diye takılırdık.
3- Sporcular. Spordan başka hiçbir şey düşünme-
dikleri ve her teneffüs oynadıkları için sınıfta yorgun 
beygirler gibi uyuyan tiplerdir. Herkes gazete mec-
mua okurken bunlar Fotospor okur, futbolcu resmi 
biriktirirler, hafta sonu maçlara giderler. Ancak, sınıf 
veya mektep takımında oynadıkları ve G.S.ın şerefi-
ni kurtardıkları için herkes bunlara yardımı vazife bi-
lir, imtihanlarda kopya verirler, vazifelerini başkaları 
yazar, 5 aldıkları zaman herkes bir Oh çeker, çünkü 
mahallenin namusu kurtulmuştur.
4- Fırlamalar. Gözleri fıldır fıldır, zekadan yerinde dur-
mayan, devamlı kaynayan, herkese isim, hocalara 
kağıttan kuyruk takanlar! Her an her hadisede espri-
sini patlatmaya hazır, laf altında kalmayan, hazırce-
vap, normal dersini çalışacağına “Acaba nasıl kopya 
çekerdim?” diye kafa çalıştıranlar. Günde yarım saat 
çalışsalar 10 alabilecek bir zekaya sahip iken acaba 
hiç çalışmadan nasıl 5 alırım diye düşünenler. Kimya 
dersinde herkes deney yaparken “Acaba neyi patla-

talım da Garti’yi korkutalım” diye uğraşanlar. Yanlış-
larını yakalamaya hazır ve gözlerinden zeka fışkıran 
bu tiplerin karşısında hocalar dahi tedirgindir, hata 
yapmamaya çalışırlar ve kendilerini mikroskop altın-
da hissederler..
1947 yılında G.S’a girdim. hemen hemen 43 sene 
olmuş, bu bir ömür ve hatta 2. nesil demek ki o yıl 
doğup erken evlenenlerin bugün belki torunları var! 
Daha okul zamanında veya yaşları 40‘a varmadan 
ölen arkadaşlarımı sevgi ile anıyor ve Tanrıdan rah-
met diliyorum.
Şimdiki hazırlık sınıfının adı o zaman Yetiştirici idi. 
Ben C sınıfına kaydoldum. Sınıftan hatırlayabildiğim 
arkadaşlar Mustik Cengiz, Şam Ergün, Tatar Yüksel, 
Sos Yalçın Ra Özalp, Désagréable Orhan, Ö-Es-Te 
Çetin, mikrop Akın, Mert Oğuz’du. Aynı ilkokuldan 
mezun olduğumuz için ben önce Çetin’le yan yana 
oturdum. Sonra bahçede attığım bir taşla kafasını 
yarınca aramızda hır çıktı ve Tatar Yüksel’le aynı sı-
rayı paylaştık.
Hocalardan sadece Mme Calloud’yu ve Matematik 
dersine gelen Salih hocayı hatırlıyorum. Daha son-
ra rahmetliler Salih ve Köfte Rıdvan hocalar yukarı 
mektebe Md. Muavini olarak gelmişlerdi.
Galiba adı İbrahim bey olacak bir Md. Muavini vardı. 
herif bir numaralı otlakçı idi. Veliler gidince sınıfları 
gezer, kime ne yiyecek gelmiş ise otlanırdı. Bir çar-
şamba dedem geldi ve bana 2 kg. portakal getirdi. 
Akşam gelip İbrahim araklamasın diye bütün porta-
kalları teneffüste yiyip bitirdiğimi ve amel olduğumu 
hatırlarım.
İlkokul hocası olacak bir Zeki bey vardı. Meşrutiyet 
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zamparası gibi daima papyon kravat takardı.
Harp biteli 2 sene olduğu halde geceleri hala alarm 
verilirdi. Hemen yataktan fırlar bilmem kaç saniye 
içinde giyinir ön bahçeye çıkardık. Rahmetli Ali Kurt 
her seferinde yatağı yorganını da toplar bir denk ya-
par merdivenden aşağı yuvarlardı. Yatak yuvarlana 
yuvarlana inerken uyku sersemi tipleri de düşürür 
bazılarının üzerinden atlardı. Eğer bir köşeye takılır 
kalırsa birkaç 
tekme ile ye-
niden hareke-
te geçirilir ve 
Ali daha ikin-
ci katta iken 
yatak çoktan 
aşağı inmiş 
olurdu. Alarm 
bitince herkes 
yatakhaneye 
döner yatar. 
Ali ise oflaya 
puflaya sırtın-
da koca ya-
tak dengi ile 
merdivenleri 
çıkmaya ça-
balardı.
68 Güzelhisar, 
70 Boğaziçi, 
71 Halas sizle-
re bir şey ha-
tırlatıyor mu? 
Tabii ki bunlar 
Boğaz vapur-
larının borda 
numaraları. 
O zamanlar 
hepsi de ez-
berimizde idi. 
Bugün sadece 
3 tanesi, kal-
mış. “Kaptan 
düdük!” nara-
sıyla rıhtımı 
bir baştan bir 
başa koşardık. 
Yemekleri be-
ğenmediğimiz zaman arakladığımız dilimleri sobanın 
üzerinde kızartıp yediğimizi hatırlıyorum.
İlk yatılı arkadaşlığının başlangıcı olduğu için Orta-
köy kısmının bir yılı dahi her G.S’lının kalbinde ayrı 
bir yer tutar.
Bu gün G.S lisesinde okuyan talebinin yüzde 30’u 
leyli, yüzde 70’i ise nehari. Halbuki bence, talebeyi 
birbirine bağlayan ve onu bölünmez bir bütün yapan 

etüd, teneffüs, yemekhane, yatakhane ve kenef arka-
daşlığıdır. Ayrıca bizler o kadar biri birimize yakınız ki 
selam gönderirken eğer hayatta iseler anne ve baba-
larımıza, abla, ağabey ve kardeşlerimize de gönderi-
riz. Çünkü hepsini tanırız. Onlar da bizleri tanır. Şim-
di böylesine kaynaşmış bir kütlenin yanında, çalıştığı 
daireye gelir gider gibi, sabah okula gelip öğleden 
sonra giden bir grubun da aynı şekilde bir birine bağ-

lı olabileceğini 
düşünebiliyor 
musunuz? 
Tabii ki değil 
ve zaten ol-
ması da müm-
kün değil! 
Bizim zama-
nımızda her 
sınıfta birkaç 
nihari vardı 
ve biz de on-
ları tabiri caiz 
ise, ikinci sınıf 
vatandaş sa-
yardık. Zaten 
vazifelerinin 
bir kısmı da 
leyli talebeye 
hizmet etmek-
ti. Sinemaya 
bilet, gazete 
dergi mecmua 
almak. Cor-
respondance 
mektuplarımı-
zı atmak onla-
ra aitti. Gaze-
teci Kel Hayri 
bizi çarpma-
sın diye saat 
15.30’da sıcak 
sandviçlerimi-
zi alır parmak-
lıktan içeri ve-
rir daha sonra 
eve giderlerdi.
Bugün G.S’ 
da akşam ve 

sabah etüdleri kalkmıştır. Koysanız dahi Muallim 
muavinliği resmen ve kanunen kaldırılmıştır. Demek 
ki talebenin başında duracak kimse yoktur. Halbuki 
etüd Abisi G.S’in yıllarca değişmez bir elemanı ol-
muştur. Sınıfta sükuneti sağlamak, talebenin iste-
ğini idareye bildirmek, gerek lisan gerekse science 
derslerinde talebeye yardımcı olmak onun görevidir. 
Bugün dahi bizlerden 5-6 sınıf küçükler gelip “Mer-
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haba ağabey” diyorlar ise bu yakınlaşma o zamanlar 
yaptığımız etüd ağabeyliğinden ileri geliyor. Çünkü 
ağabeyliğin de sınıfı susturmanın da bir raconu var. 
Sınıfa ilk defa giderken elde ya bir sopa ya da uzun 
cetvelle gitmek gerekir. İçeri girip de sınıfı süzünce 
gözleri fıldır fıldır yerinde duramayıp kaynayan, ki-
min altına raptiye kime kağıttan kuyruk takacağını 
hesaplayan fırlamayı elinle koymuş gibi bulabilirsin. 
Çünkü aynı yaşlarda aynı sınıflarda bizler de aynı 
şeyleri yapmışız, onu tahtaya al, daha çok kıçına vu-
rarak şişir, bir hafta kadar yerine oturamasın, ondan 
sonra sınıfta çıt çıkmaz. Daha sonra hepsi ile tek tek 
ilgilen, problemlerini çözmeye yardım et arada es-
pri yap güldür, sonra belki unutursun ama onlar seni 
unutmaz. Seneler sonra karşında hiç tanımadığın bir 
tip sana “Emret ağabey”der, belki de cetvelle döv-
düğün çocuktur, ancak hiç fark etmez ve dünyalar 
senin olur. İşte G.S budur, böyle kalmasını ve devam 
etmesini diliyorum.
Eğer Mektebi kurtarmak ve eski haline getirmek isti-
yor isek, muhakkak yatılılığı özendirmeliyiz. Sadece 
sabah etüdünde çalışırdık o da bize kafi idi, kalan za-
manın çoğu spora ayrılırdı. Artık bu sistemle G.S’ın 
spora ayıracak zamanı yok. Olsa olsa Folklor, Lam-
bada veya Break dansı gibi sporlar yapılabilir.

Selim İLERİ
Yıldızlar Altında İstanbul
Galatasaray Lisesi

Orada, hep de bir sonbahar günü, ahşap kapının 
önünde babamdan ayrılırken görürüm kendimi: Ga-
latasaray Lisesine  başlıyorum.
Neredeyse kırk yıla yakın bir zaman geçmiş. Bunun-
la birlikte sonbahar gününün renkleri, ışıkları, okul 
bahçesi, demir parmaklı kapı sanki az öncesiymiş-
çesine canlıdır bende. Belleğimi yormama hiç gerek 
kalmaz.
Gri pantolon-lacivert ceket; lacivert ceketimin üst ce-
binde okulun sarı-kırmızı arması, iç içe geçmiş G ve 
S harfleri. Kravat da takmış mıydım?
Babamın elinde fotoğraf makinesi, okul kapısında 
fotoğrafım çekiliyor. Aransa, bir kutuda… artık açıl-
mayan o pek çok kutudan birinde bu fotoğraf... bu 
dia bulunabilir.
Fakat tekrar bakmak istemem. Zaten görür gibiyim: 
Hayli endişeli, üzgün görünüyorum. 
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Evden Ayrı İlk Gece

Evimizden ayrı kalacağım ilk gece. Gerçi annemden 
babamdan, evimizden, ablamdan ayrı kaldığım baş-
ka geceler olmuş ama, yine de akraba evleri, dede-
min Kadıköy’deki evi, galiba hepi topu o kadar.
Şimdi yabancı yerdeyim.
İstiklal Marşı okunup bayrak töreni bittikten sonra 
babamı kalabalık ortasında göremez oluyorum. Sı-
nıflarımıza gidiyoruz. Hazırlık A’dayım.

Öğretmenim Mösyö Arditi

Öğretmenimiz Mösyö Arditi yine Galatasaray amb-
lemli defterlerimizden birini açmamızı istiyor. Defter-
lerimizi çıkarıyoruz. Mösyö Arditi tebeşir alıp kara-
tahtaya geçiyor.
Cahier de Vocabulaire. Ama ‘kayiye dö vokabüler’ 
okunuyor. Öyle başka harflerle yazılıp başka harf-
lerle okunmasına akıl erdiremiyorum. Mösyö Arditi 
sebebini belki anlatıyor; dinlemedim ki; ben evimizi 
düşünüyorum.
Annem şimdi mutfaktadır, öğle yemeğini hazırlıyor.
Ablam okulda, ama öğleden sonra eve dönecek o.
Babam öğle yemeğinden sonra yine üniversiteye, 
işine döner.
Sınıfımızdan kilisenin çan kulesi görünürdü. Çanlar 
çalar mıydı? Eni konu uzun süren bir sonbahardı. Ilık 
havalar ve sınıfın açık pencereleri. Hep çan kulesin-
de gözüm.
İçi resimli okul kitabımız, Le Livre de Français’nin 
sayfalarını karıştırır, o resimlere, illüstrasyonlara sı-
ğınırdım. Bütün dünyam buydu. Başka hiçbir şeyden 
hoşlanmıyordum.

Cumartesi Günleri

Yok, bir de cumartesi günleri. Cumartesi günleri eve 
dönüyorum. İlk cumartesi tutuk konuştuğumu, keke-
lediğimi, kelimeleri bulmakta zorluk çektiğimi nasıl 
unutabilirim!.
Okulun birçok koridoru geçildikten sonra arka bahçe-
ye çıkılır. Arka bahçe benim için ‘havuzlu bahçe’dir. 
Havuzda denizkızı heykeli. Yolum ne zaman Galata-
saray Lisesine düşse, havuzlu bahçemi bir kez daha 
görmek isterim.
Öğrenim yıllarım boyunca hiçbir zaman başarılı bir 
öğrenci olamadım. N e var ki, Galatasaray yıllarında 
büsbütün başarısızdım.
Dersleri sevmediğim gibi, okuldaki hayatı da sev-
mezdim. Hele yatılı günlerimde. Zil çalınca üst kata, 
yatakhaneye çıkılır. Sıra sıra karyolalar. Musluk ba-
şında bekleyişler. Işıklar söner.

Karanlıkta Galatasaray Postahanesi

Karanlıkta pencereden dışarısı görünür. Galatasaray 
postanesi, azıcık gökyüzü. Gecenin gökyüzünde tek 
tük yıldız belirir mi, gözlerim kamaştıkça o yıldızları 
ben mi uydururum... Uyku çıkagelinceye kadar film-
ler geçer gözümün önünden. Yeni Melek’te gördük-
lerim, Emek’te, Atlas’ta, Saray’da gördüklerim. Bu 
filmleri adeta yeniden kurgularım.
Bir de fotoğraf var, hem üstelik siyah-beyaz bir fo-
toğraf. Albümümde duruyor. Bütün sınıf, arkadaşlar, 
öğretmenimiz, birkaç sıra dizilip çektirmişiz. Gidip 
bakmadığım bir fotoğraf şimdi.
Ölen arkadaşlarım var o fotoğrafta. Çok zengin olan-
lar. Önemli mevkilere (!) erişenler, yoksul düşenler, 
hayata savrulup gitmiş olanlar. Düşündükçe, anı-
larının birer ikişer silinmiş olduğunu şaşırarak ayırt 
ediyorum.
Sonraları çok seyrek karşılaşmalar; ayaküstü; söy-
lenecek söz kalmamış. Belki de yokmuş. Geçen za-
man tortu bırakmış sanki geriye.
Ölenler burukluk yaratıyor. Hayata savrulanları ken-
dime galiba daha yakın hissediyorum.
Ne tuhaf: Galatasaray Lisesinin kapısındaki öğrenci-
ye ben değilmişim gibi bakıp duruyorum. .

Sinan ERDEM (1946)

Adanmış Bir Hayat
Yeşilköy İlkokulundan Galatasaray Lisesine 

Bir akşam ailece bahçede kurulan yemek masasın-
da toplandık. Yemekten sonra sıra babamın kahve 
içmesine geldi. Babam kahvesini içerken annemle 
tartışmaya başladılar. Hayatımda ilk defa annemle 
babamın tartıştığını görüyordum. Ablamı ve beni içe-
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riye gönderdiler. Neden tartıştıklarını bile anlayama-
dık. Anımsadığım kadarıyla bu tartışma uzun süre 
devam etti.
Bundan kısa bir süre sonra Galatasaray Lisesine  
kaydettirildiğimi öğrendim. Meğer tartışmalarının ne-
deni buymuş. Babam annemin tüm itirazlarına rağ-
men otoritesini kullanıp, sonuca ulaşmış.
Galatasaray’da eğitim Fransızca’ydı. Halbuki ben 
evde Madam Vera’dan Almanca dersleri almıştım. 
Biraz okuyup yazmaya, hatta konuşmaya başlamış-
tım. Galatasaray’a kaydolunca hemen Fransızca 
derslerine başladık ama imtihanda lisanım yeterli bu-
lunmadı. Bunun üzerine yetiştirici tabir edilen hazırlık 
sınıfına başladım. Ortaköy’deki binaya yatılı olarak 
gönderildim.
Okul başladı, ben de feryada başladım. O güne ka-
dar hiç evden uzak kalmamıştım. Kilolu, yusyuvarlak, 
düne kadar saçları kız gibi kesilen bir çocuktum. Na-
sıl olacak da yatılı okula alışacaktım? Bütün gün ve 
özellikle de geceleri iki gözüm iki çeşme ağlıyordum. 
Şimdi rahmetle andığım okul müdürümüz Saffet Bey, 
iki günde bir beni eve gönderiyor, çarşamba günleri 
de annem okula geliyordu. Ama alışmam mümkün 
değildi.
Bu kadar sulu gözlü ve çekingen bir çocuğu, diğer 
öğrenciler aralarına almıyorlardı. Bir türlü uyum sağ-
layamıyordum. Bu arada yavaş yavaş içimde onlara 
katılma isteği uyanmaya başladı. Nihayet bir gün, 
deniz kıyısındaki beton sahada gezinirken, beni se-
vince boğan bir şey oldu. Sınıf arkadaşlarım birdirbir 
oynuyorlardı. Aralarından biri “Hadi gel, bize katıl,” 
dedi. Sevinçle yanlarına koştum. Sıram geldiğinde 
yuvarlana yuvarlana koştum, eğilen arkadaşımın 
üzerine ellerimi koydum ve atlamaya çalıştım. Tam 
o anda, birden yere çöktü. Bu kez gerçekten havada 
uçuyordum. Yüzüm gözüm kan revan içinde kalmış, 
ellerimin içleri soyulmuştu. Hemen revire götürdüler. 
Meğer bu bir komploymuş. Sonucun bu kadar kötü 
olacağını düşünmemişler ama hepsi halime gülüyor-
du.
Bu olay içime işledi, aradan altmış yıl geçmesine 
rağmen unutamıyorum. Fakat değişmemi sağlayan 
da budur. Bundan sonra ağlayan, sümüklü, utangaç 
çocuk olmayı bırakıp, kendine güvenen bir havaya 
büründüm. Hayatta beni her zaman şu ilke kamçı-
ladı: Başarılı olamadığım zamanlarda, inatla başarı-
sızlığı yenmeye çalıştım.

Atatürk, babam ve ben
Galatasaray’ın Ortaköy kısmında okurken, 1938 yı-
lında büyük bir acı yaşadık. Ulu Önder Atatürk vefat 
etti. Sanıyorum halen hayatta olan ve o büyük insa-
nın elini öpen nadir insanlardan biriyim.
Atatürk saygısı ile yetiştirildim. Babam o büyük ada-
mın adı ne zaman geçse saygılı olunmasını ister-

di. Belediyede görevliyken, arkadaşlarıyla birlikte 
Atatürk’ün Yalova Köşkü’nü yapmıştı. Mustafa Ke-
mal köşkün yapıldığı ilk yeri beğenmediğinde, bina-
nın raylar üzerinde ulu önderin uygun gördüğü yere 
taşınması fikri babama aittir. Bu yüzden babam ve 
arkadaşları büyük takdir kazandılar. Daha sonra 
Atatürk Florya plajlarının kalkındırılmasını ve orada 
deniz üzerinde bir köşk yapılmasını istedi. Bunu da 
babamın yapması için talimat verdi. Yazın köşkün in-
şaatı sürerken annemle plaja gittik. İşte o gün babam 
beni elimden tutup Ata’nın yanına götürdü ve elini 
öptürdü. Ulu Önder’in bana neler söylediğini hatır-
layamıyorum ama gözlerini, bakışlarını hiç unutma-
dım.

Liseye geçiyorum
1939’da, Galatasaray’ın 6-D sınıfında yine yatılı 
olarak okumaya başladım. Kimseden geri kalmak 
istemiyor, derslerime çalışıyordum. Uslu bir öğrenci 
olmak için elimden geleni yapıyordum. Ancak oyun 
oynama ve spor yapma konusunda kimsenin yanına 
yanaşamıyordum. Bu da içten içe hırslanmama ne-
den oluyordu. Bir gün dayanamadım, taşla futbol oy-
nayanların yanına gittim. “Kaleci olabilir miyim?” diye 
sordum. Ortaköy’den beraber geldiğim arkadaşlarım 

“Birdirbiri unutma, hastanelik olursun,” diye kestirip 
attılar.
Çok üzülmüş ve hırslanmıştım. Benim gibi oyunlara 
almadıkları iki arkadaşım daha vardı. Üçümüz her 
sabah beşte kalkıp, koşmaya, futbol oynamaya baş-
ladık. Halimiz çok gülünçtü. Kış olduğu için karanlık-
ta ne yaptığımızı bilmeden, sözüm ona antrenman 
yapıyor, çamur içinde kalıyorduk. Tam bugünlerde, 
derslerime çalıştığım halde, matematik hocası Veysi 
Midilli’den beni hüsrana boğan bir not aldım. Yazılı 
imtihan sorularının hepsini doğru yanıtladığım halde, 
bana on üzerinden beş puan vermişti. Artık cesaret-
lenmeye başlamıştım, gidip niye böyle yaptığını sor-
dum. Bana “Sen beşlik bir talebesin, bu yeter,” dedi. 
Öyle bozulmuştum ki, kaçlık olduğumu kanıtlamaya 
ant içtim.
Yaz tatilinde yüzmeye başladım. Annem buna karış-
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mıyordu. Ancak hızlı yüzemediğim için uzun mesafe 
yüzmeye çalışıyordum. Fırsat buldukça mahallede, 
sokakta futbol oynuyordum. Bu arada boyum uza-
mış ve az da olsa kilo vermiştim. Yedinci sınıfta be-
den eğitimi öğretmenimiz beni voleybol ve basket-
bola başlattı. Bu sayede, arkadaşlarım da aralarına 
girmeme itiraz etmez oldular.
Bu arada annem beni her gün kontrol ettirmeye de-
vam ediyordu. Babamın şoförü Süleyman Efendi her 
akşam üstü okula bir paket pasta veya tatlı getiriyor-
du. Ama bunları yemek bana kısmet olmadı, çünkü 
arkadaşlar koşup hemen elimden alıyorlardı.
O ana kadar hiç kimseyle kavga etmemiştim. Ara 
sıra yatakhanede güreş yapıp kendimi deniyordum. 
Kuvvetim yerindeydi, kendime güvenim gelmişti. 
Ben de boksa başladım. Oldukça iyi dövüşüyordum. 
Sınıf arkadaşlarımın bana bakışı yavaş yavaş değiş-
meye başladı.
Ortaokulu bitirirken fen derslerinden yazılı yapılırdı. 
Okul kapandığında hem zatürree hem de zatülcenp 
oldum. Babam karnemi aldırttı. Fen derslerimin hepsi 
ondu. Babam da, ben de çok sevindik. Okul yeniden 
başlayınca ilk işim Veysi Bey’i bulmak ve notlarımı 
göstermek oldu. Ben artık “beşlik öğrenci” değildim.

Okulda gazete çıkarıyorum
Onuncu sınıfta yine derslerimi ihmal etmeden spor 
çalışmalarımı sürdürüyordum. Ama içimdeki yeni bir 
şeyler yapmak arzusu beni rahat bırakmadı. Bir sınıf 
gazetesi çıkarmayı kafama koydum. Evde babamın 
1920’li yıllardan kalma Remington marka bir daktilo-
su vardı. Zaten başka bir araç bulmam da mümkün 
değildi. İkinci Dünya Savaşı bütün hızıyla sürüyordu.
Galatasaray Lisesi öğrencilere verdiği yemekler-
le ünlenmişti. Ama bu yemeklerde artık hep bulgur 
pilavı ve üstlük olarak, o da ara sıra beyaz peynir 
veriliyordu. Akşam yemeklerinden sonra ekmek kar-
nelerini doldurmak ve zaman zaman da öğretmen 
yardımcılarıyla birlikte Beyoğlu’na çıkıp evlerdeki 
pencere karartmalarını kontrol etmek görevlerimiz 

arasındaydı. Bunu severek yapıyorduk ama zaman 
zaman okul yöneticilerine dertlerimizi anlatmaya, on-
larla konuşmaya ihtiyacımız oluyordu.
Bu mümkün değildi. Nasıl olsun? Okul Müdürü Beh-
çet Bey koridorda dolaşırken hepimiz hazır ola ge-
çerdik. Müdür muavinleri Sait Bey ve Recai Bey’den 
korkar, saklanırdık. Hele Recai Bey’in oyun oynarken 
gelip topumuzu alması, bizi deli ederdi. İşte gazete 
çıkarabilirsek bunların hepsini anlatabilirdik.
Ablam Güzel Sanatlar Akademisi’ndeydi. Çok güzel 
yağlı boya tablolar yapar ve piyano çalardı. Aklıma, 
ona renkli olarak bir gazete başlığı çizdirmek geldi. 
İsim düşünmeye başladım. Birkaç arkadaşla tartışıp, 
karar verdik: “Gıd Gıdak” ve yumurtlayan tavuk res-
mi!
Bu gazetede düşüncelerimizi açıklayacaktık. Hemen 
kolları sıvadık ve her hafta gazeteyi yayımlamaya 
başladık. Sonuç çok iyiydi. Hocalarımız bile destek 
verdi. Sporda isteklerimiz yerine getirilmeye başladı. 
O zaman anladım ki, bir amaca ulaşmak istiyorsan, 
toplumla iletişimi sağlayacaksın ve fikirlerini yazılı 
olarak tartışmaya açacaksın.

Muhteşem ÖZDAMAR (1975)
Baba Kucağı
 
Bir zamanlar ilk mektebimiz vardı. Ortaköy’de, Bo-
ğaz sularının hışır hışır maviliklerinin hemen yama-
cında taş binadaydı okul. Şimdi yerinde ne var bilmi-
yorum, önünden geçmişliğim bile yok. İlk mektebin 
tarihe gömülmesiyle birlikte sanki binayı da anılarım-
dan söküp atmışım. Galiba yaşlanmanın ilk belirtisi 
anılarla yaşamaya başlayınca ortaya çıkıyor. Anılar, 
geçmişe dönük nostaljik bir hayal dünyası olmak ye-
rine hayatı idame ettirmenin vazgeçilmez bir unsuru 
oluyor adeta. İhzariden gelenler biz ilk mekteplileri 
biraz tıfıl oğlan görür pek kaale almazlardı. Bir veya 
iki yaş büyükçe olmak o yaşlarda müthiş önemliydi. 
Ergen olmanın getirdiği bir ehemmiyet. Biz 5. sınıflar 
ise tarif edilmez bir arrogance ile kendimizi gerçek 
Galatasaraylı olarak görür, yetiştiricidekilere sonra-
dan görme muamelesi yapardık. Bu, gizli, adı kon-
mamış, sinsi bir mücadeleydi. Ama mesela sınıflar 
arası düzenlenen maçlarda, dışarıdan bakan hınzır 
gözlemci aradaki farkı ve o kör sürtüşmeyi derhal 
tespit edebilirdi. Sonradan, yani 6. sınıflardan itiba-
ren buluşup kaynaştığımız yetiştiricilerle bir ömre 
bedel arkadaşlıkları kurmamızda belki bu ilk yıldaki 
çocuksu zalimliğin rolü vardır, kim bilir? Rıdvan, Nec-
det ve Hüseyin beyleri pek iyi anımsıyorum nedense. 
Rıdvan hoca cezacılığı ile meşhurdu. Taş salonun bir 
köşesinde tüm teneffüs boyunca tek ayak üstünde 
durmak gibi. Necdet ve Hüseyin hocalar ise yumu-
şak, babayani insanlardı. Çarşamba akşamları taş 
salonda film gösterimi olurdu. Geçmiş gün 2. veya 
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3. sınıftayız. ” Hortlaklar Adası ” adlı bir film seyret-
miştik. Hangi aklı evvelin fikriyse, yavru sabilere bula 
bula bu filmi bulmuştu. Adından tahmin edebileceği-
niz gibi neredeyse altımıza yapacak hale gelmiştik. 
O gece uyku hak getireydi, sağa dön olmuyor, sola 
dön olmuyor. Belli ana kucağı arıyordum. Nöbete 
kaldığı her gece yaptığı gibi Necdet Hoca yine yatak-
hanelerde geziniyor, ortalığı şöyle kolaçan ediyordu. 
Üstü açılmış olanların üstünü örtüyor, horlayanları 
ters döndürüyor falan. Döne döne terden sırılsık-
lam olmuştum. Birden yatağımın başında Necdet 
hocanın sûreti belirdi. Gözlerinden merak ve şefkat 
okunuyordu. Derdimi anlatırken attım kendimi hoca-
nın kucağına, iki göz iki çeşme. Hoca, yumuşak ve 
yatıştırıcı bir şekilde hortlakların olmadığını, bunun 
sadece bir film, yani insanların hayal ürünü olduğu-
nu açıklarken dalmışım baba kucağında. Biraz ötede, 
yatakhanenin girişine yakın bir yerdeki dev sobadan 
yayılan ferahlatıcı bir sıcaklık ve Necdet Kut hocanın 
varlığı ruhumu ısıtmaya yetmişti.

Esra ÇİÇEKÇİ 
Buse GÜNERİ 
Galatasaray Lisesinde Öğrenci Olmak

Galatasaray Lisesi, gerek verdiği eğitim, gerekse 
sosyal imkanlar bakımından Türkiye’nin en iyi okul-
larından biridir. Bu okula girdiğiniz andan itibaren, 
Galatasaray ismi, sizin varlığınızın vazgeçilmez par-
çası olur… Hayatınız boyunca attığınız her adımda, 
arkanızda Galatasaray camiasını bulacağınızı bile-
rek hareket edersiniz. Mektep dışında kim ne derse 
desin, hepimizin bildiği gibi “Galatasaray anlatılmaz, 
yaşanır…”
Galatasaray Lisesi öğrencisiyseniz, daima hareketli 
olan İstiklal Caddesinin kenarında okumaktan değil, 
büyük ve küçük dönemlerinizle beraber olmaktan 
zevk alırsınız. İster yatılı okuyun, isterseniz gün-

düzlü olun, sizi diğerlerinden ayıran fark bu okulun 
içinde yaşadığınız kardeşlik duygusudur. Üstelik bu 
kardeşlik bağları öylesine kuvvetlidir ki, okuldan me-
zun olduğunuzda dahi kopmaz, pilavlarda olsun, ku-
rul toplantılarıyla olsun, başka sebeplerle olsun hep 
devam eder.
Okulun her yerinde bir parçanızı bırakırsınız; yatak-
hanede, sınıfta, kantinde, yemekhanede, Cour’da… 
Baktığınız her yerde bir anınızı görürsünüz ve daha 
böyle binlerce anı olduğunu bilirsiniz.

….son yıllar yaklaştıkça bir korku kaplar içinizi “nasıl 
ayrılırım ben buralardan?” diye… Etüd ağabeyi/ab-
lası olmayı düşünürsünüz, pilavlar var dersiniz; ama 
bir türlü kabul edemezsiniz bittiğini... Bitmemiştir za-
ten, istemeyen kimseyi içinden atmayan, reddedeni 
de zorla tutmayan bir camiadır bu, burada insanlar 
Galatasaray ismi altında birleşmenin verdiği onuru 
taşırlar.
Galatasaray’ı içinde en yoğun paylaşımların yaşan-
dığı olarak da tanımlayabilirsiniz. 
Galatasaray’ı bugünkü konumuna getiren bir başka 
önemli özelliği, ülkenin her yerinden gelen öğrenci-
leri yatılı olarak da kabul etmesidir. Yatakhanenin 
okul binası içinde bulunması da onu diğer yurtlardan 
ayırır. Okulunuzu eviniz gibi benimsemenize neden 
olur. Okuldaki yatağınız öylesine sizindir ki, eviniz-
deki yatağınızı garipsersiniz bir süre sonra. Etüt yap-
tığınız sınıflar, kantin, Grand Cour okulun parçaları 
olmaktan çıkar, kahve içtiğiniz, muhabbet ettiğiniz, 
yemek yiyip, oturduğunuz yerlere dönüşür. Okul gibi 
bakamazsınız artık oraya çünkü orası eviniz olmuş-
tur sizin, hele bir de daimiyseniz…
Galatasaray Lisesi özel okul statüsünde değil-
dir, buna karşın öğrencisine, özellikle de yatılısına, 
elinden gelen tüm olanakları vermeye çalışmakta-
dır……..
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Haldun LENGERLİOĞLU (1978)
Galatasaray Lisesinden bir anı..

Nihayetsiz gibi gelen koridorlarında yalnızlığın ve 
gurbette olmanın ısınmayan soğuk ürpertisi ile ilk 
zamanlar ucu görünmeyen uzak bir hedefe doğru 
çocuk benliğimle bir bowling topu gibi yuvarlandı-
ğım Galatasaray’dan bir anı yazmak için oturdum 
bilgisayarın başına... Ne zaman kazanıp girdiğimi ne 
zaman mezun olup ayrıldığımı anlayamadığım ama 
ana karnına dönmek ister gibi dönmek istediğim, sü-
rekli bilinç altımda kasırgalar estiren koskocaman, 
ciddi, ama çok ciddi, bir o kadar kasvetli, ağır, bir o 
kadar da anaç tavuk gibi güven verici, ve misler gibi 
arap sabunu kokan mekanı anlatacak bir anı... 10 
yıllık upuzun bir maceradan, ömrümün yüzde yirmi-
sini oluşturan bir zaman diliminden koparılmış, hangi 
birini anlatacağımı şaşırdığım hatıralar silsilesinden 
bir dişin kovuğuna bile gitmeyecek bir kırıntı, 10 yıllık 
bu uzun dönemde ancak yontulabildiği kadar değer 
kazanmış kristal camdan, can biblosundan kopacak 
minik bir sırça, içine düştüğüm uçsuz bucaksız bir 
deryadan testimin büyüklüğü oranında doldurabildi-
ğim sudan sıçrayacak bir su zerresi misali bir anı...
Yasak bahçeleri, yasak komşuları, yasak dışarı-
sı, yasak kuralları, genizden konuşan Fransızları, 
benim gibi daimi leyli meccani bir taşralıya pek bir 
acayip gelen İstanbullu çocukların dışarıdan getirdik-
leri diş macunu gibi sıkılan tüpte ançuezleri, Aman 

yarabbi! Balığın da ezmesi mi olurmuş yahu? Hem 
de tüpte? Allah Allah ve subhanallah!? Zeytin ezme-
leri, sabah kahvaltısında tane karabiberli salamları, 
bakla ezmeleri, basket sahaları, aslında tenis topu 
olduğunu gördükten ancak aylar sonra öğrendiğim, 
futbol oynadığımız o üzeri garip kavisli, küçük şeftali 
tüylü toplar, zil sesinden sonra paldır küldür koşuş-
tuğumuz yemekhaneleri, 20 dakikalık teneffüslerde, 
tuvaletlerde ciğerlerimizi yakan kara Bafra dumanları 
ile yaşanmış bir mekandan 3-5 cümle ile anlatılıve-
recek bir anı. Şimdi pek uzakta kalan bir geçmişin 
iliklerime kadar işlemiş ve hatta yer yer unutulmuş 
yaşanmışlığından gelerek dudağıma bir gülümseme, 
yüreğime bir ferahlık verecek, gönül telimi titretecek 
ince bir sızı. Bir anı... Komşu kızının, o zamanlar pek 
meşhur olan anket defterindeki o en masum haliyle 

“Unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?” sorusu-
na ayni içtenlikle cevap olabilecek bir anı...`’Püij ak-
roşe ma vest?’’ Anı deyince benim ilk aklıma gelen 
şey yetiştiricide ilk derste duyduğum bu ilk Fransızca 
cümledir. Biz, dilini bilmediği bir ülkeye esir düşmüş 
insanlar gibi, kapılar açılıp serbest bırakılsak dahi 
nereye gideceğimizi bilemediğimiz, duvarlarından 
atlayarak kaçıp, geldiğimiz yerlere dönmeye kalkış-
sak bile reddedilip kulağımızdan tutulduğumuz gibi 
kapısında bekçisi olan sınırları belli o mekana tek-
rar gerisin geriye getirilen, bir şeyleri kazanmış ama 
neyi kazandığının tam da şuurunda olmayan daimi, 
leyli meccani, gurbetçi çocuklardık. Gündüzleri ders-
ler, teneffüs, yemekhane, bahçe, oyun, ders, etüt, itiş 
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kakış ile geçerdi. Akşamları yat zili çaldıktan sonra 
bütün itiş kakışlar biter günün yorgunluğu çöker-
di yatakanelere. Bazı yerleri kalın koyu renkli, bazı 
yerleri ise ince yalapşap maviye boyanmış alacalı 
ampulden gece lambası yanar, lambadan süzülen o 
mavi ışık ulaştığı her şeyi yutardı. Dışarıdan sadece 
saatini kuran gece bekçisinin ayak sesleri ve tıkırtı-
ları duyulurdu. Daha sonra yatakhanede bir iki burun 
çekiş, hırsla yatakta dönenlerin somya gıcırtıları, bi-
lahare tek tük hıçkırıklar duyulur, sıla özlemi bütün o 
afacan çocukları kah har aleviyle sarardı. Yükselen 
hıçkırıklar battaniyenin altında saklanmaya çalışılır, 
anne-baba ve aile özlemiyle tutuşan minik yüreklerin 
ıslatıp şişirdiği minik burunlar soğuk yastıklara gö-
mülürdü. Ondan sonra Allah ne verdiyse, daha faz-
la dayanamaz, kısık sesle hüngür tingir ağlardık. O 
sene kapatılan Galatasaray İlkokulundan gelmiş olan 
Toygar’ın ilk derste söylediği bu Fransızca cümleye, 
“püij akroşe ma vest?” İşte bir oyun gibi, iltica etmek 
zorunda bırakıldığımız bu masal ülkesindeki garipli-
ğimizi, bu tuhaf öksüzlüğümüzü unutmak için, kutsal 
kitaptan yüreklere sükun veren bir duaymış gibi sarıl-
dık. İlk hafta her derse girişte, GS armalı ceketler üs-
tümüzde, ders zili çaldığında ise askılardaydı. “Püij 
akroşe ma vest?” Ruhumuzu çıkarıp asar gibi her 
bir derste defalarca astık askılara ceketlerimizi, her 
ders başında tekrar be tekrar giydiğimizde astığımız 
andan daha farklı olduklarının farkına bile varmadan. 
Yazısız resimli bir kitapta her bir resme bir isim koy-
duk anlamadığımız bir dilde: Valâ Mösyö Tibo,diye 
başladı, se ma mer diye devam etti... Ediş o ediş tam 
10 sene gittikçe ağırlaşıp anlam kazanarak sürdü...O 
sene hep Hamidiye suyu içtik en alt kattaki bahçeye 
çıkan koridordaki çeşmeden. Hele ki şimdi evimde-
ki Taşdelen suyunun ruhsuz plastik damacanalarına 
bakarken kana kana su içtiğim o Hamidiye musluğu 
geliyor aklıma da boğazım kuruyor, içim burkuluyor. 
Gidip tekrar içecek olsak o musluk yok artık orada. 
Onun da kıymetini anlayamadık o zaman, her bir 
damlası bizi kıymetlendirirken. Muzaffer Hanım var-
dı, bana çatal sol elde bıçak sağ elde dersi veren, bir 
de onun oğlu vardı Demir. Bir sandalı vardı, olta ile 
kofana avına çıkardı Boğaz’da. Baş parmağındaki 
tahtadan parmaklığı sorduğumda, o olmazsa kofa-
na parmağımı bir ısırışta koparır demişti de, ben de 
canavar balıklar hayal etmiştim. Ortaköy’ün boğazın-
da. Deniz anasını ilk orada gördüm, zarganayı da, 
vurunca can yakan iskorpiti de. Yemeklerde takoz 
palamut çıktığı zamanlardı. Kar altında karla çıplak 
vücudunu ovuşturup denize giren Enver Hoca’yı da 
bir sirk cambazı izler gibi izledim. Onun da bir oğlu 
vardı müzisyen, tambur çalardı. İsmi hatırımda de-
ğil şimdi ama. Ben, taşralı Haldun, bıkmadan usan-
madan hep denizi seyrettim Ortaköy’de. Ciyak ciyak 
bağıran martılar, şehir hatlarının vakur vapurları ve 

gece denizi tarayan ışıldakları, sandalda ayva satan-
lar, Rusya’dan gelip Akdeniz’e inen savaş gemileri, 
denizaltılar ve üzerlerindeki acayip teçhizat, 72 mille-
te ait yabancı şilepler, tankerler, gemilerin üzerindeki 
vinçler, bacalarındaki kırmızı orak çekiçler, ...zinsky 
....pinska, ...tarova diye biten, kiril alfabesiyle de ya-
zılmış bordalardaki, kaptan köşklerindeki gemi isim-
leri, sis çanları, deniz fenerleri, kömür taşıyan mav-
nalar, karşı sahilin silueti, sintine sularının katranına 
bulanmış deniz çöpleri, gri yağmurlukları, cılız lüks 
lambası fenerleri ile küçük sandallarında balık tutan 
balıkçılar, güneşli günlerde güvertelerinden beyaz 
giysili insanların el salladığı irili ufaklı yatlar. Bura-
sının deniz değil de Boğaz olduğunu nice sonra öğ-
rendik elbet. 

HAZİRAN  2004 TARİHİNDE PİLAVDA 1954 ME-
ZUNLARI ADINA  ERDAL ERKUT TARAFINDAN 
YAPILAN KONUŞMA

Galatasaray’ın değerli mensupları, 
değerli misafirler ve benim sevgili 
devre arkadaşlarım,
Galatasaray’ımızın geleneksel pi-
lavı için toplandığımız bugün, her 
yıl olduğu gibi, mezuniyetlerinin 
ellinci yılını doldurmuş olanlara 
dernek tarafından plaket verile-
cek.
İnanılır gibi değil ama galiba biz bu elli yılı doldur-
muşuz. 2004’ten 1954’ü çıkarınca gerçekten 50 bu-
lunuyor.
Bu geçen süre bana bir yandan kısacık geliyor: Me-
zuniyetimizi sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Ancak 
bir yandan da galiba çok uzun: Zira bu arada çok de-
ğerli devre arkadaşlarımızı da yitirmişiz: Sevgili Ay-
han Başiplikçi’yi, Orhan Kulin’i, Üstün Üstünkaya’yı, 
Aligül Ayverdi’yi, Tuluğ Geçgil’i, Kamil Seyitler’i, 
Şevket Önder’i, Selahattin Utkanlar’ı, İlhan Önen’i, 
Güneri Oray’ı, Otal Kayaalp’ı, Çeler Alabay’ı, Yavuz 
Başar’ı. Ve en son olarak ta sevgili Yılmaz Gürsoy’u.
Daha bizi bırakalı bir ay bile olmadı. Yitirdiğimiz bu 
çok değerli arkadaşlarımız için biraz evvel saygı du-
ruşunda bulunduk. Şimdi onları sadece hatırlamakla 
yetinelim.
Bu çok çok özel okula hepimiz Ortaköy’de başlamış-
tık. Bir kısmımız ilkokulu’da orada okudu, çoğumuz 
yetiştiriciye geldik. Şimdi hazırlık diyorlar. O zaman-
lar herkes yatılıydı. Bazılarımız da daimî yatılı. Ailem 
o yıl daha İstanbul’a gelmediğinden ben de daimî ya-
tılıydım. Başlangıçta hepimiz ana kuzularıydık. Ama 
pek çabuk büyüdük, güçlendik.
Galatasaray’da yatılı okumak bize daha o yıllarda 
bile kendine güvenmeyi ve pek çok şeyi kendi başı-
na becermeyi öğretmişti.
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Lisemizin değerli müdürü, geçen ay bizlere verdiği 
yemekte yatılı oranının ne yazık ki çok düştüğünü, 
bunu arttırmaya çalıştıklarını anlattı. Tabii bu günün 
şartları çok farklı, ancak Galatasaray’da okumanın 
bizlere kazandırdığı büyük değerlerin, yatılı okumak-
la çok daha güçlendiği de muhakkak!
Yetiştiricideki hocalarımızdan Madame ve Monsieur 
Calloud’yu hatırlıyorum. Bize Fransızca’nın temelini 
fena öğretmemişlerdi. Ancak bu temel üstüne bina 
yapmak bize kalıyordu tabii! Bazılarımız bunu be-
cerebildik, bazılarımız ise bu dili yeterince bilmeden 
okulu bitirebildiler. Aslında bu da şaşılacak bir bece-
riydi doğrusu!
Ortaköy’de bir de müdür Saffet beyi hatırlıyorum. 
Behçet bey kadar olmasa bile o da epey otoriterdi…
Ortaköy’de futbol oynanmazdı. Hatırladığım kada-
rı ile yasaktı!.. Ama hentbol oynanırdı. Ne yazık ki 
yetiştiriciyi bitirip Beyoğlu’ndaki okula geçtiğimizde 
hentbol unutuldu, yerini tenis topuyla oynanan futbol 
aldı.
Altıncı sınıfa geçince birden okulun en küçükleri ol-
duk, artık önemsiz ufaklıklardık. 
Grand – Cour’a bile girmemiz yasaktı. 
Çarşamba günleri pek çoğumuzun anneleri, ablaları 
gelirdi. Kuzucuklarından bütün hafta boyu ayrı kala-
mazlardı. Bu birkaç yıl böyle devam etti. Sonra kesil-
di. Artık kuzucuklar büyümüştü.
Çarşamba ziyaretçileri beraberlerinde bir sürü güzel 
yiyecek de getirirlerdi. Bu yiyecekler sonra zorunlu 
olarak paylaşılırdı. Yiyeceklerin sahipleri bu olaydan 
hiç mutlu olmazdı ama, başka çareleri yoktu.
Gelenler arasında bir arkadaşın sarışın ablalarına, 
bir de benim kuzenim Mualla’ya herkes aşıktı. Ku-
zenim gerçi bizden çok büyüktü ama o zamanlar için 
çok uzun olan 1.75 boyuyla ve uzun sarı saçlarıyla 
ben dahil hepimizin gözdesiydi.
Yedinci sınıftaydık. Sınıfımız zemin kattaydı. Arka-
daşlardan biri sınıfın camının dış tarafına Mualla 
yazmıştı. Ferruhzat bey sınıfa girmiş, camdaki yazıyı 
göstererek “kızcağız dışarıda üşüyecek. İçeri alsanı-
za” deyivermişti!
Çok ilginç hocalarımız vardı. Gene Ferruhzat be-
yin yazılıda, meşhur Mistral rüzgarını kastederek 

“Marsilya’da rüzgar estiğinde şapkanız ne tarafa 
uçar?” Veya “Konya ovasında serçeler neden bol-
dur?” şeklindeki ilginç sorularını hala hatırlıyorum.
Hele eski Osmanlı nazırı, Raşit beyi unutmak müm-
kün mü? Başında şapka, sırtında pardösü, elinde 
şemsiyeyle sınıfa ilk girdiğinde, tarih kitaplarımızın 
bilmem kaçıncı sayfasını açmamızı ve bu sayfayı 
yırtmamızı söylemişti. O sayfada Hun Türkleri yazı-
yormuş, Hunlar Türk değillermiş!
Goudman’ın bir kimya dersini hatırlıyorum. Kafası 
büyükçe olduğundan lakâbı da kafa olan bir arkada-
şımızı derse kaldırmış ve oksijeni anlatmasını söy-

lemişti. Bir ders önceki biyolojinin de etkisiyle bizim 
oğlan “Oxygène a une méthamorphose complète” 
deyivermişti. Bütün sınıf kahkahayı patlatmıştı. Çok 
ciddi biri olan Goudman bile gülmüştü.
Bu arkadaşımız sonra çok değerli bir avukat oldu.
Yedinci sınıfta mıydık sekizde mi hatırlamıyorum 
Akın adında çok uzun boylu bir arkadaşımız vardı. 
Ne yazık ki onu çok gençken kaybettik. Derslerle çok 
ilgili değildi. Elinin biri hep pantolon cebinde olurdu. 
Cepleri de delikti!
Matmazel Kalustyan imtihan yapıyordu. Sualler ko-
laydı herhalde. Akın harıl harıl yazıyordu. Bir eli de 
her zaman olduğu gibi cebindeydi! Hoca kopya çekti-
ğini sandı. “Cebinde kopya var değil mi? Çıkar baka-
yım elini cebinden” diyerek üstüne yürüdü. Akın elini 
çıkardı: eli boştu. Bunun üzerine Matmazel, Akın’ın 
cebinde, kendisi kopya aradı. Vee tabii ki bulamadı.
Akın’a üç gün tart verdiler!
Samih Nafiz Tansu’nun okula ilk geldiğinde yaptığı 
yazılıyı hatırlıyorum. Karşı sınıf boştu. Herkese canlı 
hazırladılar. 
Ertesi ders geldiğinde önceleri kopya çekildiğini an-
lamadığını, anladıktan sonra da yöntemi kavraya-
madığını söyledi. Bir arkadaşımızın (şimdi kim oldu-
ğunu hatırlamıyorum), ismini okudu. “Yöntemi senin 
sayende anladım” deyince zavallı çocuğa kötü kötü 
baktık. “Evet senin sayende anladım, seni seven ar-
kadaşların çokmuş, üç arkadaş bilmeden senin için 
üç tane imtihan kağıdı yazmışlar. Hepsi de onluk!”
Bu şekilde o kadar çok anı var ki hangisinden bahse-
deceğimi bilemiyorum.
Bizim harika hocalarımız oldu, Esat Mahmut 
Karakurt’un bize yazmayı sevdirmesini ama sakalla-
rının sertliği sonucu tıraş olduğu günlerde çok sinirli 
olduğundan, onunla karşılaşmamaya çalıştığımızı;
Muvaffak beyin yumuşak fakat araştırmacı yaklaşı-
mını bize de aşılayabilmesini; Halit beyin arka sıra-
larda ders dinlemeyenlere “Biz buuurda ders yapıyo-
ruz siz ooorda uyukluyorsunuz” deyişini; Maumus’ün 
tahtaya astığımız saati yanlışlıkla düşürdüğünde 
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Cengo ciddi bir yüzle “Pourquoi riez vous il n’ya rien 
d’extraordinaire” deyince Maumus’ün Cengo’ya te-
şekkürle bakarak verdiği “n’est-ce pas, n’est-ce pas” 
cevabını unutmak mümkün mü?
Ayrıca bir söylentiye göre Cengo o günden sonra 
Maumus’ten hep iyi notlar almış!
Charézieux’yü hatırlıyorum. Hiperaktif davranışlarıy-
la çoğumuza biyolojiyi bile sevdirmişti.
Hele Philippe’in tasarı geometriyi anlatırken tahtaya 
tebeşirle vurarak “C’est’un point” sınıf duvarlarının 
kesiştiği bir o köşeye bir bu köşeye koşuşturup “ceux 
sont des lignes” ve sonunda sınıf duvarını kucakla-
yarak “c’est’un plan” deyişi ne kadar ilginçti.
Hocalarımızın hepsinden bahsetmem zaman açı-
sından ne yazık ki olanaksız. Hepsinden bir şey öğ-
rendik, çoğu sadece okuttukları dersleri değil, kritik  
düşünmeyi de öğretti bize. İdari kadro da genelde 
tam dozunda davrandılar bizlere; ne çok yumuşak-
tılar ne de çok sert. Onları  da tek tek sayamam an-
cak pek ortalarda dolaşmamasına rağmen hepimi-
zin saygısını kazanan müdürlerimiz Behçet Gücer’i 
ve bize çok yakınlık gösteren beylerle, Yaşar abi de 
idarenin temel direkleriydi.
Hocalarımızdan özellikle 12-C için çok önemli birini 
en sona bıraktım. Mösyö Dubois’yı, yani Papaz’ı.
Felsefî ve  Mantıksal düşünceyi en çok ondan öğ-
rendik. Papazdı ama hepimiz kadar Türk’tü, hepimiz 
kadar Galatasaraylıydı. 54 mezunları olarak okula 
yapacağımız hediyenin dışında onun bir büstünü 12-
C talebeleri yaptırıp okulda münasip bir yere koya-
bilmeyi umuyoruz.
Ben durmadan hoca deyip duruyorum. Sizlerden 
beri televizyon dizisinde olduğu gibi “hoca camide, 
hoca camide” diye bağırabilir. Ancak çoğunluğumuz 
için cami hocası hayatımızı etkileyen biri değildi o 
zamanlar. Bizler Atatürk devrimine yürekten inanan 

çocuklardık. O de-
virlerde zaten karşı 
devrim henüz baş-
lamamıştı. Liseye 
geçtiğimizde başladı. 
Ancak karşı devrimi 
başlatanların çoğun-
luğu zaten böyle bir 
işlem yaptıklarının 
farkında bile değil-
lerdi, sadece siyasi 
güçlerini pekiştirme 
düşüncesindeydiler. 
Bu aymazlık içinde 
bu günlere geldik.
Nerdeyse Osmanlı-
nın son günlerinde 
olduğu  gibi doğuya 
giden geminin içinde 

batıya doğru yürüme-
ye çalışan insanlar haline yeniden dönüştük.
Osmanlının son günlerinde Mekteb-i Sultani için “ba-
tıya açılan pencere” denirdi. Bizim zamanımızda ise 
Galatasaray, batılı düşüncenin ta kendisi haline gel-
mişti. Sayın müdürümüz bizlerle yaptığı sohbet top-
lantısında bunun bugün de değişmediğini söyleyince 
çok sevindik. Umalım ki bu hep böyle devam eder.
Galatasaray bizim için sadece bir lise değildi. Bir üni-
versiteydi, bizi pozitif hayata hazırlayan bir üniversi-
te. Orada bize sadece belirli bilgiler öğretilmedi. Her 
konuyu irdelemek, araştırıcı olmak öğretildi. Gerekti-
ğinde biraz tembel olmak, hayatın nimetlerinden ola-
bildiğince yararlanmak, ancak gerektiğinde çok ça-
lışmak, gerekli kararları savsaklamadan vermek, bu 
kararların doğru olanlarını sonuna kadar savunmak, 
kararlarımızın hatalı olduğunu ayrımsadığımızda da 
hiç çekinmeden hatamızı kabul etmek öğretildi.
Galatasaray lisesini bitirmek çok önemli bir özelliktir. 
Bu özellik tüm hayat boyunca sürer. Ancak ne yazık 
ki çocuklarımız ve torunlarımıza bu özelliği yakala-
maları için  bir öncelik tanınmıyor! Belki bir gün ta-
nınır!
Gerçi benim kızım okuluma girebildi. Ama sınavla gi-
rebildi. Giremeyebilirdi de; zira sınavlar, özellikle test 
usulü sınavlar kişinin yeteneklerini her zaman ortaya 
çıkarmazlar.
Ailemin benim için yaptığı pek çok güzel şey arasın-
da bence en önemlisi beni Galatasaray’a yazdırma-
ları olmuştur.
Galatasaray Lisesi mezunu olmaktan büyük gurur 
duyuyorum.
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Tuncer ÖREN (1955)
Galatasaraylı Dostlarım
Dostlar ne iyi yapıp da mezuniyetimizin ellinci yıldö-
nümü vesilesiyle bir yıllık hazırlama projesini baş-
latmışlar. Bu proje çerçevesi içinde, lise anılarımı 
yazmayı düşünmek bile, bana hayatta ne kadar çok 
şeyimi lisemden almış olduğum bilincini ve dostlar 
arasında ne köklü gönül bağlarımız olduğu duygu-
sunu pekiştiriyor. Fransızca’da boşuna “formation” 
denmiyor, temel eğitim sürecine. Ayrıca, aynı kül-
türle yetişmiş olmanın sağladığı bir benzerlik var ki, 
zamanı aşıyor. Örneğin Nedim Gürsel’in 2005’de ya-
yımlanan ve büyük bir zevkle okumuş 
olduğum “İzler ve Gölgeler” kitabı. 
Nedim’in benden epey sonra 
liseden mezun olması kültür 
sürekliliğimize bir örnek oluş-
turmakta. Baudelaire’den 
bahseden ilk hikayesini 
okurken, kendimi lise yıl-
larındaki duygularla bul-
dum. “Yolculuğa davet”in 
ilk dizeleri, liseden beri 
hâlâ belleğimde.
Aynı veya ayrı devre-
den lise arkadaşlarım 
bana, bizi GSL’li yapan 
ve ortak yönlerimizi 
sağlayan kumaş üze-
rine özenle işlenmiş 
değişik şekil ve renkte 
nakışlar gibi geliyor; her 
halde kültür kökenimde 
tekstilcilik ve de Türk 
motiflerinin zenginliğini 
bilmek şansım olduğu için. 
Pamuk elyafından iplik 
yapmakla, kültür sürekliliği 
arasında yakın bir benzerlik 
görmüşümdür hep. Değişik 
uzunluktaki pamuk lifleri taranır, 
dolayısıyla aynı doğrultuya getirilir, 
sonra da bükülerek (birbirlerine iyice 
sarılarak) yapılan iplik pamuk liflerine 
göre çok daha uzun olur. Aynı doğrultuya gelmemiş 
ve birbirlerine sarılmamış lifler de ancak hallaçların 
kabarttığı pamuk yığınlarını oluşturur. Bizler, özün-
den ayrılmadan evrenseli ve uygarlığı benimseyen 
yönlerimizle ve farkında olmadan etkileşimlerimizle 
kendiliğinden aynı doğrultudayız. Birbirimize bağlılı-
ğımız da kültür sürekliliğimizi yaratmakta.
Benzer kültür dokumuz olmasına karşın, kişilik ve al-
gılama farklarımızın olması da çok doğal bence.  Bir 
boya kazanındaki kumaşlar bile, aynı boyayı farklı 
alır, gerek doku gerek ipek, keten, yün, alpaka gibi 

türlerinden gelen farklardan dolayı. Üstelik, Fransız-
ların, başka bir vesile ile dedikleri gibi “vive la dif-
férence!” iyi ki birbirimizden farklı ve çok yönlüyüz! 
Yoksa, nasıl olurdu da sevgili Erol Günaydın, Acar 
Başkut gibi sanatkâr, Onat Arınç gibi cerrah dostla-
rımız olurdu. Üstelik sayılabilecek daha ne çok dost 
var. Balıkpazarına her gittiğimde ziyaret ettiğim Feri-
dun Dörtler’den Ottawa’lı bazı Kanadalı dostlar “şe-
ker beyefendi” diye bahseder. Feridun’un dükkânının 
Fransızca güzel bir İstanbul kitabındaki resmi bizler-
den çok sonralara bile kalacak.
Orta okul ve lisede, çok yetenekli ve çok yönlü ar-

kadaşlarım oldu. Örneğin, Yalçın İkizalp, 
zamanın valisi Ord. Prof. Fahrettin 

Kerim Gökay’ın çok yakını idi. 8inci 
sınıfta aynı sırayı paylaştığımız  

arkadaşım Ercan Güneri’nin o 
zaman bile çok zengin bir sanat 
tarihi bilgisi ve dünyası vardı. 
Anadolu Türk sanat tarihi 
konusunda çok değerli bir 
uzman olan Albert Gabriel 
ve beni çok etkilemiş olan 
kitapları ile beni tanıştıran 
Ercan Güneri dostumdu. 
Gene Ercan olmasaydı, 
Türkiye’nin nefis fotoğ-
raflarını çeken ve benim 
fotoğraf zevkimin geliş-
mesinde yeri olan Othmar 
Pferschy’nin, hâlâ albü-
mümü süsleyen ve her biri 
ayrı bir sanat eseri olan 
İstanbul fotoğraflarını ve 
İstiklâl caddesinde lisemize 

yakın stüdyosunu bileme-
yecektim. Daha sonra IBM 

Türk’de sistem uzmanı olarak 
çalışırken, kocaman Grundig 

teybi ile Münir Nurettin Selçuk’un 
bir konserini teybe almaya gider-

ken, beni de götürüp, Münir Nurettin 
ile tanıştıran, sahne arkasına beni de 

alabilmek için, görevlilere “asistanım” diye 
tanıştıran gene Ercan dostumdu.
Ancak 2000’li yıllarda profesyonel olarak ilgilenmeye 
başladığım, insan davranışının modellenmesi konu-
sunda ilk uygulamamı Güneri Aytolu dostumla yap-
mışız. Ön avluda yapılan bir yıl sonu töreninde, der-
sinden bütünlemeye kalacağı bir öğretmenin taklidini 
yapmasını önermiştim, kurulda not alabilmesini sağ-
lamak üzere. Güneri o eşsiz yeteneğiyle taklidi yaptı 
ve planladığımız gibi, öğretmen, öğrencisinin yaptığı 
şakayı kaldıramayan bir insan durumuna düşmemek 
için, kurulda geçer not vermek zorunda kalmıştı, 
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Orta okulda resim atölyesindeki çalışmalara katılır-
dım. Oradaki ağabeylerden, Renan ağabeyin “han-
gi edebiyat dergilerini izlediğimi” sorması beni çok 
mahcup etmişti; zira böyle bir alışkanlığım yoktu. 
Psikolojideki yüceltme kavramını bilmememe rağ-
men içgüdüyle, bu sıkıntılı durumu, yaşam boyu sü-
regelen, çeşitli kültürel dergileri izleme alışkanlığına 
dönüştürmüştüm.
Benim tarih dersi ile aramın iyi olmadığı gibi sosyal 
bilimlerde değerini sonra ispatlayan Timuçin Akkutay 
dostumuzun da kimya dersi ile arası pek iyi değildi. 
Kimya öğretmenimiz Gündüz Dibağ beyin Timuçin’i 
tahtaya kaldırıp sorduğu soruya yanıt beklerken, 
adeta o gün vereceği dersi gözden geçirmesi ve 
Timuçin’i mahcup bir şekilde  bekletmesi beni üzerdi. 
Ben de bazen o bekleme arasında dersle ilgiliymiş 
gibi aslında sessizliği bozmak için soru sorduğum 
bir keresinde, Gündüz bey, bu türlü soruların yanıt-
larını Fransız Bilimler Akademisi’nin tutanaklarında 
bulabileceğimi söylemişti. Ben de Fransız Bilimler 
Akademisi’ne yazarak, tutanakları nerede bulabile-
ceğimi sormuş ve o zaman Bilimler Akademisi’nin 
sekreteri olan ünlü bilgin Louis de Broglie’den aldı-
ğım yanıt üzerine İstanbul Üniversitesi’nin kitaplı-
ğında tutanakları okumaya başlamıştım, gündüzcü 
olmanın verdiği esneklikten yararlanarak.
Son sınıftaki askerlik dersinde “İstanbul’dan Tatvan’a 
nasıl gidersiniz?” sorusuna, uçakla diye verdiğim ya-
nıt “Tatvan’a uçak işlemez” olgusu ile kabul edilme-
mişti. Emin Demirkan’la paylaştığımız sıranın arka-
sında, Olimpiyat bayrağı gibi, beş çemberli numarası 
olan 808 İlhan Türker’le aynı sırada oturan, Bülent 
Ağralı doğru cevap verebilmişti; izci olarak Tatvan’a 
gitmiş olduğu için. Yıllar sonra, Tatvan’a askeri gö-
revlerle epey kere gitmek kısmetteymiş. Van gölün-
de mehtap çok güzel olurdu ve gece civardan ciple 
geçmek, bana Çehof’un bozkırda yaylı araba ile ya-
pılan yolculuklarını anımsatırdı.
Askerlik dersine gelen subay öğretmenimiz Halit 
Süerdaş bey olgunluk konusunda çok güzel bir ders 

vermişti. Kendisini askerlik öğretmenlerinin atandığı 
yere şikâyet ettikten sonraki dersinde İstanbul’daki 
atamaları yapan kişi kendisi olduğu için şikâyet di-
lekçemizi aldığını ve daha önce İngiliz kız lisesinde 
ders verirken, genç bir subay olarak, kız lisesi yerine, 
daha uygun bulduğu Lisemizde ders vermek üzere 
kendi atamasını yapmış olduğunu yumuşak bir dille 
açıklayarak  kalbimizi kazanmış ve bize yaşam boyu 
yararını göreceğimiz ve öykünebileceğimiz bir anla-
yış örneği vermişti.
10’ncu sınıfta tarih öğretmenimiz olan Samih Nafiz 
Tansu bey, sanat tarihçisi idi. İlk dersinde, İtalya anı-
larının bir kısmını sınıfta anlatırken, kendisine söy-
lenmiş olan “Sinyor Tansu, bütün Türkler sizin kadar 
yakışıklı mı?” sözü ile daha ilk teneffüste hemen milli 
olmuştu. Ama anlatmış olduğu ikinci anekdot, çok 
zarifti:  Roma’da  Sen Piyer katedralinin iç ve dış 
kubbeleri arasındaki merdivenden yukarı çıkarken, 
aşağıya inmekte olan bir hanıma “Demek melekler 
buradan yer yüzüne iniyorlar” demiş olduğunu an-
latmıştı; o zamanlar melekler henüz lisemize gelme-
mişlerdi.
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Müminoğlu M. KEMAL

BİR YILDÖNÜMÜ

Yine, bir yüz sene koptu zamandan 
Denizler hep aynı deniz...
Semalar aynı sema.
Neler kayboldu cihandan
Eteklerine dolmuş bir sürü yaprak 
Maziyi halde bırak.
Dile kolay yüzü saymak...
Sanki çelik çomak..
Bir de Grandkura sor gönül... 
Mühim olan yaşamak.

Kör İsmail sağ mıdır bilmem 
Acaba aynı renkler midir 
Toplarıma sürdükleri
Bugüne dek gördükleri...

Çalmıyor trampeti Ahmet ağanın, 
Kumrular kimi bekliyor bilsem,
Bir üşüme var içimde titriyorum.
Yüz bin sene geçse yine köhne zamanda 
Aynı sıralarda, aynı koridorlarda
Seni bekliyor Bedros’un cebiri, hendesesi
Heyecandan yine, aynı telaş

Kesiliyor insanın nefesi.

Bir sesler duyuyorum derin...
geçen günlerin,

Bilsen kimlerin.
Tevfikler, Haşimler daha neler neler,
Unutamıyorum gençliğime seslenen erkek sesi 
Emin Bülent’in..
Garbın cebini zalimi affetmedim seni.
Türküm ve düşmanım, sana kalsam da bir kişi.
Sanki yanımda şimdi nefesi.

Nelere şahit oldu şu duvarlar..
Ne göz yaşlarına, ne oflara, ahlara
Zaman neyi eskitmedi ki
Şimdi bir mektup aldım GÜLBABA’dan 
Selamlar yollamış semadan
Haberler aradım Said’den, Patron Behçet’ten 
Ebcet’ten.

Yine heyecanla çekiyorum sancısını o günlerin, 
Komparsitasında Müfid’in aşkım vardı 
Sığmıyordum dört duvarına, dardı
Arka bahçede sırdaş edip deniz kızını
Güllere buselerden şebnem yerine...
Beni bir bekleten vardı.
Dudaklarım hala aynı besteyi mırıldanacak

A!t koridordan, oradan
aynı tıkırdıyı bekleyecek kulaklarım 
Sanki patlıyor şakaklarım...
Cihana bir daha gelsem yine
Yine Galatasaraylı olmak isterim. 

Emeklerim, dileklerim
yine aynı kapıda seni beklerim. 
Bir elinde sarı diğerinde kırmızı güllerim 
Hey... Gelmiş gelecek, geçen günlerim.
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  Bizim 
           Zamanımızda...

                          1943-1955
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CAN DÜNDAR

ESKİDEN 
 
çember çevrilir, 
su musluktan içilir, 
ağaçlara tırmanılırdı. 
bebekler bezden, 
silahlar tahtadan, 
resimler kömür karasından yapılırdı. 
kızlara ninelerinin, erkeklere dedelerinin isimleri konulur, 
saatli maarif okunurdu. 
komşuda pişen bize... 
bizde pişen komşuya düşerdi. 
geceler ayaz, 
sokaklar karanlık, 
yıldızlar parlak olurdu. 
turşu, salça, mantı, evde yapılır, 
karpuz kuyuda soğutulurdu. 
erik ağacının çiçeği, pencere camımıza yaslanır, 
güz yaprakları bahçemize düşerdi. 
kardan adam yapılır, 
evlerde soba yakılır, 
kış gecelerinde masal anlatılırdı. 
merdiven çıkılır, 
aidat ödenmez, 
yönetici seçilmezdi. 
evler badanalı, 
sokaklar lambasız, 
mahalleler bekçili olurdu. 
ajans radyodan dinlenir, 
çizgi roman okunur, 
defterlere kenar süsü yapılırdı. 
hayat, arkası yarın gibiydi, kesintisizdi. 
her gün yaşanacak bir şey vardı. 
herkes kendi düşünü kurar, 
kendi hayatını oynardı. 
 
şimdi : 
 
şimdi, 
herkes 
yoğun, 
yorgun 
ve 
tek başına...
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Bizim Zamanımızda

Geceleri kara perdelerimizi çekiyor, adeta karanlıkta 
yaşıyorduk. Hemen her bahçede bir sığınak veya bir 
çukur mevcuttu. Siren sesini duyunca koşup oralara 
giriyor ve gaz maskelerimizi takıyorduk.
Tek haber kaynağımız devlet radyomuzdu. Mahalle-
mizde de toplasan radyo sayısı üçü, beşi geçmiyor-
du. Akşam saat yedi olunca radyolar pencere önüne 
konur, sesi açılır ve herkesin 
haberleri dinlenmesi sağla-
nırdı.
İnsanlar birbirlerine sarılmış, 
kenetlenmiş, yardımlaşarak 
ve devletimize güvenerek 
yaşıyorlardı. İhtiyaç madde-
lerinin büyük bölümü zorluk-
la temin edilebiliyordu. Un, 
ekmek, şeker ve hatta bir 
dikiş makarası bile karneyle 
alınabiliyordu.
O yıllarda elektrik de yeni bir 
olaydı. Her evde yoktu. Çok 
yerde gaz lambası kullanılı-
yordu. Şehir zaten gece karanlık oluyordu. Ve dün-
yadaki savaş bu karanlığı daha da arttırıyordu. Ge-
celeri, karartma uygulanıyor, kara perdeler çekiliyor 
ve ışıkların dışarıya sızmamasına dikkat ediliyordu.
O yıllarda, hususi araba yok denecek kadar az…
Şehir içi ulaşım deyince akla hep tramvay geliyor-
du. Elektrikli tramvaylar bir, iki 
veya üç vagondan oluşuyordu. 
Birinci mevkileri kırmızı, ikinci 
mevkileri yeşil renkteydi.
O yıllarda bir sandviç alıp so-
kakta yiyemezdiniz.
İstanbul dünyanın örnek bir 
şehriydi. Eğitici öğretici vasıf-
lara sahipti. Herkes bu şehri 
kendine uydurmaya çalışmaz, 
aksine öğrenip gördüklerini 
memleketine taşırdı. İstanbul-
lu olmak değil, İstanbul’da bir 
müddet yaşamış olmak bile 
bir ayrıcalıktı.
Yokluklar kimsenin umurunda 
değil. Hepimizin iyi bir eğitim alabilmesi için aileleri-
miz hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Hocalarımız da 
anlayışlı ve yürekleri vatan sevgisi ile dolu. Neden 
lastik ayakkabı almıyorsun diye soran değil, düşünen 
bile yok. Küçücük beyinler, yurdun dört bir tarafından 
gelmişiz ve bir mozaik oluşturmuşuz. İstanbullu, Kürt, 

Laz, Çerkez, Rumelili, Giritli, Müslüman, Hıristiyan 
diye hiçbir ayırım veya düşünce mevcut değil. He-
pimiz birbirimizi candan seviyor ve yardımcı olmak 
için adeta çırpınıyoruz. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olduğumuzu ve Atatürk düşünce ve inkı-
laplarına bağlılığımızı çok iyi biliyoruz ve başka hiçbir 
düşünceyi de aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz.
O yıllarda tüm haberleşme mektupla yapılırdı. Çok 
az kişide telefon bulunduğundan hemen hemen hiç 
kullanılmazdı. Telefon, şehir içinde acil işlerde kul-
lanılan bir iletişim aracıydı. Esasen şehirler arası bir 
konuşma yapmak için de postaneye kayıt yaptırmak 

ve uzunca bir süre beklemek 
şarttı. Ayrıca, tasarruf millet-
çe benimsenmişti. Masraf ol-
masın diye çok az, öz ve kısa 
konuşmak da bir teamüldü. 
Faks, teleks bilinmiyordu. Ace-
le muhabere diyince akla telg-
raf gelirdi. Orta bir, orta iki ve 
orta üçte savaş bütün şiddeti 
ile devam ediyordu. Akşamla-
rı kara perdeleri indiriyorduk. 
Okulun birkaç yerine sirenler 
yerleştirilmişti. Arada gece 
yarısı sirenler çalıyor, zemin 
kata inip köşelere büzülüp 

oturuyorduk. Okulun bir de kooperatifi vardı. İçinde 
hemen hemen doğru dürüst bir şey satılmayan kan-
tinini çalıştırırdı. Kantinimizde, ancak gazoz, kalite-
siz çikolata ve saire bulabilirdik. Şişe suyu bilinmezdi, 
Coca-Cola, meyve suyu daha keşfedilmemişti. Çay 
içme adet ve alışkanlığı yoktu. Memleketimiz, o yıl-

larda Nescafe’nin varlığından 
bile haberdar değildi. Türk kah-
vesi niyetine nohutlar kavrulup, 
çekilerek satılmaktaydı. Kimse 
hiçbir şeye itiraz etmiyordu. Sa-
vaş ve yokluklarla haşır neşir 
olmuş ve birbirimize dayanarak 
yaşayıp gidiyorduk. Devlet ve 
milletçe yerli malı kullanma ve 
tasarruf yapma benimsenmişti. 
Misal olarak, bir gömlek mut-
laka yedek yaka ve yedek kol 
manşetleriyle satılıyordu. Yaka 
yırtılınca önce ters yüz edilerek 
kullanılır, sonra yedek yakay-
la değiştirilir ve tekrar ters yüz 

edilerek giyilmeye devam edilirdi. Ayakkabılarımızı 
da üstü yırtılıncaya kadar devamlı tamir ettirerek ve 
pençe yaptırarak giyerdik. Okul içinde de bu işleri 
halleden bir terzimiz ve ayakkabı tamircimiz vardı

   Ertuğrul Erol ERGİR
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Taner SAKA

zenginlik alameti ünlü mor “binlik”

“Biz 1943-1955 yılları arasında ilkokul ve lisede ya-
şadık. O devirlerde hayat durgun akan bir su gibiy-
di. Hiç kimsenin acelesi yoktu. Hiç kimsenin, bazı 
istisnalar dışında, arabası ve buzdolabı yoktu. Rad-
yolar lambalıydı, açıldıktan bir süre sonra ısınır ve 
çalışmaya başlardı. Transistörlü ve pilli radyolar biz 
üniversitedeyken çıkmıştı. Telefon vardı ama yaygın 
değildi, telefonunuz var ama arayacak kiminiz kim-
senizin telefonu yoktu. Ne kadar konuşursan konuş 
bir kontör yazardı. Apartmanlar vardı ama kat mülki-
yeti daha icat edilmemişti. Evler çoğunluktaydı. Ev-
lerin bahçeleri ve bahçelerde vişne, dut ve incir gibi 
ağaçlar vardı. 

Karpuzlar soğusun diye kuyulara salınır, yongalarla 
bezenmiş kalıp kalıp buzlar keserle kırılarak buzcu 
denen dükkanlarda kiloyla satılırdı. Ülkede ne ka-
dar kasap varsa o kadar da buzcu olduğu söylenirdi.  
Plastik torba yok, gazete kağıdından torbalar vardı.  
Her evde, buzdolabı yerine tel dolabı kullanılır ve her 
evde mutlaka en az bir kedi beslenirdi. 
Şişli’den ötede yerleşim yeri yoktu ve oralara gündüz 
gidilip bir günlüğüne dut ağacı kiralanırdı. Her yaz en 
az bir kez Tuzla’ya içmelere gidilir ve deniz suyuna 
benzer bir sudan 30 bardak içmek ve sonuçlarına 
katlanılmak suretiyle sağlıklı bir yapıya kavuşulurdu.
Florya plajlarına yüzmeye veya Atatürk ormanları-
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na piknik yapmaya kara trenlerle gidilirdi. Kadıköy, 
Bağdat Caddesi’nde tramvay işlerdi...İstanbul’ un her 
yerinden, hatta Haliç’ten bile denize girilirdi. İnsanlar, 
Yeşilköy, Erenköy, Suadiye gibi bugün yakın sayılan 
semtlere sayfiyeye giderlerdi. Dedik ya hayat, Taksim 

- Tünel arasında işleyen tramvayın hızından daha faz-
la olmayan bir tempoda devam eder giderdi.
Çarşamba geceleri Güven Toğrul’un sayesinde okul-
da sinema gösterileri başlamıştı. Açık hava sinema-
larına bile gitmemiş olanlar için bu seanslar bir ilkti 
ve büyük bir sevinç dalgası yaratırdı. Bu nedenle 
bizim kuşağın hayatında Dany Kaye’in çok özel bir 
yeri vardır. Onun bütün filmlerini okulda seyretmiş ve 
ilk sinema kültürümüzü toplu olarak orada almıştık.  
Rahmetli Tuncan Okan’ın daha 6. sınıfta, son etütte 
dersleri bir kenara bırakıp film afişi yapması ve harçlı-
ğını çıkarmasını da, o yaşlar için çok ileri bir davranış 
biçimi olarak ilgiyle izlerdik.  Sonraları da filmleri hep 
onun yıldızları ile değerlendirmeye başlamıştık.  Belli 
bir tarihten sonra çarşamba günleri, öğleden sonra-
ları bize dışarı izni çıkmıştı. Bu bizim açımızdan bir 
reformdu ve topluma karışmak için elimize geçen 
bu fırsatı kim düşünmüşse ruhu şad olsun diyoruz... 
Böylece Pasaj, Budak pastanesi ve 2.30 seansla-
rının varlığını da öğrenmiş olduk. Okulumuzun tam 
karşı sokağında Levent denen ilginç  lokantayı her 
zaman özlemle anarız. Buhar çıkaran bir makineyle, 
süt ve çorba gibi sulu yiyeceklerin birkaç saniyede 
ısıtılmasına  akıl sır erdiremezdik. Okulda veresiye 
sandviç ve çikolata satarak ilerde iyi birer tüccar ola-
caklarının ilk belirtilerini veren arkadaşlarımıza sü-
rekli borçlu kalırdık. Bugünkü Yapı Kredi Bankası’nın 
yerinde bulunan eski binanın köşesindeki ufak dük-
kandan alınan düz kruvasan biçiminde kaşarlı sıcak 
sandviçlerin tadı ise hala damağımızdadır. Küçük bir 
elektrikli fırında ısıtılan sandviçler, nehari arkadaşla-
rın himmetiyle, istikbalin tacirlerine parmaklıklardan  
verilir ve biz de bu sandviçleri veresiye olarak alır 
yerdik. Daha o dönemlerde kredili satış yapan tüc-
car adayları ile harçlığından (gelirinden) fazla borç-
la yaşamaya aday olan kitleler oluşmaya başlamıştı. 
Kantinde ise meşrubat olarak sadece renksiz Olim-
pos gazozu satılırdı. Daha kola dönemi çok uzaklar-
daydı. Cumartesi günleri öğlene kadar ders yapardık. 
Cumartesi günleri mutlaka iyi bir yemek çıkardı. Bir 
kısmımız bunu velilere gösteriş olarak  algılardı ama 
anne babalar bugünkü gibi okulları doldurmadığı için 
bu tez hiç birimize inandırıcı gelmiyordu. İşte belle-
ğimizde kalanlar... Bir de, günümüzde olduğu kadar 
fazla olmasa bile tabela ve sinema reklamlarının ya-
ratığı ünlüler vardı: Uzun Ömer, Şişman Yanko, Rıd-
van Umay, emanetçi Sultana, Haralombos Tığlıoğlu 
ve Sülün Osman gibi....

Doğduğum Selimiye’deki küçük ahşap evin oturma 
odasında divanın bir köşesinde nur yüzlü dedeciğim 
tespihini çekerken “SON POSTA” gazetesini okuyor, 
öte yandan melek ninem bağdaş kurmuş ilkel bir göz-
lüğün tepesinden bakarak nakış işliyordu. Odanın di-
ğer yanında halının üstündeki tozları faraşa sokmak 
için anneciğim zorlanıp duruyordu. Ne zor günlerdi! 
Hiçbir eşyamız yokmuş meğerse. Ne soğutucu, ça-
maşır, bulaşık makinesi, ne kalorifer, ne klima, ne te-
lefon, ne radyo, ne televizyon. Sofada Serkisof marka 
bir Rus saatinden sonra zamanı öğretecek hiçbir şey 
yoktu. Yemekler maltız üzerine konan bakır tencere-
lerde pişirilirdi. Et, peynir gibi erzaklar tel dolabı de-
nilen raflarda saklanırdı. Ninemin hemen yanında Şi-
rin adında uzun tüylü yavru bir kedimiz mırıldanarak 
uyurdu. Nasılda huzurlu bir yuvamız vardı yarabbim! 
Sokakta oynamayı çok severdim. Bir sürü mahalle 
çocuğu arkadaşım vardı. Futbol topu olmadığından 
bu oyunu bilmez onun yerine misket yutmacaya deli 
olurdum. Bir de çelik çomak…

Özer BERKAY
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1953 yılında öyle soğuklar oldu ki boğaz buz tuttu

Aferin Belgesi
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ESAT MAHMUT KARAKURT

Elimizdeki bu kitabın hazırlık aşamlarından birin-
deydi. Bir gün sevgili Taner (Saka) bana bir fotokopi 
uzattı...O andaki şaşkınlığımı anlatmam mümkün 
değil. Belki beni uzaktan görmüş olan biri hâlimi 
daha iyi anlatabilir.
Kâğıdın üzerinde, yılların gerilerinden gelen bir anılar 
paketinin anahtarı vardı adeta...Gerilerde kaldıkça 
insanın “gerçek mi, yoksa benim yarattığım bir fante-
zi mi acaba?” diyecek hale geldiği anılar...Zaman’ın, 
üzerlerine sihirli bir sarı toz serperek, en kötülerini 
bile altına dönüştürdüğü anılar...
Taner, rahmetli ve sevgili hocalarımızdan efsanevî 
Esat Mahmut Karakurt’un not defterinden bir sayfa 

vermişti bana...Sayfanın üzerinde ise iki arkadaşımla 
benim resimlerimiz ve hocamızın el yazısı ile yazmış 
olduğu notlar vardı. Bu notlardan biri de ilk dönem 
kanaati olarak kırmızı renkle yazılmış bir 8 idi...
Bu 8’in derin bir anlamı vardı benim için. Taner’in 
verdiği kâğıt beni gerçek olduğundan şüphelenmeye 
başladığım bir olayın yaşanmış olduğu günlere gö-
türmüştü...
Hocamız, “10 müdürün, 9 benim” derdi, kimseye de 
kolay kolay 7’den fazla not vermezdi. Ama ben 8 al-
mıştım ondan.
O yıl Türk Askeri Kore’de Türk kahramanlığını bütün 
dünyaya hatırlatmakta idi ve milliyetçi duyguları çok 
yüksek olan Esat Hoca bu konuyu hafta sonu tahrir 
ödevi olarak vermişti...Ben de o günlerde, bir başka 
hocamızın, Zeki Ömer Defne’nin nezaretinde ilk aruz 
denemelerimi yapmakta idim...Bu iki olay kafamda 
birleşti ve yazımı manzum olarak hazırlamaya karar 
verdim...Şu anda maalesef yalnızca ilk mısraını ha-
tırlayabildiğim için çok üzgünüm...
Hafta başında, ilk ders gününde, sıram geldi ve kür-
sünün yanına giderek, yüzüm sınıfa dönük vaziyette 
okumaya başladım:

“Allah Allah sedâları çınlatırken dört bir yanı” Hoca-

mızın gözlerinde bir zaafiyet vardı ve bu sebeple de 
ödevleri genellikle öğrenciye okuturdu.
Dördüncü mısrada, kürsünün üstünde patlayan bir 
yumruk sesiyle yerimden zıpladım. “Ben size nazım 
yazın dedim mi? Nereden çıkardın şimdi bunu... De-
fol yerine, yarına kadar bunu nesir olarak yaz ve ge-
tir...” mealinde bir fırça yemiştim, ama gene de çok 
mutluydum, çünkü dayağı ile de meşhur olan hoca-
mızın tokadından kurtulmuştum...
O gün akşama kadar bu olayı düşündüm. Yazdığımı 
beğenmiştim ve vazgeçmek istemiyordum. Evet, so-
nunda kararımı verdim, vazgeçmeyecektim. Akşam 
mütalâasında mısraları yan yana yazdım ve kendimi 
hazırladım, o meşhur tokadı ben de tadacaktım...
O gece heyecandan pek uyuyamadım. Ertesi gün 

derse girip okuma sıram geldiğinde 
ellerim titriyordu ama korkumu bel-
li etmemeye çalışıyor, yaptığım işe 
olan inancımı hareketlerime yansıt-
maya çalışıyordum..İşaret verilince 
okumaya başladım:

“Alah Allah sedaları titretirken dört bir 
yanı...”

“Ne bu?!” diye gürledi, “ben ne dedim 
dün sana?” 

“Hocam”, dedim, “artistik nesir olarak 
yazdım. Hamâsi duygularımı sıradan 
düz yazılarla anlatamıyorum...” gibi 
bir cevap verdim. 
Bir süre yüzüme baktı, sonra kürsü-

ye yaklaşmamı işaret etti, elimden yazıyı aldı ve bir 
şey söylemeden, yerime geçmemi işaret etti...Her 
halde sıfır verecekti... Öyle ya, ben kim oluyordum 
onu taklit edecek! O, artistik nesri romancılığımızda 
ihya eden bir yazar, ben de onun bir öğrencisi...
İşte, Taner’in bana vermiş olduğu o küçük fotokopi-
nin benim için büyük hikâyesi...

Ölümünden bir yıl önce Taksim Meydanı’nda onu 
gördüm. Mezuniyetten sonraki ilk ve son görüşüm-
dü... Yanına gidip elini öptüm; yüzüme o iyi görme-
yen gözleriyle kara gözlüklerinin arkasından baktı 
ve: “Seni tanıdım 466. Ne yapıyorsun, gene artistik 
nesir yazıyor musun?” diye sordu.

Hocam, nur içinde yat ve hakkını helâl et!
Metin GÜRMAN (1954)
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Bu karneleri bize sağlayan Tuncer Ağanoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Ahmet 
BALTACI

Akagün 
TAHIL

Alp 
TEKİN

Alper 
YÜCETÜRK

Altan
 KEMAHLIOĞLU

Altın 
ÜNSAL

Altuğ 
BERKSUN

Argun 
ÖZPAY

Atilla 
TUNA

Aydın
AYDIN

Barlas 
AKKAŞOĞLU

Basri 
KARAGÖZ

1955 YILINDA NASILDIK
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Bülent 
AĞRALI

Coşkun 
AYDIN

Çeler 
ALABAY

Doğan 
ŞEKER

Dündar 
GÜROL

Duygu
 SAĞIROĞLU

Ender 
ÜSTER

Ercan 
KONUK

Erdoğan 
AYTUN

Erdoğan 
TEZİÇ

Ergin 
ÇEP

Ergin 
SOYTÜRK

Erhan 
ÖZÜTÜRK

Erman 
TULGAR

Erol
KUTAN

Erol
TÜRER
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Ergüden 
MÜDERRİSOĞLU

Günay
 ÇİLİNGİROĞLU

Güneri 
AYTOLU

Güneş 
KARABUDA

Güven 
ERER

Güven 
SAYIN

Güven 
TOĞRUL

Halit 
GÜVENER

İlhan 
GÖKYAY

İlhan 
ÖREN

Dinçer
GÜNER

Mehmet 
AKALIN

Ersan
GÜNEN

Erten 
ÜÇER

Ertuğrul
 TEPE

Evin 
ERTÜR
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Muammer 
VELİDEDEOĞLU

Mustafa Emin 
DEMİRKAN

Necdet 
GÜLEN

Nejat 
SOYTÜRK

Nuray 
ERÇİRO

Oktay 
ARAS

Oktay
İLTER

Onat 
ARINÇ

Oral 
SİNKİL

Orhan 
ÇAKIR

Orhan 
ERDİVANLI

Orhan 
GÜRSOY

Osman
ŞAPÇI

Özcan 
YUVALI

Özdemir 
ERGİNSAV

Özen 
DALLI
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Rıza 
HELETELİ

Sadık  Doğan 
ABALIOĞLU

Saip 
ALTUĞ

Somer 
ÖZKÖK

Sorguç 
KANDEMİR

Şenol 
EKİN

Şevket 
ÇİZMELİ

Tamer 
SUNGAR

Tansu 
TOLAN

Tarcan 
ATAY

Taylan 
ALTAN

Tuncan 
OKAN

Özer
 BERKAY

Özer 
ESKİYURT

Özhan 
PEKUYSAL

Refik 
UZLAR
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Tuncer 
MÜFTÜOĞLU

Tuncer
 ÖREN

Turgut 
ALKANLI

Turhan 
AÇAR

Ünal 
ÇİNGİR

Ünal 
SOMUNCUOĞLU

Vural 
GÜNAL

Yalçın 
ERHUN

Yalçın 
İKİZALP Yalçın ORAL Yılmaz 

GÜRSOY
Yüksel 

EDİZKAN

Yüksel 
GAMGAM

Yüksel 
SUNGURTEKİN

Zeki Öztekin 
BAKIRCI

Gürgül
BULAK
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GALATASARAY LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE ÖZGÜ DAVRANIŞ, 
ALIŞKANLIK VE REFLEKSLER

FÜMÖRLER

Ertuğrul Erol ERGİR (1950)
Sigara içme yeri, orta okulu bitirinceye kadar “Grand 
Cour” un bitişiğindeki (15.YATAKHANE ÖNÜ) avluya 
bakan tuvaletlerdi... Gece, yatakhane tuvaletleri kul-
lanılıyordu. Yakalandığında idare cezayı basıyordu 
ve sigaralara da el koyuyordu. Lisede bu işi “Grand 
Cour” tuvaletleri karşılıyordu.   

Taner SAKA (1955) 
“Grand Cour” (Gran Kur=Futbol sahasının bulunduğu 
büyük avlu) sadece büyüklerin girebileceği bir alan-
dı. Maç günlerinde oraya girmenin ve orada bulun-
manın sıkı kuralları vardı. Örneğin taşkınlık yapıla-
mazdı. Bu disiplini,  herhalde geleneklerden gelen 
bir görev olarak algılandığı için, 12. sınıflar sağlardı. 
Bizim dönemimizde, dev bir cüsseye sahip olan  Atıf 
ağabey kapının biraz ilerisinde heykel gibi durup, 
ufka bakarak yasakları vücut diliyle anlatırdı. Onun 

devamlı olarak değil ara sıra, bir hatırlatma kabilin-
den orada on dakika durması yetmekteydi. Oysa o 
avluya girmek çok çekiciydi. Bu olay “büyümüş ol-
makla”  eş anlama geliyordu. Sigara içenlere “fümör” 
veya “sigaratör” dendiği de olurdu. Sigara içmek bir 
statü göstergesiydi aynı zamanda. Geniş gruplar 
halinde sigara içip sohbet edenler yanında,  bir kaç 
kişiden oluşan gruplar da vardı. Gran Kur’daki tuva-
letlerde Tijın Erol Günaydın, Adanalı Erol, Coşkun 
Özarı, Taki, Kaleci Zeki, Fazıl ağabey, Necmi ağabey, 
Muhtar ağabey gibi grup liderleri vardı. Orta okul son 
ve Lise 9’ncu sınıflardakiler 15. yatakanenin önünde-
ki tuvaletleri kullanırdı. Bizim zamanımızda, buradaki 
en büyük grup  Ali Kurt’un lideri olduğu gruptu. Bu 
gruplara katılmak için sadece sigara içmek yeterli 
olmaz, grup liderinin de en az hal diliyle vereceği 
onay gerekmekteydi.Erol Ergir ağabeyim dönemin-
den farklı olarak sigaratörlerle başa çıkılamayacağı 
anlaşıldığı ve devir de değiştiğinden sigara artık tu-
valetlerin içine girilmeden de sadece sigarayı sakla-
mak suretiyle içilmeye başlanmıştı. Bir liderin etra-
fında toplanıp sigara içmenin ayrı bir havası vardı ve 
sigara içmeyenlerin toplum dışına düştükleri inancı 
taşınırdı. Ancak hiç kimse tuvaletlerin dışında sigara 
içmezdi.
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Galatasaray’da sigara içme kültürü

Yazan : Özer BERKAY (1955)

Hiç unutmam, ilk okulu bitirip 6. sınıfa geldiğimiz ilk 
günlerde okulu tanımak için Özdemir Başer’le bah-
çede dolaşıyorduk. Recai beyin evinin bulunduğu 
tarafa gelmiştik. O zamanlar hela dediğimiz oradaki 
tuvaletlerden dumanlar yükseliyordu. Yangın desem 
değil yangın demesem yine değil. Ne olduğunu tam 
algılayamamış ve bayağı meraklanmıştım. “Yahu 
Özdemir galiba yangın var.” dedim. Özdemir ise 
gayet sakindi ve “Yok yok korkma daha önce ben 
de aynı yanılgıya düştüm. Yedi ve sekizinci sınıftaki 
ağabeyler sigara içiyor” demişti.
Daha sonra, bazılarımız için, belki bir ömür sürecek 
tiryakiliğin ilk durağıydı bu helalar. Bu tuvaletlerin 
bulunduğu avluda eski tenis toplarıyla futbol maç-
ları yapılırdı. Ve toplar, tuvaletlerin önündeki çinko 
perdeyi alttan ve üstten aştıktan sonra, kendilerine 
yol bulup, hiç şaşmadan kuburun içine düşerdi. Yan 
yana dizilmiş ona yakın tuvalet futbol oynayanların 
kabusu gibiydi. Bereket versin içimizde, elini hiçbir 
şeye değdirmeden topu yarıya yakın kısmının battığı 
yerden, 25 veya 50 kuruşa çıkaracak ustalıkta pek 
çok arkadaş yetişmişti. Onlar hemen devreye girer 
top çıkarılır ve yine el değdirmeden lavaboda yıkar 
ve oyuna devam edilirdi. Sonuçta yine de bir topun 

kubura kaçması tatsız bir olaydı ama çaresi yoktu. 
Bazen futbol oynayanların şanslı olduğu zamanlar 
da olurdu. Teneffüslerde, sigara içmek için, her bir 
tuvalete doluşan en az dört ile beş kişilik gruplar,  
sigara içip sohbet ederken bu topları fark eder ve 
ayaklarıyla iterek geriye yollarlardı. 
Liseye geçtikten sonra işler biraz değişirdi. Artık ağa-
bey bizdik ve kendi ağabeylerimizden gördüklerimizi 
uygulamaya başlardık. Örneğin 15. yatakhanenin 
önündeki ve Grand Cour’daki tuvaletlere orta okul 
yavrularını kesinlikle sokmazdık. Kapıya ve sigara 
içilen mahallerin civarlarına, hocalardan korunmak 
için erkete koyardık. Dersleri kırdığımızda buralarda 
buluşup arkadaşlarımızla, çok değişik konularda çok 
yönlü konulara hatta dünya ve ülke sorunları üzerin-
de sohbetlere dalardık. Artık piyasada top satılmaya 
başlamıştı. Büyük toplarla oynamaya başladığımız-
dan, top çıkarma mesleği de, diğer el sanatları gibi 

yok olup gitmişti. 
O devirlerde bir devlet kuruluşu olan ve adına İnhi-
sarlar İdaresi (sonraları Tekel denmeye başlandı) 
kendi fabrikalarında sigara üretirdi. Köylü, Bafra, Bi-
rinci, Yenice, Gelincik, Serkldoryan, Sipahi, Hususi 
Kokulu gibi sigara isimlerini hala hatırlarım. Sigara 
paraları harçlıklarımızı yuttuğundan, biz Birinci ve 
Köylü’yü seçerdik Durumu biraz daha iyi olanlar ise 
Bafra satın alırdı. Haftalıklarının dolgunluk derece-
sine göre varlıklılar Hususi Kokulu, Gelincik, Sipahi 
Ocağı ve Yenice içerlerdi. Bazıları hafta sonu tati-
linde babalarından aşırdıkları Meclis sigaralarından 
okula getirirler ama kimseye ikram etmezlerdi. Filtre 
bilinmezdi ve  çok sonraları sigaranın zararlarından 
söz edilecek ve filtreli sigara hayatımıza girmeye 
başlayacaktı. 
Okulda nam yapmış tiryakiler de vardı. Kılcı Erdo-
ğan, Mesut Canayakın, Erol Günaydın, Deli Öner 
ve Kör Cemal başı çekenlerdendi. Aramızda sigara 
içmeyi bir sanat ve ritüel haline getirmiş olanlar da 
vardı ve onlar mezun olduktan sonra sigarayı elle 
sarma aşamasına geçecek olanlardı. Mesut’la Erol 
sarmacıların başı oldular. Şimdi her ikisi de, bizzat 
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yaşayıp sigaranın sağlığa aykırı olduğunu gördükleri 
için artık bu alışkanlıktan vazgeçtiler.
Sigaracı olup ta, Müdür Muavinlerine, yakalanma-
yan ve ceza almayan hiç kimse yok gibidir. İdarecile-
rin, sigara içen öğrenciye karşı tutumları çok farklı ve 
bazen de çelişkiliydi. 
Ferruhzat bey yakaladığı çocuğun ceplerine ellerini 
sokup sigara arardı. Bulamazsa çoraplarına bakardı. 
Bulduğu sigaralar hocanın zimmetine geçerdi.
Necati Hoca ise, şaşılacak şekilde sigara içenleri ko-
ridorda bile görse, nedense  yön değiştirip görmez-
likten gelirdi. 
İdareciler içinde en acımasızı Sait beydi. Bir sigara  
içeni yakalamaya görsün bir derisini yüzmediği ka-
lırdı. Söylemediğini bırakmaz, tekdiri basar, arkadan 
velisine ağır bir mektup gönderirdi. 
Recai bey nedense helalarla ilgilenmez, ceza verme 
ihtiyacını etüt ve derslerde, sınıf pencerelerinden 
gizlice bakıp, arkadaşıyla konuşanı görünce ihtarı 
yapıştırarak giderirdi.
Vahdi ve Muhlis hocalar ise, bol bol nasihat eder, o 
zamanlar sigaranın ne denli zararlı olduğu bilinmedi-
ğinden, bizi korumak içgüdüsüyle, büyüklere saygı-
sızlık gerekçesiyle sigarayı bırakmamızı telkin eder-
lerdi.
Rahmetli Kör Cemal’le de sigara konusunda bir anı-
mız vardır. Bilindiği gibi varlılıklara dışardan gıda yar-
dımları gelir onlar da bu yardımları yakın arkadaşla-

rıyla paylaşırlardı. Paylaşmayanlara da Galatasaray 
terbiyesi verilir ve yiyecekleri yağmalanırdı. Sigara-
nın temel ihtiyaç maddeleri içinde olmaması bu ku-
ralın dışında  sayılmasına neden olurdu. Bu nedenle 
de kimse bizimle meclis sigaralarını paylaşmazdı.
Kör Cemal’in babası o bebekken öldüğünden, ana-
cığı Şefika hanım teyze onu okutmak için fedakarca 
mücadele eder ve sık sık okula gelerek hocalara yal-
var yakar olurdu. Bir gün anacığı Cemal’e: “Oğlum 
sen neden çalışmıyorsun, bir, iki değil bütün derslerin 
çok zayıfmış” demiş. O da annesine,”Anne çalışıyo-
rum ama kafam almıyor. Sadece sigara içince oku-
duğumu anlıyorum.” demiş. Ertesi çarşamba günü 
kadıncağız koca bir paket sigarayı gizlice Cemal’e 
vermiş. Biz de bunun istihbaratını alınca, doğru so-
luğu onun yanında almış ve Cemal’in zihnini açacak 
ilaçları yağmalamıştık.
BİZİ AFFET CEMAL KARDEŞ...  
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Okuldan Kaçma
Taner SAKA (1955)

Artık okuldan kaçmak diye bir olayı yaşamak müm-
kün değildir. Çünkü dışarı çıkmak serbesttir.
Oysa okuldan kaçmak bir zamanların en gözde 
eğlence türlerinden biriydi. Şimdilerde tarih olmuş 
olan bu yöntemin herhalde önemli bir işlevi de vardı. 
GSL’li öğrenciler okuldan spor olsun diye kaçmıyor-
lardı. Açıkça söylemek gerekirse GSL’nin oturduğu 
alan 30 dönüm olmasına karşın, disiplin gereği izin-
siz dışarı çıkamamanın, hatta öndeki parmaklılara 
yaklaşmanın yasak olması, çalışkan öğrenciler dı-
şında kalanlar için bazen hayat boğucu bir hale gele-
biliyordu. Bugün koşa koşa geri dönüğümüz okuldan, 
o dönemlerde  kısa süreli bile olsa kaçmanın önem-
li işlevleri, burnumuzun dibinde duran Beyoğlu’na 
karışmanın da ayrı bir cazibesi... Eğlence merkezi 
olarak bir numara olan Beyoğlu bizim elimizi uzatıp 
tutacağımız bir mesafedeydi. 
Okuldan kaçmanın çeşitli yolları vardı. Bu yolları tes-
pit etmek için kısa bir araştırma yapalım dedik.  Bazı 
arkadaşlarımıza “Nerden kaçardınız?” diye sorduk. 
Genellikle çalışkan olanlar, böyle bir zevki tatmamış 
olmak sanki bir kusurmuş gibi, biraz mahcup ve al-
çak sesle, okuldan hiç kaçmadıkları için yol yordam 
bilmediklerini söylediler.
Zamanla yöntemler değişmesine rağmen, okuldan 
kaçmanın pek çok yolu olduğunu öğrendik:
1-En klasik yöntem, yandaki fotoğrafta görüldüğü  
gibi, giriş kapısına yakın ve merdiven gibi kullanılabi-
len demirlere tırmanılarak dışarı çıkmaktı. Burası geri 
dönüş yeri olarak da yoğun olarak kullanılmaktaydı. 
Ancak bunun için havanın kararması gerekmekteydi.
1955 döneminden, Halit Güvener arkadaşımız (şimdi 
emekli Büyükelçi) bu demirleri geçerken düşüp aya-
ğını kırmıştı. Bu olay GS Lisesi tarihindeki, okuldan 
kaçarken uğranılan  ilk ve tek kazadır.
2-İkinci yöntem arka kapıdır. Çöp kamyonlarının saat 
16.00-16.30 saatlerinde giriş çıkış yaptığı arka bah-
çedeki servis kapısından, kamyon siper alınarak, GS 
hamamının bulunduğu yan sokağa çıkılmaktaydı. Bu 
kapı kapalı tutulduğu için dönüş yolu olarak kullanı-
lamıyordu.
3-Pente (pant) dediğimiz arka bahçedeki tehlike dolu 
eğimli duvardan kaçıp tekrar aynı yerden içeri gir-
mekte en uygun yöntemlerden biriydi. Tehlikesine 
rağmen kimse bu yaklaşık 60 derecelik yokuştan 
düşmemiştir.
4-Kapıcı Ali’nin müsamahasından yararlanıp dışarı 
çıkanlar da olurdu. Bunlar Kapıcı Ali’ye dil dökmeyi 
becerenlerin (!) yöntemiydi.
5-Grand Cour’un veya 15. yatakhanenin tuvaletleri-
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Pente (eğimli duvar)

nin üzerine çıkıp yan komşu duvarı aşarak dışarı çı-
kılmaktaydı. Ancak sonraları sahipleri tarafından bu 
duvarlar yükseltilmiştir.
6-Rıdvan beyin bahçesine atlayıp bahçenin sokağa 
açılan demir kapısından da kaçıldığı söylenmektedir. 
Ancak bazen kapı içerden kilitlendiğinden garantili bir 
yol değildir. Buradan kaçtığınız zaman içeriye başka 
bir yerden girmek gerekmektedir. Kilitli olmasa bile 
bahçe kapısı dışardan açılamamaktaydı.
 

 ******

Erol GÜNAYDIN (1957)
(Banu Zeytinoğlu röportajından)

………….“Okulu ne yapacağım” dedim. “Kaç” dedi…
Ben de okulun berberine gittim, mantarla kendime 
bıyık, kaş boyadım; kasket ve ceket giydim ve hade-
me kılığında kapıdan çıktım gittim.
                           
                                   ******
Hakan ONURHAN (1959)
(Mekteb-i Sultani’den hoş bir seda adlı eserden)
Ferruhzat Hocaya yakalanıyoruz

Muhlis İleri en yakın arkadaşlarımdan. Edebiyat, si-
nema ve tiyatro konusunda çok iyi anlaşıyoruz. 10 
ya da 11. sınıftayız. Anlaştığımız başka bir husus,  
güzel bir film veya tiyatro oyunu olduğunda akşam 
okuldan kaçarak seyretmek ve demir parmaklıklar-
dan geri dönmek.
Gene bir sinemadan dönüyoruz. 
Yan giriş kapısının solundaki demir parmaklıklar en 
alçak kısım olduğundan oradan gireceğiz gene. Saat 
on biri geçmiş.
Tam ikimiz de içerdeki tarafın en üst kısmındayken 
bir el feneri ikimizi de aydınlatınca donduk kaldık. 
Feneri tutanı göremiyoruz ama sesinden Ferruhzat 
hoca olduğunu anlayınca yandığımızı anladık.

“-Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz 
bakalım böyle?”
Kekeledik. Bir şeyler söylemeye çalıştık. Zira Ferruh-
zat hoca serttir. Affetmezdir.

“-Geri dönün dışarıya inin, kapıyı çalın ve kapıdan 
gelin” dedi.
İtiraz edecek oldum.

“-Hocam. Kapıcı uyuyordur, uyandırmayalım şimdi”.
Gürledi adeta hoca.
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İndik. Zili Çaldık. Kapıcı uykudan kalkıp açtı. İçeri 
girdik.
Ferruhzat hocanın bizi ancak o zaman tanıdığını an-
layabildik.

“-Vay vay! Kimleri görüyorum böyle”. Zira ikimiz da 
öyle yaramaz, disiplinsiz talebelerden değildik.
Hemen gidip yatmamızı söyledi. Fiske bile vurmadı. 
Ama benim korkum yazılı “ihtar” almaktı. Ertesi sa-
bah odasına gidip özür diledik. Bir daha yapmayaca-
ğız dedik “Affedersiniz” dedik.
Lakin, okul hayatımın yegane “ihtar”ını gene de ver-
dirdi Ferruhzat hoca. Canı sağolsun.
                          

 ****
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GALATASARAY LİSESİNDEKİ
DUBLÖRLÜĞÜN FAZİLETLERİ 

Taner SAKA (1955)
Bizim devrelerde, yani 1943-1955 yıllarında GSL‘de, 
sınıfta çakanları kısaca anlatmak için “doubleur” 
(dublör) sözcüğü kullanılmaktaydı. Ancak, son otuz 
yıl içinde mezun olanlar dublör sözcüğünü sınıfta ka-
lanlar için hiç kullanmamışlar. Onlar sınıfta kalanlara, 
nereden esinlenmişlerse, sadece “kadayıf” diyorlar-
mış. Bu bir değişim ve başkalaşım işareti ama her-
hangi bir şeye de pek zarar vermiyor; sadece, diye-
ceklerimiz yeni kuşaklar için geçerli olamıyor, hepsi 
bu! 
İsterseniz, biz bunu bir olgu olarak kabul edelim ve 
esas konumuza dönelim. Dublörlük, yani sınıfta çak-
manın, talihsiz bir olay olduğu söylemek yanlış değil 
elbette, ama okul GSL olunca, olaydaki olumsuzluk-
ların yanında olumlu tarafların bulunabileceği ihtimali 
de düşünülmelidir. Genelde dublör olmak, başarısız-
lıkla eş anlamda ve tatsız bir duygu olmakla birlikte,  
GSL’de, bu olay asla bir kusur olarak algılanmamış 
ve hiç kimse sınıfta kaldığı için dışlanmamış, küçük 
görülmemiştir. Aksine, dublörler ağabey olmaları 
nedeniyle, saygı bile görmüşlerdir. “Talihsiz bir olay 
olan” Sınıfta kalmanın nasıl bir saygınlığı olabilir?” 
diye sormak da mümkündür. Normal koşullarda el-
bette ki sınıfta kalmakla saygınlık kelimelerini birlikte 
anmak mümkün olamaz. Ama, bizim zamanımızda 
GSL’de, her şeyde olduğu gibi, sınıfta kalmanın da 
bir raconu, bir adabı vardı. Makul bir nedenle sene 
kaybetmiş olan öğrencilerin adları hiçbir zaman dub-
löre çıkmazdı. 55. dönemde, biri kaza geçirdiği, di-
ğerleri hastalandığı için sınıfta kalan, ama gerçekte 
iyi öğrenci olan Kıl Taner, Désagrèable Orhan ve As-
ker Erhan bu kuralın örneklerindendir. 
İlk kez sınıfta kalanlar, yani henüz acemi olan dublör-
ler, kendilerinden bir yaş küçük yeni arkadaşlarıyla 
birlikte yeni eğitim yılına başladıklarında, büyük bir 
şok yaşayacaklarını zanneder, ama çok kısa bir za-
man içinde, bu yeni arkadaşlarının eskilerinden farklı 
bir yapı ve anlayışta olmadıklarını anlayınca derin 
bir nefes alırlardı. İzmir GS Derneğinin bir zamanlar 
başkanlığını da yapmış olan, 1950 mezunu Erol Er-
gir ağabey bu durumu şöyle anlatıyor: “Yeni sınıfıma 
girince biraz bocalamıştım. Aynı sınıfta, ihzaride be-
raber başladığımız bazı arkadaşlarımla, yine bera-
ber olduğumu görmem beni rahatlatmıştı. İçimizde, 
benden ileri sınıflarda olan talebeler de vardı. Onlar 
sınıfta bir seneden fazla kalmıştı. Hiç kalmadan gel-
miş olan yeni arkadaşlarla birlikte, hepimiz kısa sü-
rede birbirimize alışmış ve sıkı bağlar oluşturmakta 
gecikmemiştik.”

GS Lisesinde okuyan öğrencilerin, kendi sınıf arka-
daşlarının dışındakilerle bir araya gelmeleri, başka 
deyişle sosyal ilişki içinde olmaları için pek çok ola-
nak vardır. Aynı masada yemek yemek, aynı yatak-
hanede yatmak, aynı avluda top koşturmak, aynı 
takımda oynamak, aynı sahnede tiyatro yapmak, 
teneffüs aralarında dissertation’unu üst sınıflardan 
birine yazdırmak, tuvalette bir grup arkadaşla siga-
ra içmek, geceleri ön taraftaki parmaklılardan veya 

arka bahçedeki eğik duvardan (pente olarak bilinir) 
topluca kaçmak, daimi yatılı olmak, aynı tüpten sıkı-
lan macunla diş fırçalamak gibi... Ancak yakın dost 
olabilmekteki en güçlü tılsımın yine de aynı sınıfta 
okumak olduğunu da kabul etmek gerekir. GSL’li her  
öğrenci okuduğu sınıftakilerin tümünü çok iyi tanır ve 
hiçbir zaman unutmaz, ama bunların içinden bazıları 
ile daha fazla bir yakınlığı olur ve bu çok doğaldır. 
Dublörlerin, normal arkadaşlarıyla çok yakın arka-

daşlarının sayıları da, her sınıfta kalışta katlanarak 
çoğalır ve bu da çok doğaldır. Başka bir anlatımla,  
sınıfı DUBLE edenlerin arkadaş sayıları da DUBLE 

DUBLÖRLÜK
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olur, bu da sosyal bir zenginliktir. Sınıfta kalmanın 
sağladığı bu dolaylı saygınlık da dublörlüğün teselli-
si olmaktadır. Bu nedenle birden fazla sınıfta kalmış 
olanların arkadaş portföyü çok geniştir. İş burada da 
bitmez. Dublörler sınıfta kalmakla eski arkadaşların-
dan uzaklaşmak bir yana, her vesile ile onlarla da 
bir araya gelir, örneğin sık sık onların sınıfına gider, 
onlar da kendilerine iade-i ziyaret yapar. Ben dub-
lörlerin sadece kendilerine değil diğer arkadaşlarına 
da faydalı olduklarına inanıyorum. Nitekim bu gel 
gitlerde, eski arkadaşlarıyla yeni arkadaşlarını aynı 
platformda bir araya getiren dublörler, bir nevi kata-
lizör rolü oynamakta ve böylece herkesin arkadaşlık 
çemberleri de kendiliğinden genişlemektedir. Dublör-
lerin, kendilerinde zorunlu olarak oluşan bu sosyal 
olma özelliklerini çevrelerine de yaydıkları söylenebi-
lir. Lise çağlarında çektirdiğimiz fotoğraflar bu söyle-
diklerimizin kanıtlarıdır: sınıf arkadaşı olmayanlar da 
bir arada resim çektirmişler.  
GSL’deki arkadaşlıkların ömür boyu sürmesi ve sı-
nıflar arası arkadaşlığın gelişmesinde, dublörlerin 
azımsanamayacak bir rolü vardı. Vardı diyoruz çün-
kü artık yok. Dublörlüğün GSL’deki arkadaşlık ve 
dostluğa katkısı ve fazileti de burada yatmaktaydı.  
Başka anlatımla dublörlük, başka yerde örneğini bu-
lamayacağımız,  GSL’nin olmazsa olmazları arasın-
da yer almakta  ve istem dışı da olsa, faydalı bir işlev 
görmekteydi. Erol Ergir ağabey bu durumu çok güzel 
açıklamış: 

“Lise dönemimde de  ilk arkadaşlarımdan hiç ayrıla-
mamış ve kopamamıştım. Teneffüsleri ve hafta sonu 
tatillerini daha çok onlarla geçiriyordum. Ne de olsa 
hepsi eski göz ağrısıydı. Kendimi onlara daha yakın 
hissediyordum. Neticede ben, 1951 senesi mezunu 
olurken dört ve sekiz senelik iki grup müthiş arkadaş-
lığı da beraberimde alıp ömrüm boyunca yanımda 
taşımak ve kuvvet bulmak şansına sahip olmuştum.
Şimdi ellinci  yıl kutlama günlerimiz yaklaşırken ben 
kendimi hem 1950 hem de 1951 mezunu olarak ka-
bul ediyor ve çift kutlama yapabilmenin sevinç ve 
gururunu taşıyorum. Esasen  belli bir yaştan sonra 
ben bu okulda pilava kaşık sallamış herkesi en yakın 
arkadaşım olarak kabul etmekten de kendimi alıko-
yamıyorum.”
GSL’nin, dört beş yıl kaybetmiş ünlü dublörleri de var-
dır. Onlara sorduk ve hepsi de söz birliği etmişçesine  
GSL çatısı altında birkaç yıl daha fazla yaşamaktan  
çok memnun olduklarını, aşağı yukarı tüm hocalarda 
okumak ve onları tanımak ayrıcalığına ulaştıklarını 
ve kaybolan yıllara da hiç yanmadıklarını söylediler. 
Sonuç olarak, hiçbir olumsuzluğun ilk göründüğü ka-
dar “korkunç” olmadığı, iyi tarafından bakılınca kendi 
içlerinde, bazı yararlar bile barındırdığı görülebilir. 

Veysi MİDİL 
Mayıs 1947 - Galatasaray Dergisi’nden

* Veysi Midil GSL 1931 mezunu olup, GSL’de 
1939 – 1947 yılları arasında Matematik 
hocalığı yapmıştır.

Tembel deyip geçmeyin. Tabiat nasıl çam ağacının 
8.000 çeşidini, kelebeğin 800.000 cinsini ve sevgili-
lerin 8.000.000 türü aşk ilanını yaratmışsa, tembelle-
ri de 8 çeşit olarak halketmiştir. Şöyle ki:
Tembellerin birincisi yani padişahı istillerdir. Bu ke-
limenin aslının “bobstil” den geldiği, “bobstil” in de, 
Amerika’daki “Terzi Rober” namıyla maruf yakışıklı 
bir delikanIıya benzemek illeti olduğunu bazı psişik 
eserler iddia etmektedir. Bu hususta daha derin ça-
lışmak arzusunda olan okuyucularımı Holivut kütüp-
hanelerinde veya genç kızlarımızın çalışma odaları-
nın duvarlarında tetkikler yapmağa davet ederim... 
Gelelim istillerin umumi vasıflarına :
İnce kaytan bir bıyık, kolalı ve kirli, daha doğrusu bir-
den kolalı yüksek bir yaka, deseni yazma tülbende 
ve hacmi çocuk kundağına benzeyen bir boyunba-
ğı, komik “Lorel”in endefrizabl yapmış halini andıran 
tepeden bukleli saçlar, önünü arkasına giymiş gibi 
duran bir pantolon ve o pantolonun ceplerinden çık-
mayan bir çift el.
Yürüyüş gayet ağır, hele tahtaya gidişIeri “Chopin” e 
“Marche funèbre” i yazabilmesi için ilham verdiklerini 
sandım. Esasen tahtaya gelirken cenaze takip edi-
yorlarmış hissini verdiren bir ikinci sebep daha vardır, 
dişlerinin arasından hafif bir şeyler okuyarak ilerler-
ler, artık kime ve ne okurlar bilmem? Bilsem de zaten 
size söylemem... Söyleyemem. Bunların ekserisi ne-
haridir. Dersle ve mekteple olan alakaları lütfen bu-
lundukları bazı ders saatlerinde sabırsız bir suratla 
zili beklemekten ibarettir.
Geçende bunlardan bir tanesiyle bir yerde tanıştım. 
Nezaketen ne iş yaptığını sordum. “Aman Hocam” 
dedi, “Nasıl tanımazsınız? Kaç senedir sizin talebe-
nizim.” Anladım ki hayatta meslek olarak benim her 
sene ders okuttuğum yegane sınıfın fahri talebeliği-
ni seçmiş. Hemen Cenabı Hak kendisine gani gani 
ömürler ihsan etsin.
İkinci kategoriye gelince bunlar “havai” tabir ettiğimiz 
tipi teşkil ederler. İyi çocuklardır, bütün kabahatleri 
ders saatlerinde pencere diplerindeki kumruların 
hayatlarıyla fazla yakından alakadar olmalarıdır. Bu 
kumrular olmasaydı belki de... Bu tetkiklerini yalnız 
sineklere inhisar ettirirlerdi. Bunları en iyi tanımak 
çaresi derse kalktıkları zamandır:
Hocanın sorduğu suale muhakkak başka sualin ce-

TEMBELLER
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vabıyla mukabele ederler. Bunu her zaman suiniyet-
lerine vermek doğru olmaz. Çünkü zihinleri o anda, 
ya parmakları arasında tuttukları tebeşirin kırılmaya 
karşı olan mukavemet derecesini ölçmekle, veya ko-
ridordan geçen muavinin kendi yerlerinde olması için 
şeytana kaç kuruş vaat etmeleri icap ettiğini hesap-
lamakla meşguldür.
Bunların ana - babaları ekseriya mektebin en de-
vamlı elemanlarıdır. Allahın günü çocuklarına hususi 
ders verecek yardımcı öğretmen adresi arar dururlar. 
Hemen Cenabı Hak cümlesinin babalarının keseleri-
ne Hazreti Yusuf bereketi versin.
Üçüncü kategori sporculardan müteşekkildir. Bazı 
derslerde isbatı vücut etmekle beraber ekseriya an-
trenman, maç, maç ertesi yorgunluğu ve maç sonu 
sakatlığı gibi meşru mazeretleri bulunduğu cihetle 
hocaları tarafından pek az tanınırlar. Zaten hocala-
rın modern sporla alakası olmayan ne geri kafalı in-
sanlar olduklarını bilirsiniz... Hem de öyle aksidirler 
ki tam çocuk trimestr sonu iki defacık, kafa kol sarılı, 
sınıfta gözüktü diye hemen yaka paça tahtaya çağı-
rırlar... Daima bir yerleri sargıdadır. Bu kadar sakat 
insanın nasıl top oynadığına hala akıl erdiremedim 
gittim... Hemen Cenabı Hak bütün akl-ü iz’anlarını 
zorpazuya tahvil eyle ye...
Dördüncü kategoriyi “öz tembeller” diye vasıflandı-
racağız. Bunlar mektebi bir tembelhane olarak ka-
bul etmişlerdir. Her derste mevcutturlar. Yalnız ders 
dinlemez ve vazife yapmazlar. Çok mecbur oldukları 
zaman da İngilizce dersinde biyoloji vazifesini, ma-
tematik dersinde de tarih hülasasını kopya ederler. 
Akşam etüdleri sinema ve spor mecmualarına tahsis 
edildiğinden roman okumak için ancak sabah etüdle-
riyle az belalı hocaların dersleri kalır. Hemen Cenabı 
Hak bunlara gani gani rahat-ü huzur ihsan eylesin. 
Beşinci kategori olarak “idarecileri” kabul ediyoruz. 
İdareci dediğim zaman aklınıza başka şey gelmesin, 
ben sadece vaziyeti idare ederek geçinen bir talebe 
zümresinden bahsediyorum. Bunlar genç talebeler, 
fakat tecrübeli psikologlardır. Her amirin huyuna göre 
ayrı şerbet vermesini gayet iyi bilirler. Sınıfta daima 
ön sıralarda ve ders dinler vaziyettedirler. Tahtaya 
büyük bir ciddiyet ve tehalükle koşarlar, her bayram-
da hocalarına köşeleri çiçekli kartvizitlerle tebrik yağ-
dırırlar. Selam verişleri bile başkadır. Boş bir kafanın 
yaltaklığı ile sınıf birincisinin hürmetkar laubaliliği bu 
selamda mündemiçtir. Hele Bir Nisandan itibaren 
pervane kesilirler. Zavallı Hasan efendinin bunları 
hocalar merdiveninden ayırmak için göbeği çatlar. 
Her iki karne bütün notları üç ile beş arasında tut-
maya muvaffak olmuşlardır. Üçüncü karnede ise ho-
calar toplantısı olmadan her birinden not koparmak 
kalmıştır. Bunu temin için de hocaların bütün ahbap 
ve akrabalarının şefaatçi gönderilmesi mi lazım ge-
lir; yoksa yazılı yoklamalarda hamsi, palamut veya 

yunus balığı gibi deniz hayvanatı mı kullanmak icap 
eder bu dersine ve hocasına göre değişir. İdare amir-
leri; hocalar, talebeler ve garsonlarla iyi geçinen ye-
gane sınıftır. İstikbalde de herhalde bu meziyetlerinin 
tatbik mevkiine koyacaklarına şüphe yoktur. Hemen 
Cenabı Allah dillerine kuvvet ihsan eyleye...
Altıncı sınıf “Pazartesiciler” dir. Bunlar, isimlerinden 
de anlayacağınız veçhile her işlerini zaman başlan-
gıçlarına bırakırlar. Mesela saat beşi on geçe derse 
başlayamazlar, tam altıda başlamağa karar verirler. 
Tam altıda ise daima bir aksilik çıkar. Saat başları 
öyledir zaten... Ya kalemde mürekkep kalmamıştır 
veya arkadan sıranın üzerine çamurlu pabuçlarını 
dayayan birine çatmak icap eder. Altıdan sonra ise 
zaten o akşam etüdü berbat olmuştur. Ertesi akşam 
bir arkadaştan mektup gelmiştir, daha ertesi akşam 
ise yine tam altıda spor odasından çağırırlar,” cuma 
akşamı da, pek haklı olarak, çalışmağa başlana-
mayacağı cihetle dersler binnetice pazartesiye talik 
edilirler. Pazartesi akşamları malum, pazar gününün 
yorgunluğu ve dedikodusu derken aybaşı için kat’i 
karar alınır, aybaşlarınınsa bir türlü pazartesiye gel-
mediğini bilirsiniz. Fakat trimestre başında hakikaten 
sözlerini tutar ve kitaplarını açarlar, yani sahifelerini 
keserler demek istiyorum. Üçüncü trimestrin başı da 
aybaşı ve pazartesi olursa o zaman okunacak bahis-
ler hazırlanır ve tam şu Ondokuz Mayıs bayramının 
yorgunluğunun geçtiği günü takip eden pazartesi sa-
bahı... aksi gibi mektep bitmiştir. Hayat dediğin zaten 
nedir ki? Gelip geçiyor. Hemen Cenabı Hak yirmi 
birinci asrın ilk gününü bir pazartesi olarak bunlara 
göstersin...
Pazartesicilerden sonra “sengiler”, gelir. Bunlara 
sengi deyişimin sebebi sırf pazartesiciye kafiye uy-
durmak iddiası iledir. Yoksa pekala hatabiler, cumu-
diler veya tavaniler de diyebilirdim. Maksadım sınıfta 
taş, tahta, buz veya tavan gibi cansız cisimlerden 
sayılmalarındandır. Bunlardan uzun boylu bahset-
meyeceğim. Çünkü herhangi bir hareketleri yoktur ki 
anlatayım. Gayet uslu ve sessizdirler. Dersi gözleri 
yarı kapalı, elleri şakaklarında, yüzleri derin bir an-
layış ve manevi ıstırabın hatları ile yüklü, gaşyolmuş 
gibi dinler vaziyette... mufassalan uyurlar... Hemen 
Cenabı Hak hab-ı ebedilerini gecinden versin de 
ağız tadı ile uyumağa vakit bulsunlar.
Tembellerin tasnifini sekizinci kategorinin tespiti ile bi-
tireceğim. Bu sınıfa Allah’ın tamamlayamadığı kulları 
diyoruz. Halk lisanında bunlara “ahmak” da denilirse 
de biz mektepte sadece “filan derse olan kabiliyeti 
kafi gelmediğinden gayretini arttırması lazımdır” tar-
zında idareyi kelam, daha doğrusu idarenin kelamını 
ederiz. Bunlara herhangi bir şeyi öğretmeğe azmet-
mek bir hocayı illetli edebilir.
Ekserisinin isimleri zeka veya beceriksizliklerini ha-
tırlatacak şekilde konmuştur. İnsanın, anneleri çocu-
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ğu doğururken babalarının da içine doğmuş diyeceği 
geliyor. Tabiat da ayrıca tedbirini almış gibi, herkese 
bir kere dinlemek için verdiği kulağın on misli ebadın-
da bir çift yelkeni de bunlara vermiştir.
Belki de Allah son saniyede acelesini görmüş ve ha-
tasını bu suretle tashih etmek istemiştir. Fakat aksi-
liğe bakın ki burunlarına ahtapot takmayı da katiyen 
ihmal etmemiştir.
Binnetice nefes almak mecburiyeti tahtında daima 
açık duran ağızlardan da o muhteşem kulaklardan 
giren her şey sızar gider... Tevekkeli Allah’ın sırrına 
akıl ermez dememişler. Hemen Cenabı Hak vacibi 
taala bunlara akl-ü iz’an ihsan eyleye ki bunlara öğ-
reteceğim diye hocalar tımarhanelik olmasın.. .
İşte size sekiz çeşit tembel, sayın okuyucu, sakın 
kendinizi bunlardan birisi sanmayın, siz bunlardan 
hiçbiri değilsiniz! Belki olsa olsa bir kaç tanesinin, bir 
parçacığısınız... Bunlar asıl başkalarıdır... Sizden 
başkaları.. .
Hem bizim mektepte de esasen tembel bulunur mu? 
Bizde ancak muhtelif talebelerin kavrayış sanatları 
arasında tabii bazı farklar olabilir o kadar. Hemen 
Cenabı Hak şu mübarek mayıs, haziran aylarında 
cümle hocaların basiretini bağlaya ve mektebin arka 
kapısını kapalı ön kapısını cümlemize açık bulundu-
ra... Amin...

Aydemir BALKAN (1944)
Akşam Nöbeti
.....
Sınıflar yükseldiği halde, hiçbir açık vermeyen la-
kapsızlar için bekleme süreci devam ediyor demektir. 
İşte size bir örnek: laboratuardan söz edildiğine göre 
10 veya 11. sınıfta kendisine gecikmiş lakap takılan 
biri.

“İçimizde kimya derslerine candan hevesli arkadaş-
lar çıktı sonradan... Bunlardan Nejdet TEZEL la-
boratuara öyle dadandı ki, kimya hocamız Mösyö 
Goudman’a adeta bedava asistanlık etmeye başla-
dı... Bu yüzden aramızda ismi “Labo Nejdet” olarak 
kaldı...” 
Her lakapta olmasa bile genelde lakapların isabetli  
olduğu ve incelik taşıdığı söylenebilir:

“O gün törene arkadaşlarımızın eşleri de davetliydi-
ler... Bir çokları da gelmişti... Pilâvı da, akşam yeme-
ğini de bizimle paylaştılar. TAŞÇIOGLU’nun şık ve 
cazip eşi yanımda oturuyordu. Bana dönerek:

“Nedir kuzum bu soğan hikâyesi?” diye sordu...
“Onu Fil Faruğa sorun...” dedim...
“Aaa! O incecik adama niye” “Fil lâkabını taktınız? 

Dedi hayretle...Ne demeli?
“Galatasaray esprisi!” diye cevap verdim... Aslında 
başka şeyler düşünüyordum... Celâl ÇALIŞLAR ağ-
bimizin bir zamanlar anlattıklarını...
Mehmet KEFELİ’nin Salahattin BEYAZID’ın lâkabı-
nın izahını... Niye aktör Kemal Gülseren’e “Soytarı 
Kemal” denip de yine aktörlükte usta Coşkun KIR-
CA’ya “Figaro Coşkun” denmesini, on iki yaşında, bir 
seksenlik iri gövdesiyle Reşat’a “Yavru Reşat” isminin 
daha ilk yıllarda takılmasını... Galatasaray’da iki öğ-
renciden birinin daima bir takma adı vardı... Avrupa 
okullarının aksine, bu lâkap gayreti hem bol hem de 
ince espriliydi... İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da 
küçük isimler çok sınırlıdır... Bizde, onların altı yedi 
misli takma ad furyası vardır... Ama bu yabancı ül-
kelerdeki okullarda, öğrencilere bir lâkap takılması 
çok nadirdir... Kendi çocuklarımdan, arkadaşların-
dan, diğer kıtalardaki okullardaki misyonlarımdan 
biliyorum... Belki soyadını daha sık ve muntazaman 
kullanmalarından... Belki de onlarda mizah ve mu-
hayyele eksikliğinden... Eskişehir’de, hava subayları 
arasında isim takma geleneğinden bahsetmiştim. El-
bette diğer sınıflardaki askerler arasında da bu adet 
vardır. 
Galatasaray’da da öyle... Hele sınıfta aynı küçük ismi 
taşıyan biri daha varsa, ikisine de bir lâkap yakıştı-
rılıyordu... Nerden bulunup çıkarılıyordu bu isimler? 
Bazıları kelimenin tam manasıyla “cuk” oturuyordu. 
Zavallı çocuğun asıl ismi, soyadı unutuluyor, lâkabı, 
yıllarca hatta mezuniyetinden sonra yıllarca, torunla-
rına kadar gidiyordu!..
Pilâv masasında düşünmeye başladım: isimler, 
çehreler, lâkaplar önümde resm-i geçit yapıyorlardı. 
Kova Ahmet, Asker Ahmet, Zil Ahmet, Bıdık Ahmet, 
Takoz İrfan, Keş İrfan, Lâz Orhan, Pazarola Orhan, 
Tavşan Orhan, Bob Bülent, Deve Bülent... (Yüz on 
metre engelli şampiyonu) Tazı Merih, Hacivat Ecvet, 
Şapşal Kâmuran, Kasap Mehmet, Tilki Vedat, Fıçı 
Muzaffer... Fok Gazanfer, Yengeç Muharrem... Pi-
nokyo Şazi, Keklik Nihat... Siyasi Nihat, Torik Nec-
mi...
Ama Galatasaray’da isim takmada bir incelik, bir za-
riflik vardı... Çok defa bu isimler kulağa, göze, espri-
ye hoş geliyordu... Celâl ağbey:
‘Bu kıvraklık, bu espri, bir kültür meselesidir...’ demiş-
ti...
Bakın, Kemal Gülseren okulda çok piyeste komedi-
lerde oynadı. Ama sahneye çıktığı zaman Direkle-
rarası Orta Oyunu havasındaydı daima... Onun için 
lâkabı “Soytarı Kemal” oldu.
Refik hakikaten kaza benzerdi... Önden yandan 
baktığınızda “İşte tam kaz tipi” dersiniz... Ama Refik 
cin gibi zekiydi, hem de sınıfın en iyileri arasındaydı. 
Ona elbet “Kaz Refik” denemezdi... Ama bakın, ar-
kadaşlar ona da çok yakışan bir lâkap buldular:
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“Kaz ısırdı Refik bey...” dediler... “İşte çocuklar Gala-
tasaray esprisi budur!..” 

1955’liler Notu:
Abdi İpekçi ağabeyimiz, “Mektebi Sultani’de nesiller 
her yıl değişir; fakat tipler daima aynıdır.” demiş. La-
kaplar açısından baktığımızda da bu gözlemin doğru 
ve yerinde  olduğunu görmekteyiz. Her sınıfta mutla-
ka bir “piç” her devrede bir “ayı” ve  bir  ağaç  ürünü 
vardır. Sınıfın en ufak tefeği olmasına rağmen en fır-
lama yani  hareketli  olanına “piç”, fiziğine bakarak, 
iri yarı ve fazla hareketli olmayana da “odun” veya 
benzeri  lakaplar yapıştırılır. Takma adların genel da-
ğılımı yapıldıktan sonra, sıra ince ayara gelir. Ancak 
bu dağılımdan pek az kimse kurtulabilir. Bunun için 
çok düzgün bir fizik ve sakin bir doğaya sahip olmak 
gerekir. Gerçekten bazı sınıf arkadaşlarına tamamen 
orijinal bir takma ad bulmak gerekir. Onun için sabır-
la beklenir ve bir fırsat kollanır. Birden fazla lakabı 
olanlar da vardır. Ama ne olursa olsun sonuçta yüzde 
doksan hedef on ikiden vurulur. Rivayet bu ya, aynı 
aileden olanlara benzer adlar takıldığı da olurmuş. 
Galatasaray Lisesinde birbirinden birer nesil farkla 
okula gelen bir aile fertlerine aynı vücut yapıların-
da olduklarından benzer lakaplar takılmış: Dede’ye 
Kereste, Baba’ya odun ve Oğul’a kütük gibi… Bu 
olayda olduğu gibi takma adları  tesadüfle açıklamak 
mümkün değildir. Bu da, nesiller değişse de lakap-
lardaki isabet oranının değişmediği, Galatasaray’da 
tutarlı bir lakap kültürü ve geleneği olduğu anlamına 
gelmektedir.
Genelde takılan lakaplara itiraz gelmezdi. Ancak  
Lakabından hoşnut olmayanlar da vardı ama onlar 
azınlıktaydı. Tam tersine, lakaplarıyla gurur duyanlar 
ve onunla özdeşleşenler vardı. 1955 mezunlarından 
Abaza Basri hayatını anlattığı bölümde “bana takı-
lan lakabı çok seviyorum.” ,Nuray Erçiro ise “benim 
lakabımı yazmayı ihmal etmeyin” demişti. Nuray’ın 
lakabının “ours” yani ayı olduğunu söylemekle çok 
şey ifade etmiş oluyoruz. Erol Günaydın ise kovboy 
filmlerini çok sevdiği ve elini tabanca yapıp, ateş 
eder gibi “dıjın dıjın” diye sesler çıkardığından adı 
Tıjın Erol’a çıkmıştır.
Lakap takılması için yaşa başa da bakılmamaktadır. 
Yalçın İkizalp mezarlıkta arabasını kullanırken akla 
almaz akrobatik hareketler yaptığı için tam 70 yaşın-
da kendisine, araba içindeki ve yürekleri ağızlarına 
gelen arkadaşlarınca “Schumacher” adı takılmıştır. 
Yine organizasyon komitesinin en önemli görevlerini 
tek başına üstlenen Orhan Gürsoy’a, sakinliğini hiç 
bozmadığından “Sir” lakabı verilmiştir.

1950’li YILLARDA KULLANILAN LAKAPLAR 
Baküs, Ana, Einstein, Kaleci, Kör, Ayvaz, Paşa, 
Deve, Ours, Sivri, Kürt, Fameux, Pointu, Fok, Kafa, 

Arabacı, Arap, Hoca Dehhani, Kıllı, 45, Lapsi, Abdüş, 
Sürahi, Crapeau, Çep, Tıjın, Abaza, Pire, Salyangoz, 
Amber, Alman, Piç, Taş, Poule, Torpil,  Miki, Boksör, 
Fofo, Uzun, Kavanoz,  Güreşçi, Ukala, Hafiye, Çamur, 
Rampo, Kasım, Keçi, Formidable, Hokka, Kıl, Fiko, 
Özo, Salça, Ticani, Çolak Molla, Ayı, Pamuk, Şakjur, 
Balık, Çipil, Çöp, Basketçi, Taktak, Harika, Deveku-
şu, Sommet, Sarı, Mümessil, Coli, Apo, Bijou, Kür-
dos, Ördek, Sarı Kürt, Moloz, Fiyaka, Pişmaniyeci, 
Kasık, Kovboy, Çuval, Cochon, Parizyen, Hacı, Bağ-
cı, Amerikalı, Kekeme, Asker, Valantino, Keke, Ayı, 
Lombur, Afyon, Bot, Sefalet, Melez, Oski, Deli Bekir, 
Öeste, Kaz, Hoşto, Zıpır, Mambo, Kös, Deli Osman, 
Koç, Kirpi, Milyoner, Üç, Katır, Turşu, Baba, Böcek, 
Mustik, Tiko-Tiko, Karakedi, Adanalı, Kel, Patek, Aşık, 
Çingene, Sos, Vali, Kuş, Afi, Emniyet, D’Artagnan, 
Baldır, Arnavut, Kılcı, At, Uzun Ahmet, Karga, Çep, 
Kafa, Rus, Dorety, Cici bey, Horse, Mangal, Erkek, 
Kelle, Yalovalı, Agop, Lawton,Chataubriand, Dino, 
Goril, Baba, Jimno, Tom, Hacı, Tospiş, Tiku, Dangiz, 
Üstad, Sabo, Araigné, Ficuri, Gene Kelly  

Kenan GÜNDOĞDU (1959)

İlkokuldan lise sona kadar iyi Türkçe öğretmenim 
olmadı. Bunlardan biri de Sütçü Nuretttin öğretmenim. 
1958-1959 mezunuyum. Galatasaray Lisesinde 
8. sınıfta ve Ticaret 1’de çaktım yani iki yıl kaybet-
tim. Lakaplarım sırasıyla: Uçan Kemik, Hacı Kenan, 
Çingene Kenan, Koreli Kenan, Lodoscu, Siyatik, 
Hacı Kenan oldu. Ama arkadaşlarım sonunda karar 
kıldılar ve Hacı Kenan lakabını daha uygun gördül-
er. Derslerim dışında tüm fırlamalıklarda tam not 
alırdım sevgili okulumdan. Sıra arkadaşım Çorumlu 
Yaşar Battal’ın sayesinde, yazılılarda bana verdiği 
kopyalarla, mezun oldum. Çünkü onlar da, benim 
gibi yerinde duramayan neşe küpü birinden ayrılmak 
istemiyordu. Bütün sınıf canla başla uğraş verdiler 
ve beni aralarına alıp birlikte mezun ettiler.
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PARA MAÇLARI
Metin GÜRMAN (1954)
İnsanlar çocukluk dönemlerinde, antropolojik akra-
baları olan maymunlar gibi, taklitçi olurlar. Erkek ço-
cuklar önce babalarını taklit ederler; bu davranış çok 
doğaldır ve çocuğun hem ruhsal, hem de bedensel 
gelişmesinde önemli rol oynar. Kız çocuklarının da 
ilk taklit ettikleri kimse anneleridir... Aslında taklidin 
ilk ateşleyici unsuru takdir ve özdeşleşmedir.
Çocuğun yaşı ilerledikçe gözü evinden dışarısını da 
görmeye başlar, takdir  ettiği ve onlar gibi olmak iste-
yebileceği yeni kimseler ortaya çıkar... Bu, çocuğun 
DNA’larında belirtilmiş olan karakteristik yapısına 
göre, bir sinema sanatçısı, bir meslek erbabı (polis, 
pilot, ressam,...), veya bir sporcu olabilir. 
Galatasaray Lisesi, kültürel oturmuşluğu kadar 
sportif gelişmişliği de belirgin bir yuvadır. O yuvada 
yetişmekte olan küçük taklitçiler de, özellikle futbol 
alanında özdeşleşmek istedikleri ağabeyleri gibi ol-
mak için her fırsatta bir top peşinde koşmak isterler. 
İsterler de, Okulun disiplini her zaman buna izin verir 
mi? Vermez ama, çocukların yaratıcı zekâları, her 
yasaklı şeyde olduğu gibi, bunun da üstesinden gel-
mesini becermişti. Biraz hayal gücüyle metal paralar 
oyuncu olurdu, top olurdu, öğretmen kürsüleri veya 
pencere içlerindeki düzlükler de futbol sahası..
Gerçekten de, aslına benzer kuralları olan hepsi açık 
tribünlü olan taraftarların tezahüratı da maçlara ayrı 
bir renk katardı hani...
Hey gidi günler hey! Parasına değil de gazozuna oy-
nanan para maçlarında teneffüsler ne kadar da hızlı 
tükenirdi!..

Hakan ONURHAN (1959)
Teneffüslerde oynadığımız, her sınıftan en az sekiz 
on kişinin hastası olduğu bir oyun vardı: Para Maçı.
Hoca sınıftan çıkınca büyük, hantal dikdörtgen kürsü 
hemen sınıfın ortasına indirilir, bir taraftan da raptiye-
lerle kaleler tespit edilirdi.
Maç ya iki ya da dört kişi ile oynanırdı. İki büyük ma-
deni para iki takımın oyuncuları çok daha küçük para 
para ise top idi. Hem ustalık hem de zeka isteyen bir 
oyundu. Zira oyuncuları dizmek ve istenilen boşluğu 
yaratmak bu iki veriyi zorunlu kılardı. 
Turnuvalar yapılır, herkes kendisine bir ülke adı alırdı. 
Türkiye yasaktı. En fazla seçilen ülkeler Macaristan, 
Uruguay, İtalya, İngiltere, Brezilya’ydı.

…İşin en komik tarafı, bütün hocaların bu oyuna karşı 
olmalarıydı. Aniden kapıdan içeri girip paraları alır, 
kulakları çekip giderlerdi. Paralar, bin bir tembihlerle 
sonradan geri verilirdi. Hep anlatırdık, “O paralar, ga-
libin olmuyor, onlar oyuncu ve top” diye ama bir kez 
olsun hakiki dinleyici bulamazdık karşımızda.

Herhalde, bizden büyük, dolayısıyla daha deneyimli 
hocalarımız paranın ne ulu bir güç olduğunu bildik-
lerinden, o taze dimağları, mümkün olabildiğince bu 
gerçekten uzak tutmaya çalışıyorlardı.
Haksız olmadıklarını anlayabilmek için daha bir on 
sene geçirmemiz gerekti.

Haldun LENGERLİOĞLU (1978)
…Masa üstü para maçları pek revaçtaydı. Madeni 
liralardan oyuncu, madeni kuruşlardan top yapar, 
masanın her iki tarafına bir karış genişliğinde kale 
çizerdik. Her bir tarafın topa üç sefer arka arkaya 
vurma hakkı vardı. Topa değil de ceza sahası içinde 
özellikle doğrudan adama vurursan penaltı olurdu. 
Karsı taraf penaltı atacağı zamansa, oyuncu para-
mızı ceza sahasının içinde ortalar kaleci niyetine 
yerleştirir, işaret parmaklarımızla yan direkleri yapar, 
baş parmaklarımızı birleştirerek de üst direği çekip 
şut çekilsin diye beklerdik. Kaleci bir daha yer değiş-
tiremezdi şut atılana kadar. Şut çeken sol elinin orta 
parmağını oyuncu paranın üstüne yerleştirip yukarı 
doğru kırar, avucunu masaya yapıştırır, dikkatlice 
kaleyi nişanlar ve yumruk yaptığı sağ eliyle, yukarı 
dikilmiş sol elinin orta parmağının eklemine kuvvet-
lice vurur, şutunu çekerdi ve çoğu zaman top kale-
ciyle beraber kaleye girer gol olurdu. Taraftarlar olur, 
hakem olur hatta zaman zaman kavga bile çıkardı. 
Metal öğretmen kürsüleri ideal futbol sahalarıydılar. 
Kenarları alüminyum şeritli olduğundan oyuncular 
ve top sık sık yere düşmez, yüzey ince plastik kaplı 
olduğundan da şutlar hızlı ve isabetli olurdu. Rakibin 
arkasında kalan topu almak için oyuncu para sol elin 
işaret parmağı ile dik tutulur ve bir fiske ile rakibin 
etrafından döndürülerek topa ulaşılırdı. Bir nevi fal-
so yani. Yandaki alüminyum şeritlerden duvar pası 
yapılır, oyuncu para topun üzerine bindirilip röveşata 
bile atılırdı. Bilgisayar oyunu yoktu ki…

1955 lilerin notu:
Bu tarih olmuş eğlence türünde para futbolu (veya 
maçı) oynamak için bütün şartlar tesadüf olarak ken-
diliğinden hazırdı. 
Her sınıfta en az iki pencere ve alt taraflarında da ko-
caman  bir pencere içi vardı. Sadece kürsüler değil 
her sınıfta pencere içleri de öylesine kaymak tabaka 
bir çimento ile kaplanmıştı ki camdan farksız bir düz-
lükteydi. Bazı sınıflarda bu pencere içleri tercih edilir-
di. Hatta bazı penceredeki  sahalarda  duvar kazılıp 
kale yapılmıştı. Nedense bu oyuklar idarenin ve tek-
nik elemanların gözüne batmaz ve tamir edilmezdi. 
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Bora AKAD (1970)
Yaşlı Çınar    

Zaman ahir zaman bile olsa, ve gündelik gaileler 
yüklense de başımıza, toparlanıveriyoruz yaşanılan 
geçmişin, geleceğe dönük hülyalarında…
Ve bütün Galatasaraylıların Galatasaraylılığında, 
kendi Galatasaraylılığımızı buluyoruz, yıl, dönem, 
sınıf gözetmeden ve hatta bunları “bilerek” UNUTA-
RAK...
Açıklaması, hele Galatasaraylı olmayanlara, hiç bir 
rasyonel kural ile mümkün olamayan bir bağlılık bi-
zimkisi… Aşk da bu değil mi zaten? Nefretiyle, sevgi-
siyle, kıskançlığıyla, possessivité’si ile, ama vazgeçi-
lemezliğiyle, bir aşk bu bizimkisi...

Bu sevdamı ben, Okuldaki ilk yıllarımda, ya 1961 
ya da 62’de, yan bahçedeki yaşlı çınarın gövdesine, 
belki biraz hoyratça bir inatla kazımıştım, GS arması 
ve bir ok! Bilmem şimdi hangi yüksekliğe varmıştır, 
nerdeyse 45 sene sonra…
Yaşlı çınar, benim için Sultani’mizin en anlamlı sim-
gesi... Lisenin yan bahçesinde,belki yüz belki iki yüz 
yaşında, büyük bir olasılıkla ta ilk kuruluş yıllarından 
bu yana, belki tam 500 senedir, geçmişe sarılan sar-
sılmaz kökleriyle ve geleceğe yükselen ulu dallarıyla, 
Yaşlı Çınar, en eski Galatasaraylı ve en sadık koru-
yucusu simgesel olarak Galatasaray’ın... Ve tabii Gül 
Baba’nın da herhalde elleriyle suladığı fidanlardan 
bize miras...
Eskiden güç alıp, geleceğe hazırlanmanın bundan 
daha yadsınmaz bir simgesi olabilir mi?
Galatasaray bir Yaşlı Çınar, geçmişi köklerinde, ge-
leceği dallarında...
Ve, bütün balta darbelerine rağmen, hala ayakta ve 
ULU...

İki tarafına kalın borular döşemiş ağaçlıklı yol

O her iki tarafı küçük çınarlarla borde edilmiş ve üst 
üste iki büyük demir boru döşenmiş (bizim zamanı-
mızda yeşil boyalıydı) yolu unutmak mümkün mü?
Benim için Sultani o yol ile başladı, 1961 sonbaha-
rında bir akşam üstü...Ürkerek ve biraz da korkuyla 
bakmıştım yolun taa öbür ucunda yükselen sarı, so-
luk, ve benim minicik boyuma oranla devasa yükse-

len “Sarı Taş” yığınına... Ardından da, bel hizamıza 
gelen borulara oturup ayaklarımızı alttaki boruya 
dayayıp, çarşamba ziyaretçilerinin resmi geçidini 
gözlediğimiz ve saat 17’de akşam etüdüne girerken, 
yine ayni ziyaretçileri, hele küçük sınıflardayken, yü-
rek burukluğumuzla uğurlayışımız... Sonra kapıdan 
çıkarken geriye donup bakan anneciklerimizin el sal-
layışlarına, gözyaşlarımızı içimize akıtarak karşılık 
verişimiz… Sonbahar akşam üstlerinin melankolik 
yoğunluğu, parmaklıkların ötesinde, bir kaç dakika 
önce hemen yanı başımızda olan, koruyucu gülüm-
semesiyle bize çocuk yalnızlığımızı unutturan anne-
ciğimizin, kalabalık arasında bir görünüp, bir kaybo-
lan ve yavaş yavaş iyice uzaklaşan yüzü...
Sonra o yoldan Okula doğru tekrar yürüyüşümüz ve 
çarşamba akşamları, ilk etüdünün ilk yarım saatinde, 
sınıfa çöken garip bir sessizlik…Bazı küçük hıçkırık-
lar ve yavaş yavaş tekrar buluvermemiz birbirimizi, 
kahkahalarımızda…

***
1955’lilerin notu:
Kafes teller olmadığı dönemlerde, gelen geçeni sey-
redip topluma karışmak için bu boruların üzerine 
az mı tünemiştik. Önüne kafes tellerinin sonradan 
takılıp tribün işlevselliğini kaybettirdiği bu borular 
GSL sinin karakteristiklerinden biridir. Hiçbir zaman 
varlığının farkında olmadığımız ama sık sık sırtımı-
zı dayadığımız veya üzerine oturduğumuz bu kalın 
demir borular, asıl işlevi olan psikolojik sınır olmanın 
dışındaki oturma ve dayanma yeri olarak Galatasa-
raylılara ebediyen hizmet edecek gibi durmaktalar.
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1948 -1950 Yılından bir 
hatıra defteri
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GS Lisesinde
    Spor ve Kollar

1- KÜLTÜR KOLU
     A) Karikatür
     B) Neşriyat
     C) Tiyatro

2- SPOR KOLU
     A) Voleybol
     B)  Güreş
     C) Futbol
     D) Aletli Jimnastik
     E)  Basketbol
     F)  İzcilik
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GS Lisesinde yapılan  mutad forumlardan birinde, 2002 yılında, GS Lisesindeki kol çalışmalarının önemi ele 
alınmıştır. Bu forumda, kol çalışmalarının birey üzerinde  çok ciddi etkileri bulunduğu, kolların insanı hayata 
hazırladığı, kolektif çalışmayı öğrettiği, öğrencinin kendini ifade etme olanağı sağladığı sonucuna varılmış-
tır. Ayrıca kolların bir özgürlük ortamı yarattığı, oraya sığınanların kendisini rahat hissettiği, öğrencilerin dış 
dünya ile kaliteli ilişkiler kurmasına ve önemli kişilerle tanışmasına olanak verdiği de tespit edilmiştir. Kol 
çalışmalarının başarıları okul dışına da yansıdığı için, bu olgu “Galatasaray” kavramına onurlu bir statü ka-
zandırdığından bu kolların Galatasaraylılılığın ortak potası olduğu de ileri sürülmüştür.

GS Lisesinde spor çok önemli bir yer tutmaktadır. Okulda geniş ölçüde spor yapma olanakları vardır.
Bu sayede pek çok milli sporcu yetişmiştir. 
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AÐIT
Yaðmurun sýcaklýðt içimde 
Yedi tepeden birinin üstünde 
Bir sabah  vakti
Boðuk vapur düdükleri 
duyuluyor uzaklardan
Haliç koyu kahverengi bugün.
Önümde bin yýllýk mazi serili
Uzun merdivenler görüyorum
Köhne ahþap evler
Pencerelerinde sardunya hanýmeli
Pencerelerinde yorganlar allý yeþilli
Birisi lavanta çiçeði diye baðýrýyor
Lavanta çiçeðinde bahar kokuyor
Ve Ben, yalnýz kalmanýn
o buruk hüznü içinde
Yeditepeden birinin üstünde
Bir sabah vakti
«Ýstanbulu dinliyorum.»

Aykut Akıncılar

ÖZLEYÝÞ
Akþam oluyor.
Gözlerimde bîr hayâl dolaþýyor,
Senin hayalin.
Sabah oluyor. 
Dudaklarýmda bir isim dolaþýyor,
Senin ismin.
Sevgin gözlerimi kamaþtýrýyor,
Çünkü seni seviyorum
Izdýrap çekiyorum
Çünkü seni özlüyorum.

Sümer Bileydi

Köy Yolu
Bir yol...
Üzerinde yolcular...
Kimi yaya, kimi atlı
Zengin, fakir
Kimi yaşlı, ak sakallı
Kır saçlı, iki büklüm yolcular. 
Yolu aynı 
Köyü aynı 
Yalın ayak 
Tozlu yolda 
Allı, morlu 
Sıra sıra yolcular.

Tuncer    Ağanoğlu
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1954:
Soldan sağa
Jean, le chauffeur         :    841 Güneri Aytolu
Knock                           :    1326 Ahmet Yüksel Özemre
M.Parpalaid, le docteur :  808 İlhan Türker
M.me Parpalaid             :   Georgette jendoux
Yazar  : Jules Romains
Eser    : KNOCK
Comédie en 3 actes
Mise en scene de Robert Philippe

Yıl : 1954
Soldan sağa
Kamarot    : 1485 Ergun Menokan
Kaptan Keeney    :1144 Yiğit Okur
Gemici   :  808 İlhan Türker
Yazar  : Eugene O’neill
Eser :  Yağ
Piyes  1 perde
Sahneye koyan  : Ahmet Kutsi Tecer
Dekor  : Duygu Sağıroğlu
Işık : Güven Toğrul

DAVETİYE
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Palyaço kıyafetinde Çetin İpekkaya, Arman Unan ve eşi
 

Soldan Sağa Ayaktakiler : Acar Başkut - Erdal 
Erkut - Erol Günaydın - Suha Donay  Kürt 
Mustafa Melokan - Elektrikçi - - - Türker Yiğitokur 

- Ahmet Kutsi Tecer
Oturanlar : Gene Kelly Ahmet - Tuncer Ağanoğlu 

- Erten Üçer - Erdoğan Soral (Beyabi)  Cengiz 
Akatlı
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Değer Eraybar
Oral Yılmaz
....
Erdoğan Teziç
Sinan Erdem
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Oktay Kurtböke - Çoşkun Aydın - Emin Afi Teselya - Orhan Çakır
Metin Gökman - Seymen Kocaman

Nevzat - Seymen Kocaman - Orhan kaya çakır - Güngör Toygarlı  



-166-

Hocalar Takımı:
Rıdvan Şensoy - Nizamettin Ergun - M.Goudman
Salih Özarık - Esat Mahmut Karakurt - Muvaffak Benderli
Cihat Arcıl - Şükrü Özaltan 
M.Philippe - Kemal Zeren - Necati Aygen - Zahir Güvemli
Mr. Elliot
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Şevket Çizmeli
Özhan Pekuysal

Orhan Çakır
Basri Karagöz

Yüksel Gamgam
Yüksel Edizkan

Oktay Aras
Orhan Çakır

Altuğ Berksun
Basri Karagöz

İlhan Türker
Yüksel Edizkan

Özer Pala
Ertuğrul Tepe

Yüksel Gamgam
Özhan Pekuysal

Erhan Özütürk
Şevket Çizmeli
Altan Kemahlı 

Oktay İlter

Ahmet Behnesavi
Erdoğan Erol
Tanju Altaylı

Ergün Öz
Oktay İlter

Oktay Kurtböke
Değer Eraybar

Metin Türel
Gün Alp

Altan Kemahlı
Oktay Aras

Atilla Karsan
Erdoğan Teziç
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Aletli Jimnastik Takımı 19 MAYIS Gösterilerinde

Basketbol Takımı ve Md. Macit Saner
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Turhan Açar
Bülent Ağralı



-170-

Pierre Dubois 
sessiz gemi

“le bateau mystérieux

l’heure enfin a sonné, levant l’ancre du temps
un bateau s’en va, pour l’inconnu nous quittant

comme sans passager, dans la nuit il s’avance
a son départ ni mouchoir ni main ne se balance

ceux qui restent au quai, par la douleur figés
scrutent l’horison noir, de leurs yeux affligés

il n’est pas dernier, ce navire en partance
hélas! dans le long deuil d’une vie de souffrance

aimés, aimants toujours attendent, mais en vain
pensant que les partants retourneront enfin

sans doute, des partants satisfaits de leur joie
si du retour jamais nul n’a trouvé la voie”

Yahya kemal BEYATLI
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Rahmetli Sait Özçelik hocamız, nöbetçi kaldığı gecelerin sabahlarında yatağından geç kalkanların ayak 
ucunda belirir ve ne derdi, hatırlayanınız var mı: “uyan bu gaflet uykusundan, Amerika atom bombası yapar, 
sen uyursun. Kalk da çalış ey gafil çocuk” 
 
Hocamızın ruhunu şad etmek için uyanalım arkadaşlar... Uyuyanları da uyandıralım, gerekirse topla tüfekle...
 
Metin GÜRMAN

Hocalar
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1-Fethi Duyar 2-Selami  Akal  3-Zahir Güvemli 4-Nizamettin Ergun 5-Mehmet Ali Gültekin 6-Selahattin Sanr 7-Hilmi Oran 8-Osman Güney 9-Salih Özark 10-Muvaffak Benderli 11-Zeki Ömer Defne 12-Adil Zeren 13-Askerlik Hocas 14-Père Pierre Dubois 15-Joseph Saby 16-Alaattin umnu 17-Weyer
   Türkçe    Md.Mv.-jimnastik     Edebiyat     Jimnastik     Jimnastik     Co rafya     Md.Mv.- Tarih     Français-Anglais     Français        Edebiyat       Edebiyat        Yurt Bilgisi       Philosophie-Français        Français        Türkçe       Français

Vicaire apostholique (Vatikan temsilcisi)

1-Gündüz Diba 2-Habip abo Ayral 3- brahim Safer 4-B.Libermann 5-Necati Aygen 6- ükrü Ozaltan 7-G.Goodman 8-François Coudert 9-Halit Süerda 10-Cihat Arcl 11- hsan Karabatur 12-Yomtov Garti 13-Ahmet Arkan 14-Herminé Kalustyan 15-R.Philippe 16-Jean Maumus 17-Jean.J.Robin
    Chimie     Anglais     Chimie    Mathématique    Müd.Mv.-Jimnastik     bilgisi     Chimie      Français     Askerlik       Co rafya        Ortaköy Müdürü        Physique        Mathématique   Mathématique-Geom.-Cosmographie      Mathématique        Mathématique        Physique

             Kurucu Meclis Üyesi

1-Bernard Charézieux 2-Edvin Elliot 3-Hüsnü Güleryüz 4-C.Roiron 5-Askerlik Hocas 6-Hikmet Gürtav 7-Nazif Parkan 8-Rdvan ensoy 9-Georges Roux 10-Askerlik Hocas 11-Rdvan Korur
    Biologie    Anglais     Edebiyat     Franszca     Biologie     Sosyoloji    Md.Mv.-Jimnastik     Français       Ba .Mv.-Yurt Bilgisi

1-Zahide Özveren 2-Armand Mossé 3-Samih Nafiz Tansu 4-Ahmet Kutsi Tecer 5-Halit Sarkaya 6-Celal Öget 7-Macit Saner 8-René Larroumets 9-Bekir Bircan 10-Ethem inasi Oran    11-Rifat Necdet Evrimer 12-Seyfettin Asal 13-Nurettin Ergin 14-Server Bürge
    Allemand     Mathématique     Tarih     Edebiyat    Tarih      Français      M  ü  d  ü  r      Philosophie     Biologie       Français        Edebiyat       Müzik        Türkçe      Tarih

  Le préfet des études-Ders Nazr

               Galatasaray Lisesi 1953-1954 E itim Yl Hocalar
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LE LYCEE

Patrice Thompson

Le lycée de Galatasaray a tous les prestiges d'une 
demeure ancienne, tous les attraits d'une maison 
moderne. Comme un temple ancien, il est bâti auprès 
d'une source; mais elle sert aux expériences de phy-
sique dans des tubes à essai. Comme un palais an-
cien, il a des longs corridors obscurs; mais on s'y fait 
bousculer par une jeunesse bien moderne. Comme 
dans les vieux châteaux, il s'y trouve des chamb-
res dissimulées, des sortes de recoins où doivent 
s'accumuler les souvenirs de plusieurs générations; 
en fait on y élabore des programmes de radio.

C’est ainsi qu'à chaque pas le nouveau venu découv-
re des contrastes:

- Une grande grille royale qui parait fermer la morgue 
d'un silence seigneurial a une rusticité Iaborieuse; 
pourtant c'est là très urbaine demoiselle des PTT qui 
lui fait face derrière son guichet, et ce n'est pas le si-
lence que le lycée enclot de ses murs de forteresse.

- Une façade imposante dont la porte est soutenue 
de deux colonnes d'où I'on s’attend à voir déboucher 
quelques personnalités en habit qu'attendent des li-
mousines mais un jeune homme en sort en courant; 
évitant de peur de heurter la dignité dynamique d'un 
professeur, sa serviette sous le bras.

- Des générations qui défilent entre ces murs, les nouvelles toujours plus fières de celles qui ont précédé: 
derrière chacun des hôtes de cette illustre demeure se profile ce diplomate, cet avocat célèbre, assis il y a 
quelques années à la même place; mais c'est l’avenir qui tourmente ces têtes inquiètes, et le roman améri-
cain, et I'avion à réaction.

- De solides traditions qui permettent une certaine facilité de vivre: on peut quelquefois, satisfait de l’effort 
merveilleux des anciens, se laisser aller à oublier que dans le monde moderne aussi le travail est une néces-
sité: mais des réveils étonnants, une adhésion, une compréhension des problèmes les plus profonds de la 
vie moderne qui soudain éblouissent le professeur

Que peut rêver de plus le nouveau maître, le “naïf aux quarante enfants” qui, ancien par tout ce qu'il sait, est 
moderne par tout ce qu'il comprend et par tout ce qu'il sent.
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Hocalarımızla ilgili değerlen-
dirmeler İnternetten ve GSL 
yayınlarından alınmıştır.

Raşit Erer Galatasaray’da ta-
rih dersine gelirdi.  Ama öyle 
sıradan bir hoca değildi.  Ta-
rih ve Türklük bilinci kuvvetli 
olup bunu sadece derslerinde 
değil, davranışlarında da sergiler, öğrencilere örnek 
olurdu.

Bizim öğrenciliğimizde yaşı oldukça ilerlemişti. 1919-
1922 arasında Osmanlı İmparatorluğu İaşe, Maliye, 
Maarif ve Evkaf nezareti gibi dört önemli bakanlıkta 
bulunmuş, namus, dürüstlük ve şahsiyet timsali biri-

siydi. Kısa boylu, pos bıyıklı, celalli fakat fevkalade 
vakur bir zat olan Raşit Bey’in Osmanlı Devleti’nin 
son dönemlerinde İaşe Nazırı iken İngilizlerin 80.000 
altınlık (Temmuz 2002’nin parasıyla, 5.5 milyon dolar-
lık) rüşveti elinin tersiyle ittiği herkesçe bilinmektedir.  
Öldüğünde üstünden çıkan hudutlu birkaç yüz lira 
da dürüstlük ve namusunun bir başka göstergesidir.  
Fransızca’yı çok iyi bilir ve konuşurdu.  Larousse’da 
Türkler aleyhine olan birçok yanlışı düzelttirmiştir.  

Efsane bir Hoca: Raşit Erer

ÜST SIRA ;  1.-Ali Sabri Besen  2.- Hafız Ahmet Osma   3.- M.Arditi  4.-Osman Eğilmez 5.- M. Calloud  6.- M.Masa  7.-  M Chiappe
ÜSTTEN ‘2.SIRA ; 1.- Ahmet Hikmet Tiryakioğlu    2.- Salih Özarık    3.-Selami Akal      4.-    5.-Zeki Evrensel   6.-Enver Haraççı  
7.-Eşref Kırşan 
OTURANLAR ; 1.- Faik Kayalı    2.- Mme Saby   3.- Mme Calloud  4.- Saffet Rona   5.- Mme Coudert   6.- Mme Georgette  7.- Lütfü Koral  
BAĞDAŞ KURANLAR ; 1.-     2.-Necdet Kut    3.- M .Estebanon 4.- İbrahim Uygur  5.- Nihat Ataman   6.-    7.-
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Sigara içiyorduk. Sevgili Muslih Hocamız, Ferruhzat 
Hocamız gibi sigaracıların baş belasıydı. Köşe bu-
cak dolaşır, her gün üç beş çocuk avlardı. Yine bir 
gün (isimleri mahfuz) iki arkadaşımız Grand Cour’da- 
ki bir tuvalette, keyifle Bafra tüttürürken hela kapısı 
aniden açılır, karşılarında Hocamız; çocuklar ellerin-
deki izmaritleri hızla arkalarına gizleyip söndürmeye 
çalışırlar. 
Hoca hiddet ve dehşetle,

-Sigara içiyordunuz, deyince hemen inkar ederler.  
-Vallahi Hocam, içmiyorduk...
Hoca daha bir celallenerek,

-Ya öyle mi? O halde başka şeyler yapıyordunuz,
der demez, çocuklar söndürmeye çalıştıkları 
izmaritleri gösterip,

-Vallahi Hocam, sigara içiyorduk, işte bakın.

Hilmi Oran Hocamız...

1910 doğumlu hocamız, 1930 yılında Kastamonu 
Muallim Mektebinden mezun olduktan sonra bir süre 
ilk okul öğretmenliği yapmış, daha sonra Gazi Terbi-
ye Enstitüsü, Tarih-Coğrafya Bölümüne devam ede-
rek 1937 yılında yüksek öğrenimini tamamlamıştır.  
Çeşitli orta okul ve liselerde öğretmenliğin sürdüren 
hocamız 1950 yılında Lisemize atanarak emekli ol-
duğu 1974 yılına kadar tarih öğretmenliği yanında 
Müdür Yardımcılığı görevini de yapmıştır.
Hilmi Oran Hocamız, okulumuza geldiğinde çalışma 
ve birikimlerini lise tarih kitaplarına aktarmıştır. Biz, 
onun yazdığı kitapları okuyarak, düşüncelerini ken-
disinden dinleyerek, sosyal bilimlerin temeli olan ta-
rih bilincini aldık. Onun sayesinde gerçekçi bir ulus 
bilincini özümsedik.
Hocamız, dönemin akımlarına uyarak, ulusçuluk 
kavramına ağırlık verirdi. Nihat Atsız’ın eşi Bedriye 
Atsız ile ortaklaşa yazdığı kitaplarda da bu eğilim 
ağır basacaktı kuşkusuz. 
Sevgili hocamız, Galatasaray Üniversitesine de sık 
sık gelmekteydi. İlerlemiş yaşına karşın eski öğren-
cilerini adlarıyla anımsamakta, hatta ve hatta nerede, 
hangi nedenden dolayı kulaklarını çektiğini anlat-
maktaydı. Bu anıları, Üniversitemizin açılış resepsi-
yonunda da dile getirmişti. 
Bir yandan Hilmi Oran gibi Türklük bilincini veren ho-
caların, öte yandan evrensel kültür üzerinde duran 
Fransız ve Türk hocaların varlığı, Galatasaray’ın kül-
türler ve eğitimler sentezinin ürünü olan insanlar ye-
tiştirilmesinin başlıca nedenlerinden biridir.  Değişik 
eğilimlerin diyalektiği sağlıklı sentezlere ulaşılmasını 
sağlamıştır. Değerli hocamız Hilmi Oran’ı rahmetle 
anıyoruz. N.Ö.

Hocaların hocası Muslih Hoca’mız  
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HOCALAR
Ertuğrul Erol ERGİR (1950)

Sait hoca, saçları ve bıyıkları kırlaşmış, şık ve temiz 
giyinen, her zaman ciddi ve işini hatasız yapan bir 
kişiliğe sahipti.
Yaşar ağabey, Anadolu’dan İstanbul’a göç etmiş bir 
görüntü vermekteydi.
Bekir hoca biyoloji dersine geliyordu. Ufak tefek 
sempatik yaşlı bir kişiydi. Yıllarca Galatasaray futbol 
takımında top koşturmuş olduğuna inanmak biraz 
güçtü. Yazı hocamız Celal bey bir İstanbul efendisiy-
di. Ona hürmette kusur etmek olanaksızdı.
Baş muavinimiz İzzet Hamit Ün her zaman, ön av-
luya bakan köşe odasında olurdu. Ortalıkta çok az 
görünürdü. Genelde yoğun bir çalışma içindeydi. 

O da Fransızca ders veren bir hocamızdı. Süper 
Fransızca bilgisine dayanarak hazırladığı lügatını 
hala kullanmaktayım. Daima kalın camlı gözlük-
ler takar “Yani, yani” kelimelerini çok sık kullanarak 
okuldan uzaklaştırma gibi en ağır cezaları tasdik ve 
tebliğ ederdi. Arkada, boğaz manzaralı, bizlerin gir-
mesinin yasak olduğu, bahçe içindeki evde otururdu.
Onun ailesi hakkında fazla bir bilgimiz yoktu. Fran-
sızca öğretmenliği, bir Fransız hocayı hiç aratmaya-

cak düzeydeydi.
Avludan, İdare bölümüne girince soldaki uzun korido-
run sağ köşesi not bürosu olarak tanımladığımız Ga-
latasaray mezunu olmayan iki müdür muavinimizin 
karşılıklı oturdukları bir mekandı. Bir tanesi “Cingöz” 
lakaplı Recai hocaydı. Durmadan dolaşır, talebeyi 
müthiş bir kontrol altında tutardı. Temiz pak giyim-
liydi. Gözlükleri burnunun üzerinden sarkmış olarak 
ve elinde bir kağıt kalemle koridorları, etrafı tarar du-
rurdu. Bir hatanı görünce “Numaran kaç? Numaran 
kaç?” diye sorar ve ihtarı yapıştırırdı.
Recai hocadan ihtar almadan mezun olmuş bir öğ-
renci düşünemiyorum.
Karşısında oturan müdür muavinimiz “Tereyağ” la-
kaplı Hüsnü hocaydı. Recai hocanın aksine sessiz, 
sakin hoşgörülü ve kalender bir kişiliğe sahipti. Tale-
beyle hep sohbet eder, yardımcı olaya gayret göste-
rirdi. Türkçe hocasıydı. Değil talebeyi sınıfta bırak-
mak hiç kimseyi ikmale bile bıraktığını veya kırık not 
verdiğini hatırlamıyorum. Hiç ceza da vermezdi. Tatlı 
tatlı konuşur, nasihat eder ve geçer giderdi. 99 yaşı-
na kadar yaşayıp, 1999 senesinde dalya diyemeden 
vefat etmiş olduğunu öğrendim.
Umumi telefon, Sait beyin karşısındaki odadaydı. 
Çok mühim bir işimiz olmazsa bu telefondan istifade 
edemez, dışarısını arayamazdınız. Müdür muavinle-
rinden izin almanız lazımdı. Dışarıdan da ancak ai-
leniz veya veliniz sizi arayabilirdi. Hoparlörle yapılan 
anonsla haberdar olup gelir, konuşmanızı bitirir ve 
dönerdiniz. Bütün bu işlerin organizasyonunu hep 
ortalıkta dolaşıp duran ve etraf temizliğini de yapan 
yılların hademesi Hasan hallederdi. Talebeyi sevdiği 
gibi, amirlerine de son derece itaat eder ve saygılı 
davranırdı.
Muslih hoca yıllarca Galatasaray’da futbol oyna-
mıştı. Sarı kırmızı renklere, camiaya ve spor kulü-
büne kendini adamış bir kişiliğe sahipti. O yıllarda, 
kulübün alt yapısını oluşturma görevini yalnız Ga-
latasaray Lisesi üstlenmişti. Profesyonellik diye bir 
şey bilinmiyordu. Olsa olsa, ihtiyacı olan sporculara 
veya futbolculara bir yardım yapma yolları aranıp bu-
lunuyordu. Muslih hoca da temas ve görüşmelerle 
mutlaka bu tip olaylara bir çözüm üretip problemi 
hallediyordu. Adeta Spor kulübünün lise temsilcisi 
konumundaydı.
Bilhassa bir futbolcunun antrenmanlar ve maçların 
yorgunluğundan sonra derslerinde de başarılı olma-
sı imkansızdı. Muslih hoca, mümkün mertebe onlara 
yardımcı olmaya gayret eder ve sporcuların idare ve 
hocalarla olan münasebetlerinde de aracı olurdu.
Ferruhzat hoca müdür muavinliğinin yanında coğ-
rafya derslerine de giriyordu. Hayatı, yaşantısı ve 
her şeyi bu okul ve camiaydı. Okula bütün kalbiyle 
bağlılığı belki de onun bir yuva kurmasını bile en-
gellemişti. Uzun boyluydu. Öne hafif yatmış bir çınar 

Bekir Bircan
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ağacı gibiydi. Okuldaki her olayı, her talebeyi yakın-
dan takip ederdi. Güler yüzlüydü. Esprileri düşündü-
rücüydü. Kulak çekmekten de zevk alırdı. Sömestr 
tatillerinde veya yaz tatillerinde bile bu havayı terk 
edemezdi. Talebelerle çeşitli yerlere geziler tertip et-
mek en büyük zevkiydi.
Mösyö Mamboury, matematik hocamızdı. Çok 
uzun boyluydu. Yaşlı fakat dimdik yürüyüşüyle yaşı-
nı belli etmiyordu. Hep gezip, dolaştığı da kıyafetin-
den belliydi. Pantolonunu bayağı yukarıda tutması, 
eski çoraplarını ve ayakkabılarını görmemize imkan 
sağlıyordu. Mütevazı, gösterişten uzak bir kişiliğe 
sahipti. Bizlerin, İstanbul için yazdığı eşsiz gözlem 
kitaplarının mevcudiyetinden çok geç haberdar ol-
mamızın ana sebebi de buydu. İyi bir hocaydı. Ders 
anlatmasını zevkle dinlediğimi hatırlıyorum. Notları 
da adildi.
Tarih hocamız Raşit bey ufak tefek adeta kürsü-
de otururken kaybolan bir kişiydi. Çok yavaş sesle 
konuşurdu. Yaşlıydı. Talebeler kendisine hürmet-
te kusur etmezlerdi. Pırıl pırıl bir zekası vardı, tari-
hi gelecekte ders alınması icap eden bir bilim kolu 
olarak kabul ettiği de her konuşmasından anlaşılırdı. 
Hareket ve olaylara bakış tarzı her zaman düşündü-
rücüydü. Bir arkadaşımızın: “Neden Kudüs 3 dine bir 
arada ev sahipliği yapmış ve yapıyor?” sualine hiç 
cevap vermemiş yalnız arkadaşımızın numarasını 
sorarak kendisini kutlamış ve on numara vererek ye-
rine oturtmuştu.
Mösyö Mossé iyi bir matematik hocasıydı. Dersi 
zevkle anlatırdı. Anlamayanlara da tekrar izahat ver-
mekten çekinmezdi. Hesap kitap bilmeden hayatta 
hiçbir şey yapamayacağımızı da adeta kafamıza so-
kuyordu. Kooperatifimizin muhasebesini de itina ile 
tutardı. Bizlere, adeta matematiğin bir uygulama ala-
nını gösteren bir titizlik içinde bu görevini yürütürdü.
Mösyö Gürcan(Gürciyan) biyoloji hocamızdı. Fran-
sızca değil ama Türkçe konuşurken Ermeni olduğu-
nu anlayabilirdiniz. Tamamen Türkleşmiş, Türklüğü 
benimsemiş bir kişiydi. Ufak tefek bir yapısı vardı. 
Tertemiz giyinirdi. Fevkalade kibar ve terbiyeliydi. Biz-

lere bir şeyler öğretmek 
için çırpınıp dururdu.
İkinci yeni hocamız Mös-
yö Charezieux’ydü. O 
da genç, kaytan bıyıklı 
ve uzun boyluydu. Dün-
yaya öğretmen olarak 
gelmiş bir kişiliğe sahip-
ti. Derse, elinde renkli 
tebeşirlerle giriyor, çi-
ziyor, boyuyor, yazıyor 
ve tahtada meşhur bir 
ressam üslubuyla biyo-
lojiyi bize anlatıyor, öğ-

retiyordu. Ben bu hocayı seviyor, kendisini dinlemek-
ten zevk alıyordum, sıkılmıyordum. Tahtada çizdiği 
figürleri de bayağı beğeniyor ve ders bitiminde de 
inceliyordum. Bir yerde hiç çalışmadan hatta kitabı 
bile açmadan bir şeyler öğrenebiliyorduk. Böylece, 
çok tembeller hariç, ikmale kalan talebe sayısı da az 
olmuş ve kopya çekme yolları aramaya ihtiyaç hasıl 
olmamıştı.
O sene çok sevdiğimiz kişi, Türkçe hocamız Esat 
Mahmut Karakurt olmuştu. Ters cümlelerle ve halk 
dilinde yazdığı aşk romanlarıyla ünlü olması bize 
gurur vermişti. Uzun boylu ve yakışıklıydı. Kadınları 
peşinden koşturduğunu duyuyorduk. Sınıfta kitapla-
rından bahsedilmesinden hiç hoşlanmıyordu. Onla-
rın edebi bir eser olmadığına müdrikti. Halbuki bizler 
gizli gizli yazdığı kitapları zevk alarak okuyorduk.
Kazandığı paralarla o yıl bir de Amerika seyahati 

yapmış ve keyifli olduğu günlerde bize gördüklerini 
de anlatmıştı. Kendisini ağzımız açık dinlemiştik.
İlk dersine girmeden muallimler odasındaki hocalar 
kendisine; talebelerin şeytan gibi olduğunu, birlik be-
raberlik içinde hareket ettiklerini, baştan işi sıkı tut-
masını, sert hareket etmesini ve talebelere hiç yüz 
vermemesini nasihat etmişler.
Fizik, kimya derslerimize Safer hoca geliyordu. İyi 
Fransızcası vardı, tecrübeli, yaşlı ve bilgiliydi. Anlat-
tığı dersi herkesin anlamasını, öğrenmesini isterdi ve 
Fransızca olarak dersi anlatırken araya Türkçe keli-
meler de sıkıştırmasını severdi. Bu yüzden bir gün 
sifondaki yer çekimini anlatırken: “Devant le köşeba-
şı il y a un Bozacı, quand Le Bozacı tire le parmak, le 
boza tombe dans le bardak!” dediği anlatılırdı.
İngilizce hocamız Mister Elliot’tu. Kısa boylu, yus-
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yuvarlak, viski içmekten yanakları al al olmuş bir 
İskoç’tu. İnsanı rahatlatan tebessümü yüzünden hiç 
eksik olmazdı. İskoçların cimriliğini şeytani bir yolla 
benimsemişti. Hemen herkese Amerika seyahatini 
anlatıp dururdu. New York’ta her nasılsa, iyi bir otel-
de kalmış. Ayrılırken tüm çalışanlar kapıya dizilip 
ellerini açarak ondan bahşiş bekliyorlarmış. Mister 
Eliot hiç bozuntuya vermeden, büyük bir nezaketle 
hepsinin tek tek ellerini sıkarak otelden ayrılmış.
Coğrafya hocamız Macit hocaydı. Okuduğumuz 
coğrafya kitaplarının tamamına yakınının müellifi 
oydu. Macit Arda hocamız bilgili, şık ve kibardı. İm-
tihan kağıtlarını okumaz, yazdığımız sayfa adedine 
göre not verirdi. Aramızda, imtihan kağıdında futbol 
maçı anlatanlar bile oluyor ve de iyi not alabiliyor-
lardı.
Fransızca dersimize önce Mösyö Dubois gelmişti. 
Bilgili ve hürmet telkin eden bir kişiliğe sahipti.
Papazdı, Dame de Sion’da da ders verdiği gibi ayin-
leri de yönetiyordu.
Hiçbir zaman din propagandası yapmamıştı. Esasen 
Galatasaray’da herhangi bir dine teşvik diye bir dü-
şüncenin esamisi bile yoktu. Laikliği hepimiz içimize 
sindirmiştik. Türk hocalar ve talebeler arasında da 
Müslümanlık vecibelerini tam anlamında yerine ge-
tirenlerin sayısı az değildi. Ama bu mevzu hiçbir za-
man açılmazdı. Allah’la kul arasına kimsenin girmesi 
düşünülmezdi.
Yıllar sonra hocamız Robert Mantran’ın Osmanlı 
tarihini en iyi anlatan tarihçiler arasında yer aldığını 
öğrenince sevinmiş ve gururlanmıştım. Halen Mar-
silya Üniversitesinde profesörlük yapan bu hocamız 
bizlerden hiç kopmamış her platformda öğrencilerine 
ve Galatasaray’a olan sevgi ve bağlılığını dile getir-
miştir.
Server hanım orta yaşlı, aklı başında bir hanımdı. 
Ama neticede okulda gördüğümüz dördüncü etekli 
kişiydi. Sınıfın biraz havasını değiştirmeyi de başar-
mıştı. Galatasaray’da o yıllarda hoca olmak bir maz-
hariyetti. Bunun bilincinde olmak, Server hanıma 
müthiş bir gurur da vermişti. Gülüyor, bir taraftan da 
bizleri tanıma anlama mücadelesi veriyordu. 
Bize okuduğumuz tarih kitabının yetersizliğinden 
bahsedip duruyor ve hemen her gelişinde bize kağıt 
kalem çıkartarak ek bilgiler yazdırtıyordu. İnceleme 
komitesi onu da göz hapsine almış ve zafiyetlerini 
tespit etmekte de gecikmemişti.
Fizik hocamız mösyö Goodmand’dı. Orta yaşlı az 
gülen ve görevini dikkatle yapan eski bir hocaydı.
Galatasaray’la bütünleşmişti. Ders anlatmaya, derse 
kaldırmaya ve yazılı imtihan yapmaya alışıktı. Okulu, 
talebeyi iyi tanırdı. Boşluğunu yakalamak olanaksız 
gibi bir şeydi. Anlattıklarını iyi dinleme, takip etme im-
kanınız olursa sınıfınızı zorlanmadan geçebilirdiniz. 
Verdiği notlar daima ölçülü ve adildi. Çok defa, bir 

talebeyi tahtaya kaldırır bir problem verir ve talebe 
problemi çözme gayreti içindeyken ders anlatmaya 
da devam ederdi. Bu arada çalışkan talebeler prob-
lemi çözmüş olurlar ve öndeki arkadaşlar da sufle 
ederek neticeyi tahtadaki arkadaşa aktarırlardı.
Selahattin  isimli yeni bir hoca da coğrafya dersimi-
ze gelmeye başlamıştı. Kendinden emin, havalarda 
uçuyordu. Adil bir görüntü gösterip sempati topla-
mak arzusundaydı. Bize her gelişinde şu sayfadan 
şu sayfaya kadar olan kısma çalışın imtihan yapa-
cağım diyordu. Gelince de kitabı eline alıp gözlerini 
kapatıyor, ve açılan bölümü sual olarak soruyordu. 
İki günde bir imtihan yapması bizi çok sıkmıştı. Ak-
şam sınıfta toplanarak yalnız Batı Anadolu dağlarını 
çalışıp ne sual gelirse gelsin onu yazma kararını al-
mıştık. Selahattin hoca, ertesi günü gelip kitabı yine 
gözlerini kapatarak açmış ve şansımıza gelen doğu 
Anadolu dağlarını sual olarak bize bildirmişti. Hepi-
miz suali Batı Anadolu dağları olarak değiştirmiş ve 
cevaplamıştık. Birkaç gün sonra, Selahattin hoca 
sınıfa gelmiş ve çalışkanlığımızdan şaşkına döndü-
ğünü söylemişti. Maalesef, hiç kimse beşlik, yedilik 
cevap vermemişti. Herkes dokuz veya on almıştı.
On ikinci sınıfta en büyük kazancım felsefe hoca-
mız mösyö Laroumets’yi tanımak olmuştu. Herke-
sin korktuğu çekindiği bu dersi ve hocamı ben çok 
sevmiştim. Bütün dikkatimle anlattıklarını dinliyor ve 
müthiş de zevk alıyordum. Mösyö Laroumets, benim 
nazarımda süper bir kişiliğe sahipti. Anlattıkları hep 
insandı, hep bizlerdik. Kendimi arkadaşlarımı daha 
iyi anlamaya ve sevmeye başlamıştım. Kısa boyluy-
du ve Louis de Funès görünümündeydi. Ama kürsü-
yü dolduruyordu.
Edebiyat hocamız da Muvaffak Benderli olmuştu. 
Ders anlatışı nefisti, Türkçesi düzgündü. Kendisini 
zevkle dinliyordum. Bir şiiri, bir güzel yazıyı hisse-
derek okuyordu. Uzun boyu, temiz giyimi, yürüyüşü 
ve hareketleri güven vericiydi. Tevfik Fikret hayranıy-
dı. Bir gün tüm sınıfı toplamış ve Aşiyan’a getirmişti. 
Tevfik Fikret’in evini gezmiş, bahçesinde dolaşmıştık. 
Boğazın büyüleyici manzarası ve o atmosfer hepimi-
ze Tevfik Fikret’i daha iyi tanıtmış ve sevdirmişti.
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Yomtof GARTİ Selim DURU ve iki Özcan

Oktay Aras (1955)
Mr. Larroumets

Biliyorsunuz, on ikinci sınıflar Fen, Edebiyat olarak 
ayrılır. İsteyen istediği bölümü seçer. Ders yılının ilk 
haftası seçilen bölümü değiştirme hakkı vardır. Son 
senemizde daha önceki yılların aksine Fen’de bir yı-
ğılma olmuştu. 35 kadar arkadaş Fen bölümünü seç-
mişti. Halbuki o yıla kadar Fen sınıfı hiçbir zaman 
20 kişiyi geçmemişti. İlk hafta gelen bütün hocalar, 
Fen bölümünün ne kadar zor olduğunu, çok kişinin 
sınıfta kalacağını, herkesin buradan mezun olama-
yacağını sürekli vurgulayarak sınıftaki adedi düşür-
meye çalıştı. Başarılı da oldular. İlk hafta sonunda, 
on oniki arkadaş Fenden vazgeçip Edebiyata döndü. 
Bu tip telkinlerde bulunmayan tek kişi Felsefe hoca-
mız Mr. Larroumets idi. İlk haftadan sonraki dersinde, 
bu kadar arkadaşın Fenden Edebiyata geçtiğini du-
yunca, tahtaya bir kapalı eğri çizdi. Bunun bir orman 
olduğunu söyledi.  Bu ormanın içine bir çarpı işareti 
koydu, ve “bu sizsiniz, ormanda kayboldunuz, çıkış 
yolunu bilmiyorsunuz.” dedi.  Çarpı işaretinden, or-
man  kenarına yakın bir yere bir çizgi çizdi “ bu tarafa 

doğru yürüdünüz, ormandan dışarı çıkmadan ‘yanlış 
gidiyorum, buradan çıkış yok’ dediniz ve tam aksi 
istikamete döndünüz”. Çizginin ucundan tam ters 
istikamete bir çizgi çekti. “Bu şekilde her seferinde 
yanlış yürüyorum diyerek hep değişik yönlerde çıkış 
yolu aradınız ve ormandan çıkamadınız. Halbuki en 
uzak çıkışı seçseniz bile hiç sapmadan yürüseydiniz, 
muhakkak ormanın sonuna gelecektiniz” dedi. 
Bu ders bana bütün hayatımda yol gösterdi. Başladı-
ğım bir işi, bir çalışmayı bitiremeyeceğimi anladığım 
zaman hep Mr. Larroumets’nin o dersini  hatırladım 
ve sahiden de bunların bir çoğunu tamamlayabildim.
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Les Maux Imaginaires

Larroumets

Décidément, nous ne sommes plus à la belle époque. 
Tantôt c’est l’huile, tantôt c’est le beurre qui est trop
cher. Ou bien il pleut trop, ou bien trop peu. Et enfin 
l’argent, comme chacun sait, se fait trop rare. Il va 
toujours à ceux qui en possèdent, jamais à ceux qui 
n’en ont pas. On le dit au café, on le répète dans
l’autobus et on le prouve chez le barbier. Le monde 
est à refaire et les réformateurs, heureusement, ne
manquent pas. Ils refont tout dans leur pensée, ils 
inventent des remèdes infaillibles et tout irait bien
mieux si seulement on les écoutait. Le beefsteak se-
rait pour rien.
Voyez un peu la République des Elèves, qui est sans 
doute la plus ancienne des institutions. Chacun y
trouve à redire. Les congés sont trop rares, la durée 
des recréations trop courtes, celle des études trop
longue. Les maitres sont trop sévères, les program-
mes trop chargés, les examens trop difficiles. Quant

aux résultats, les notes obtenues ne sont celles qu’il 
faudrait. Le bon élève à trop peu et le mauvais
encore moins. Nul n’a son du. Les professeurs ont 
toujours tort.
Mais rendez- vous un peu Conseil des Professeurs. 
Là, on pèse tout de toute autre manière. On exami-
ne l’élève, on l’interroge avec soin, on le juge à ses 
oeuvres et on conclut que la jeunesse d’aujourd’hui 
ne vaut pas celle d’autrefois. Il paraît qu’elle ne 
plus, qu’elle préfère le jeu au travail, qu’elle méprise 
l’effort et qu’elle voudrait tout savoir sans prendre la 
peine d’étudier. Quant aux programmes, ils sont évi-
demment trop légers et chacun le dit que la culture 
se perd.
L’Assemblée des Parents n’est pas moins méconten-
te et ses plaintes sont justement distribuées. Elèves 
et professeurs en reçoivent leur part. Elle prétend 
qu’on enseigne trop récit, trop peu cela, et que les

enfants, enfin, causent bien des soucis. Elle estime 
aussi que les livres sont trop chers, que les diplômes 
ne valent rien et que les haricots sont mal cuits. 
Ainsi va le monde et roulent les conversations tan-
dis que la ronde des jours ramène chacun â ses 
oeuvres. On regarde les défauts des voisins car il 
est déplaisant de contempler les siens, on accuse 
l’ordre des choses au lieu de s’accuser soi-même, 
et l’on prend plaisir à gratter sa plaie au lieu d’y met-
tre de la pommade. Qui ne voit pourtant que tout 
s’équilibre et qu’en tout système le bien compense 
le mal?  Qui ne voit aussi que la plupart des maux 
sont des maux imaginaires et qu’à s’occuper d’autrui 
on finit par s’oublier soi-même? Fais donc ton travail 
citoyen, et ne cherche pas ailleurs. Ta tâche est là. 
II t’appartient d’accomplir, et cela seul est réel. Mé-
fie-toi des fantômes qui naissent de la pensé et se 
renforcent par elle. N’accuse personne, ni les Dieux, 
dit Platon sont innocents.

Şenol EKİN (1955)
1954-55 Dönemin 
Bir Süper Ders Nazırı ve Hocası: 
M. LARROUMETS

Ben, M.Larroumets’yi 12-Fen sınıfında, 1954-55 
ders yılı içinde tanıma ve eğitimini alma şansına ka-
vuştum.
Felsefe dersini Fransızca lisanında öğrenmek, anla-
mak, imtihanlarda bu bilgileri düzgün ve Fransızca 
hatası yapmadan ifade edebilmek ve iyi not alabil-
mek için, 20 yaşlarında bir Türk öğrencisinin, hangi 
kalitede bir eğitim alması gerekir, lütfen bir düşüne-
lim?
1954-55 dönemi GS Lisesi bizden bunu istiyordu ama 
bize, üniversite dahil gerçek feyiz aldığım hocaları-
mın en başta gelenlerinden biri olan M.Larroumets 
kalitesinde, bir hocayı ve çok az okulda verilen “fel-
sefe ve psikoloji derslerini” okuma ayrıcalığını da ve-
riyordu.
Bizleri güzel lisanı ve derin bilgisi ile, felsefe gibi antik 
çağlardan gelen engin ve yüce bir düşünce dünyası 
ile tanıştırmakla kalmamış, bizlere örnek davranışla-
rı ile şahsiyet, tolerans, ezberciliğin ötesinde gerçek 
ilmi arama ve zarafet dersleri vermiştir. Sene sonu 
bitirme imtihanlarının sözlüsünde, bana istediğiniz 
bir konuyu anlatın derken, esas olanın konu değil 
ama onu ifade edenin, analiz, sentez, kıyaslama, ir-
deleme, esprit v.s gibi düşünce yapısının ve Fransız-
ca seviyesinin, olduğunu bize anlatmaya çalışmıştı.
Bu konu ile ilgili diğer yazılarda göreceğimiz gibi, za-
rif giyimi (ki Tamer Sungar kravatlarının çizimlerini 
yapmaya başlamış ama bıkarak bırakmıştı) güzel ve 
fasih Fransızcası, yüksek hitabeti ile, bizleri notlar-
la tehdit etmeyen, espritleri dikkate alan, tahtalara 
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kendisi gelmeden yazdığımız eksantrik düşünceleri 
sabırla cevaplar ve yeni bulunmuş gibi sunulan inte-
raktif eğitimi,  50 yıl önce bizlerle uygulardı.
Dönemimizde “ders nazırlığı“ yapmaktaydı. Ama 
onda hiçbir zaman üzerimizde bu önemli pozisyonun 
gurur ve otoritesinin baskısını hissetmemiştik. O ilmi-
nin yanında, kamil ve tolerans sahibi bir filozof olarak, 
hocalığı her şeyin üstünde tutmuş, derslerinde bizle-
re karşı hiçbir hiddet, şiddet göstermemiş notu silah 
olarak kullanmamıştı. Onun bu herhangi bir hocadan 
farklı şahsiyeti ve öğretisi belki de GS Lisesinin, izahı 
zor olan “eğitim farklılığının “ nerelerden geldiğini de 
bize göstermektedir.
Tüm eğitimini yanına hiçbir not ve kitap almadan 
verebilen bu “sevgili hocama” gönlümde oluşan bir 
minnet duygusu, bana onun için bu özel sayfayı ha-
zırlama arzusunu verdi. 
Derslerinin notlarını topladığım defterime lütfedip 
yazdığı bir önsözde, kopyasından da göreceğiniz 
gibi, “ne olursa olsun hakikati aramamı” öğütlemişti. 
Doğrusu o gün tam anlamadığım bu öğüte, bu gün 
ne kadar muhtacız. Hakikate dayanmayan hiçbir fa-
zilet ve uygarlık olmuyor değil mi?
Kendisi hayatta ise Yüce Allah’tan esenlikler, değilse 
rahmet dilerim.

***
M.Larroumets, iyi not almanın değil ama öğrenme-
nin önemli olduğunu öğretiyor;
12 Fen’de felsefe dersindeyiz. M.Larroumets daha 
ziyade derslerini ezberleyerek öğrenen bir arkadaşı-
mızı derse kaldırdı.
Arkadaşımız bir yerden tutturdu ezbere gidiyorken, 
aniden bir yerde takıldı. Tekrar baştan aldı, sondan 
aldı ama bir türlü hatırlayıp devam edemedi.
Yüzü kızardı canı sıkıldı çünkü bu dersi ezberlemek 
için çok çalışmıştı.
Öylece kalakalan arkadaşımıza M. Larroumets, not 
olarak iki verip yerine oturttu. Arkadaşımız çok üz-
gün, elleri ile yüzünü örtüp, başını eğerek yerinde 
öylece kalakaldı ve belki de ağlıyordu.
M.Larroumets biraz zaman sonra hala aynı durum-
da oturan arkadaşımıza, sen iki aldığın için mi böyle 
üzgün ve mutsuzsun? Sana üç versem mutlu olur 
musun? diye sordu.
Arkadaşımız yüzünü açmadan başı ile hayır işareti 
yaptı.
Peki dört versem mutlu olur musun? denince yüzünü 
açtı ama hayır işareti yaptı.
Hocamızın peki beş verirsem mutlu olur musun? so-
rusunda yüzü güldü ve başı ile evet işareti yaptı.
Bunun üzerine hocamız, senin mutlu olman üç nota 
bağlı ise bak deftere beş yazıyorum, ama sen benim 
öğrettiklerime sahip olamadın dedi.
Senelerce not kırmak, sıfır atmakla tehdit edilen bir 
eğitimi yaşamış bir öğrenci olarak bu hadise beni çok 

etkilemiş, birden gözümde notun önemi ve değerini 
değiştirmişti. Ayrıca felsefeyi ve diğer dersleri not al-
manın ötesinde, kendim için öğrenmenin ne demek 
olduğunu da anlamıştım.

***
Şenol EKİN (1955)
Mr LARROUMETS’den iki tam not!

1- Mr Larroumets ders sırasında öğrencilerini devam-
lı uyanık, dikkatli tutardı. Buna çok itina ederdi. Meş-
hur “quelle est la couleur de ma cravatte” dikkatleri 
kendi üzerine toplama tekniği idi.  Bir gün, dikkatlerin 
kaydığı bir anda, aniden elini havaya kaldırıp yüksek 
sesle “voici ma main” dedi. Arka sıralardan bir arka-
daş anında “elle a cinq doigts” dedi ve 10 aldı. O not 
bütün sınıfa verilen bir “uyanık kalın” mesajıydı!
2- Lise bitirme imtihanlarına hazırlanıyoruz. Okulun 
kapısının önünde Tijin Erol’ü gördük. Felsefe imtiha-
nına hazırlanıyordu ve elindeki defterden “mythe de 
la caverne’i ezberliyordu. Imtihanlarda “mythe de la 
caverne’in hiç sorulmadığını, baska bir yer çalışma-
sının daha uygun olacağını söyledik. 
Tijin “biliyorum” dedi. “Ama bir sorsalar, öyle anlata-
cağım, öyle oynayacağım ki akılları duracak”. Mesaj 
tabii Mr Larroumets’ye gitti. Sonra, imtihan saatinde, 
hepimiz alt katta, çınar tarafına bakan büyük dersha-
nenin etrafını sardık. İmtihan çok uzun sürdü. İçeri-
den çılgın kahkahalar geliyordu. 
Nihayet Tijin çıktı. Tam not almıştı. 
Felsefe dersinin hakikaten kitabı olamazmış, değil 
mi ?
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Aydemir BALKAN (1944)
MÜDÜR BEHÇET BEY (1909)

Galatasaray'da, büyük küçük hepimizin, hatta hoca-
ların, müdür muavinlerinin bile korktuğu adam, Mü-
dür Behçet beydi... Behçet Gücer, iri cüsseli, göbekli, 
seyrek sarı saçlı, büyük mavi gözlü heybetli ve gü-
zel bir adamdı... Daima şık giyinir, ölçülü adımlarla 

yürürdü... Hiç bir zaman 
aramıza karışmazdı... Se-
kiz yıl boyunca teklifsiz, 
laubali tek hareketini gör-
medik... Onun karşısında 
eğilir büzülür, kendimizi 
daha ufak zavallı hisse-
derdik... Büyükler, Behçet 
beyin kızdığı zaman hiç 
acımasız olduğunu, iri el-
leriyle tokatlar patlattığını 
anlatırlardı... Bu şık, kı-
ranta sarışın adamın nasıl 
böyle zalim olabileceğini 
aklımız almazdı... Almazdı 

ama, yine de onu koridorun ucunda gördüğümüzde, 
nereye kaçacağımızı bilemezdik... Suçlu olalım, ol-
mayalım ona hiç görünmemek yeğdi!.. Fransız hoca-
ları bile ondan çekinirlerdi... Bir kere Fransız hocala-
rın seçiminde, yahut kontratların devamında Behçet 
bey'in rolü çok büyüktü... Üstelik, lisanca, kültürce, 
bilgice, Behçet bey yetenekli bir adamdı..., Bu ağırlı-
ğa, otoriteyi de kattınız mı, yeni gelmiş genç Fransız 
hocaların telaşını haklı görmeniz gerekirdi...

Hıfzı TOPUZ (1942)
Monsieur CHIAP

Okulda en korktuğumuz hoca Monsieur Chiap’tı. 
Korsikalı olduğunu bildiğimiz Monsieur Chiap Gü-
ney aksanı ile konuşurdu, ama o zamanlar bunu fark 
edemezdik. Eğer üst sınıflarda da Fransızcaya o 
gelseydi hepimiz her halde Korsikalı gibi konuşarak 
Galatasaray’ı bitirecektik.

Niyazi ÖKTEM (1964)
Kemal SUMAN (1965)

“PAPAZ” PIERRE DUBOIS
Bir güzel insan…

1963-1964 ders yılında 12 edebiyat sınıfına geldiği-
mizde alışılmışın dışında bir hocayla karşılaşmıştık. 
Yıllarca koridorlarda “keçi sakalı” ile dolaşan, “Sulta-
ni” haylazlıklarıyla ilgilenmeyen, okul etkinlikleri dı-
şında olan bu hoca, “Papaz” artık haftada bize 7-8 
saat felsefe-mantık-psikoloji anlatacaktı.
Ne söylenceler üretilmişti hakkında… Aslında Saint 
Louis Kilisesi’nin papazıydı; bakma gizli Müslüman-
dı! … Yok canım sıradan bir keşişti… Misyonerlik için 
gelmişti ama “dini bütün” Sultani’de bu işi becereme-
mişti… Daha neler neler.
Bir grup öğrenci için felsefe boş “kelamdan” ibaretti. 
Onlar “Mösyö, anladın mı?...Biz bu işten çakmazık…
Çaksak da zaten ne işe yarar?..Para kazandırır mı?” 
edasıyla “huruç hareketinde” bulunurlardı. Mantıklı, 
kararlı ve akılcı bir yaklaşımla karşılaşınca şaşırdılar. 
Ne yapacaklarını bilemeden, anlasalar da, anlama-
salar da dersleri izlemeye koyuldular. Yıllar sonra 
Galatasaraylılık hamurunun bu düşüncelerle yoğrul-
duğunu çok iyi anladılar.
Diğerleri en değerli hazineleri olan akıllarının güç ve 
erdemini göz etmek için tüm bilgi, deneyim, görgü ve 
kültürlerini bir çırpıda yeni hocalarına anlattılar. Sı-
cak bir ilgiyle karşılandılar. Zamanla bilgileri sistem-
leşti, bilgiçlik törpülendi.

…..Dersler ilerledikçe, şaşkınlık ve hayranlık belirgin-
leşmişti. Ortada bir papaz falan yoktu. Tüm felsefe 
konularına, bu arada Tanrı sorununa objektif bir yak-
laşım getiren; evreni, insanı, bilgiyi, hakikati çağdaş 
bir bakış açısı içinde anlatan bu “güzel insan” bizlerin 
tanıdığı din adamı olgusunun çok dışındaydı. Tanrı-
tanımaz Sartre’ın en son kitabı “Les Mots” elindeydi; 

“en güç ahlak anlayışı varoluşçu ahlaktır” diyordu; 
özgürlük mutluluğun ön koşuludur” görüşünü savu-
nuyordu papaz hocamız. Bu kültür anıtı karşısında 
esprilerimizin nitelik düzeyi de yükselmişti. 1 nisan 
şakası için sokaktan uçan balonlar alınmış, herkes 
numarasını yazarak sırasının üzerine asmıştı. Eczalı 
balonlar yukarı doğru uzanıp sınıfı doldururken kara 
tahtaya “Bugün herkes sınıfta…” yazısı yazılıp yok-
lama fişi “temiz” bir şekilde Yaşar Ağabey’e, Devam 
Bürosu’na yollanmış ve herkes soluğu Emirgan’da 
almıştı. Hocamız Monsieur Dubois o dönemin yıllı-
ğında, bu düzeyli şakayı çok beğendiğini ifade eder.
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Celal ÖGET

Cihat ARCIL

Mehmet Ali GÜLTEKİN

Mr. Saby - Mr. Louat
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Kemal ZEREN

Şevket RUMELİLİ

Md. Fethi İSFENDİYAROĞLU,  Seyfettin ASAL ve 
Sezai ASAL Kardeşler

Ferruhzat TURAÇ
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Emektarlar
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Berber İhsan
1926 doğumlu olup Romanya göçmenidir. 
Köstence’den (Dela konstanza), 1934 yılında, 8 ya-
şındayken, ailesiyle birlikte Nazım vapuruyla Sirkeci 
rıhtımına gelmiş. Orada göçmenler başka bir vapurla 
Tekirdağ’a gönderilmiş. Tekirdağ’da bir camiye yer-
leştirilmişler. 
3-4 gün sonra kağnı arabalarıyla Hayrabolu’ya git-
mişler. Kahvehanede on gün kaldıktan sonra Dam-
bastar Nahiyesi, Muzur Ruplu köyüne iskan edilmiş-
ler. Orada ailesiyle dört yıl yaşamış. 1938 yılında 
İstanbul’a göçüp Tarlabaşı, Doğramacı sokakta bir 
ev kiralamışlar. Devamını Berber İhsan kendisi an-
latmaktadır:

“Babam inşaat ustasıydı. 1940 yılında Kasımpaşa’ya 
taşındık. İlkokulu bitirdikten sonra berber çıraklığına 
başladım. Kısa sürede kendimi sevdirdim. Askerden 
döndükten sonra, 1949 yılında ustalarımın tavsiye-
sine uyarak GS Lisesinde berberliğe başladım ve 
tersine giden şansım birden bire yön değiştirdi. Tıraş 
ettiğim öğrencilerin hemen hemen tümünün dostlu-
ğunu kazandım. Galatasaray’da yatılılık bittiği için 
berber dükkanına da gerek kalmadı. 1949 yılından 
1963 yılına kadar süren GS maceram da bitti. Tepe-
başı Başar Pasaj’da kendime bir dükkan açtım. Bu 
pasajın bulunduğu han da, GS mezunu iki kardeşe, 
Yavuz ve Erol Başar’a aitti. Bu Galatasaraylıların 
bana ne ilk ve ne de son  kol kanat germeleri olayıy-
dı. Ben dükkanı açar açmaz Galatasaray mezunları 
dükkanıma akmaya başladı. Çok acelesi olmayanlar 
mutlaka bana traş olur yoksa istemeden kalfaların 
koltuğuna otururdu.
1972 yılında dükkanı devrettim ve işi bıraktım. An-
cak iş beni bırakmadı. Galatasaraylılar başladılar 
bana ısrar etmeye. Özellikle Ali Kurt, “Bizi dışarıda 
bırakmaya hakkın yok,” dedi. “Peki nasıl olacak?” 
Diye sorduğumda. “Sen merak etme ben çaresini bi-
liyorum” dedi. Aradan bir hafta ya da on gün geçtik-
ten sonra, bir de baktım Ali Kurt, omuzdan askılı bir 

çanta ile çıkageldi. Bana İtalya’dan seyyar berberlik 
takımları getirmişti. Bana, “Seni İnan Kıraç bekliyor, 
Zincirlikuyu’daki yazıhanesine git.” Dedi. Böylece 
seyyar berberliğe başladığım duyuldu ve GS’lilerden 
telefonlar gelmeye başladı. Ben onları ev veya işyer-
lerinde ziyarete başladım. Yine eski mutlu yıllarıma 
geri dönmüştüm. Galatasaraylıların arasında kendi-
mi çok rahat hissediyordum. 
1995 yılında bir trafik kazası geçirdim. Hayatımın en 
ilginç olayını da bu kazadan sonra yaşadım. Kaza-
dan sonra beni İlkyardım Hastanesine yatırdılar. Ha-
yatımın en kötü 24 saatini o hastahanede geçirdim. 
Kendimi sanki bir kuyunun dibinde gibi hissediyor-
dum. Hayatım cehenneme dönmüştü. Ertesi gün ne 
olduysa oldu beni bir sihirli el o cehennemden çıkardı 
ve bir cennete götürdü. Kendimi Amerikan Hastane-
sinde buldum. Hem de tek kişilik bir odada. Şaşkın-
lıktan küçük dilimi yutmuştum. Meğerse sihirli el bir 
Galatasaraylınınmış. Beni hemen ameliyata aldılar. 
Aradan iki gün ya geçti ya geçmedi ben o moralle 
çok kısa süre içinde kendimi toparladım. Hastaha-
neye GS’lılar gelmeye ve telefon edip sağlığımı sor-
maya başladı. 
Ameliyatımı büyük bir başarıyla yapan doktorum Or-
topedist Dr. Mahmut Berkman yanıma geldi. Telefon-
la aranmam, hepsi kariyer sahibi olduğu belli olan  
ziyaretçilerim olması ve İnan beyin her gün sağlık 
durumumu sormasına bir anlam verememiş olacak 
ki, bana “Sen mühim bir adamsın ama ne olduğunu 
çözemedim. Allah aşkına sen kimsin?” Diye sordu. 
Benim sade bir insan olduğumu anlamış ama yoğun 
ilgiye bir anlam verememişti. Ben de ona, “Ben Ga-
latasaray Lisesinde berberdim,” dedim. Üzerindeki 
şaşkınlığın geçmesi için bir süre beklemesi gerektiği 
anlaşılıyordu. Bu arada yüzüme iyice baktı ve hiçbir 
şey söylemedi belki de söyleyemedi. Sonra odadan 
çıktı ve gitti. Ama ben onun, “Galatasaraylılığın nele-
re kadir olduğunu ve onların kendilerine ait  anlaşıl-
ması güç değerleri olduğunu,” anladığına eminim. 
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Turhan AÇAR (1955)
Ramo’yu 1988 de Paris’e bir pilava davet ettik. Pilav-
da konuşma yaptı. Gençler ve Fransız dostlar Okul 
müdürü olup olmadığını sordular. Her gün birimiz 
gezdirdik. Hiç bir şeye hayret etmemişti. Konuşmalar 
o zamanki bir dergimizde yayınlanmıştı.

TAMBOUR
Un portrait bien connu : A. Ramazan 
Şu ilk internet günlerimizde, bugün aramızda olan 
Galatasaraylıların çok büyük bir kısmının tanıdığı di-
ğer bir Galatasaraylıdan bahsetmek istedik 
Kaynak: PİLAV - Bulletin de l’Amicale de Galatasa-
ray - No: 7/1988 

Les écoles, comme chaque institution, ont une mé-
moire collective qui vit, dans une certaine mesure, 
chez les anciens élèves et professeurs, mais ceux 
qui représentent réellement cette mémoire collective, 
ceux qui en portent la flamme, ce ne sont pas les 
figures qui passent à l’école telle une étoile filante, 
mais ceux qui s’y sont enracinés. Parmi ces person-
nes qui se distinguent pour notre Lycée, il y en a une 
qui vaut le détour: RAMO
Lors de l’un de nos dîners mensuels à Paris, un des 
intervenants avait incidemment parlé de Ramo. Un 
des jeunes Galatasarayli était effaré et a demande à 
son aîné d’au moins 25 ans: “Mais d’où connaissez 
vous Ramo, vous?”. C’était le tour de l’intervenant 
d’être étonné. “Comment celà? Il a continue jusqu’à 
ton époque?”. Il ignorait que Ramo était toujours à 
l’école...
Une question: Quel est le nom exacte de Ramo? 
Nous savons, tout le monde va dire “Ramazan”, mais 
son nom de famille? Y a-t-il seulement cinq ou dix 
Galatasarayli parmi les milliers qu’a connu Ramazan 
qui en connaissent le nom? Pour l’instant, gardons 

cela en secret. Réfléchissez et essayez de trouver.
Voici quelques souvenirs que Ramo nous fait par-
tager:
J’ai commencé à travailler en 1946, à l’asile psychiat-
rique, mais du temps de Fahrettin Kerim, de Mashar
Osman. Ensuite, je suis allé à Yukari Gureba, à la 
clinique de Tev-
fik Saglam, et 
de la, à la Dire-
ction des
Cités Universi-
taires. Là, j’étais 
à l’infirmerie. 
J’ai connu Fevzi 
Ceylan là-bas. 
Il avait terminé 
Galatasaray
en 1943, éta-
it étudiant en 
médecine et il 
restait a la Cité. 
Ensuite, il est 
devenu pédi-
atre, il a même 
été  député. 
A cette époque 
là, j’étais un fer-
vent supporter 
de Galatasaray. 
A la Cité, j’avais 
donc un Galata-
sarayli et j’étais 
après lui pour 
qu’il me racon-
te Galatasaray. 
On disait  même 
à l’époque que 
l’on accepterait 
les filles à Ga-
latasaray. Je lui 
ai dit: “La vie à 
la Direction de 
Cités Universi-
taires, ce n’est 
pas excellent. 
Est-ce que ce 
ne serait pas 
mieux si je 
passé à Gala-
tasaray? Il m’a 
répondu que 
oui, bien sur, ce 
serait mieux. Je 
me suis alors 
retrouvé chez 
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le Directeur, Macit Bey. Il m’a jeté un coup d’oeuil et 
m’a dit qu’il allait me faire passer un examen. Je lui 
ai répondu “Quel examen, Monsieur le Directeur, je 
suis déjà à l’infirmerie de la Cité Universitaire”. Il m’a 
regardé de nouveau et m’a dit “Bon, vas-y”. Je suis 
donc entré au Lycée en 1951-52, et depuis... 
J’ai pris ma retraite en 1982. Mais les gens de 
l’Association, de la Fondation sont venus me voir 
pour me dire de ne pas quitter l’Ecole.  Comme vous 
voyez, je suis encore là. Jusqu’à une date récen-
te, je tenais encore la porte d’entrée, maintenant 
je suis responsable de l’ensemble du personnel 
d’intendance. Parmi les anciens, il reste juste Fer-
ruhzat Bey, et moi. 
Notre infirmerie a connu beaucoup d’étrangers, sur-
tout en été. Il y avait des professeurs américains, 
français et allemands et ils restaient chez nous en 
attendant de savoir vers quels lycées d’Anatolie ils 
allaient être dirigés. Il y en avait de toutes les sortes 
les américains mangeaient la pastèque en mettant 
du sel dessus! Il y avait un pakistanais qui devait en-
seigner l’anglais dans un lycée d’Anatolie, il mange-
ait avec les doigts! C’est ici qu’on lui a appris l’usage 
d’une fourchette. Parmi ces visiteurs là, il y avait une 
directrice de lycée. Je lui avais envoyé des fourc-
hettes et des couteaux en cadeau. Elle avait écrit 
à Monsieur Larroumets en disant que “Ramo aidait 
l’amitié Franco-Turque”.
Je suis né en 1336, selon l’ancien calendrier. Je fais 
partie de l’ancienne génération, bref, j’ai à peu près 
70 ans.
Tu crois peut-être que je ne m’occupais que de 
l’infirmerie à l’époque. Crois toujours. J’allais à tous 
les matchs du Lycée, à la place du toubib. Mais bien 
sur, pas pour des interventions médicales, pour... di-
sons, séparer les gens en cas de bagarre.
J’étais toujours bien avec les professeurs français. 
Tu te souviens de Monsieur Charezsieux? Chaque 
fois qu’un élève faisait du bruit en classe, il lui disait 

“Debout, va voir Ramo pour qu’il te soigne”. Madame 
Gavard aussi m’aimait beaucoup, Madame Kirman 
aussi. Toutes les deux ne permettaient jamais aux 
élèves de pomper. Je ne sais pas si tu sais, mais 
Monsieur Malinovski parlait très bien le turc. Même 
encore, il me fait toujours transmettre ses salutati-
ons avec les nouveaux profs qui viennent ici. Tu te 
souviens de Turgay, le joueur de foot. Il était arrivé 
jusqu’en première et avait commencé a avoir énor-
mément de difficultés, il ne pouvait pas terminer 
l’Ecole et, c’était la catastrophe chez Monsieur Goud-
mand. Mais Monsieur Goudmand était lui-même un 
bon sportif, il faisait du jogging etc., et il a compris la 
situation de Turgay. C’est grâce a sa bienveillance 
que Turgay a pu terminer l’Ecole.
Qu’est-ce que notre infirmerie n’a pas vu? Une 

fois, Monsieur Dubois fait passer un élève au tab-
leau, mais à l’époque c’était du sérieux, on redoub-
lait même à cause d’une seule matière, et l’élève 
était déjà un redoublant. Bref, il ne peut répondre 
à aucune des questions et d’un seul coup, boum, il 
s’évanouit. Monsieur Dubois, affolé, a amené l’enfant 
a l’infirmerie et je lui dis “Si seulement vous aviez fait 
de sorte que...”. Il a tout de suite compris, il m’a dit 

“d’accord, je lui mets cinq”. L’élève s’est rétabli dans 
la minute qui suivait.
Le Directeur était Macit Bey. Acar Baskut est étudi-
ant à cette époque-là et il avait laissé pousser sa bar-
be. Macit Bey lui disait de se raser en lui proposant 
même de payer le coiffeur. Et cela une fois, deux fois, 
mais Acar faisait la sourde oreille. Un jour, le Direc-
teur l’a attrapé et lui a administré une gifle magistra-
le. On a été obligé de le mettre à l’infirmerie.
Je n’oublierai jamais, il y avait un élève en 3 ème. 
Son histoire a laissé une plaie dans mon coeur pour 
toujours. Il est venu me voir un samedi matin, à dix 
heures. A l’époque il y avait des cours jusqu’a midi. Il 
m’a dit qu’il était malade. Je l’ai contrôlé, il avait mal 
au coeur etc. J’ai tout de suite compris; une crise 
d’appendicite aigué. Je l’ai emmené tout de suite à 
Yasar Bey, on l’a conduit chez lui et l’a confié à ses 
parents. L’enfant est resté entre deux docteurs, pen-
dant 4-5 jours, qui n’étaient pas d’accord sur le diag-
nostic; on lui disait qu’il avait la colique hépatique ou 
autres bêtises du même genre. A la fin, l’appendice 
s’éclate et l’enfant meurt. Nous avions compris son 
problème, mais cela n’a servi a rien.
Moi? Bien sur que je vais bien. Je m’appelle Sag-
lam.
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AHMET AĞA

Fransızca’yı kendim öğrendim. Bir zamanlar talebe 
için Fransızca konuşma mecburiyeti vardı. (Nerede 
o günler - Hakikatler rüya oldu.) Bu vesileyle biraz bir 
şeyler öğrendik.
Meselâ, neler Ahmet Ağa?
Meselâ, le pain, le repas, l’eau, le lait,
Hiç cümle bilmiyor musun?
Bilmez olur muyum. Bakın bir tane söyleyeyim: «Bon 
appetit mon petit» «Mange bien mais pas trop»
Ahmet Ağa hep yiyeceklerden ve yemeklerden ba-
his ediyor, tevekkelli bu kadar şişman(!) 28 sene 
Galatasaray’a hizmet eden bir yaşlı ve vefakâr men-
subumuz, bize kendisini Sarı - Kırmızılı ocağa bağ-
layan tatlı, tatlı olduğu kadar üzücü bir hatırayı şöyle 
naklediyor:
O kış müthişti. Bir gece talebe yatmış ve bende has-
ta olan gece bekçisinin yerine vazife almıştım. Saat 
tam ikide devrin müdürü rahmetli Behçet Bey oda-
sından çıktı, mektebin her yerini gezerek odasına 
döndü. Ben bu hareketi anlayamamıştım. Ertesi gün 
Behçet bey maarif müfettişi olarak mektebi terketti. 
Bu ayrılış beni çok üzdü. O günden sonra bilmem 
niye bu ocağa sıkı sıkıya bağlandım.
Ahmet Ağa başka bir hatıranı anlatır mısın?
Bu anlatacağım hâdise müdür Besim bey’in zama-
nında cereyan etti. Bir gece 4 üncü yatakhanenin 
kapısında küçük bir çocuk ağlıyordu. Sordum “niye  
ağlıyorsun” diye meğer yatağını bulamıyormuş. O 
gece her yeri aradık fakat çocuğun yatağı yoktu. Ne-
den sonra küçüğün nihari olduğunu öğrendik. O gün 
çok gülmüştüm.
Ahmet Ağa’ya daha çok şeyler sorup onu sizlere 
daha iyi tanıtmayı arzu etmeme rağmen zilin çalması 
bu arzumu imkânsızlaştırdı. Daha fazla konuşmam 
mektep disiplinine aykırı olurdu. Teşekkür ediyorum. 

Yanından ayrılırken arkamdan sesleniyor:
Muharrir Bey, Galatasaray ve Galatasaraylıyı mu-
zaffer görmek için daima dua ederim. Lütfen onu da 
yazıver...

Kara Hasan ve Ramo ile birlikte
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      1955 MEZUNLARI 35 nci YILLARINI  KUTLADILAR

Geçen mektubumda duyurduğum toplantılarımız eksiksiz uygulandı ve kardeşlerimizin bir kez daha sevgi 
ve takdirlerine mazhar oldum. 23 Kasım cuma günü iş saati nedeniyle Lisemize ancak İLHAN TÜRKER, 
YÜKSEL EDİZKAN, AKAGÜN TAHIL, SUHA DONAY, ERTAN KURTOĞLU ve İzmir’den TARCAN ATAY kar-
deşimiz gelebilmişlerdi. Müdürümüz YILDIZHAN YAYLA’NIN sıcak ilgisi geniş açıklamaları, esprilerle dolu 
saatlerini bize ayırma duyarlılığına çok teşekkürler. Beraberimde getirdiğim SARI - KIRMIZI sümbül, lale ve 
Nergis soğanlarını okul bahçesine itina ile dikilmesi için Baş Muavine gerekli talimat verildi. Bu suretle sa-
nırım G.Saray tarihinde ilk kez 1955 mezunları Liselerine anlamlı bir katkıda bulundular. Mart-Nisan ayında 
okul önünden geçerseniz lütfen şöyle bir uğrayıp okul idaresinde katkılarıyla cennete dönecek bahçelerimizi 
ziyaret ediniz.
Cumartesi akşamı Kalamış tesislerimizde kokteyl ve yemek gerçekten heyecan verici oldu. O gün Beşiktaş’la 
maçımız olmasına rağmen TARCAN ATAY ve Sn. Eşi, ORHAN GÜRSOY ve Sn. Eşi, SUHA DONAY ve Sn. 
Eşi, AYKUT DURAMAN ve Sn. Eşi, ERDOĞAN BİNGÜLER ve Sn. Eşi, OKTAY ARAS ve Sn. Eşi, MUSTAFA 
DEMİRKAN, REŞİT ERZİN ve Sn. Eşi, TANSU TOLAN ve Sn. Eşi, ERDOĞAN EROL ve Sn. Eşi, GÜVEN 
ERER, ŞENOL EKİN, BASRİ KARAGÖZ ve Sn. Eşi, DR. SUHA ACARBAY ve Sn. Eşi, YALÇIN ORAL ve Sn. 
Eşi, ERDOĞAN SÜBAR ve Sn. Eşi. Maçtan sonra saat 21’e doğru ŞEVKET ÇİZMELİ (Ankara’dan), YÜK-
SEL EDİZKAN, ERTAN KURTOĞLU aramıza katıldılar. Gecenin en ilginç yönü kopkoyu bir Beşiktaş taraftan 
olan ŞEVKETİMİZİN 1-1 biten maç neticesine rağmen G.S Bayrağına sarılıp “RE RE RE RA RA RA G.S G.S 
CİM BOM BOM” diye bağırması ve bizi coşturmasıydı.
Geç saatlerde 50’nci yıla kadar ölmemeye söz verip DAYANIŞMA’ya teşekkür iltifatlarıyla ayrıldık... Bu arada 
aramızda bulunamayan özellikle yurt dışındaki kardeşlerimize Saygılar, Sevgiler, Selamlar, en iyi dilekler 
iletmem için DAYANIŞMA’da duyurmam görevi verildi. İşte o kardeşler:
VURAL GÜNAL - SOMER ÖZKÖK - GÜNDOGDU AYTEMUR - AHMET BALTACI - ERDİNÇ BİNATLI - 
ERGİN ÇEP - YIMAZ SOLMAZ - TURHAN AÇAR - FİKRET ÖZMELEK - TAMER SUNGAR – CEVDET 
KÜÇÜKÖZCAN - ORHAN AKTAR - ÜNAL ÇİNGİR - NECDET GÜLEN - İHSAN GERZİLE - ERGİN NENG 

- ERTUĞRUL TEPE -BÜLENT AĞRALI - EMİN AFİ TESELYA - NEJAT SOYTÜRK - GÜNAY ÇİLİNGİROĞLU 
- ÖZDEMİR ERGINSAV - ÖZEN DALLI - YALÇIN İKİZALP - ERSAN GÜNEN - TUNCER ÖREN -TAYLAN 
ALTAN –ERMAN TULGAR - İLHAN ALANYALI - ONAT ARINÇ - TURGUT ALKANLI - MUZAFFER ALTAN 
- ERGÜDEN MÜDERRİSOGLU - TANER SAKA - DOĞAN ABALIOĞLU - ASLAN KAPANİ - EROL GÜNAY-
DIN - REFİK UZLAR - ZEKİ BAKIRCIOĞLU - ÜNAL SOMUNCUOĞLU - ARGUN ÖZPAY - İLHAN GÖKYAY

1955 Dönemi
35. ve 40. Yıl
Kutlamalarında
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1955 MEZUNLARININ 35 NCİ GECESİ ANI DEFTERİ

GALATASARAYLI DOSTLAR
Sizlerle birlikte olmanın tadı başka hiçbir şeyde yok. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle...
TURGUT SAYLAN

Bugün benim için çok anlamlı, hem sevgili arkadaşlarımla bir aradayım hem de şu anda GS-BJK’ye karşı 1-
0 galip durumda daha ne isterim. İlk defa bir şirketleşme durumu olmuş. İlk defa herkes birbirine bağlanmış, 
daha ne isterim...
Hepinizi çok seviyorum.
ERDOĞAN EROL

Sevgi dolu bir 35 yıl. Ne güzel... G.S lılık ruhu, mükemmel bir DAYANIŞMA.
971 ERDOĞAN SUBAR

DOSTLAR,
35 Yıl ömrün yarısı diyor şair. Ömrümün yarısındayım. Diğer 35 yılını da aylık toplantılarda gerçek kardeş-
lerimle kutlamak istiyorum... 
793 GÜVEN ERER

ÇOCUKLAR,
Okuldan mezun olalı 35 yıl oldu diyorlar. Tabii zor oluyor ama herkes gibi kabulleniyoruz.
Zira okulumuz, kardeşlerimiz, hocalarımız ile G.S lılık’tan o kadar gurur duyuyoruz ki bu camiada okul + 35 
yıldan da iftihar ediyoruz
Tüm kardeşlerime aileleri ile mutluluk ve hayırlı yıllar diliyorum
1085 ŞENOL EKİN

Sevgili Özer,
Birlikte büyüdüğümüz GALATASARAY’lı kardeşlerim tarafından bu toplantılara çağrıldığımda büyük mutlu-
luk duyuyor ve koşarak geliyorum. O çocukluk günlerimizin en güzel günler olduğunu şimdilerde anladım.
Daha nice toplantılarda sağlık ve mutluluk içinde hep birlikte buluşup neşelenmemizi içtenlikle diliyorum.
MUSTAFA REŞİT ERZİN
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Nostalgie’nin barlara, pavyonlara ve ayağa düştüğü bu günlerde, yine de bu özlem dolu kelimeden vazge-
çemiyorum.
Hepinizi hasret ve içtenlikle kucaklıyor, DAYANIŞMA’nın devamını diliyorum.
Sevgilerim sizinle beraber, mutlu olun, mutlu kalın, çok ve iyi yaşayın.
BASRİ KARAGÖZ

BU BİR OLAY,
Herhalde şimdiye kadar buna benzer bir kaynaşma hiç kimseye nasip olmadı. 35. mezuniyet yılımızı kutlar-
ken aynı zamanda bütün GALATASARAYLILARLA bir bütün olmanın sevincini taşıyorum. Bunu sağlayan 
Sevgili ÖZER BERKAY kardeşime candan teşekkürler.
65 OKTAY ARAS

GALATASARAYLI DOSTLAR
Burada bulunmak sizlerle beraber olmak mutluluğu beni yaşamış olduğum 55 senenin en güzel olayıdır. Ne 
mutlu ki hala sizlerle beraber olabiliyoruz.
SÜHA DONAY

KARDEŞLERİM,
Okulu bitirirken otuz beş yıl sonra bir araya gelebileceğimizi hiç düşünmemiştim. Bugün o zamandan beri 
otuz beş yıl geçtiğine ve de topluca bir araya geldiğimize şaştım kaldım ve çok da mutlu oldum.
838 MUSTAFA EMİN DEMİRKAN

ÇOK MUTLUYUM,
35 Yıl ne kadar çabuk geçmiş. Özlediğim kardeşlerimi daha ileriki yıllarda da böyle mutlu ve sıhhatli görmek 
hep beraber olmak en büyük dileğim.
Bütün GALATASARAYLI kardeşlerimi burada olsun olmasın daima hasretle kucaklıyorum...
816 TANSU TOLAN

Çok heyecanlıyım. G.S-BJK maçından geliyorum 1-1, onun için de ayrıca mutluyum. Üstelik sarhoş ve yor-
gunum.
Yaşasın GS ve Aslan CİM BOM BOM ve de BJK.
ŞEVKET ÇİZMELİ (Beşiktaşlı)

40. yıl kutlaması
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     A.Refik UZLAR

İstanbul – Kadıköy’de, 11 Nisan 1936 yılında dünya-
ya gelmişim. İlkokul sonrası 1948’de GSL Yetiştirici 

E sınıfını Ortaköy’de tamamladıktan sonra hepimizi 
olduğu gibi, beni de hayata hazırlayan lise yılları baş-
ladı.
Tüm arkadaşlarımla ahenk içinde tahsilimi 1955’te ta-
mamladım ve 1957 yılının ocak ayında Almanya’ya 

gittim. 
Önce Tübingen’de zorunlu altı aylık inşaat stajının 
ardından TH Stuttgart Mimarlık  Fakültesine başla-
dım. 1964 sonunda Y.Mühendis Mimar unvanını ala-

rak mezun oldum.
Eşim Helga ile birlikte 
1965 sonu yurdumuza 
döndük. Askerliğimi su-
bay olarak yapabilmem 
için eşimden anlaşmalı 
olarak boşandım. Bu so-
runu Erdoğan Sübar tek 
celsede halletti. 
İş hayatımda, serbest 
mimar olarak, kırk yılda 
pek çok inşaat yaptım. 
Bu arada karı koca spo-
ru ihmal etmedik. Tenis 
ve  avcılık gibi sporları 
yaptık ve tekne tutku-
muzu da yerine getirdik. 
Helga yirmi yıldır resim-
le uğraşıyor. 
1990 başından bu yana 
Şile – Yeniköy’de orman 

içindeki evimizde köpek-
lerimizle (çocuğumuz yok) mutlu bir yaşam sürdürü-
yor, hepinizi bekliyoruz.
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Ahmet
 Özden BALTACI

   Akagün TAHIL

Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Almanya’ya 
gittim. Almanya’ya gitmeme Doğan Abalıoğ-

lu vesile oldu. “Hadi ben gidiyorum sen de gel bak 
pişman olmayacaksın.” Dedi. O Karlsruhe’ye ben 
AACHEN’e gittim. Orada mühendis çıktım ve Alman-
ca öğrendim.

Ülkeye dönüp önce, Denizli’de askerliğimi yaptım. 
İstanbul’a döner dönmez Siemens’e girdim. Salt uz-
man grubunun  Müdürü oldum.
1969 yılında eşim Ayla ile evlendim.
Kızım Betül Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakülte’sini 
bitirdi. Aynı fakültede İngilizce öğretmenliği yap-
tı. Galatasaraylı arkadaşlarımı çok severim. Onları 
görmekten onlarla beraber olmaktan büyük bir haz 
duyarım. Bu sevgim her zaman karşılık gördü. Nite-
kim yukarda anlattığım gibi, Almanya’ya gitmeme ve 
hayatımın seyrinin değişmesinde, bir Galatasaraylı 
çok önemli bir rol oynadı. Bu nedenle Doğan’ı hiçbir 
zaman unutmam. İşte size Galatasaray’dan somut 
bir örnek ve karşılık beklenmeden yapılan bir iyilik.
Yalçın İkizalp, Oktay Aras ve Pigeon Ünal’la sık sık 
bir araya gelirdim. Lütfü Konyalıoğlu ve Alanyalı 
Tuncer’le de görüşürdüm. Doğan Şeker de iyi arka-
daşımdı ve onu kaybetmiş olmayı hiçbir zaman içime 
sindiremedim.

17.04.1935 tarihinde İstanbul da doğmuşum. Galata-
saray Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun 
oldum.
1972 yılında Baltac Turizm Ltd. şirketini kurdum. Mi-
mar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü öğretim 
görevlisiyim. Her iki görevimden de emekli oldum. 
Medeni halim: Bekar.
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   Akın YILDIRIM

Çok genç yaşta, 1978’de talihsiz bir trafik kazasın-
da kaybettiğimiz Nazillili Akın Yıldırım hakkında 

küçük kardeşi Büyükelçi Nuri Yıldırım’ın hazırladığı 
çok güzel tanıtma yazısını başka bir biçimde sunma-
ya gönlümüz razı olmadı. Onu aynen aşağıya çıkar-
tıyoruz:

AKIN YILDIRIM
(1936 – 1978)
Benden sekiz yaş büyük olan küçük ağabeyim Akın 
Yıldırım’ı elim bir trafik kazasında kaybedeli 27 yıl 
olmasına rağmen onu diğer tüm sevenleri gibi eşi 
Günsel ve oğlu Mehmet ile birlikte aynı sıcaklıkla 
kalbimizde taşımaya devam etmekteyiz.
Akın Yıldırım, kendisinden dokuz yaş büyük olan 
en büyük ağabeyimiz İrfan Yıldırım gibi Galatasa-
ray Lisesinin  öğrencisi olmuş, hatta ağabeyi İrfan’ın 
GS’den mezuniyetinin hemen ertesi yılı GS’ye başla-
dığı için çamaşırları için yeni numaralar dikmek zah-
metinden kurtulmuştu.
Akın ağabeyimin oğlu Mehmet de babasının izinden 
GS’yi başarıyla bitirmiş, bizler için onun en büyük ha-
tırası olmuştur.
Üçüncü oğul olan ben ise, iki ağabeyimin aksine, GS 
yerine Robert Kolej’e gitmiş olmama rağmen, üniver-

site yıllarında 
Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde   
en yakın arka-
daşlarımın GS 
Lisesi mezunu 
olduklarını fark 
ettim.
Esasen, daha 
sonra GS 
Genç Takımın-
da futbol oy-
nayacak olan, 
yaz tatillerinde 
GS’li futbolcu-
ların resimlerini 
yapmakta olan 
Akın ağabeyim, 
kendisi gibi 
beni de doğuş-

tan bir GS taraftarı yaptı. Yves Montand’ı andıran 
görünümü ve atletik fiziği Akın ağabeyimin kendisi-
ne ve yakınlarına güven veren alt karakter yapısını 
oluştururken, dürüstlüğü, sevdiklerine bağlılığı, tüm 
aile efradı ve arkadaşları için gösterdiği çeşitli feda-
karlıklar, yakın çevresi için her zaman hazır olduğu 
yardımseverliği, onun her zaman hatırladığımız ve 
özlediğimiz en önemli vasıflarıydı.
Liseyi bitirdikten sonra, merhum babamızın onu 
Almanya’da üniversiteye yazdırmak için başka bir 
arkadaşıyla birlikte Münih’e götürmüş olmasına rağ-
men, o ailesinin ticari işleriyle meşgul olmayı tercih 
etmişti.
Ailesinin her zaman ve her konuda bir “temel direği” 
olmuş, sadece doğduğu kent olan Nazilli’de değil fa-
kat Ege’nin diğer komşu kasabalarında da geniş bir 
dost çevresi edinmişti.
Onun maceraperest ruhu onu bir ara yine Almanya’ya, 
bu kez Berlin’e sürüklemiş, Siemens fabrikasında bir 
işçi olarak çalışmaktan gocunmayarak yeni hayat 
tecrübeleri edinmişti.
1978 yılında Bangkok’ta görevli olduğum sırada onun 
beni orada ziyaret etmesini beklerken, acı ölüm ha-
berini, o zamanki iletişim koşullarının güçlüğü dola-
yısıyla, o tarihte Brüksel’de görevli olan yine GS me-
zunu (emekli Büyükelçi) Aydın İdil’in telefonundan 
öğrenmiştim.
Kendisini kaybettiğimiz tarihten bu yana, bana ağa-
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     İsmail Yılmaz ORTAÇ 

      Kurt BARAN

beyliğin ötesinde, her za-
man yakın arkadaşım ve 
dürüstlük örneğim oldu. 
Ağabeyim Akın Yıldırım ile 
birlikteliklerimizin güzel ve 
unutulmaz hatıralarını sü-
rekli hafızamda muhafaza 
ettim. Kendisini GS’dan ta-
nıyan arkadaşlarının, özel-
likle en yakın arkadaşı olan 
Şevket Çizmeli ağabeyimi-
zin de da benimle benzer 
hisleri paylaştığına eminim.

Saygılarımla, 
Nuri Yıldırım (Büyükelçi)

ARKADAŞ NOTU
Rahmetli Akın’la en son 11/B de beraberdik. Okul 
futbol takımında oynayacak durumda idi ama çok 
önemsemezdi; hiçbir şeyi önemsemediği gibi. Ders-
lere de fazla dikkat etmezdi, geçecek kadar. 6/B den 
11/B’ye kadar uyumla geldik. Sonunda o da erken 
mezuniyet için çok sevdiği okulunu terk etti ama bizi 
hiç unutmadı.
Nazillili bir gurup idiler. Rahmetli Akın Tapucu, Ra-
fet, rahmetli Ünal Temel… Sümerbank Fabrikasının 
kilometrelerce uzun duvarı epey iddia konusu olmuş-
tu. Sonunda 1960’larda rahmetli Güven Sayın’la git-
tiğimizde Akın bizi krallar gibi evlerinde ağırladı ve 
duvarı ölçtük… Haklı imişler!... Duvar bizim çocuk 
imgelerimizdeki kadar uzunmuş. Türkiye’nin en uzu-
nu...
Oğlu Mehmet’in de GSL’de okuyup mezun olması 
bıraktığı en iyi anıdır. Genç yaşta dul kalan fedakar 
eşi, hem çocuğunu en mükemmel şekilde yetiştirmiş 
hem de aile mal varlığını verimli şekilde çekip çevir-
miştir. 
Akın’ı böyle hasretle anan ailesi ve bizler için onu 
rahmetle anmak ödevini yerine getiriyoruz.

1935 yılında İstanbul da doğdu.1942 yılında yetiş-
tiriciye başladı. Okulda sadece bir yıl kaybedip 

1955’lilerle okudu. Liseden sonra 1956-1960 yılları 
arasında deniz üstünde eğitim görerek açık deniz 
kaptanı oldu. Daha sonra bir yıl İsveç Kraliyet Tica-
ret Açık Deniz Yüksel okulunda okudu. 8 ay uzun yol 
kaptanlığı yaptı ve dünyanın her tarafını gezdi. Fran-
sızca, İngilizce, İsveççe ve anne dili olan Almanca 
öğrendi. 
Ülkeye dönünce Altan Hanımla evlendi. İki kızı var. 
Leyla Ayşe’den iki torunu var.
Ayşe Feryal Boğaziçi Felsefe mezunu. Nottingham 
da master yaptı. Halen öğretim üyesi görevi yapıyor 
ve bir çocuğu var.
Kurt, Hollanda menşeli  Grasso soğuk hava tesisle-
rinde  uzun yıllar önemli bir pozisyonda çalıştı.Ardın-
dan Altın Pres Sanayi’ye geçti. Arkimya adlı bir şirket 
kurarak deri sanayine kimyevi maddeler sattı. 
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   Ahmet ÇOPUR

Hayatımızın baharını anımsatarak, bizleri tekrar 
eski günlere dönmemizi sağlayan arkadaşları-

ma şükranlarımı sunuyorum. Bunca seneden sonra 
hatırlanmak beni çok mutlu kıldı. Bu kadirşinaslığı 
hiç unutmayacağım.

Sınıf arkadaşlarımın çoğu bana “abiy” diye hitap 
ederdi. Hem yaşça onların hepsinden büyüktüm 
hem de onları öz kardeşim gibi sevdiğimi bilirlerdi. 
Bugün hala, bütün arkadaşlarımı bir kardeş gibi sevi-
yor ve anıyorum Bir mecliste bir vesileyle onların adı 
geçtiğinde, televizyonda görüntüleri yayınlandığında 

veya gazetede 
onlarla ilgili bir 
haber veya yazı 
okuduğumda, ina-
nılmaz derecede 
duygulanıyorum 
ve onlarla gurur 
duyuyorum. Ben 
arkadaşlığı ilk 
Galatasaray’da 

gördüm. Oradaki arkadaşlık hiçbir şeye benzemez-
di. Çalışanlarla da aramız çok iyiydi. Mesela Berber 
İhsanı hepimiz çok severdik. O hep aramızdan biri 
gibiydi. O anadan doğma arşiv gibidir. Ayaklı gazete 
olmasına rağmen ağzı mühürlüdür. Şimdiye kadar 
kimsenin sırrını açıkladığı görülmüş değildir.
Bir gün kimya hocası Gündüz bey sınıfa geldi. Üstü 
başı perişan ve bitkin bir hali vardı. Durumundaki 
başkalığı açıklamak için, yarı Fransızca yarı Türkçe 
bize, “J’ai fait un takla avec mon petit Scoda” demesi 

bize çok eğlenceli gelmişti. Bu tekerleme gibi cümle 
ağzımıza sakız olmuştu. Hem söyler hem gülerdik. 
Sınıfta muziplik yapmadan da duramaz ve arkadaş-
larımızı güldürmeye bayılırdık. Elbette bu muziplik-
lerde sınırı aşar hocalara da takılırdık ama anında  
cezası da gelirdi. Ördek sözcüğünü çağrıştıran her 
şeye bozulan Türkçe hocamız Seyfi Copgil beni bir 
gün derse kaldırdı. Mehmet Akif’in Seyfi Baba şiirini 
okumamı istedi. Düzgün düzgün okurken sonunda 
sapıttım ve şiiri şöyle okudum:
Geçen akşam eve geldim. Dediler.“Seyfi baba has-
talanmış yatıyormuş”. Nesi varmış acaba? Geçerken 
oğlu haber verdi bu sabah.” Esef ettim keşke evde 
olsaydım: Vak vak vak! Deyince, suratıma anında 
şiddetli bir tokat yedim. Şeytan beni dürtmüş, Vah, 
vah,vah! Yerine 

“Vak vak vak” de-
yip tokadı hak-
ketmiştim. Ama 
arkadaşlarımın 
esprime kıs kıs 
güldüğünü gö-
rünce, yediğim 
tokat bana fazla 
acı vermemişti.
Bir gün de coğrafya hocamız Cihat bey yazılı yapı-
yordu ve “Üç içdeniz” yazın dedi.
Ben de yazdım: “İçdeniz, içdeniz, içdeniz”.
Galatasaray Lisesinden  sonra Ticaret Lisesine  git-
tim. Ama öğrencilik deyince aklıma sadece Galata-
saray gelir. 
Liseden sonra iş hayatına atıldım ve Güzin Çopur’la 
evlendim. İş hayatımda da  Galatasaray’daki arka-
daşlarımızla yollarımız sık sık kesişti. En fazla be-
raber iş yaptığımız Orhan Gürsoy’du. Şimdi Büyük-
çekmece, Kavaklı köyünde kurmuş olduğum kereste 
fabrikasında yarı emekli gibi çalışmaktayım.
Oğlumuz Fatih Mehmet Çopur, Kaliforniya Eyalet 
Üniversitesinin Finans ve Ekonomi bölümlerinden 
mezun oldu. Price Water House denetim şirketin-
de çalışıp askerliğini birinci ordu protokol subayı 
olarak yaptıktan sonra kendi işi olan kereste it-
halat, imalat ve ticaretiyle iştigal etmeye başladı.   
Torunumuz Ferda Dal Notre Dame de Sion ve İşlet-
me Fakültesinden  mezun olduktan sonra, Osmanlı 
Bankası’nda çalıştı ve daha sonra bir Fransız Ban-
kası olan Société General’e geçti. İkinci torunumuz 
Ali Çopur lise mezunu olup üniversiteye hazırlan-
maktadır. 3.Torunumuz Ercan Dal ilkokul ikinci sınıf 
talebesidir.



-201-

      Alpaslan  İNCESU

A lpaslan İncesu koyu bir Galatasaraylı. Mükellef 
bir yemek sofrasının başına oturmakta hobileri 

arasında birinci yeri almakta… Serpil İncesu ile evli-
dir. Kardeşi E.Büyükelçi Selçuk İncesu da Galatasa-
ray Lisesi 1956 mezunudur. Onlar dededen Ortaköy-
lü. Alpaslan dede mesleği olan nakliyatçılığı seçmiş  
ve babasıyla birlikte de çalışmış. Aslında babası 
nakliyatçılığa subaylıktan ayrıldıktan sonra başlamış. 
İncesu kardeşlerin hayatı Erenköy’ün hat boyundaki 
geniş bahçeli bir evde geçmiş. Alpaslan uzun süre 
yaptığı nakliyat işini, ticaretteki acımasız rekabet or-
tamının barışçı doğasına uymadığı için bırakmış ve 
işyerini de kiraya vererek kendini  emekliye ayırmış.
Kızı Canan, İst. Üniversitesi Halkla ilişkiler mezunu. 
Oğlu Murat ise, jeofizik mühendisi ve Amerika’da bil-
gisayar dalında master yapmış.

Galatasaray’dan sonra İktisat Fakültesi son sınıf-
tan ayrıldım baba mesleği tekstil ticaretine baş-

ladım bu arada Güngör Cerit Cumhuriyet İlköğretim 
okulunu yaptırdım. Halen 900’un üzerinde talebe eği-
tim görüyor. 1960’tan itibaren muhtelif vakıflara burs 
vermekteyim bunlardan dolayı plaketlerle ödüllendi-
rildim. Sultani’de başladığım tenise devam ettim ha-
len yüzüyor, fitness’e gitmekteyim dostlarla tavla oy-
nayıp yemek sohbetleriyle günlerimi geçirmekteyim. 
TED,TAC Spor, Galatasaray Spor Kulübü, büyük Ku-
lüp üyesiyim. İkinci evliliğim Sevinç Cerit 1986 ev ha-
nımı takı tasarım ve resim çalışmalarıyla uğraşmak-

ta. G.Antep’li 
olduğundan 
kuvvetli mutfa-
ğı ile bizleri şiş-
manlatmakta.
İlk evliliğimden 
olan kızım Ayşe 
damadım Salih 
Cerit torunlar 
Arda (Saint Jo-
seph mezunu 
olup Yeditepe 

üniversitesinde sistem mühendisliği okumaktadır.) 
Selen (Marmara üniversitesi  bilgisayar mezunu olup 
öğretmenlik yapmaktadır.) Oğlum Ali Osman ise Şiş-
li Terakki mezunu olup Yeditepe Üniversitesi uluslar 
arası ticaret ve işletme okumaktadır.
Lise sonrası evlatlar, torunlar ve arkadaşlarla sağlıklı 
ve sosyal bir yaşama devam etmekteyim. 55 ve 56 
mezunlarından oluşan zengin bir arkadaş gurubu ile 
buluşarak Sultani anılarımızı taze tutmaktayız.Le-
vent Olgay, Köksal Girav, Ali Ruhi Gümüşoğlu, Altan 
Sorguç, Coşkun Gürtan, Babür Borhan ve diğerleri 
ile ailece beraber oluyoruz.
Rahmetli Ersan Feray yatakaneden geç inerken ya-
kalanır ve Necati hocaya benim numaramı verir; geç 
kalmaya devam ettikçe benim numaram tekrarlanır 
ve ben sırasıyla ihtar, tekdir ve 3 gün uzaklaştırma 
cezası aldım nedenini ve yapanı 40 sene sonra 
Ersan’ın itirafıyla öğrendim.

     Güngör CERİT
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      Aykut DURAMAN

DOĞUM TARİHİ: 1936
DOĞUM YERİ: MANİSA
MEDENİ HAL: EVLİ
EĞİTİM: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Maliye 
ve İktisat Bölümü, Galatasaray Lisesi (İlk Orta Lise)
İŞ TECRÜBELERİ

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 1996 Görev: Ge-
nel Müdürü. Turkish Bank Menkul Kıymetler Müdü-
rü. 1989-1995 Çeşitli Kuruluşlarda Mali İşler Koord. 
ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1981-1989 İktisat Bankası 
Genel Müdürü, 1980-1981 Şekerbank Genel Mü-
dür Yardımcısı. 1979-1980 Uluslar Arası End. Ve 
Tic. Bankası Krediler Müdürü ve Genel Sekreteri 

1975-1979 Elazığ İktisat 
Bankası Genel Müdürü, 
Uluslar Arası End. ve Tic. 
Bankası Genel Sekreteri, 
1970-1974 Halk Banka-
sı (Uzman), 1969-1970 
Devlet Yatırım Bankası 
Uzmanı, 1964-1967
Ereğli Demir-Çelik Fab-
rikası Bütçe Kontrolörü, 

1962-1964 Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yar-
dımcısı, 1961-1962 ASKERLİK Yedek Subay.
Dil: Fransızca, İngilizce.
1981 Yılından beri Galatasaray camiasının içinde 
yaşayan Galatasaray geliniyim.Eşim rahmetli Aykut 
Duraman ile 1977 yılında Uluslar Arası Endüstri Ti-

caret Bankası Genel Sekreteri iken iş ile ilgili olarak 
tanışmıştım, ara sıra çalıştığım şirketin kredi ve te-
minat mektubu ile ilgili olarak görüştük. 1981 yılında 
İktisat Bankası Genel Müdürü iken kader, gene bir 
arkadaşımın işi için karşılaştık, ve 1982 yılı 19 ağus-
tosunda evlendik. Gelin arabamız (balık) Erdoğan 
Bingüler’in arabasıydı.
Yıllar önce 1962-1963 yıllarında Kandilli Kız Lisesi 
Son sınıfta iken Robert Kolej ve Galatasaray Lisesi 
Tevfik Fikret Salonunda konserlere geldik. Üniver-
site giriş imtihanına tesadüf Galatasaray Lisesinde 
girdim. Evlenmeden önce rahmetli babamdan dola-
yı koyu bir Fenerbahçe taraftarıydım, hatta maçlara 
bile giderdim. Sonradan hiçbir baskı olmadan Gala-
tasaraylı oldum. Şu anda da Aykut kadar fanatik bir 
Galatasaraylıyım. 
Yeni evlendiğim sene eşimin Galatasaraylı ve Mülki-
yeli olduğunu bilenler “Senin sırtın yere gelmez” der-
lerdi, doğruymuş… 
Eski yıllarda Galatasaray adasında ve başka yer-
lerde Özer Berkay’ın sayesinde sık sık toplanırdık, 
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sonraları ne 
olduysa ara-
ya kopukluk 
girdi. Sizlerin 
sayesinde 
bu güzel ca-
mianın tekrar 
kenetlenme-
sine çok se-
vindim. 
Biz Aykut’la 
18 yıl güzel 
bir beraber-
lik sürdürdük, 

Galatasaray 
Adasında çok güzel günlerimiz oldu. Orası bütün 
Galatasaraylıların ikinci evi gibiydi. Dileğim buranın 
tekrar gerçek sahiplerine dönmesidir. 
En çok beraber olduğumuz arkadaşları rahmet-

li Yüce Sun, Erdoğan Bingüler, Atilla Donat, Turan 
Fırat, Sami Onaran, tabii bir çoğunla dostluklarım 
devam ediyor, hepsini çok seviyorum. Galatasaraylı 
olmak bir ayrıcalıktır, Galatasaray bir ekoldür. Aykut 
Galatasaray’a çok bağlıydı. Pilava gideceği gün he-
yecanla hazırlanırdı, geldiği zaman saatlerce o günü 
ve arkadaşlarını anlatırdı. Çocuğumuz olmadığı için 
gelinler ve torunlarla ilgili bir şey söyleyemiyorum. 
Vefatından sonra Fransızca kitaplarını vasiyeti gere-

ği Galatasaray Lisesi Kütüphane’sine bağışladım. 
Sayın Prof. Erdoğan Teziç’e kitaplar için eve kadar 
gelip yardımcı olduğundan kendisine buradan son-
suz teşekkürlerimi sunuyorum. 7 Ağustos 1998 yılın-
da maalesef onu kaybettim. Onun acısını halen yaşı-
yorum. 10 senedir Nişantaşı’nda emlak danışmanlığı 
yapıyorum. Bu yıl Sayın Av. Şevket Çizmeli ve Orhan 
Gürsoy beylerin sayesinde çok heyecanlı ve duygulu 
bir gün geçirdim. 50. yıl plaketini aldığım gün eminim 
Aykut ve kaybettiğimiz diğer arkadaşları oradaydı.
Bu albümde emeği geçer başta Sayın Av. Taner 
Saka ve diğer arkadaşlarına şükranlarımı sunuyo-
rum. Umarım gelecek nesiller de bunu devam etti-
rirler.
Bütün camiaya ve 50. yılı kutlayan arkadaşlarına ve 
ailelerine yürekten sevgi ve saygılarımı gönderiyo-
rum. 

SERAP DURAMAN 
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Atilla 
BÜYÜKERHUN

Galatasaray Lisesinde  965 no. ile okudum. Okul-
dan sonra İstanbul Hukuk Fakültesinde   ikinci 

sınıfa kadar okudum. Üniversiteye Fransa’da devam 
ettim.

Askerliğimi 1960 yılında yaptım. Terhisten sonra KLM 
Hava Yolları’na girdim,
1964 yılında Türk Hava Yolları’na geçtim. Daha sonra 
Hollanda’ya müdür olarak tayin edildim. 1971 yılında 
Almanya’ya müdür olarak tayin edildim. 1973 yılında 
İstanbul’a döndüm ve çeşitli yerlerde müdürlük yap-

tım. Paris’e tekrar müdür olarak gittim ve dönüşte 
THY genel müdür yardımcısı oldum.
1983 yılı kasım ayında THY’den emekli oldum.  
Paris’te Marmara Seyahat Acentesinde çalıştıktan 
sonra 1990 yılında Türkiye’ye döndüm ve Green 

Air Hava Yolları’nın kurucu Genel Müdürü oldum. 
1991 yılında kendime ait Erhun Turizm Şirketini kur-
dum. 1991 yılında 5 arkadaşımla birlikte, Albatros 

Hava Yolları’nı kurdum, 1994 yılında Holiday Hava 
Yolları’na genel müdür oldum.
2000 yılında emeklilik hayatım başladı.
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    Altınok ÜNSAL

11 Nisan 1935 yılında Büyükada’da  dünyaya gel-
dim. İlkokulu orada bitirdikten sonra ortaokul ve 

liseyi Galatasaray Lisesinde  yatılı olarak okudum. 
Çok eski adalı olduğum için ve orada o zamanlar çok 
fazla Rum halkı yaşadığı için okul arkadaşlarım ara-

sındaki lakabım “Aleko” idi.
1955 yılında Liseden  mezun olduktan sonra İstanbul 
Üniversitesi Hukuk  Fakültesine girdim. Fakat ailevi 
nedenlerden dolayı 3. sınıfta Fakülteden  ayrılmak 
zorunda kaldım.

1959 yılında Sivas’ta vatani görevimi yedek subay 
olarak yaptım. Aynı sene Ayten Hanım ile tanıştık ve 
kısa bir süre sonra evliliğimiz gerçekleşti. Daha son-

ra eşimle birlikte Büyükada’da “Galeri Altın” firması 
adı altında beyaz eşya mağazamızı açtık. Mağazacı-
lık ile birlikte müteahhitlik mesleğini birlikte yürüttüm.

1961 ve 1971 yıllarında iki kızım dünyaya geldi. Bü-
yük kızımdan Vahdet (20) ve Begüm (15) adlarında 
iki torunum bulunmaktadır.
1968 yılında kızım Ayşen’in Şişli Terakki’ye başla-
ması dolayısı ile yaklaşık bir asırdır yaz- kış ikamet 
ettiğimiz bu cennetmekan Büyükada’dan Maçka 
semtine taşındık. Halen kış aylarında bu semtte ya-
şamaktayız.
Sıhhatim dolayısı ile inşaat işime son vermeme rağ-
men beyaz eşya mağazam halen faaliyet göstermek-
tedir.
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    Bilkay EDİZ

1943 Yılında Oktay Aras, Özdemir Erginsav, 
Ercan Konuk, Köstebek Mustafa’larla 

birlikte Ortaköy ilkokul 1. sınıfa başlamış.
1952 yılında kaybettiğimiz Behçet Beyin naaşının 
okula alınmaması olayında başrollerde yer almıştır. 
Elbette İdare tarafından da mimlenenler arasında 
da…
Demir Kapının zorlanması olayına neden karıştığı 
sorulduğunda Bilkay önce “Baba sevgisi” diyor ve 
devam ediyor: “Sevgili Müdürümüz Behçet babayı o 

kadar severdik ki, okuldaki en büyük zevkimiz onu 
beklemek ve ona selama durmaktı. Ağaçlıklı yollar-
daki iki taraflı kalın demir borular üzerinde oturup 
onun gelmesini beklerdik. O geçerken ayağa kalkar 
ona saygı ve sevgi duyduğumuzu belirtmiş olurduk. 
O bize hiç bakmaz yürüyüp giderdi. O gitmeden de 
biz durumumuzu bozmazdık. Böyle bir zorunluluğu-
muz yoktu. Bu içimizden gelen bir davranış biçimiydi. 
Zaten ondan sonraki müdürler dahil kimseye bu me-
rasimi uygulamadık.
Ben, derslerim iyi olmadığı için, Galatasaray’dan ay-
rılıp yaklaşık on kişilik bir grupla Işık Lisesine  geçtim. 
Orada da yatılıydık ve yatakanede biz Galatasaraylı-
lar hep yan yana yatardık. Yani orayı da Galatasaray’a 
çevirmiştik. Bir gece bizim hergelelerden birine yeni 
arkadaşlarımızdan biri “Ya, Ayasofya’yı kim yapmıştı” 
diye sormuştu. Bizimki de “je ne sais pas” demişti. 
Yeni arkadaşımız  “tabi ya şimdi hatırladım” deyince 
bütün yatakane yarım saat gülmüştü. 
Galatasaray’daki son yıllarımızda birer hafta arayla 
Mithat Paşa stadında İtalya ve Almanya ile milli maç-

larımız vardı. Maçlar ikisi de çarşambaya denk geli-
yordu. Biletleri olanlara özel bir izin verilmişti. Biletini 
gösteren izinli sayılıp kapıdan çıkabilecekti. 100 kişi-
de bilet varsa tek bir biletle kapıdan çıkan bileti par-
maklıklardan içeri veriyor  her biletle yaklaşık 10 kişi 
dışarı çıkıyordu. İtalya maçında böyle oldu. Ancak 
İdare durumdaki anormalliği fark etti. Çünkü okulda 
adam kalmamıştı. O zamanlar daha çarşamba günü 
öğleden sonra için izin çıkmamıştı. Bu büyük fırsatı, 
çalışkan ve yağcı öğrenciler hariç, herkes değerlen-
dirmek istedi.
Ortada bir anormallik vardı ama Yaşar Abiy bir türlü 
Ali Cengiz oyununun sırrını çözememişti. Bir hafta 
sonraki çarşamba günkü Almanya maçında da her 
biletle yine 10 kişi dışarı çıktı ve okulda kimse kal-
madı. 100 kişi maça gittiyse 300 kişi de Beyoğlu’nda 
gezmeye çıktı. Dönüşte Yaşar Abiy bir tuzak hazırla-
mış. Biletleri göstermelerini isteyecek ve herkesi ya-
kaladı yakalayacak. Okulun önüne dönen kaçaklar 
caddenin kapıya yakın kısmında tebeşirle yazılmış 
bir yazıyı gördüler: “DİKKAT YAŞAR KAPIDA”. Yaşar 
abiye herkes saygı gösterir ama acil bir durum oldu-
ğu için cümle kısa kesilmişti, Yaşar abi yerine Yaşar 
denmişti. Bu uyarıyı yapan arkadaşların tebeşiri na-
sıl bulduklarını da hala anlamış değiliz ama onların 
sayesinde Yaşar abiye yakalanmadık ve çeşitli  nok-
talardan içeri girdik. Biz, içlerinde Yüksel Gamgam 
ve Hayri Malaz’ın da dahil olduğu 10 kişi yan sokak-
taki tuvaletin önünde buluştuk. Aramızdan biri gidip 
içeri girmek için yol ayarlayacak ve gelip bize haber 
verecekti. Bir kişi gidiyor geri gelmiyor. İki kişi gidiyor 
geri gelmiyor. En sona ben kaldım. Şunlara bir baka-
yım dedim. Grand Cour’un bitişiğinde bir inşaat vardı. 
Okula giriş için ideal bir yerdi. Ben birinci kata çıkar-
ken orada çalışanlar, “Gene mi top kaçırdınız” diye 
sordu. Ben de “ evet, evet” dedim ve kolayca içeri 
girdim. Sonra doğru İhsan abiy’in berber dükkanına 
gittim. Dükkan vestiyere dönmüştü. Çünkü paltoyu 
sırtınızdan atınca hemen normal öğrenci konumuna 
geçiyordunuz. Böylece Yaşar abiye yakalanmadan 
çok keyifli iki çarşamba geçirmiş olduk. Bu olayda 
sadece iki kişi yakalandı.



-207-

Işık Lisesini bitirdikten sonra, Hukuk  Fakültesine 
girdim. Ama daha birinci sınıfta Türkan Rado’nun 
okuttuğu “Roma Hukuku bana hiç gelmez” dedim 
ve yedek subaylığa gitmeye karar verdim. Orda da 
yine bir sürü Galatasaraylı vardı. Özcan Erkmen ve 
Gündüz Oskay gibi…Askerden sonra baba mesle-
ği olan toptan manifaturacılığa başladım. Köstebek 
Mustafa ile Güngör Cerit’in babaları ile benim ba-
bam Sultanhamam’dan dosttu. Ben ithalat ve ihracat 
işlerini iyi bilir ve kadife ithalatı yapardım. Sivas’ta 
askerlik yaparken benim ev sahibim olan zatla dost 
olmuştuk. Onun ısrarıyla, 6 ay için Sosyal Sigortala-
ra girdim ama beni bırakmadıkları için, onların itha-
lat işlerini 4,5 yıl sürdürdüm. Devam etmem için çok 
ısrar etmelerine rağmen, Sosyal Sigortalardan ayrıl-
dım ve 45 Bülent’le beraber Taksim’de araba alım 
satımı ve ithalatı işlerine başladım. Kısa süre sonra 
kendi firmamı kurdum. İhtilalde asker belediye baş-
kanı ana caddelerdeki oto galerilerini kapattı. Ben de 
Selamiçeşme’deki galerimi, 1982 yılında Amarcord 
namı altında lüks bir lokanta haline getirdim. Son-
ra bu lokantanın yazlık şubesini sahil yolunda  Taç 
Amarcord adı altında  açtım. 1987 yılında Bodrum’a 
gittim ve ortaklarımla otel yapmaya başladım. Önce 
Otel Bantur’u yaptık. Sonra Gölköy’e geçip bir otel 
daha yaptık. İki yıl önce kendimi emekli ettim. Şimdi 
yavaş bir tempo da ikinci el araba ticareti yapan fir-
malara danışmanlık yapıyorum.

   Çetin ALPASLAN

   Çetin YAKA
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  Atilla ÜRFİOĞLU

16.10.1936 - 09.06.2002
Diş Tabibi - İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu
Ankara’da kendine ait özel muayenehanesinde ser-
best olarak çalıştı.

Eşi, Sema Ürfioğlu

05.02.1943 - 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi

Çocukları, Fatih Ürfioğlu

17.07.1976 - 
TED Ankara Koleji Özel Lisesi ve Bilkent Üniversitesi 
İktisat bölümü mezunu.

Ankara’da özel bir şir-
kette Finansal Kontrolör 
olarak çalışmakta.

Yavuz Ürfioğlu

05.10.1979 - 
25.09.2004
TED Ankara Koleji me-
zunu.
Ankara Üniversitesi Dil 
Tarih coğrafya Fakültesi 
Klasik Arkeoloji bölümü 
öğrencisi iken 25.09.2004 tarihinde vefat etmiştir.

  Salah ABUT
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  Aykut AKINCILAR

1936 yılında İstanbul’da doğan Aykut Akıncı-
lar, İlkokulu Ankara’da okudu. Galatasa-

ray İktisadi ve Ticari bilimler Fakültesini  bitirdi.
Belçika’da Banque de Bruxelles’de staj yaptı. Yurda 

döndükten sonra Akbank’a giren Aykut, Bahçekapı 
Şubesinin Müdürlüğünü yaptı. Üniversite tahsilini 
İsveç’in Stockholm kentinde, Kraliyet Jimnastik ens-
titüsünde yapmış olan Mesude Akıncılar’la evlendi. 
Akıncılar çiftinin Murat ve Tuba adında iki çocukları 

oldu.
Jimnastikte muhtelif Türkiye şampiyonlukları olan 
Tuba milli bir sporcu olup, halen Galatasaray Üni-

versitesi öğretim görevlisidir. Saint - Benoit Lisesi-
nin  ardından, Marmara Üniversitesinde  okudu ve 
Boğaziçi Üniversitesinde  master yapmış olup halen 
Fransa’da doktora yapmaktadır. Bir doktorla evli olan 
Tuba’nın  Deniz ve Emre adında iki çocuğu vardır.
Murat ise Saint-Josef mezunu olup, Boğaziçi Üniver-
sitesinde lisans ve doktora yapmıştır. Halen Cenevre’ 
de uluslar arası bir şirkette danışmanlık yapmakta-

dır.
Aykut Akıncılar Akbank’tan emekli olduktan sonra 
muhtelif bankalarda üst düzey yöneticilik yapmış 
olup, son olarak Esbank Eskişehir Bankası’nın yö-
netim kurul üyeliği görevinde bulunmuştur.
Kendine özgü şakaları ve fıkra anlatımıyla arkadaş-
larının aradığı bir kişilik ve bir neşe kaynağı olan Ay-
kut Akıncılar, orijinal bir buluş yapan Galatasaraylı 
arkadaşlarıyla birlikte her Pazar günü saat 11.00’de 
bir arkadaşın evinde, bir kahve içimi için, buluşma 
alışkanlıklarını da uzun yıllar sürdürdüler. 
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  Basri KARAGÖZ

1935 yılının 15 ağustosunda, Gebze, Tepecik 
Köyünde doğdum. Ben bir köylüyüm 

ve bununla gurur duyarım. Biz Gebze’den Galata-
saray Lisesine  iki kişi girdik. Biri ben, biri de sınıf 

ve sıra arkadaşım Oğuz Metin Dinçer’di. 1950’lerde, 
Gebze’den çıkan, ünlü eşkıya ve haydudunun adını 
çağrıştırdığı için arkadaşlarım benim cüsseme ba-
karak bana, “Abaza Basri” lakabını uygun gördüler. 
Oğuz’un hayduda benzeyen bir hali olmadığı için 
ona da “Hortlak” lakabını uygun gördüler. O tarihten 
sonra bana hiç bir arkadaşım “Basri” diye hitap et-
medi, beni “Abaza” diye çağırmaya  başladılar. Köy-
lülüğüm kadar lakabımdan da memnunum. Takma 
adım benimle özdeşleşmişti. 
Yetiştirici C’de Madame Calloud’nun öğrencisiydim. 
Tek bir Fransızca sözcük bilmediğimden, okula ha-
zırlıklı gelen arkadaşlarım, hocaya cevap vermek 
için ellerini kaldırıp,  “Ma Madame” deyip beni hasta 
ederdi. Onların  ben (Moi) demek isterken “mua” ye-

rine “ma” dediklerini 
zannettiğimi  sonra-
dan anladım. Bu ko-
nudaki cehaletimi iki 
ay çalışmak suretiyle 
giderdim. Ben de o 
arkadaşlarım kadar, 
Fransızca’ya aşina 
olmuştum. Ayrıca 
çalışmalarım sonu-
cu birinciliğe kadar 

yükseldim ve 12. sınıf dahil bütün hayatım boyunca 
devamlı olarak iftihara geçtim. Sonraki sınıflarda bi-
rincilik konusunda Tuncan Okan’la at başı giderdik.  
O karnelerimizin dağıtılması sırasında, benim kar-
nemi benden önce alır ve inceledikten sonra bana 
iade ederdi. Ama her seferinde birinci ben, ikinci o 
olurdu. 7- C sınıfındayız. Bir gün hocamız Celal Öget 
kürsüde gözlüğünü takmış ders anlatıyordu. En arka 
sırada oturan, hemşerim Oğuz Metin Dinçer’le Lap-
seki Erhan, yüksek sesle sohbet ediyorlardı. Zarif  

hocamız Celal Öget, anlattığı dersi yarıda kesip göz-
lüklerini çıkarıp en arka sırada vıdı vıdı eden Oğuz’a 
fırlattı ve “Bana bak Oğuz oğlu Oğuz, anlarsın ya!”  
diyerek tam bir İstanbul Beyefendisi olmanın gerek-
tirdiği uyarıyı yaptı. Bu anı hiçbir zaman unutamam. 
10 - C sınıfındayız, Mösyö Garti yazılı yapacak, sıra 
aralarında dolaşıyor. Kopya çekilmesine göz yum-
muyor. Tam arka sıraya yaklaştığında aniden geri dö-
nüp kürsüye geçti. Çünkü Nazmi Alanyalı’nın sıranın 
üstüne sapladığı bıçağı görmüştü. Nazmi rahat rahat 
kitaptan bakarak cevapların tamamını yazdı. Kağıt 
dört dörtlük olmasına karşılık Hocamız Garti, ”j’ai vu 
Mr.Nazmi tu as compris” diyerek sıfırı bastırdı.
Lisede edebiyatla uğraştım. Şiir ve hikayeler yaz-
dım. Sarı kırmızı renkli kapağı ile hatırlanan derginin 
neşriyat kolu başkanlığını yaptım. Neşriyat kolunda-
ki arkadaşlarım; Vural Günal, Yalçın İkizalp, Yavuz 
Zeytinoğlu ile birlikte, “Gülbaba” adında hikaye, şiir 
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ve denemelerden oluşan bir kitap çıkardık. O kadar 
heyecanlıydım ki matbaadaki işlemlerin başından 
hiç ayrılmadım.
Okulda bütün hocalarımı gönülden sevdiğim halde, 
Mösyö Mossé‘ye hiçbir zaman ısınamadım. 
Mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hu-
kuk  Fakültesine kaydımı yaptırdım ama hukukçu 
olmak niyetim yoktu. Özhan Pekuysal’la birlikte 
Almanya’daki Darmstadt Üniversitesine  ‘acceptan-
ce’ için başvurduk. Özhan’ı Vatan işletmelerinin sa-
hibinin dolaylı tanıdığı olduğu için onu kabul ettiler. 
Benimki gelmeyince, ben de o sene fakülteye de-
vam etmedim ve Osman Şapçı’yla birlikte Demirkapı 
Barajı’nda 700 TL. karşılığında mütercim tercüman-

lık yaptık. Şefimiz GS Lisesinden  ağabeyimiz olan 
Sadettin Kaynak’ın yeğeni Yüksel Kaynak’tı ve bize 
tam bir ağabey gibi davrandı. Bu yakınlığı hiçbir za-
man unutamayız. Bir yıl sonra tekrar fakülteye dön-
düm ve mezun olduktan sonra GS camiasının adını 

çok yakından tanıdığı, avukat Vefa 
Semenderoğlu ile birlikte çalışmaya 
başladık. Onunla Singer firmasının 
avukatlığını yaptık ve bu sayede ben, 
Güneydoğu illeri hariç Türkiye’nin her 
şehrini gezdim, gördüm ve tanıdım.
Vefa ağabeyin vefatından sonra, 
Karaköy’de kendi büromu açtım. 40 
yıldan fazla bir zamandan beri Tik-
veşli şirketler grubunun  baş hukuk 

müşavirliğini deruhte ettim. Şirketin sahibi baba dos-

tu, Doğan Vardarlı’nın  birkaç yıl önce yıl önce ve-
fatından ve şirketin Danonsa’ya satılmasından son-
ra, onlarla olan ilişkim sona erdi. Ancak çalışanlarla 
dostluğum devam etti. Şirketin muhasebe müdürü 
olan Mahmut Celal Bilal ile halen ilişki ve dostluğu-
muz devam etmektedir.
1960 yılında, daha fakültedeyken sınıf arkadaşım 

Gülten Karagöz ile evlendik, iki evladımız oldu. Her 
ikisinden de ikişerden dört torunumuz var. 
 Kızım Prof.Dr. Işık Küçükay, İst.Üniversitesi, Dişçilik 
Fakültesinin dekan yardımcılığını ve kocası Prof.Dr. 
Sedat Küçükay’la aynı kürsüde, Ortodonti kürsüsün-
de hocalık yapmaktadır.
Kızımın Doğa isminde erkek, Irmak isminde bir kız 
çocuğu var.
Oğlumuz Atıl, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühen-
dislik mezunu ve San Diego State Üniversitesinde  
master yaptı. Houston’ yerleşti, orada ticaret yapıyor.
Oğlum Atıl, Amerika’nın Houston kentinde yaşamak-
ta olup, Ata ve Mete adında iki erkek çocuğu var. 
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   Bülent AĞRALI

Bülent Ağralı’nın biyografisinde ilginç hiçbir nok-
ta yok. Değiştirmek elimde olsa tepeden tırnağa 

değiştirirdim, ama gel gör ki, herkesin tek bir hayatı 
var ve hep ileri dönük planlar yapıp tekrar tekrar ev-
deki hesabın çarşıya uymadığını görmekten başka 
bir şey yapamıyoruz. Bugüne kadar “Hayatta hep 
istediğimi yaptım ve istediğim noktaya vardım” diyen 
tek bir insan gördüm; o da 25 Turgut Saylan karde-
şim idi. Şikayetçiyim sanılmasın. Her yaptığın planın 
yürümesi son derecede can sıkıcı bir durum olsa ge-

rek; yani sürprize yer bırakmayan bir durum.
Her ne hal ise…Aileme (anam-babam, kardeş, dayı, 
teyze,hala, amca, kuzen, vs) soracak olursan çok 
şanslı bir insanım; hep dört ayak üzerine düşerim. Bu, 
benim kendi hakkımdaki görüşüme hiç mi hiç uymu-
yor. Herkesin yaşamında “şans” olarak yorumlana-
bilecek bazı dönüm noktaları olabilir, olmuştur. Ama 
işin derinini düşünürsen, şans, kader, kısmet, talih 

dediğin şey havada uçan bir kuş, çakıllar arasında 
süzülen bir yılan, bir taşın altına sığınmış bir balıktır. 
Kolunu zamanında kaldırıp alçaktan uçan kuşu ba-
cağından çekivermezsen, sıkı bir takip sonucu yılanı 
başından değil kuyruğundan yakalayıp silkelemez-
sen ve taşı usulca kaldırıp balığı dışarı fırlatıvermez 
isen… Kuş tepene pisler, yılan ısırır, balık da “nah 
sana!” der. En basitinden, bilet almadan piyangodan 
bir amorti bile kazanmak mümkün mü?
Bu konuyu bırakalım… Ailem mütevazı olanakla-
rı olan bir aile idi. Buna rağmen benim için büyük 
mali fedakarlıklara katlanarak beni İstanbul’da, 
Galatasaray’da okutmak gibi bir lüksü göze al-
dılar. Asıl ilk niyetleri Sankt-Georg idi; ne zaman 
ki buna güçlerinin asla yetmeyeceğini anladılar, 
Galatasaray’da karar kıldılar: memur çocukları için 
özel tarife ve daha da önemlisi “connections”. Beh-
çet Gücer kimseye hesap vermeyen, astığı astık, 
kestiği kestik, dilediğini alan, dilemediğini kolundan 
tutup sallayan bir kişiydi. ‘Baba Behçet” filan demek 
bu gerçeği örtmez. Ne giriş sınavı, ne bir şey… Belki 
Behçet Baba, iltimas mektuplarının dışında, çeşitli 
çevrelerden, İstanbul’dan ve taşradan gelenler ara-
sında kendince bir denge kurmağa çalışmıştır. Bir 
noktaya kadar başarılı olduğu da muhakkak. Ne ise, 
diyeceğim o ki, ben Galatasaray’a Yüksek Öğretim 
Genel Müdürü Faik Reşit Unat’ın iltimas mektubu ile 
destekli gidecek olmaktan mutlu değildim. Ankara’yı 
seviyordum; arkadaşlarımı seviyordum. Her ne ka-
dar “Erkekler ağlamaz” ise de ben epeyce ağlayıp 
onları bu sevdadan vazgeçirmeye çalıştı isem de 
anamı ikna etmek mümkün olmadı. 
Galatasaray’da (Ortaköy) ilk haftalarım muazzam bir 
kültür şoku oldu. Her ne kadar ilkokula İstanbul’da 
başlamış isem de (devamı Elazığ ve Ankara) hiçbir 
zaman İstanbullu olamadım; özenmedim de. Sını-
fımızdaki İstanbullular ise, maşallah, benim konuş-
tuğum dilden başka bir Türkçe konuşuyorlardı; oku-
dukları dergiler değişikti; Timuçin’in konuşması tro-
tuar ve refüj’lerle dolu; kimileri daha önce adını duy-
madığım Pekos Bill filan okuyorlar (ben ise Çocuk 
Haftası ve Binbir Roman); Oktay Kozluca kardeşimiz 
sınıftaki ilk gün Mr. Robin ile küçük çaplı bir Fran-
sızca muhavere gösterisi yapıyor. Numarasını ‘’cinq-
cent-soixante-dix-huit’’ olarak söyleyişini unutamam. 
Kendi kendime ‘’Ulan Bülent, sen burada bozuk para 
gibi harcandın say’’ demiştim. Ardından Değer Eray-
bar kardeşimiz sıra kapağını kaldırır: Arsenal takımı, 
renkleriyle, tam kadrosuyla, antrenörü ve oyuncu-
larıyla ortaya çıkar. ‘’Arsenal da ne ki?’’ diyen bana 
Değer bir acımayla bakar ki…
Ah o Ortaköy. En sevmediğim yer ne Muş’un Bulanık 
ilçesi, ne Ordu’nun Akkuş ilçesi, ne de Burdur’un Ka-
ramanlı bucağı. Ortaköy’deki Feriye sarayları başta 
gelir. O ne kasvetli, ne sıkıntılı yerdir. Yahut bana mi 
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öyle gelirdi? Hiç sevemedim vesselam. Belki de o 
Yetiştirici sınıfta kafa dengi birini bulamadım; İstan-
bul çocuklarının Anadolu çocuklarını diri diri yeme-
lerini de hazmedemedim. Bizim Sungurlulu Hacı’nın 
not defterini aşırıp çocuğu rezil etme yarışına gir-
mişlerdi. Neymiş? Her gün yediği yemekleri bir bir 
yazıyormuş! Aynı tip davranışları daha sonra Tuzla 
Piyade Okulunda da gözlemlemek kısmet oldu.
Mme Coudert’in saçından veya kulağından sürük-
lediklerinden biri de bendim; Fransa’da Fransız ço-
cuklarına ayni davranışta bulunur muydu, bilemem. 
Ama sanmam. Kocası ise gerçek bir centilmendi.
Gelelim Beyoğlu’ndaki Galatasaray’a. Yüksek tavan-
larına rağmen, Macit Saner’in kapıları ve koridor du-
varlarını açık renge boyatışına kadar insanın içini ka-
rartan katran karası duvarları ile o binada bir ferahlık 
hissi vermekten uzaktı. Aile içi çatışmalar nedeniyle 
diretip ‘’daimi yatılı’’ oldum ve sağlam arkadaşlıkları 
da ancak ondan sonra kurdum. Hocalar arasında be-
nim üzerimde iyi izlenimler bırakanların başında Mu-
hittin Sandıkçıoğlu gelir; bana tarihi sevdirenlerden 
biridir. En sevdiğim diğer hocalar Selahattin Devres, 
Rıfat Necdet Evrimer ve burada sevgiden çok beğe-
ni söz konusu Hermine Hanım’dır.
Yönetici kadroyu öğretmen kadrosundan daha çok 
beğenmişimdir: Sait Özçelik olsun, Recai Cin olsun, 
ve hatta Rıdvan bey olsun. Necati Aygen’in benim 
için özel bir yeri var; izci başılığı bir yana, ayni za-
manda velim olan dayımın da Vefa Lisesinden  ho-
cası oluşu bunun bazı nedenleri. Ferruhzat Bey’e 
nedense hiç ısınamadım; Allah günahlarımı affetsin. 
Sonradan öğrendiğime göre Paris GS’lıları arasında 
çok makbul ve gözde imiş (hala hayatta ise, Allah 
selamet versin).
Okulda iken asla katılmadığım, ilke olarak onayla-
madığım ve okulumda olduğu için utandığım bazı 
olaylar oldu: Fethi İsfendiyaroğlu’na ve ardından 
gelen Besim Gürmen’e karşı yürütülen kampanyalar, 
Rıdvan Bey’e (Köfte) karşı olan küfürlü kampanyalar, 
vs. gibi. Tekdiş Yusuf’a karşı yapılanları da katarsan, 
insana öyle geliyor ki, sanki okulun içinde bir tür Maf-
ya varmış …

Bütün hocalarımıza saygı ve minnet borcumuz var 
elbette; bunun sevmek veya sevmemek, beğenmek 
veya beğenmemekle ilgisi yok. 
Okulun hafızlarından biriydim, İlhan kadar olmasa 
da (Sezar’ın hakkını Sezar’a verelim). Sınav hazır-
lığı olarak az uykusuz gece geçirmedim. Şu var ki, 
sonuç iyi oldu.
Okuldan kaçmak, danslara çaylara gitmek, Çiçek 
pasajını ziyaret etmek hep 12’nci sınıfta başlayıp bi-
tirdiğim şeyler. Çetin Yaka ve Ergin Örgügören de 
bu devredeki suç ortaklarım; neyse ki kendimi çabuk 
toparladım da bir kazaya uğramaktan kurtuldum.
Gelelim Fransız hocalarımıza. Büyük çoğunluğu ag-
régé ve mesleklerinin eri kişiler; bundan şüphe edi-
lemez. Ama Charézieux dışında hangisine kanımız 
kaynadı ki?
Kendilerini Olimp Dağı tanrıları sanan ve bu inançla-
rını görünüşlerine de bilinçli olarak yansıtan bu hoca-
lara saygı dışında bir bağım olmadı sanırım. Bunun 
tek istisnası Robert Mantran. İçinde çalıştığı ülkenin 
insanlarına, diline, tarihine ilgi gösteren tek kişi sa-
nımca o idi. Öteki uçta da Georges Roux hocamız; 
14 yıl İstanbul’da yaşayıp, İstanbul’da evlendiği İtal-
yan asıllı karısından İtalyanca, oturduğu apartma-

nın Bulgar kapıcısından Bulgarca, ve tabii İstanbul 
Bizans olduğu için Rumca öğrenen Roux hocamız 
14 kelime Türkçe öğrenmeye gerek görmemiş, me-
rak duymamıştı. Ama…Fransız edebiyatını iyi bili-
yor ve iyi öğretiyordu. Roux’nun ödev olarak verdiği 
récitation’lardan bir sürüsü hala aklımda.
Okuldaki en tatlı anılarım izcilik çerçevesinde, veya 
izci/sivil arkadaşlarla yaptığımız gezilerle ilgili. Alpa-
gut ve Turhan’la kışın göbeğinde yaptığımız Kocaeli 
gezisi (9 gün), Hitay’la yaptığımız bisikletle Anado-
lu turu (55 gün), gene Hitay’la yaptığımız daha kısa 
süreli ve daha kısa mesafeli turlar (Adapazarı, Bur-
sa, vs), Erkut Onart, Köksal Saraçoğlu ve 2 genç 
arkadaşla birlikte Bursa-Eskişehir-Kütahya turumuz 
(Eskişehir’de Güven’e ve Yavuz’a da yemek misafiri 
olmuştuk), Ercan Konuk, Çetin Birgen, Şükrü Kaya 
Çatal ve Can Girişmen ile birlikte Trakya turumuz 
(gene kış ortası - 11 gün). Liseyi bitirdikten sonra 
gene kışın ve karın göbeğinde Ercan Konuk’la bir-
likte bir Bolu-Gerede-Karabük-Zonguldak gezimiz 
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vardır ki bende çok iyi anılar bıraktı.
Her halde bilirsiniz; okulun neşriyat, broşür, kütüpha-
ne kollarında da az çok emeğim vardır. Ayrıca oku-
lun satranç takımında…
Bunca yılın ve kopukluğun ardından akla gelen şey-
ler de işte öyle kopuk kopuk; ısrar ettiğimiz için ‘’Für 
Elize’’yi çalan Macit Saner, saçlarını mevsimlik sinek 
kaydı tıraş ettiren Agah Hocamız; gömleği asitle delik 
deşik olan Julius Stern hocamızın Türkçe ‘’Acı patlıca-
nı kırağı çalmaz’’ deyişi; Faik Şevket Rumelilioğlu’nun 
bir’i bira gibi söyleyişi üzerine Okay Ergun’un 
şampanya diye bağırışı (arkası malum); Ernest     
Mamboury’nin 
‘’zavallı ana… za-
vallı baba’’ deyişi 
(ve ana babalarına 
acıdığı çocuklara 
özel dersler em-
poze etmesi); Mr. 
Louat’in, elmalarla 
armutları karıştı-
ranlara, ‘’Dondur-
ma…Pastırma… 
Çorba!’’ deyişi; 
Sandıkçıoğlu’nun 
L’leri yumuşatarak, 
Vandallar yerine 
Vandaller deyisi,  
Hermine Hanım’ın 
Kirpi’ye ‘’Aykuuuut’’ 
diye haykırışı, Meh-
met Gündüz beyin 
sağ kolu sırılsık-
lam ıslak olarak sı-
nıfa girişi, Saby’nin 
Assoyez-vous’su; Daniş’in 25 kuruşa kenefe düşen 
topları çıkarışı (bu yüzden elleri siğil doluydu). 
Bazı hocalar ve bazı sınıf arkadaşları da sürekli bir iz 
bırakmamışlar. Ama buna şaşmamak gerek. Popüler 
olmamanın ne demek olduğunu bilenlerdenim. Po-
püler olmanın şartları: bir spor dalında üstün başarılı 
olacaksın ve/veya yakışıklı ve/veya paralı ve cömert 
olacaksın. Hiç biri değilsen ağzın laf yapacak, yani 
cerbezeli (yeni tabirle karizmatik) olacaksın. Her ho-
cada ve arkadaşta bu ‘’olmazsa olmaz” ların bazıları 
veya hepsi eksikti. Öylesi de lazım. Kendi kendine 
tipik yakışıklı karayağız Türk erkeği diye tanımlayan 
Esat Mahmut Hoca’yı beyaz donuyla ve göbeğiyle 
öğretmenler-tekaütler maçında hatırlıyor musunuz?
Lise faslı bu kadar (yer ve zaman sınırlı). Liseden 
sonrasına gelince... Biliyorum, Özer Berkay karde-
şimiz ve benzerleri için ‘’Galatasaray’dan sonra ha-
yat yok’’. Ama ben ve benim gibiler, Galatasaray’dan 
sonra, Galatasaraysız ve Galatasaray‘dan uzakta 
da bir hayat olabileceğini ispatlama yolunda yıllardır 

bir çaba içindeyiz! Belki daha düşük kaliteli bir hayat 
ama, gene de bir hayat. Benim gibiler için Galata-
saray 81 ciltlik (10,000 sayfanın üzerinde) fotoğraf 
albümlerimin ilk ikisinde çok yer tutan bir geçmişten 
ibaret. Geriye kalan: dostluklar. Renklere sadakat 
dersen… McDonalds’a ve İspanyol bayrağına ne 
buyrulur?
1955 Mezuniyet
1955-1957 İTÜ Maden Fakültesi (Burada çok kısa bir 
sürede, hala devam eden çok sağlam dostluklar kur-
dum; sabık GS’lılar olarak 1955 girişinde benden baş-
ka 700 Saip Altuğ ve 795 Erman Tulgar kardeşlerim 

vardı; Türkiye’deki 
meslek yaşamımda 
Saip ile en umulmaz 
yerlerde sık sık kar-
şı karşıya geldim. 
Etibank’ın adamı 
idi) 1957-1960 Lil-
le Üniversitesinde  
(Fransa) Jeoloji li-
sansı; 1960-1961 
aynı yerde Lisan-
süstü Uygulamalı 
Jeoloji Grup serti-
fikası; 1960-1964 
aynı yerde Dokto-
ra (Kömür Jeolo-
jisi Konu Amasra 
Kömür Havzası); 
1964-1967 MTA 
Enstitüsü’nde ara-
zi jeolojisi (yaz) ve 
Palinoloji (kış);1967-
1969 Askerlik: Tuzla 

/ GenKur Karargah ve Destek Kıtaları (Muhafız Böl. 
Tk. Komutanı); 1968 Ağustos’undan itibaren üni-
formalı jeolog olarak MTA emrine; 1969-1971 MTA 
Enstitüsü’nde arazi jeolojisi (yaz) ve Palinoloji (kış); 
MTA iken çalıştığım baslıca projeler (Etüd ve Pros-
peksiyon sahaları): Balıkesir-Dursunbey, Kütahya-
Emet ve Tavşanlı, Yozgat (Çayıralan dışındaki bütün 
ilçeler), Sivas-Divriği ve Yıldızeli, Erzincan (Kemah, 
Refahiye, Çayırlı, Tercan), Ordu (Gölköy, Aybastı, 
Akkuş, Koyulhisar), Tunceli (Hozat, Ovacık ve Mun-
zur Dağları), Elazığ-Palu, Muş (bütün ilçeler), Van 
(Çatak hariç bütün ilçeler; basta Erciş); Ağrı (Tutak ve 
Patnos basta olarak bütün ilçeler), Zonguldak (mer-
kez, Ereğli, Bartın, Ulus), Isparta (Eğridir ve Yalvaç),  
Ankara civarı, Çorum-Alaca Türkiye’nin o zamanki 
67 ilinden 60’ını tamamen veya kısmen gezdim.
1971 Londra merkezli Consolidated Gold Fields’e 
geçiş ve şirketin Avustralya’daki kömür şirketi olan 
Bellambi Coal Co.’ de maden jeologu olarak işe gi-
riş;
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1971-1977 Sydney güney havzasında South Bulli ve 
kuzey havzasında Hunter No.1 madenlerinde ma-
den jeologu;
1977-1981 Bellambi Coal Associates’de Maden Je-
ologu;
1981-1984 South Bulli madeninde Senior “Explora-
tion” Jeologu
1984-1989 Austen and Butta’da Baş Jeolog (South 
Bulli, Avon ve Yellow Rock madenleri);
1989-1997 Shell (Güney Havzası Senior Jeologu);
1997-2005 BullAnt Mine Geological Services (ken-
di kurduğum Jeoloji danışmanlığı şirketi): müşteri-
lerim arasında Avustralya’nın en büyük madencilik 
devi Broken Hill Proprietary (BPBilliton), Shell Coal, 
Allied Coal (Bellambi West madeni), Advance Mi-
ning (Burragorang madenleri), Great Pacific Capital 
(Balgownie No.1 ve Bellcap madenleri), Thin Seam 
Mining (USA), Gujarat NRL (Hindistan; NRE No.1, 

Avondale ve Huntley madenleri) ve muhtelif diğer 
yerli danışmanlık grupları var.
Meslek hayatı işte böyle. Jeoloji ve Palinoloji dalla-
rında 30 civarında yayınım, arşivlerde sayısız rapo-
rum var.
Türkiye’de, mesleki açıdan, ilişkili veya yakın oldu-
ğum tek eski GS’lılar Prof. Melih Tokay ve Biler Sö-
zeri idi. Türkiye’de de arazi etüd ve prospeksiyon 
raporlarını tam ve zamanlı olarak yazan sayılı ele-
manlardandım.
Avustralya’da temas edebildiğim tek eski GS’lı Metin 
Saner idi.
Aile durumu: 1963’te (öğrenciliğimin son yılında) Eli-
sabeth Veyres ile evlendim. Sonuç: 3 çocuk. Hepsi 
kendi hayatlarını yaşamakta.
Denecek başka ne var ki; ilginç bir hayat olmadığı-
nı baştan söyledim. Haa, bir de şu var. NASA tara-
fından uzaya gönderilen ve 2004’te Wild2 kometine 
indirilen STARDUST uzay aracında bir plakete yazılı 

1 milyonu aşkın addan biri de benim adım; aynen 
aşağıdaki gibi:

………..
MERCEDES AGOGINO 
MARTIN AGOSTA
NICOLE M. AGOSTA
AUGUSTO AGOSTINHO NETO
BULENT AGRALI
ARTHUR AGRAMONTE
AJAY K. AGRAWAL
ANIL AGRAWAL
Nereden buldular, nasıl seçtiler bilemem. Ama on 
paralık bir ölümsüzlük sayılır (Stardust JPL NASA.
htm). Uzayda başıboş dolaşıyorum yani. Ne yapalım 
herkes şarkıcı, sahne sanatçısı veya futbol yıldızı 
olamıyor ki!
Ekte iki resim var; Atatürk’ün 2.12.1931 Galatasaray’ı 
ziyaretinde çekilmiş. Fethi İsfendiyaroğlu’nu da ta-

nıyacaksınız. Bu resimler her 
halde GS koleksiyonunda 
mevcuttur ama bana babam 
kanalıyla gelen 8-10 resimle 
birlikte bir zarf içinden çıktı. Si-
vas ve İzmir’de başka okulları 
ziyaretinde çekilmiş pozlar da 
var.
Çok sevgiler. Pilavınız bere-
ketli olsun. 
Bülent
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  Biler SÖZERİ     Budak ERİM

7 Haziran 1936’da İstanbul’da doğdu. 1947’de Ga-
latasaray Lisesine  girdi. Liseden sonra İstanbul 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğini Bitirdi. M.T.A Ens-

titüsünde göreve başladı ve Ankara’ya yerleşti. 
Kasım 1973’te evlendik. (Füsun Uras). 
1974’te kızımız Bilsun,
1978’de oğlumuz Ersun dünyaya geldi. 

1987’de Biler emekli olunca doğduğumuz şehre, 
İstanbul’a döndük. Mutlu ve huzurlu geçen yaşantı-
mız Ekim 1993’te Biler’in hastalanmasıyla yerini bir 
mücadeleye bıraktı... 31 Temmuz 1996 da o savaşı-
nı, biz de onu kaybettik.
Eylül 2005 de oğlumuz Ersun, Menent’le evlendi.

Füsun Sözeri

    Osman KUTLUÖZEN

Liseden sonra iki yıl işletme okudu. Ancak okulu 
bırakarak ailesine ait bir inşaat şirketinde çalış-

maya başladı. Kutlutaş’ın kurucu ortağı oldu ve dört 
yıllık bir beraberlikten sonra kendi işine ağırlık ver-
mek için bu ortaklıktan ayrıldı.
Gülten hanımla evlendi. İki kızı ve üç torunu var. Han-
de Boğaziçi Ekonomi mezunu. Bab Bowling salonu-
nun hissedarı ve işletmecisi.  Hande’nin Batuhan ve 
Begüm adında iki çocuğu var.
Yeşim Tural Halit Tural’la evli ve her ikisi de Galata-
saray Lisesi mezunu. Kızlarının adı ise Define.
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   Bülent GÜREL

Bülent Gürel lakap konusunda çok şanslıdır. Onun 
lakabıyla numarası aynıdır. Ondan hep 45 Bülent 

diye söz ederiz. 45 Bülent GS Lisesinden  sonra tica-

ret hayatına atıldı. Çeşitli konularda çalıştıktan sonra 
yabancı marka otomobil ithalat, alım ve satımı işinde 
karar kıldı. Yazıhanesi Taksim’deydi. Ancak içi içine 

sığmadığı için, o dönemler 
için büyük cesaret isteyen 
bir yenilik yaptı ve ortağı ile 
birlikte önce Tarabya sonra 
Yeniköy’de tamamen lüks 
arabaların satıldığı iki butik 
oto galerisi açtı. Bu İstanbul 
için bir ilkti. Boğaz’da bir oto 
galerisi açmak çılgınlık gibi 
görünse de Bülent orada 
uzun yıllar çalıştı ve çok ba-
şarılı oldu. Bülent, Arapça’da, 

“Ateş” anlamına gelen Ham-
ra hanımla evlendi. Gürel 
ailesinin üç kızı var. En bü-
yükleri İst.Üniversitesi İktisat 
Fakültesi mezunu Ateş Arı, 

eşi Metin Arı ile birlikte tekstilcilik yapıyor. Balerin 
olan Arzum Gürel, Cambridge’de bir yıl lisan okuluna 
devam ettikten sonra Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirmiş 
ve halen turizm sektöründe çalışıyor. Perim Gürel ise 
Yeditepe Üniversitesinde  sanat yönetmenliği okuyor 

ve annesine fotomodellik yapıyor. 
Bülent, otomobil işinden sonra  tekstil işiyle uğraş-
maya başlamış. Firmasının adı, “Allah sağlık ve para 
versin amin” sözlerinin baş harflerinden oluşuyor:  

“ASPAVA”.
Eşi Hamra hanım ise uzun yıllar, GS’lı bir profesör 
olan Orhan Yenal’ın kurduğu, TÜRK ROMATİZMA 
VAKFI’nın sosyal komite başkanlığını yürütmüş. Ho-
canın emekliliği sebebiyle Vakıf faaliyetini yavaşla-
tınca, Hamra hanım, kendine Etiler Melodi pasajın-
da, MDM (madame) adında abiye elbiseler satan bir 
butik açmış. 
Yazlarını Silivri Parkköy adlı sitedeki yazlığında geçi-
ren  Bülent Gürel, eski Türk ressamlarına çok merak-
lı ve onların eserlerinden oluşan geniş bir resim ko-
leksiyonu var. Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, İbrahim 
Çallı, İbrahim Safi gibi 
Bülent, “Lisedeyken en üzüldüğüm olay, top ge-
çer adam geçmez sistemiyle kalecilik yapan Metin 
Türel’in uğradığı haksızlık oldu,” diyor. 10. sınıfta 2. 
kez okurken Esat Mahmut Karakurt  Metin’i sınıf-
ta bırakmış. Kompozisyondan ikmale kalmak, hele 
Esat Mahmut hocadan  ikmale kalmak olacak iş de-
ğildi. Toplam dört  ikmali olunca  Metin belge almış. 
O dönemde üç dersten fazla ikmale kalırsanız eylül-
de sınavlara giremiyor ve sınıfta kalmış oluyordunuz. 
Diğer sporcular gibi Metin’e de haksızlık yapıldığına 
inanan Bülent bu olayı hiç unutmamış.
Bülent, Necmi Silahtar adlı (Kara Bomba lakaplı) ar-
kadaşımızla da çok iyi dosttu. “O her maçta kavga 
çıkarır ve kendine özgü bir stille dövüşürdü. Araya 
girenlere rağmen havaya sıçrar ve yine de yumru-

ğunu atardı,” diyor. Bir maç akşamı, Necmi, Bülent 
ve Halit de dahil olmak üzere tam yedi kişi okuldan 
kaçmışlar. Pasajda kafayı çekip  Beyoğlu’nda tur at-
tıktan sonra bir bara girmişler. Garsonlar kalabalık 
müşteri grubunun gelişine çok sevinmiş.  Etraflarına 
pervane olmuşlar. “Ne emredersiniz,” diye sormuşlar. 

“Bir bira” demiş içlerinden biri. “Nasıl yani herkese bi-
rer bira mı?” diye sormuş garson. “Hayır hepimize bir 
bira,” deyince çılgına dönen garsonların elinden, bir 
müfreze çabukluğuyla, peş peşe  kaçarak kurtulmuş 
ve okula dönmüşler. 
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    Cengiz HADIMLI

1936 yılında Manisa’nın Kırkağaç kazasında 
doğmuşum.  

1947 yılında GSL’de tahsil hayatım yetiştirici C’de 
başladı. 1956/57 döneminde mezun oldum. Daha 
sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde   tah-
sil hayatım devam etti.  
Üniversite tahsilim devam ederken Basın hayatım 
başladı. Uzun yıllardır Telif Hakları üzerinde çalış-
maktayım. Birçok Fransız, Belçika, İtalyan yayın 
kuruluşlarının Türkiye temsilciliğini yapmaktayım.  

Kırk-kırk beş yıla varan bir Telif Hakları tecrübem 
var. Ajans Basın ve Telif Hakları Ltd. Şti. sahibiyim. 
Emekli oldum; yavaş yavaş işi ve ajansı kızım Ber-
rak Hadımlı’ya devre başladım. 
Evliyim. Eşim İnci ile 1977 yılında evlendik; tek kı-
zım var. O da şu anda İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Ekonometri bölümünde tahsiline devam 
ediyor. 

        

Kızım Galatasaray Lisesinde  okuyamadı ama her 
bakımdan tam bir Galatasaraylı;  
Bu yıl GS Kulübü’ne üye oldu.
Ben ise GS Kulübünde on bir yıl-
dır devam eden Sicil Kuruluna 
üyelik yaptım.



-219-

    Dinçer GÜNER

     Metin TÜREL

   Argun ÖZPAY

Beni bu okula gönderen o günkü koşullarda, alı-
nan maaşlara göre fevkalade özveride bulun-

duğunu sonraları anlayabildiğim ebeveynlerime ne 
kadar borçlu olduğumu hafızama iyice kazıdım.
11.06.2001’den bu yana Bodrum Yaman Adası’nın 
en güzel yerlerinden sayılan (Torba-Gölköy arası) 
deniz tatil sitesinde yılın 9-10 ayını eşimle beraber 
geçiriyoruz. Bu evin satın alınmasında arzu hilafı-
na inatla sebat ederek, sabrederek tüm itirazlarıma 
rağmen ağırlığını koyup büyük rol oynayan Çamur 
Şevket’e borçlu olduğumu biliyorum. Bir avukatın 
sabırla nelere egemen olabileceğini sayesinde an-
ladım. Bunu da ona defalarca söyledim ve her gün 
teşekkür ettim. Teşekkürlerimin onun Çamur zırhını 
delip delemediğini bilemiyorum.
Eşim Ankara’dan Kız Teknik Yüksek Öğretmen Oku-
lu mezunu 1960 ve 1964 doğumlu biri dişçi diğeri 
serbest çalışan Ekonomist iki oğlumuz var. Sırası 
ile 1960 doğumlu Hüseyin Can Özpay’dan 18 yaşın-
da “Kıbrıs Akdeniz Üniversitesinde” okuyan  Gizem 
adında kız torunumuz 14 yaşında Ankara’da Lise bir- 
de Kaan adında erkek torunumuz, 1964 doğumlu Yi-
ğit Tan Özpay’dan 8 yaşında Begüm adında bir kız 
olmak üzere üç torun sahibi olduk. 
Ankara ve Bodrum arası trafiğimiz bu yüzden hare-
ketli. Misafirlerimiz eksik olmaz. Bundan son derece 
memnunuz. Kayda değer bir anım aklıma gelirse ya-
zar yollarım. Fotoğraf gibi şeyleri..

Metin Türel okul takımının başarılı ve değişmez 
kalecisiydi. Galatasaray futbol takımlarında da 

kaleci olarak oynadı. Daha  sonraki yıllarda Vefa, Şe-
kerspor, İstanbulspor ve PTT takımlarında kaleci ola-
rak futbol oynadı. İyi yer tutan bir kaleci olarak tanın-
dı. 1967 yılında futbolu bıraktıktan sonra yurt dışında 
antrenörlük kurslarına katıldı. Afyonspor ve Vefa’da 
antrenörlük yaptı. 1974 ve 1975 yıllarında Beşiktaş’a 
teknik direktör oldu. Spor yazılarını Tercüman’da sür-
dürdü. 1976 yılında Milli takım teknik direktörlüğüne 
getirildi. Modern futbola olan yatkınlığı ile ün yaptı. 
Halen Futbol Federasyonunda görev yapmaktadır. 

  Engin HEPER
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     Değer ERAYBAR

Değer Eraybar daha orta okuldayken babasına, 
“Ben hayatımı bacaklarımla kazanacağım” der-

miş. Bu olayı bize anlatırken iki eliyle bacaklarına 
vurması hala gözümüzün önündedir. İçimizden yeti-
şen bütün sporcu arkadaşlarımızın şanssızlığı haya-
ta çok erken gelmiş olmalarıydı. Çünkü o dönemler-
de Lefter bile büyük paralar kazanamıyor amatörlük 
ruhu ağır basıyordu.
Değer bulunduğu meclise tat katan bir arkadaşı-

mızdır. Çok iyi 
bir sporcu ola-
cağını hepimiz 
biliyorduk. Ön-
celeri futbol oy-
nuyordu. Can 
Bartu’nun to-
punu kesmeye 
kalkması kendi-
sine çok pahalı-

ya patladı. Onunla çarpıştı ve bacağından sakatlan-
dı. O da futbolu bıraktı ve voleybola başladı. 
Değer’in büyük bir sıçrama yeteneği olduğu, basket 
potasına ayağını değdirdiği bilinir. Merak edip ona 
sorarsanız, sırrını şöyle açıklayacaktır. “Ben bir Pen-
dikliyim. O tarihlerde her yer gibi Pendik’de kırsal bir 
alandı. Evimiz tepedeydi. Önümüzdeki sahil kayalık-
tı. Küçük yaştan beri evden deniz kenarına koşarak 
inmek, anneannem çağırdığı zaman kardeşlerimle 
tekrar yukarı koşarak çıkmak en büyük zevklerimiz 
arasında yer alıyordu. Bir de balık tutmak için bir ka-
yadan ötekine atlardık. Bu bilinçsiz oyunlar benim 
sıçrama yeteneğimi gelişirdi  ve denge sağlamamda-
ki çok önemli bir temrin oluşturdu. 1.50 santim yük-
sekliğindeki çıtaları hazır olda geçer duruma geldim. 
Bir gün bana yabancı bir antrenör yüksek atlama 
sporuna geçmemi ve çok başarılı olacağımı söyle-
di. Çıtadan korktuğum için bu teklifi kabul etmedim 
ve voleybolcu oldum. 3.05 yüksekliğindeki çembere 
ayakla değebilmemdeki sır ise, Can Bartu ile çar-
pışmamda bacağımdaki lifin kopması ya da esnek 
hale gelmesinde yatmaktadır. Böylece sıçradığımda 
bacağımı 180 derece yukarıya kaldırabiliyordum. El-
bette Pendik’teki doğal antrenmanlar olmasa basket 
potasına ayakla ulaşmam mümkün olamazdı.”
Değerin hayatı sporculuk, antrenörlük ve spor yazar-

lığıyla geçti. Adeta 
babasına verdiği 
sözü de tutmuş oldu. 
Değer, 1964 yı-
lında ilk Türk Mil-
li takımında yer 
alan futbolcu olan,  
Fenerbahçe’nin 
eski başkanlarından 
Dr.İsmet Uluğ’un kızı Zeynep’le evlenmiş. Eraybar 
çiftinin düğünleri Galatasaray Adasında yapılmış. 
Düğünde  İsmet Uluğ’un takım arkadaşı eski baş-
kanlarımızdan Ulvi Yenal da hazır bulunmuş. Ga-
latasaray Adasına Galatasaray bayrağının yanına 
Fenerbahçe bayrağı da çekildiğini duyan Fenerliler  
teknelere atlayıp adanın yakınına gelmiş ve “Galata-
saray Adasını zaptettik, Adayı fethettik.” diye tempo 
tutmuş. Ancak düğündeki  Galatasaraylılar dışarı çı-
kıp, “Biz de kızı kaptık, biz de kızı kaptık” diye karşı 
tezahüratta bulunmuşlar. Böylece düğünde eğlenceli 
bir olay yaşanmış.

Değer’in uzun bir sporculuk hayatı vardır. Takım 
sporlarında, üç Avrupa ve iki Dünya Şampiyonası 
finalinde forma giyen tek sporcu olma özelliğine sa-
hiptir. Değer’in çok başarılı bir antrenörlük ve yazar-
lık kariyeri vardır ve hala sporla ilgili çeşitli panel ve 
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konferanslara katılmaktadır. 
Eraybar çiftinin, Koral adında 1965 doğumlu bir ço-
cukları vardır. Mesleği, eğitimi ile yaklaşımları çok 
ilginç olduğu için sözü ona bırakıyoruz:

“Öğrenim olarak, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakül-

tesi mezunuyum. Daha ileri yaşlarda okuduğum ve 
birincilikle bitirdiğim Acil Bakım Teknikerliği (Parame-
dik) bölümünü çok daha fazla sevdim. Bu bölümün 
ardından okuduğum İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Afet Yönetimi yüksek lisans programını sınıf arka-
daşlarımın üzerindeki bir not ortalaması ile bitirdim. 
1999 yılında yaşadığımız depremlerin ardından içe-
risine girdiğim Arama-Kurtarma’ya yönelik hizmet 
veren Sivil Toplum Kuruluşları’nda ön planlarda 
aktif olarak yer aldım. Kara, Hava ve Deniz Arama-
Kurtarma’ya yönelik aldığım eğitimleri, yurt dışındaki 
bir organisazyondan aldığım bir sertifika ile pekiştire-
rek, bu konuda çeşitli yerlerde eğitimler vermeye ve 
danışmanlık yapmaya başladım.
Koral Eraybar 1966 yılında Sema Köse ile evlenir 
ve bu evlilikten Tayga (Erkek, 1999) ve Talya (Kız, 
2002) adlarında iki çocukları vardır. Sema Eraybar 
İki Üniversite mezundur: Marmara Üniversitesi İngi-
lizce ve Halkla ilişkiler bölümü.  Sema Eraybar halen  
Özel Darüşşafaka Lisesinde İngilizce öğretmenliği 
yapmaktadır.  

  Erdoğan BİNGÜLER

Erdoğan iş hayatına Akbank’ta başlamıştır. 
Banka‘nın çeşitli kademelerinde çalıştıktan son-

ra Genel Muhasebe Müdürlüğüne atanmıştır. Başa-
rılı bir kariyere sahip ve üst düzey yönetici olmasına 
rağmen, erken emekliliği ve doğasına çok uygun 
olan sakin bir hayatı tercih etmiştir.

Erdoğan, Türkan Bingüler’le evlenmiş ve bu evli-
likten iki kız çocukları olmuştur. İki çocuğu da GSL 
mezunu olan Bingüler ailesinin büyük kızı Memnu-
ne göz doktoru küçük kızı Yeşim ise iktisat mezunu 
olup halen MNG Bankasında yöneticilik yapmakta-
dır. Kışın Cihangir’de oturan Bingüler ailesi yazlarını 
da, Yüksel Bağcı’nın Silivri sahilinde  yapmış olduğu 
Bağkent sitesinde geçirmektedir.   
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  Doğan ABALIOĞLU

Doğan’ın 1955’!iler içindeki özel yerini 50 yıl ön-
ceye giderek anmak, hepimizin boynunun borcu 

olmalıdır. Okulda basketbolun gelişmesi için verdiği 
uğraş yanında o günlerden elimizde kalan tek yazılı 
kaynak olan ALBÜM neredeyse tek başına onun ese-
ridir. Baskısı için kaynak yaratmak amacıyla verdiği 

uğraş bir 
yana, 
biyog-
rafilerin 
çoğunu 
da tek 
başına 
kaleme 
aldığını 
şükranla 
anım-
sıyoruz. 

İdeali gazeteci olmaktı ama özellikle Doğan Nadi’nin 
“önce Üniversiteyi bitir” uyarısı biraz da zorunlu buy-
ruk sayılmıştı ailece. O yılların modasına uyarak 
Karlsruhe Y.Teknik Okulu Mimari Bölümünü bitirir ve 
aynı okulda 2 yıl asistanlık yapar. 1967 yılında yurda 
askerlik için dönüş, kurada Cide Askerlik Şubesi. Bu 
görevi ona Rus edebiyatını hatmetme olanağı vere-
cektir. 1969’da yaşamını derinden etkileyecek ha-
nım meslektaşı Nefise’nin peşine Zürich... 1970’de 
İstanbul’da iki mimarın mutlu evliliği ve tekrar Zürich. 
Başarılı bir meslek yaşamı ve mutlu evlilik 2 yavruy-
la süslenecekti: 1972’de oğulları, 1975’te de kızları.. 
1976’da burunlarında tüten vatan hasreti, kesin dö-
nüş kararıyla Ankara... Ankara’da dost şurası; Yal-
çın Omurtak (kardeş saydığı), Vural Hoca (Günal), 
Çamur Şevket vb.. Terör yılları, “herkes dışarı ka-
pağı atmak istiyor, siz ise tersine...” yollu uyarılar, 
vazgeçerler. Yerleşik işleri ve evlerine Zürich’e geri 
dönüş... Bu yaşta gece-gündüz, hafta sonu deme-
den hem mesleki uğraş ve hem de Berlin Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirmek; haftanın 
3 günü Berlin, 4 günü Zürich arası mekik dokumak 
her babayiğidin karı değildir. İsviçre’de büyük yapı 
projelerine bu dönemde imza atar. 1975-1990 arası 
Cumhuriyet gazetesinde “Zürich’ten” başlığı altında 
haftada bir veya iki yazı. Ayda bir veya iki kez Gala-
tasaraylılarla toplantılar, genellikle Doğanlarda son-

ra Basel’de Mustafa Bakkaloğlu’nda sabahlara kadar 
sürer yarenlikler. 
Doğan’ın evi Rahmetli Atıf, Bodos, Boksör Turgut, 
Necdet Çobanlı, Atilla Alpöge, Yalçın Omurtak için 
gidiş-dönüş uğrak yeri olmuştur. Avrupa’da bir Ga-
latasaray Derneği kuruluşu ve pilav. Ferruhzat Hoca, 
Nadir Nadi, Erol Günaydın’ın katılımlarıyla. 
Bu mutluluk 12 Mart 1990’da oğullarının acı kaybıyla 
gölgelenir ve 15 Eylül 1999’da da Doğan’ın ölümü ile 
iyici kararır. Son iki yıl Doğan’ın hastalığı ve arada 
geçen 7 yıl zarfında karı koca acılarını bastırmak için 
çılgınca çalışırlar. 
Doğan hepimiz gibi her şeyini lisede aldığı eğitime 
borçlu olduğunu sık sık tekrarlardı. 
Bir anı: 1983’te İsviçre ve çevresinden 15 kişilik 
bir GS’li gurup New York pilavına giderler. 500 ki-
şilik uçak. Bizimkilerin gırgırı görülmeye değer.
Bakkaloğlu’nun yanında oturan hanım Türkçe ga-
zetelere bakarak “New York’a iş aramaya gidiyorsu-
nuz herhalde” diyecek olmuş... Mustafa da gurubu 
tanıtmış: “Mimar, Avukat, Doktor Başkonsolos vs... 

New York’a bir öğle yemeğine gidiyoruz” cevabım 
patlatmış. BM’lerde çalışan bu kadının davranışı 
birden değişir, yol boyu guruptan ayrılmaz. Kürdos 
Tuncer, üst katta Business Class’ta yer almış. Ne var 
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ki gidene dek guruptan ayrılmaz. Fakat hep ayakta, 
ceza olarak kimse yer vermez! Doğan genç yaşta 

Zürich’te oğluyla yatmaktadır. Tanrıdan bol rahmet 
dileriz. 
Şevket ÇİZMELİ

Aramızdan erken ayrılanlardan biri de Doğan’dır. As-
lında, sevdiklerimiz bu boşlukta kaybolmazlar. Gö-
nüllerde daha da gerçek olurlar. Sevgi, dostluk ve 
hatıralarla sonsuzlaşırlar.
Doğan’dan da erken davranan oğlu Alp’in 1990 se-
nesinde vefatına, baba Doğan fazla dayanamadı.
Şimdi geride kalan bizler onun yokluğunu hissedip 
kelimelere sığdıramadıklarımızla yaşamamıza de-
vam ediyoruz. 
Hayat çok kısa. Dünyaya çıplak gelip, benliğimizi 

tamamlamaya çalışırken yaşar, değişir ve dağarcı-
ğımızdaki birikimleri güzellikleriyle birlikte tanrıya 
götürürüz.
Doğan’ı bildim bileli, hayatı dolu dolu yaşamasını 
severdi. Zorluklara beraber göğüs germe mutluluğu 
içinde sevgiyi paylaşmasını bilirdi. Okul sıralarında 
her türlü etkinliklere iştirak eder ve hepsinin hakkını 
tam ve mükemmel verenlerdendi. Edebiyatçı, şair, 
basketçi, izci, broşür kolu başkanı, spor salonu ami-
ri...Birkaç kişinin yapacağı çeşitli uğraşların altından 

kalkması, zamanı ve enerjisini ayarlamasıyla da ge-
lecek nesillere örnek teşkil edenlerdendi.
Galatasaray Lisesinden  sonra Almanya’da mimari 
tarihi eğitimini tamamlayan Doğan, bir mimar mes-

lektaşıyla evlendi. Biri erkek biri de kız iki çocuk 
dünyaya getirdiler. Doğan ve eşi Nefise, tekamül ve 
muvaffakiyetin ana şartlarının düşünmek, araştırmak 
ve çalışmaktan geçtiğinin bilincindeydiler. Mücadele 
ile elde edilen her neticenin kıymetini de iyi bilirlerdi. 
Dürüst ve çalışkan olan Doğan ve Nefise, çocukla-
rıyla birlikte İsviçre’de yaşıyorlardı.
Evlerinde misafir ağırlayacak yerleri muhakkak 
bulunur ve Nefise’nin yaptığı nefis İsviçre usulü 

“Fondu”den mutlaka yenirdi. Türkiye’den giden her-
hangi bir ihtiyaç sahibi, yardım sevenlerin fahri baş-
kanıymış gibi Doğan’a başvururdu. Doğan Türkiye’ye 
her gelişinde kucak dolusu hediyelerle gelir, günlerce 
onları dağıta dağıta bitiremezdi. Bir gelişinde bana 
Suisse-Air uçaklarında yemek ve içecek servisi ya-
pılan tekerlekli servis arabası getirmişti. Şaşkınlığımı 
gören Doğan muzip gülüşüyle hemen espriyi patlat-
mıştı. “Uçakta çok güzel bir hostes, ikram olarak iki 
şeyden hangisini tercih ettiğimi sordu. Bu ara senin 
çiftliğini düşünüyordum. Bir hostese bir de sürmeye 
çalıştığı arabaya baktım. İkramın hostes veya servis 
arabasından biri olduğunu zannettim. Tercihimi ser-
vis arabası yönünde kullandım senin çiftlik hediyeni 
de bu sayede kurtardım derken hala yüksek sesle 
gülmeye ediyordu.
Sevgili Doğan için anlatılacak o kadar çok ve renkli 
anı var ki... Kalplerde yaşayan ve akıllarda da yer 
ettiğinden Doğan hala aramızda ve canlılığını mu-
hafaza etmektedir. Doğan’ın bir çok meziyeti arasın-
da en çok gıpta ettiğim onun “günlük” leridir. Onun 
çok muntazam ve teferruatlı günlüğü İsviçre’ deki bir 
davada delil olarak kullanılmış ve geçerli sayılarak 
davanın yönünü değiştirmiştir.
Allah Doğan’a Alp’e ve ebediyete intikal edenlere 
rahmet eylesin.
Erhan Yekta ÖZÜTÜRK
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   Danış CAMBAZ

Onunla 1951’de, 8/B’de tanıştık daha yakından. 
Daha önceleri bir üst sınıfta bizden büyük güçlü, 

kuvvetli yapısıyla ona takılmak pek zordu…
Ama ne zaman ki yakınlaştık o zaman sert görünüşü-
nün altında yatan temiz, pırıl pırıl kalbini bize sonuna 
kadar açtı. Gülerek “Ülen Çamur, yakalarsam...” diye 
kovalamasını hala anımsarım. Güçlü nasırlı ellerini 
sıranın altına koyar ve üzerine biz sinek sıkletler çı-
kardık, bana mısın demezdi.. 
Tabii sevdiklerine sık sık tuvalete kaçan tenis topları-
nı ustalıkla çıkarma bedeli 25 kuruştan ufak indirim-
ler de yapardı. 
Orta lll’den sonra kaybettik sanıyorduk ama 1960’la-
rın moda yazlığı Erdek’te onu şirin bakkal dükka-
nında ziyaret etmek bizim için hep keyifli olmuştu… 
1961’de evlenir, 1962 ve 1969 doğumlu iki oğlan 
çocuğu… Çevresinde çok sevilen ve sayılan acı bir 
GS’lı .
Sırf GS maçları için alınan çanak anten, sadece GS 
maçlarına açılır, galibiyetler - ki bir zamanlar hep 
öyle olurdu. Çocuklar gibi mutluluk, yenilgiler hüzün 
getirirdi. O zaman yanına yanaşılmazdı... Ölümü de 
bir GS maçını seyrederken olacaktı (03.03.2002) 
Seni rahmetle anıyoruz, Sevgili Danış.. 

1933’de Cihangir’de doğdum. 4 yaşınday-
ken, Sultanahmet’teki 2. derecede tarihi 

eser niteliğindeki ahşap evimize geçtik. O zamanlar 
henüz İstanbul’daki bütün semtler, aralarında farklar 
olmakla beraber, mutena bir görüntü çiziyordu. Göç, 
gecekondulaşma ve nüfusun kalabalıklaşması so-
nunda, Sultanahmet’in rezidansiyel karakteri bozul-
du ve biz de diğer aileler gibi oradan taşındık. 1967 
yılında kardeşim Tuncan’la Harbiye’de kurduğumuz 
Fono Film şirketini, Sultanahmet’teki evimizin dış gö-
rünüşünü koruyarak tadil ettikten sonra, oraya taşı-
dık. Ticari faaliyetimi halen o evden yürütmekteyim.
Dublaj ve Lazer alt yazı konusunda faaliyet göster-
diğim gibi, reklam filmleriyle, yerli-yabancı filmlerin 
montajını yaptığım ticari faaliyetimi, çocukluk anı-
larımla dolu eski evimde sürdürüyorum. Üzüntüm 
sadece kardeşim Tuncan’ı 1999 yılında kaybetmek 
değil; onun iki ülke kültürüne katkısı sebebiyle  Fran-
sızların, “Okan’lar bir Bank Ottoman’dır” yaklaşımıy-
la, kendisine vermek istediği “Légion d’Honneur” ma-
dalyasını almaya ömrünün yetmemesi de oldu.
Her yıl, Cannes, Berlin, Venedik, Afma (American 

Film Market), Santa Monica film 
festivallerine onsuz katılmaya de-
vam ediyorum.
Galatasaray Lisesindeki, insan 
sevgisi ve kendine özgü arkadaş-
lık duygusunu çok güzel buluyor 
ve bugün bütün GSL’li arkadaş-
larımı bir kardeş gibi seviyor ve 
anıyorum. Bir meclis veya bir 
yerde onlardan birinin isminin te-
laffuz edilmesi bile beni inanılmaz 
derecede duygulandırıyor   hatta 
bazen heyecandan tüylerim di-

ken diken oluyor. Böyle bir yuvada okumuş olmaktan 
her zaman kıvanç duydum.

   Doğan OKAN
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   Dündar GÜÇ

Ben 635 Dündar Güç. 1945-1946 ders yılı, Galata-
saray, Ortaköy’de hazırlık okuyarak Galatasaray 

şırıngasını yedik.
O sene Missouri uçak gemisi Türkiye’ye USA des-
teği olarak, okulumuzun karşısına demirlemişti.  Bu 
olay o günler Türkiye çapında çok önemli olduğu için 

belirtiyorum.
Canını sevdiğim Galatasaray Sultanisi’nde herkesin 
bir lakabı vardı. Bu isim hakiki addan daha tanınmış-
tır: Kürt, Beyabi, Çamur, Joje, Petra, Kör, Keke gibi. 
O zaman milletin coğrafya bilgisi zayıf olduğu için 
Güneydoğululara kürt denilirdi. Gaziantepli olduğum-
dan biz de nasibimizi aldık, kürt ismini taktılar.  Ney-

se ki lisede bizi BABA’lığa terfi ettirdiler. Allah rahmet 
eylesin, can ciğer arkadaşım İhsan’a Moruk derdik O 
da lisede Joje oldu.

Evliyim. Oğlum beyin-sinir cerrahıdır.
Kızım Dicle Üniversitesi Anatomi Bölümünde Do-
çenttir.
Küçük kızım İngilizce hocasıdır.
İlim başka, irfan başkadır. Alim başka, arif başkadır.
Galatasaraylılık bir ayrıcalıktır. İlmi vardır. İrfanı var-

dır. Arkadaşlık, samimiyet, ağabeylik, kardeşlik hep-
si bizdedir.

ARKADAŞ NOTU:

Dündar’ın “Babalığa” yükselmesi rastlantı değil bile-
ğinin hakkıyla oldu. Saygınlığı, ağırbaşlılığı nedeniy-
le idi bu yükselme. Divan Edebiyatı ve Klasik Türk 
Musikisine bihakkın vakıf ağabeyimiz, rahmetli İhsan 
Gerzile ile gerçekten ayrılmaz bir ikili teşkil etmişler-
di.
11’den 12’ye geçerken ikisi bir gecikme olasılığını 
bertaraf için başka liseden mezuniyeti ve hayata bir 
an önce atılmayı yeğlediler.
Dündar bizi kırmadı. Haziran pilavı ve gezintisine 
eşiyle birlikte ta Antep’ten teşrif etti ve bizi de mutlu 
etti..
50 yıl sonra hasret gidermek ne güzeldi...Ama Joje  
İhsan’ın ani vefatı - ki kısa bir süre önce konuşmuş-
tuk bu ikilinin bir ayağını deyim yerinde ise topal etti.
Dündarcığımıza uzun ömür ve sıhhatler diliyoruz.
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     Ergin NENG

28.02.1936, İstanbul’da doğdum.
İlkokulu G.S.L’de okudum ve 1943 -1944 ders 

yılında 1. sınıfa başladım.
1954-1955 ders yılında mezun oldum. Yüksek Tahsil: 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İstanbul. (şimdi 
Marmara Üniversitesi),
İş hayatı: Shell Company Ltd.’de 1 yıl, 

Akbank‘ta müfettişlikle başlayıp Dışbank’ta Genel 
Müdür yardımcılığı ile süren ve Turkish Bank (UK) 
Limited, İngiltere’de Murahhas Azalıkla noktalanan 
34 yıllık bankacılık.
1966 yılında evlendim, kızım ve oğlum var. Her ikisi-
nin de kendi cinslerinden birer evladı yani 2 torunum 
var.

Kızım 1981 yılının son çeyreğinde, İngiltere’ye gel-
diğimizde, Türkiye’de o ders yılında ilkokulu bitirmiş, 
Fransız orta okulu St.Pulcherie’ye kaydolmuş idi.
İngiltere’de 1 yıl ilkokul son sınıfına devam etti daha 
sonra 16 yaşına kadar St.Paule’s Girl School’da oku-
du. O tarihlerde “O” level denilen baraj sınavlarını 
vererek aynı okulda bu kez 2 yıllık “Advance” level 
dönemini sürdürerek üniversite öncesi öğrenimini 
tamamladı. İskoçya’da Aberdeen Üniversitesinde  
okudu, London School of Economics’de “diploma” 
derecesini aldıktan sonra Brunel Üniversitesinde  

“master” yaparak öğrenim faslını bitirdi. Baba mesle-
ğine meyletti ve geçen yıl doğum yapınca bankacılı-
ğa ara verdi. Yüksek öğreniminde muhasebe, finans 
üzerine çalışmalar yaptı.
Oğlum Barış, ablasından küçük olduğu için, ilkokul 
2. sınıfa başladıktan sonra kısa sürede İngiltere’ye 
geldi ve 4 yıl ilkokul öğrenimi gördü. Daha sonra 

“Emanuel Boys School” da üniversite öncesine kadar 
öğrenim gördü ve “Transport Management and Lo-
gistics” okuduğu Southampton Üniversitesine  bağlı 

“Maritime Institute”de yüksek tahsilini tamamladı.
Genişliğine ve okuduğu yıllarda birkaç 
üniversitede okutulan bu konuda deniz 
taşımacılığına yöneldi ve Türkiye’de 
bir armatörlük şirketinde çalışmaktadır. 
Kızım 1998, oğlum ise 2000 yılında ev-
lendiler.
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   Ercan GÜNERİ

25 haziran 1936 tarihinde dünyaya gelmişim.  
Galatasaray’dan sonra Fransa Arkeoloji Ens-

titüsünde, Albet-Gagriel’in öğrencisi oldum. Türkiye’ 
ye döndükten sonra ilk resmi Tercüman Rehber kur-
sundan mezun oldum.
Türkiye Tercüman Rehber derneği kurucusu ve ilk 

başkanı oldum.
Heidelberg Üniversitesi Baskı ve Matbaacılık bölü-
münde staj yaptım.
Türkiye de ilk renkli ofset kartpostal matbaasını kur-
dum ve basımını 14 yıl boyunca ben yaptım. Bu ara-
da 600 milyon kartpostal bastım. Tek bir modeli 1 yıl 
1 milyon basıp sattım.
Kemal Suman’la birlikte Nef Turizm şirketini kurdum.
1978 yılında İngiltere’ye hicret ettim. Orada lokanta-
cılık yaptım.

İngiltere de ilk Türk Rotary kulübü üyesi ve başkanı 
oldum.
1989 yılında Royal College’de gıda sağlığı bölümünü 
birincilikle bitirdim.
Halen emekliyim ama gıda danışmanlığı yapmakta-

yım. 
Ayla Güneri ile 48 yıllık çok mutlu bir evliliğim var.
En iyi dostlarımın başında Yalçın İkizalp gelir. 
Kızım Nazlı Kimya Fakültesi mezunu. Oğlum Osman 
Amerika’da okudu Michigan State Üniversitesinde  
doktora yaptı.
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   Ercan KONUK

30 Haziran 1936 tarihinde İstanbul Alman Has-
tahanesinde doğdum. Anneannem, bana kı-

zınca “Seni galiba orada başkası ile değiştirmişler,” 
derdi, rahmetli. Yengeç burcundan ötürü evde otur-
maya çok düşkünüm. Zor dışarı çıkarım. Bu yüzden 
olacak evde kaldığım süreler çalıştığım süreleri pek 
çok aşar. 

Galatasaray Lisesine  giriş tarihim Eylül 1943, mezu-
niyet Haziran 1955. 
İstanbul Teknik Üniversitesi: aynı yıl Elektrik  Fakül-
tesine birincilikle girdim ama uzun yıllar sonunculuk-
la bile mezun olamadım. Sonra çocuklarım büyüdü, 
sopayla beni okula gönderip mezun ettiler. 33 yaşın-
da Servomekanizma devrelerinde lineer olmayan fe-
edback fonksiyonlarını hiç hesapladınız mı? Yine de 
1955’te kazandığım imtihan ile Amerika’ya gitmedim 
diye üzülmüyorum. Diplomamda kocaman “iyi” diye 
yazıyor. Ona da sevinmiyorum. Bu tezat nedir diye 
kızdılar. İTÜ yönetimi, benden sonra diplomalara de-
rece yazmaktan vazgeçti.
Meslek: 1963 yılında ilk işime Ankara’da, o zaman-
lar Türkiye Elektrik Kurumu işlevini üstlenen Etibank 
Enerji Dairesinde başladım. Heyecanımı anlata-
mam. 
Hemen işe koyuldum. Meğer bana ne çok ihtiyaç 
varmış. İlk defa Türk işi 154 bin volt enerji nakil hava 
hattı yaptık, yılda, 3 bin km hat çektik. Meclis bizi 
ayakta alkışladı. O zamanlar bireysel başarıdan çok 
kamu alanında kurumsal başarılar daha bir revaçtay-
dı, ya da bana öyle gelmişti. Çok sevinçli idik.
1970’te Seydişehir Alüminyum Tesislerinde görev al-

dım. Yüz binlerce 
dönüm bataklık 
arazide kocaman 
beton ve demir 
yapıları kurup o 
zamanlar ülkede 
ilk defa 150 tonluk 
dev gezer vinç-
leri yaparak, o 
zamanlar TEK’te  
bile bulunmayan 
380 kilovolt 150 
MVA trafolardan 
100.000 amper 
akımlar geçirip 
en zor ağır sa-
nayi çeşidi olan 
ham topraktan 
pırıl pırıl alümin-
yum üretmenin ne denli haz ve gurur verici bir başarı 
olduğunu anlatamam. 8.000 işçisi ile bu ülkede ilk 
üretilen alüminyum damlasını yerden alıp cebime 
koymak şükür bana nasip oldu. Yedi yıl geceli gün-
düzlü çalıştık. İmalat, montaj, devreye alma ve tam 
randıman işletme kademelerini başarı ile tamamla-
dık. Herkesin zannettiğinin aksine orası bir Rus değil 
Türk mühendis ve teknisyenlerinin başarısı idi. Özel 
sektör girişimi olmadığı için gözden düştü ve dışlan-
dı.  
1976’da kısa ve başarısız bir Libya macerasından 
sonra çocuklarımın yüksek tahsil hazırlıkları için 
İzmir’e geldim. Bir sınıf arkadaşım “Senin hayatın 
kaymış, gel biraz da burada kaysın,” dedi ve ben 
İzmir Belediyesine bağlı Şehir Elektrik Şebekesi Yö-
netimine geçtim. Daha PC’ler icat edilmemişti.  Bil-
gisayar deyince akla delikli kartlar geliyordu ama bir 
gün o da olacak diye ilk önce yer altı ve yer üstü 
şebekenin (kabloların, trafoların) kayıtlarını yapma-
ya koyuldum. Bu arada şebekede birçok yenilikler 
yaptım.  Arızaları azalttım. İşlemleri çabuklaştırdım.  
1982 de Belediye’den TEK’e geçtik. Ege Üniversitesi 
ile ilk bilgisayar çalışmalarına başladık. Sonra birçok 
PC sahibi olduk, sonra Electricité de France geldi.  



-229-

Fransa’da bizdeki gibi Belediyelerin olan elektrik şe-
bekeleri (Centralization) amacı ile EDF’de birleştiri-
lince Belediye çalışanları ayağa kalkmışlar, EDF’nin 
cirosundan (dikkat edin, karından değil, cirosundan) 
ömür boyu yüzde 2 pay almadan bu devir teslime 
razı olmamışlar. EDF’de güya Türkiye’de böyle bir 
başkaldırı olursa – tecrübeli ya! bize yardım edecek-
ti. Çalışanlardan hiç kimsenin gıkı çıkmadı. Bu sefer 
de EDF ile yapılan sözleşmeler boşa gitmesin diye 
bir şehir şebekeleri modernizasyonu konusu icat et-
tik. Bu alanda onlarla birlikte çalıştım. Önceden yap-
tığım arşivleme çok işe yaradı. İzmir’in en ekonomik, 
en işlevsel şehir şebekesini kurduk. Birkaç orijinal 

“Source Program” geliştirdim. Yazdığım makaleler, 

raporlar Fransa’da yayınlandı.  Ankara’ya TEK’e 
gönderdiler. Onlar da bu yazıları para ile dışarıda 
tercüme ettirip bir suretini, bilgi edineyim diye, bana 
havale ettiler.
Elektrik kaçak ve kayıpları, şehir şebekeleri model-
leri ve optimizasyonu falan derken yıllar geçti. Es-
kilerden zaten hayır yok, yeni yetişen mühendisler 
de “Ağabey, sen hesapları yap, biz taş taşımaya 
razıyız,”deyip mesleğe arkalarını dönünce, 1994’te 
emekli olmaya karar verdim.  Herkes de pek sevindi.  
Askerliğimi: Etibank’ta çalışırken, 1965 – 67 yılla-
rı arasında yedek subay öğretmen olarak yaptım.  
Amasya’nın dağ başı bir köyü idi. Okulu, lojmanları 
yeni yapılmış ama hiç okuyanı, yazanı yok, 500 nü-
fus bir köy. Aralarında başlık parası toplayıp komşu 
köyden bir Çerkez gelin almışlar Muhtarın kardeşine 
gelen mektupları okusun diye. Gece okulu da açtım.  
Birçok kişi okuma – yazma öğrendi. İki yıl sonundaki 
üç aylık temel askerlik eğitimi bir alemdi. Genco Er-
kal dahil birçok tanıdık Amasya Er Eğitim Tugayı’nda 
idik. 
Aile, Çoluk Çocuk:  Baba tarafından üç, anne tarafın-
dan 2 kardeşim var. Annem – babam ben iki yaşın-

dayken ayrılmışlar.  GS benim için yuva oldu. Allah 
babama rahmet eylesin, dar imkanlarla beni bu oku-
la verdi. Yine Allah Devlete zeval vermesin, savaşın 
en acımasız yıllarında, herkes bir lokma peşindey-
ken okulumuz bize bir sıcak çorba, gelecek için ümit, 
zihinlerimize aydınlık bağışladı.  Bu gün en pahalı 
özel okullar bile bu gücü sağlayamıyor, bu güveni 
veremiyor. 
İki evlilikten 5 çocuk 8 torunum var. İki çocuk ilkinden, 
üçü ikinci eşimin ilk evliliğinden biraz karışık gibi ama 
sonunda biz alıştık.  Zaten çocuklar maşallah artık 
büyüdüler. Kimisi ODTÜ, Hacettepe mezunu, kimisi 
biraz daha az tahsilli. En büyük bu yıl 45. Şimdilik 
ortada kalan yok çok şükür ama dededen kalma bir 
iki arsa olmasaydı ben sahiden iyot gibi açıkta kala-
cak ve köşede mendil açacaktım. Galatasaray, Tek-
nik Üniversite, iki yabancı dil ve 32 yıl hizmet, bunca 
uğraşa değdi mi bilmem. En az bana verilen kadar, 
belki daha çoğunu topluma geri verdim, içim rahat. 
Büyükbabam “Mühendishane-i Berri- Hümayun” me-
zunu, yani Gümüşsuyu’ndan Yüksek mühendis. Kırk 
dört yıl devlet hizmetinden sonra kanunlardaki en-
geller yüzünden emekli bile olamadı. Ömrünün sonu 
yokluk içinde geçti.
Babam Deniz Albayı idi. İngiltere’de iki yıl ihtisas 
görmüş Makine Mühendisi, Gölcük Silah Fabrikaları 
Müdürü, Donanma Başçarkçısı, İzmit Kor-Komutanı, 
Lojistik Uzmanı idi. Emekli olunca parası yetmedi 
bana, “Benden bu kadar,” dedi, haklı idi. O zaman 
şartlar öyleydi. Şimdi böyle. 
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      Erdoğan AYTUN

10 Mayıs 1935’te İstanbul’da doğdum. 1947-1948 
yılında Ortaköy’de bir yıl ihzari okuduktan son-

ra Beyoğlu’na çıktım. 1955 yılında mezun oldum.  
Dolayısı ile GS’da 1948-1955 yılları arasında oku-
dum. Hep A sınıfındaydım. 

Benim bir göbek adım vardı: OSMAN. Aslında bu nü-
fus kağıdımda yok ama GS’de herkes bana Osman 
da derdi, Ketebe Osman; Ketebe lakabı Dışişlerinde 
katip olmak sevdasından gelmişti.
GS’dan sonra Siyasal Bilgiler  Fakültesine girdim.  
1959’da İdari Şubeden mezun oldum. Hukuk farkı-
nı verip Ankara Hukuk Fakültesinden de mezun ol-

duktan sonra, kursu bitirip asil kaymakam da oldum. 
Fakat 1962’de Dışişleri Bakanlığı sınavını kazanıp 
Dışişleri Bakanlığına girdim. Emekli olduğum 2000 

yılına kadar diplomatlık yaptım. Halen emekli büyü-
kelçiyim. Görev yerlerim şöyleydi.
Lahey (Hollanda Büyükelçiliği) 2. katip, başkatip.
Bağdat Büyükelçiliği, orta elçilik müsteşarı.
RCD Genel Sekreter Yardımcısı.
Vatikan Büyükelçiliği müsteşarı. (Roma, İtalya).
Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdür Yardım-
cısı.
Katar Büyükelçisi.
Özbekistan Büyükelçisi.
Teftiş Kurulu, emekli. (2000 Mayıs)
Aldığı Nişanlar: Vatikan Büyükelçiliğindeki hizmet-
lerinden ötürü Papa 2.Jean Paul’den Üstün Hizmet 
nişanı (Saint Silvester) almıştır.
Türk-İtalyan kültürel ilişkilerine katkılarından ötürü 
İtalyan Hükümeti tarafından “Ordre du Mérite-Liyakat 
Nişanı (Commendatore) verilmiştir. (Haziran 1988)
Fransa tarafından “Commendeur des Palmes Aca-
démique” nişanı (1989)
Katar Emiri tarafından Liyakat Nişanı (1996)
1965 yılından beri eşim Süren Aytun ile evliyim. Eşim 
Turizm Bakanlığı hukuk müşavirliğinden emeklidir. 
19.08.1966 doğumlu oğlumuz Atila Aytun halen An-
kara Hilton Satış Müdürüdür. 
15.02.1972 doğumlu kızımız Serra Aytun halen 
Roma Büyükelçiliğimiz Kültür ve Turizm Ataşe Yar-
dımcısıdır.
Oğlumuz Ilgın Aytun ile evli olup Eren Aytun adında 
4 yaşında bir oğulları vardır. (Torunumuz) 

Bir Anı
Onuncu sınıfta Fizik Hocası Garti bir “metin imtihanı” 
yaptı. Benim hafızam muazzamdı. Hepsini ezberle-
miştim. Ertesi hafta Garti notları okuyor, bana “sıfır” 
dedi. Ben, “Hayır, isterseniz ezberden okuyayım 
dedim,” ve bütün metni ezbere okudum. Garti özür 
diledi ve sıfırın önüne bir koyup 10 yaptı.
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   Ergin Çep     Halit GÜVENER

   Ata GÜLCÜ

   Vural CUMHUR
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    Erdoğan SÜBAR

25.07.1935 tarihinde İstanbul’da doğdum.
 1948-1955 yıllarında Galatasaray Lisesinde  

okudum. Mezun olduğum yıl 1955.1959’da İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden  mezun olup 1963 
yılından itibaren İstanbul’da serbest avukatlık yap-
tım.

2004’te eşim Mine’yi kaybettim. Murat Sübar isimli 
37 yaşında bir oğlum var.  
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                                Erdoğan TEZİÇ

BİR TEMENNİNİN DEVAMI

4 Aralık 2005 gecesi, 1955 yılı mezunları adına ben-
den kısa bir konuşma yapmam istendiğinde bundan 
büyük bir mutluluk duydum. Ne var ki, konuşmam 

kısa olmadı. Konuşmam bu yıllıkta yer alıyor. Bun-
dan ayrı olarak her birimizden bir tür özgeçmiş yaz-
mamız istendi. Ancak 4 Aralık 2005 gecesi yaptığım 
konuşmanın, yer yer özgeçmişimi de ortaya koydu-

ğunu fark edince, ayrıca ayrıntılı bir özgeçmiş yaz-
mama gerek kalmadığını düşündüm. Bu defa, benim 
için çok anlamlı bir olayı bu satırları okuyacak olan-
larla paylaşmak istiyorum.
1947 yılı, sanırım ağustos ortalarıydı; Galatasaray 
Lisesinde kayıt işlemlerini tamamlamış, ön bahçede 
çardak ağaçlı parkeli yolda yürürken annem; “oğlum 
sen de büyüdüğünde inşallah bu Lisede  muallim 
olursun” demişti. Yıllar sonra, Üniversitede  öğretim 
üyeliği basamaklarında mesafe aldıkça, annem, bu 
niteliklerimin Galatasaray Lisesinde  öğretmen ola-
bilmek için yeterli olup-olmadığını, zaman zaman 
sorardı. 14 Nisan 1992 tarihinde, Türk-Fransız İkili 
Anlaşması ile, Üniversitemizin kuruluşunun hukukî 
temelleri atıldıktan kısa bir süre sonra, bana Lise 
Müdürlüğü önerildiğinde, annemin yıllar önceki “te-
mennisi” ve Galatasaray’a vefa borcumuzun kaçıl-
maz sonucu, Frenklerin “volontaire d’office” dedikleri 

“re’sen gönüllü” olmak birbirleriyle kucaklaşmaktaydı. 
Bu mukaddes görevden kaçmanın mazereti olamaz-
dı. Ama ben Lisemize müdür olduğum tarihte, annem 
artık hayatta değildi. Ben de daima çocuklarımızın 
bu okulda öğrenim görmelerini temenni ettim. Kerem 
ve Kuthan da öğrenimlerini Galatasaray’da gördük-
leri için ayrıca mutluyum. 
Bütün akademik hayatım boyunca, bulunduğum çe-
şitli yönetim görevlerinde öğretimden hiç kopmak 
istemedim. Devletteki görevim sona erdiğinde ne 
yapmak istediğimle ilgili bir talep gelecek olursa, Ga-
latasaray Lisesinde  Müdürlük ilk tercihim olurdu. Bu 
da devamı olmayacak bir temenni…

Kasım 
2005
Mardin

YÖK
Ankara
Aralık
2005
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   Ergin SOYTÜRK

1955-1956 İstanbul Üniversitesi, Fen Fakül-
tesi Geofizik Selçuk + Tarcan + Fikret + 

Ergin Bu ekip ve Çep lise son sınıfta pazartesi günle-
ri okul kırıp vapurla Emirgan’a giderdi. T.H. HANNO-
VER – Mimarlık Eğitimi Çep + Taylan + Zeki + Özger 
Hannover’de güzel bir beraberliğimiz oldu.
 

1968 Ömür Yel → Ömür Soytürk oldu.
1972-1972 Işık Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu 
Öğretim Görevlisi. 7 yıl…
Aynı yıllarda üç sene Vakıflar Başmüdürlüğü, Yapı 
İşleri Şefi
1973 Oğlumuz Mehmet Soytürk bize katıldı.
1975-1978 Stuttgart Deutsche Bauentwichlung
Proje Müdürü. Çok güzel üç yıl.
Konut ve alış veriş merkezi projeleri
1976 Kızımız Ayşegül (Soytürk) Müftüoğlu 

Almanya’da doğdu.
Betaş İnşaat. İstanbul, Denizli, Libya’da inşaatlar.
Eston İnşaat. Mimari danışman. Çamlıevler, 
Çiftehavuzlar’da katlı villa, Ardıçlıevler yapılan pro-
jelerden bazıları.
Grup İn-
şaat. Fir-
ma ortağı. 
İstanbul’un 
çeşitli semt-
lerinde ko-
nut inşaatı.
Sesa İnşa-
at. Proje or-
tağı. Şile’de 
yazlık site.

YAŞADIĞI-
MIZ YERLER
1.Levent Lise dönemi Rıza Maksut Hoca ile Ünal 
başta olmak üzere Levent’e kros antrenmanına gi-
derdik.
Evliliğimizin ilk dört yılında 
4. Levent’te oturduk. Orhan 
Aktar’la yakın komşu idik.
1. Levent, 4. Gazeteciler si-
tesi ve daha sonrada Akatlar 
ve bugün hala Akatlar’dayız.
Yazlık olarak ise sırasıy-
la Tuzla (Marmados sitesi), 
Bahçeköy (Sitebent) ve Şile 
(Sesa Evleri)
Şimdi yaş 71 ve uzatmaları 
oynuyorum…



-235-

 Erhan Yekta ÖZÜTÜRK

1934 Galatasaray Lisesi 1946 -1955
Goethe Üni. Frankfurt / M - İşletme 1958- 

1963, Staatsbauschule Ffm-İnş. Y. Müh. 1959 1963
Fransızca, Almanca
İş Tecrübesi
İmbau G.m.b.H. Frankfurt/M
(Prefabrik Beton Sanayi)
Teknik Ressam, Şantiye Montör, Staj
Prof. Dr. H. Beck Frankfurt/M (Yeminli Statik ve Mü-
şavirlik Bürosu) Projeci, statiker, kontrol mühendisi
Hochtiefa.G. Frankfurt/M
Şantiye Şefi: Fabwerke Hoehst‘te Amonyak Fab.
Şantiye Şefi: H.T. Büro ve Depo İnş.
Lift - Şlab uygulamalı Şantiye Şefi : Ffm. Üni. Nisaiye 
Kliniği
91.nci Dönem Yedek Subay
(Orta Bölge İnş. Emi.)
Kontrol Müh., Harp Okulu Kapalı Yüzme Havuzu
Hochtief A.G. - İstanbul
Şantiye Şef Vek: 1. Boğaz Köprüsü Beylerbeyi Sami.
İntes İnşaat San. ve Tic. A.Ş Şantiye Şefi

Tepebaşı Etap Otel İnşaatı
Müt. Vekili: 3. Demir Çelik Fab. (İskenderun) ve Prj. 
Md.: Yüksek Fırın Kompleksi: Sıcak hava sobaları, 
toz tutucuları, konveyör ve kablo galerileri, çamur 
hattı, yağ dağıtma istasyonu, kirli su pompa istas-
yonu, vagon kantar binası, çamur hazırlama binası, 
yatay çökeltme tankı, sıcak metal kepçe temizleme 
binası, yüksek silo, aspirasyon binası, gaz boru hattı, 
döküm holü.
Yüksek Fırın Kompleksi makine elektrik teçhizat ima-
latı ve montajı, Hammadde Hazırlama Tesisi İnşaatı: 
Konveyörler, üniversal makineler, kırıcılar, karıştırı-
cılar, transfer ve triper arabaları, istifleme makine-
leri, harmanlama makineleri, aspiratör ve vantilatör 
teçhizatları, pompa ve boru tesisatları, vinç ve kreyn 
montajları. 1975 - 1978: Erhan Yekta Özütürk - Mü-
teahhit Kendi Şirketim: Sasa Fab. DMT ve CP Tesis-
leri Mak. Mon. Adana Pakyağ Ekstraksiyon Tesisleri 
Adana Karataş Ekstraksiyon Tesisleri Adana Kozan 
E Tipi Cezaevi Kozan Akçimento Silo İnşaatı (Kayar 
Kalıp) İstanbul Urfa Çimento Fab. Silo İnşaat (Kayar 
Kalıp) Urfa
1978 - 1989: Garanti inş. San. ve Tic. A.Ş.
Müt. Vekili ve Prj. Md.: 3. Demir ve Çelik Fab. (İsken-
derun) Kok Bataryalar, kok siloları, kok kuru söndür-
me bataryaları, toz tutucu üniteleri imalatı ve montajı 
ile teknolojik makine ve ekipman montajları. Kuvvet 
Santrali.
Proje Grup Md.: -Koza - Merter Evleri (1.600 Daire) -
4. Levent Evleri (280 Daire) -Etiler Üst Geçit Köprüsü 
Balmumcu Koza İş Merkezi (3 Blok)
Bodrum Villaları (56 adet)
Koç Vakfı Lisesi (19 Blok)
Genel Md. Yrd.
1991 - 2002: ERGİN İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Erhan Yekta Özütürk (Kurucu ve Genel Md.)
Barbaros İş ve Ticaret Merkezi
(49.500 m2-25 Kat)
Taksim Uluslararası Turizm ve İş Merkezi
30 Kat (Mustafa Süzer) Florence Nightingale Has. D 
Blok Erzincan deprem evleri rehabilitasyon
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Moskova -Villa
Benzin İstasyonu İnşaatı ve Teknolojik Montajı -Din-
lenme Kampusu MMT
Ford Otosan Gölcük tesisleri çelik konst.
Işık Üniversitesi orta avlu ek inşaatı Ayazağa
Yıldız Posta Cad. Yaşarbank güçlendirmesi
Danışmanlık
07.10.1967 tarihinden itibaren İnş. Müh. Odası İst. 
Şb. Üyesi

167 No’lu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı PM Proje 
Kont. Müş. -1206 sayılı İnşaat Mühendisliğinde Uz-
manlık Belgesi.
4739 No.lu Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Dene-
tim Belgesi.
Mühendis olunca İstanbul’a tatil için gitmiştim. 1964 
senesinde İstanbul’da Sevinç’le tanışmış, yıldırım 
nikahı ile evlenip eşimle beraber Almanya’ya geri 
dönmüştüm. Aynı sene sonunda eşim ikiz kızlarımızı 
Ayperi ve Günperi‘yi dünyaya getirdi. İkizlerden biri 
Hititoloji okudu, diğeri mimar oldu. Şimdi her ikisi de 
evli ve Amerika‘da yaşıyorlar. İkizlerden Günperi‘nin 
bir kızı ve bir de oğlu var. Kızı Melis 19 yaşında 
psikoloji tahsili için Amerika‘da üniversiteye başla-
dı. Oğlu Daniel ise daha 4 yaşında, böyle bir aileye 
mensup olmaktan daima gurur duyuyorum. Yurt ve 
insan sevgisini, kendi zengin ve şerefli geçmişimden 
alıp, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma çabama; 
akıl, düşünce, doğruluk, helal, haramı bilerek dav-
ranış bütünlüğü içinde katkıda bulunan aile efradıma 
da şükran borçluyum. Allah hepimize gördüğümüz-

den yoksun bırakmadan, doğruluktan saptırmadan, 
sıhhatli yaşam nasip etsin.
1943 - 1955 seneleri arasında G.S. Lisesinde  bera-
ber olabildiğimiz arkadaşlar adına, 2005 yılında ya-
pılan etkinliklerin en özgünü, 60 küsur yıllık yaşam 
özetlerini toparlayacak “YILLIK” çalışmalarıdır,
10-12 senelik okul arkadaşlığı beraberliğimiz üze-
rinden 50 yıl geçmiş... Talebelik münasebetlerimiz 
bitmiş. Herkes kendi yolunda bir şeyler yapmaya 
çalışmış. Yaşananlar geride kalmış. Olayların zevki, 
heyecanı ve üzüntüleri erozyona uğramış, hatıralar 
ise zaman ve mekan içinde kaybolmaya yüz tutmuş 
geçen uzun seneler sonrası yaşanan olayları, hatır-
ladığımız kadarıyla, birbirimize anlattıkça, diğerleri 
de peş peşine gözümüzün önünde tekrar canlanma-
ya başlıyor.
Bu arada, yaşamı mutlu kılma yolunda neler yapabil-
mişiz? Emaneti nasıl muhafaza edebilmişiz ? Nasıl 
bir aile oluşturabilmişiz?
İşte sizlere 1643 (Asker-Sarı) Erhan Yekta 
ÖZÜTÜRK’ün öyküsü!
Üçü kız ve biri erkek çocuğu olarak Mersin’de dünya-
ya gelmemize vesile olan babam merhum Dr. Musta-
fa Burhanettin ile annem merhume Hatice Perihan’ı 
rahmet ve minnetle anıyorum.
Askeri Tıbbiyeden mezun olan babam, İstiklal sava-
şında doğu cephelerinde işgal kuvvetleri ve isyancı-
larla mücadele eden ordu karargahlarında, Kafkas 
cephesinde seyyar hastanelerde askeri Doktor ola-
rak vatani görevini ifa etmiş. 4233 No 7 kırmızı kur-
deleli İstiklal Madalyası ile de taltif edilmiştir.
Merhume annemin babası da 1330 Doğu Balıklı mu-
harebesinde şehit düşen Jandarma yüzbaşı Abdül-
celil efendidir.
İlk okulu Güney illerinde, vatanperver, aydın bir aile 
ocağında tamamladım.
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G.S. Lisesine, Ortaköy’deki yetiştiriciye girişim be-
nim için büyük bir şanstır. Annem bana hamileyken, 
herhangi bir nedenle, Beyoğlu‘ndaki okulumuzu zi-
yareti esnasında, dünyaya getireceği yavrusunun er-
kek olması durumunda, bu mektepte tahsil etmesini 

niyet ve dua etmiş, dileği tutmuş. Evladı er kişi olarak 
dünyaya gelmiş. Daha sonraları ikinci dileği de ger-
çekleşmiş. Güney illerinde ilk okulu bitiren oğlu G.S. 
Lisesine kaydını yaptırabilmiş.
O zamanlar okula giriş imtihanı yok, kura yok. İkinci 
Dünya Savaşı sonrası yurdumuzdaki tahsil imkanları 
malum. Ortaköy’e yurdun dört bir yanından gelen be-
nim gibi şanslı minikler bir arada kaynaştık.
Sevgiyi paylaşmayı, örf ve adetlerimizden kopmadan 
büyüklere saygılı, vatan ve millete faydalı bireyler 
olarak yetiştirilmemize katkısı olan; anaç, babacan, 
müşfik eğitmenlerimizi de minnet ve rahmetle anma-
dan geçmeyelim.
Yatılı olarak yetiştiriciye başladığım ilk yıl. ailem daha 
Mersin’den İstanbul’a taşınmamışlardı. Dahiliyim, ta-
til günleri de velime çıkmıyorum. Ailemin Mersin’den 

gönderdiği reçel ve 
yiyecek paketleri, ilk 
önceleri etraftaki arka-
daşların yan gözle ve 
meraklı bakışları ara-
sında açılırdı. Daha 
sonraki gelen paketle-
rin açılması ve çocuk-
su kapışılması, yiye-
ceklere daha başka bir 
lezzet katardı.
Yine bir pazar günü 
okulun alt katında çığ-
lık çığlığa bez topun 
peşinde koşuyorduk. 
Nöbetçi Müdür Muavi-
ni birden beliriverdi ve 

oynadığımız bez topu aldı. Bu topun sahibi odama 
gelsin, diyerek gitti. Ortalık birden sakinleşti. İçle-
rinden en çok ben korkmuştum tenis topu büyüklü-
ğündeki bez top benimdi. Naçar ve endişeyle ben 
de Müdür Muavininin arkasından odasının yolunu 
tuttum. Odasına girdiğimde bez top elindeydi. Evirip 
çevirip bez topu inceliyordu. Korkudan titreyip, göz-
leri dolmuş perişan bir halde beni görünce elindeki 
bez topu gösterip, beğendiğini, bunu nasıl yaptığımı 
sordu. Heyecandan, kelimeleri bir biri ardına getirip 
konuşamıyordum. Gözyaşları arasında, eski çorap-
ları iç içe doldurup, en üstündekini de dağılmamaları 
için diktiğimi dura dinlene anlatmaya çalışmıştım.
Heyecanım geçmiş, sakinleşmiştim. Gayet munis 
bir ses tonuyla; aşağıda taş zeminde oynamamızın 
tehlikeli olabileceğini, çarpışıp, düşebileceğimizi, ca-
nımızın acıyabileceğim ve kapalı yerde bu tür oyun-
ların mahzurlarını anlattı. Bez topu da bana dışarıda 
oynamamız şartıyla iade etti.
İçeri azar işitip, kulağımın çekileceği, ceza alacağım 
endişesiyle girmiştim. Dışarıya elimde bez ve şaşkın 
bir şekilde çıkmıştım.
Belleğime nakşedilen bu olay daha sonraları bana 
öğrendiğim derslerden biri oldu. Müşfik bir babanın 
evladına davranışı gibi, sükunetle yapılacak nasiha-

tin veya verilecek mesajın yerine daha tesirli intikal 
edeceğini öğrenmiştim.
Ortaköy sefası, ne yazık ki ancak bir yıl sürdü. Ana 
kuzularının, ana ve ev hasreti nedeniyle yastıkları 
ıslatan gözyaşları, teneffüste sahilde toplanıp yol-
cu vapuru HALAS’ın kıyıya yakın geçerken hep bir 
ağızdan Kaptan düdük diye tempo tuttuğumuzu, 
kaptanında bizlere karşılık vermesinin çocuksu mut-
luluğu hepimizin unutamayacağı müşterek anıları 
arasındadır.
İlk dört sene dahili, son beş sene de nehari olarak 
tedris ettiğim G.S. Lisesinin 9. sınıfını çok sevmiştim. 
Bu yüzden de iki seneyi 9. sınıfta içime sindire sindi-
re okumuş, değişik arkadaş grubuyla beraber olarak, 
çevremi genişletmiştim. Dahili okurken, etüdlerde 
ve yatakanelerdeki beraberliğin keyfini, nehari yılla-
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rımda bulamamıştım, G.S. Lisesinden mezun olduk-
tan sonra, üniversite seçimi daha doğrusu takıntısı 
epeyce dertli oldu. Her nedense o zamanın cazibesi-
ne kapılıp, Almanya’ya gidip mühendis tahsili yapa-
bilmenin yollarını aradım. Yurt dışına: “Dövizli” veya 

“Dövizsiz” talebe olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın ka-
rarı ile gidilebiliyordu. Her isteyen veya parası olan 
herkes yurt dışında tahsil yapamıyordu. Yabancı bir 
ülkenin parasını taşımak, bulundurmak veya havale 
etmek yasaktı. Ce-
zası da hapis. Ya-
bancı marka sigara 
dahi içilemiyordu. 
Senede iki devre 

“yaz ve “kış” Bakan-
lığa müracaat edip, 
sıra bekliyorduk. 
Hangi sıraya göre 
ve kimlere tahsil 
imkanı veriliyordu? 
Her nedense bana 
6 müracaatıma kar-
şılık “döviz” tahsis 
edilemedi. Ben de 

“döviz” çıkar ümi-
diyle her defasında 
Bakanlık kapıların-
da sabahlıyordum. 
Türkiye’deki üniver-
sitelerin hiç birine 
müracaat etmedim. 
Bu boşa bekleme 
yıllarında Salihli 
Demirköprü barajı-
nı yapan Fransız fir-
masında tercüman olarak çalışmaya başladım. G.S. 
Lisesinden  takıntılı 5-6 arkadaşla bir araya gelmiş, 
G.S. Lisesi yaşantısını kısmen orada devam ettir-
miştik. “Döviz” den ümidi kesince “Dövizsiz” talebe 
olarak gitme yollarını denedim. Almanya’dan bir fab-
rika bana iaşe, ibate, tahsil masraflarını karşılayaca-
ğına dair verdiği belgeyi Milli Eğitim Bakanlığı’na ib-
raz edip, Almanya yolunu tuttum. Rahmetli babamın 
hal-i vakti yerinde olmasına rağmen, kanunen bana 
dış ülkede maddi yardımda bulunamaması, tahsil 
masraflarımı transfer etmesi yasaktı.
Almanya’da hem çalışıp para kazanmak, lisan öğ-
renmek ve tahsile devam edebileceğime de kimse 
ihtimal vermiyordu. Babam da, delikanlılık çılgınlığı 
belki geçer diye, İstanbul - Barcelona gidiş dönüş va-
pur bileti aldı. 1958 mayıs ayının son günlerinde An-
kara vapuruyla yolculuğa çıktım. İtalya sahillerinden 
geçerken Stromboli yanardağının kaynadığı, lavların 
kraterden denize kadar kırmızı şerit halinde aktığını 
gördüm. Gemi kaptanı dahil, yanardağın bu denli gö-

rüntüsüne şahit olmadıklarını söylemişlerdi. Belki de 
içimdeki tahsil hırsı ve şevkinin bir tezahürü, tabiatta 
zuhur ediyordu. Barcelona dönüşü gemi Cenova’ya 
yanaşınca karaya çıkıp, trenle Almanya’ya geçtim. 
Sırtımda annemin hazırladığı bez sırt çantası, elim-
de bavulum. Trenden Frankfurt’ta indim. Doğru Go-
ethe Üniversitesine uğrayıp, Türk talebesi aradım. 
Birine zar zor telefonla ulaşabildim, Hiç de sıcak 
karşılanmadım. Bana yardımcı olamayacağını, şehir 

merkezindeki Cafe 
Tip-Top’a uğramamı, 
orada vatandaşları 
bulabileceğimi söyle-
yerek başından sav-
dı. Cafe Tip-Top’a 
akşam üstü uğradım. 
Birkaç Türk işçisiyle 
tanıştım. 1958 yılla-
rında, Almanya’ya 
daha işçi akını baş-
lamamıştı. Almanlar 
daha Türklerden şi-
kayetçi değildi. “Pis 
yabancılar” ibaresini 
İtalyanlar, İspanyol-
lar ve Yunanlılar için 
kullanıyorlardı. Türk 
parası da kıymetliy-
di. 1 Türk Lirası, 1 
Alman markından 
daha değerli ve her 
yerde geçerliydi.
Kahvede tanıştığım 
Türklerden biri, gece 

vardiyasında çalışı-
yormuş. Yatağının boş olduğunu, bir iki gün onun ya-
tağında yatacağımı söylediler. Hemen ertesi gün de, 
Amerikan garnizon mutfağında bana bulaşıkçılık işi 
temin ettiler. Ev buluncaya kadar, gecelik yatak üc-
reti peşin ödenen, (Ffin-Ost.Bahnhof) tren istasyonu 
yanındaki harp zamanından kalma beton sığınaklar-
da yer buldular. Üstü kafes telleriyle muhafaza altına 
alınan, yanları tahta panoyla bölünmüş kafes gibi 
ufacık odacıklar. Her bir hareketin ve gürültünün ra-
hatlıkla yan bölmelerden hissedilip, uyulan mahaller. 
Tarih yeniden mi tekerrür ediyordu. G.S. Lisesi yetiş-
tiricideki ev hassasiyetiyle ıslanan yastıklar aradan 
geçen 12 sene sonra yine mi ıslanıyordu? Neyse ki 
buradaki yakınmalarım uzun sürmedi. Birkaç gün 
içinde arkadaşlarla birlikte kiralık eve taşındık.
Talebe müfettişi üniversiteye kayıt belgelerini istiyor. 
Benim ise çalışıp para kazanmam lazım. Lisan oku-
luna dahi yatıracak param yok. Arkadaşların yardı-
mıyla Ffm-Goethe Üniversitesi İşletme İktisat Bölü-
müne kaydımı yaptırıp, belgeleri müfettişliğe gönder-
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dim. Bu arada aklım hala mühendislik tahsilinde. Mü-
hendislik tahsili öncesi istenen “Pratik” belgesini elde 
edebilmek üzere işçi bul-
ma kurumuna gitmiştim. 
Onların verdiği işyerinde 
pratik yapacaktım. İş; yol 
asfalt tamiri ve asfalt kap-
laması. İş başı için gittiğim 
gün sokaklarda işçi olarak 
çalıştırılacağımı bilmiyor-
dum. Onun içinde iş el-
bisesi temin etmemiştim. 
Patronun oğlu bana eski 
bir şapka, usta başı bir 
pantolon, diğer bir işçi de 
altı delik bir çift ayakkabı 
verdiler. Pantolonu veren 
usta başı, şişman ufak 
boylu. Pantolonun ağı 
ile paçası arası bir karış. 
Ayakkabıların altı yırtık ve 
kızgın ziftle çalıştığımız-
dan, tabanlarımın yanma-
ması için ayağıma sardı-
ğım keçeyle, ayakkabıları 
giyebiliyordum. Süpür-
genin, küreğin nasıl tutu-
lup, nasıl çalışılacağının 
pratiğini yollar boyu Şarlo 
kıyafetiyle öğreniyordum. 
Yakaracak, şikayet ede-
cek hiç kimsem yoktu. Bu 
duruma düşebileceğimi 
tasavvur edemeden, ra-
hat baba ocağındaki her 
türlü nimeti tepmiştim.
Yol kaplama işi çabuk 
bittiğinden, hemen diğer 
yola geçiliyordu. Soyu-
nup, giyinmek, sabah ve 
öğle yemeklerini yiyecek 
kapalı bir mahal ihtiya-
cını da, kamyonla çeke-
bilen mobil bir vagonda 
giderebiliyorduk. Alman 
işçileri, evden getirdikleri 
ekmek arası veya sefer- 
tasındaki yemekleri yer-
ken biralarını da içerlerdi. 
Ekmek arasında; dilinmiş 
katı domuz yağı veya 
domuz kulağı olurdu. Bir 
sonraki pratik yerim Siemens - Bauunion’un Ffin ban-
liyösü Niederrad’daki arıtma tesisleriydi. O zamanlar 
Siemens-Bauunion Almanya’nın en büyük inşaat 

firmaları arasındaydı. Her iki işyerinde Türk işçisi 
yoktu. Şantiyedeki inşaat barakalarında kalıyorduk. 

Çeşme ve W.C.ler baraka 
dışındaydı. W.C.leri kazıl-
mış çukurlar üzerine, 45 
cm. yüksekliğinde sedirvari 
tahta bant üzerine, 80 cm. 
aralıklarda, 20 cm. çapında 
delikler delinmiş, aralarını 
da “pissoir” bölmeleri gibi 
tahta panoyla ayırmışlar. 
Kapıları yok. Def-i hacet 
için bölmeye oturuyorsun, 
yanında da başka bir Al-
man işçisi, elinde gazetesi 
hem ıkınıp, hem de senin-
le sohbet etmeye çalışıyor. 
Elindeki gazeteyle de ra-
hatladıktan sonra temizliği-
ni yapıyor. Ben G.S. Lisesi 
mezunu, Doktor oğlu ola-
rak bu W.C.lere 2 ay gire-
medim. Her akşam paydos 
sonrası şantiyeden 1 no.lu 
tramvaya binip, şehirdeki 
gençlik kampına (Haus der 
Jugend) gider, ihtiyaçlarımı 
karşılar, Alman veya yaban-
cı talebelerle eğlenip, saat 
22.00 de tekrar tramvayla 
şantiyedeki barakaya dö-
nerdim. İnsanoğlu her türlü 

şartlar altında yaşama ayak 
uyduruyor. Zamanla ben 
de Alman’lar gibi W.C.ye 
gidip, yanımda oturanlar-
la sohbet edip, gazeteyi 
kullanmasına alıştım. Fa-
kat seneler sonra, pratik 
devri bitip, Mühendis ola-
rak Almanya’da çalıştığım 
1965 yıllarında, şantiye-
lerime prefabrik, fayans 
döşeli, hazır W.C.ler gelir 
oldu.
Mühendislik tahsili yap-
mak için hüzünlü “Pratik” 
belgelerini tamamlarken, 
bir yandan da Talebe Mü-
fettişini de memnun etmek 
durumundaydım. Dövizsiz 
talebe statüsünde de ol-

sam, askerlik tecil nedeniyle tahsil seyrini belgelemem 
icap ediyordu. Bu nedenle de Fftn. Goethe Üniversi-
tesi İşletme  Fakültesine kaydımı yaptırdım. Pratik 
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devresi bitince Mühendis Fakültesinde tahsile devam 
etmek üzere branş değiştiremeyeceğim bildirildi. Na-
çar Goethe Üniversitesi İşletme Fakültesindeki bazı 
derslere girip, belgeleri Talebe Müfettişliğine gön-
deriyordum. Bu arada da Ffin. Staadsbauschule’de 
Mühendislik tahsiline 
başlamıştım, Bir kol-
tukta 3 karpuz. Ailem-
den maddi yardım gel-
me imkanı olmadığına 
göre hem para kaza-
nacak, hem talebe mü-
fettişini memnun etmek 
için işletme fakültesine 
devam edecek, hem 
de kendimi tatmin için 
inşaat mühendisi ola-
caktım.
G.S. Lisesinden Metin, 
Fin’deki adresimi bul-
muş. Elinde bavuluyla 
çıkıp geldi. Talebe yur-
dumdan ona da bir yer 
ayarladım ve bir de iş 
buldum. Kereste fabri-
kasında dekovil lokomotif sürücülüğünü. Gece var-
diyasında gökyüzünü seyre dalıp, hayaller kurarken, 
lokomotifi hangar kapısına vurarak hasara sebebiyet 
verdi. İşini de kaybetti. Ramazan ayı boyunca yurtta 
diğer katlardaki talebelerin mutfaklarındaki yiyecek-
leri hafifletip akşamları da gür sesiyle mevlit okurdu.
Talebelerin şikayeti üzerine yurttan çıkarıldı. İşsiz ve 
yurtsuz kalınca, ben de onu yalnız bırakmamak için 
yurttan ayrılıp, başka bir ev tuttum Metin’i de yanıma 
aldım. Sıkıntıya gelemediğinden, üniversiteyi de gö-
remeyince Türkiye ‘ye geri döndü.
Tahsilimin son aylarında nihayet dövizim çıktı. Mü-
hendislik tahsilimi de tamamlamıştım. Diplomayı 
alır almaz büyük bir sevinçle Bad Godesberg‘deki 
Talebe Müfettişliğine gittim. Mühendis diplomasını 
ibraz edip, dövizimin kesilmesini, ihtiyacı olan diğer 
talebelere tahsis edilmesini teklif ettim. Yaptığım işin 
övünç verici bir durum olduğunu, taltif edileceğimi 
zannetmiştim. Sayın Talebe Müfettişi sanki odayı 
başıma yıktı. Branş değiştiremeyeceğimi bana ya-
zıyla bildirmesine rağmen, benim Talebe Müfettiş-
liğini hiçe sayıp, mühendis diploması ile karşısında 
konuşamayacağımı bağırıp, azarlayarak söyledi. 
Geleneklerimizden kopmadan, çağdaşlaşmanın her 
zaman öncüsü olan G.S. Lisesi mensupları (mezun 
olmaları şart değil) özgür, barışçı, toplumu ile bütün-
leşmeyi bilen, değişen koşullara göre kendini sürekli 
yenileyen, geçmişin izleri ve tecrübelerini geleceğe 
taşıyan, ilim ve irfan ile birlikte sevgiyi paylaşmasını 
öğrenen insancıl fertler olarak yetiştirildik.

Benzeri Liselerdeki tedrisat programlarının G.S. Li-
sesinin  de aynı olmasına ilave, kişiliğimizin oluşup, 
sosyal yardımlaşmanın ve paylaşmanın öğretileri 
için bizlere sunulmasıydı. Ayrıca G.S. Lisesinde  
bazı dersler Fransızca olarak öğretiliyor. Fransızca 

verilen derslerin öğret-
menlerinin ekseriyeti 
Fransa‘dan getirtiliyor. 
Televizyon ve bilgisa-
yarlar da daha piya-
sada yoktu. Yabancı 
lisan üstünlüğü ile yurt 
dışındaki olayları daha 
kolay takip ediyor, yurt 
dışına yaptığımız se-
yahatlerde daha rahat-
lıkla anlaşabiliyorduk. 
Ne de olsa Fransız 
öğretmenlerimizden 
de Fransız kültürünü 
alıyorduk. Montaigne, 
Montesquieu, Rousse-
au, Voltaire, Descartes 
ve benzeri düşünürle-
rin yazılarının orijinalle-

rini okuma fırsatı buluyorduk. Bu yüzden de batıya 
açılan pencereden olayları kendi akıl süzgecimizden 
geçirme fırsatı bulabilirdik.
Harp sonrası olmasına rağmen, okulumuzda hiçbir 
gereksinmeden yoksun kalmadık. Soframızda, ço-
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ğumuzun evinde olmayan imkanlar vardı. Her öğün 
sıcak, değişik yemekleri porselen tabakta yer, suyu-
muz soframıza cam sürahilerde gelir ve cam bardak-
larda içerdik. Yemek çeşitlerinde ve ekmekte kısıntı 
ve sıkıntı yaşamadık.
Okulumuzda, o seneler yalnız erkek talebeler oku-
yordu. Herhangi bir cemiyet içine girebilmek, uyum 
sağlayabilmek için eğer bir bayanı dansa kaldırmak 

icap ederse, dans edebilen, horon tepen, halay çe-
ken, efelere ayak uyduran, müziğe eşlik edebilen, 
muaşeret kaidelerini bilen kişiler olarak yetiştirildik. 
Kişiliğimizin oluşup, sosyal yardımlaşmanın ve pay-
laşmanın öğretileri için lüzumlu alt yapıyı oluşturan 
geleneklerimizi: eğitmenler, üst sınıflardaki ağabey-
lerimiz ve sınıflardaki “doubleur” lerimizden zaman 

içinde bizlere aktarılmasıyla idame ettiriliyor, geçmi-
şin izlerini, geleceğe taşınmasına yardımcı oluyorlar-
dı. Müzik, sanat, folklor, hobi, spor, eğlence, edebi-
yat, tiyatro ve benzeri her türlü etkinliklerden isteyen 
talebe kendi kabiliyeti nispetinde nasibini alabiliyor-

du. Derslerimize devam ederken bunlara ayıracak 
imkan, vakit ve enerjiyi buluyorduk.
Talebelik yıllarında bazı arkadaşlar profesyonelce 
kendilerine iş imkanı bulabiliyorlardı. Günlük gazete-
lerde sinema eleştirmenliği, spor muhabirliği yapıyor, 
müzik gruplarında, tiyatrolarda, spor klüplerinde boy 
gösteriyorlardı.
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   Erman TULGAR

1935 yılında Polatlı’da doğdu. İlk öğrenimini 
Kütahya ve Çorlu’da tamamladı. Orta 

öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamladıktan 
sonra İ.T.Ü. Maden  Fakültesine girdi.
1961 yılında mezun olup aynı yıl Maden Fakültesi Me-
talurji kürsüsünde asistan olarak göreve başladı.1962 
yılında OECD bursunu kazanarak A.B.D.’de  yüksek 
tahsil yapabilme olanağı sağlayan ve Ankara’da 

eğitim veren George Town Üniversitesi lisan kursla-
rını başarı ile tamamladı. 1963 yılında AID projesi 
çerçevesinde A.B.D.’ye gitti ve Colorado School of 
Mines’ta Metalurji Bölümünde master derecesini aldı. 
09.12.1965 tarihinde “BaO-CaO-MgO-SiO2 Dörtlü 
Sisteminde Katı Halde Faz Bağıntıları” çalışması ile 
Doktor unvanını aldı. 1966 yılında İsveç’te SKF firma-
sında Elektron Mikro Probe ile çeliklerdeki makro ve 
mikro inklüzyonlar üzerinde araştırmalar yaptı.1970 
yılında Doçent oldu.1971 yılında Kanada’da Montre-
al şehrindeki Ecole Polytechnique’te misafir profesör 
olarak araştırmalarda bulundu ve 1973 yılında yur-
da döndü. 1975 yılında “Solid State Relationships in 
the System CaO-TiO2” çalışması ile profesör oldu.  
İ.T.Ü. Metalurji Fakültesinin kuruluşunda görev aldı 
ve bu fakültenin (Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 
Kimya Fakültesi ile birleştirilene kadar) dekan yar-
dımcılığı, senatörlüğü ve dört kürsünün başkanlığını 
yürüttü. İ.T.Ü. İşletme Fakültesinin kuruluşunda gö-
rev aldı. Bu fakültenin Profesörler Kurulu ve Yöne-

tim Kurulu üyeliklerinde bulundu ve kendi konusuyla 
ilgili dersler verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Malze-
me Mühendisliği ve Sakarya Mühendislik Fakültesi 
Metalürji Mühendisliği Bölümlerinin kuruşunda görev 
aldı ve kendi konusuyla ilgili dersler verdi. İ.T.Ü. Kim-
ya-Metalurji Fakültesinin dekan yardımcılığı ve se-
natörlüğü görevlerinde bulundu. Aynı fakültede uzun 
yıllar senatörlük, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu 
üyeliklerinde bulundu.
1984 yılında İ.T.Ü. Malzeme Bilimleri ve Üretim Tek-
nolojileri ve Üretim Teknolojileri Uygulama Araştırma 
Merkezi Müdürlüğüne atandı ve bu görevi 3 dönem 
(1984-1996) yürüttü. 1993-1997 yılları arasında 
İ.T.Ü.Kimya-Metallurji Fakültesi  Metalurji ve Malze-
me Mühendisliği Bölüm Baş-
kanlığı, 1984-2002 yılları 
arasında ise Malzeme Ana-
bilim Dalı Başkanlığı görev-
lerinde bulundu. İ.T.Ü. Vakfı 
ve İSTEK Vakfı Danışma 
ve Seçim Kurulu üyesi olup 
bu görevleri halen devam 
etmektedir. Kişisel ve müş-
terek olarak 40’ tan fazla ya-
yını bulunan Prof.Dr.Erman 
Tulgar 20.11.2002 tarihinde 
emekli oldu.
 Evli ve iki çocuk babası olan Prof.Dr.Erman Tulgar’ın 
dört erkek torunu vardır.
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   Erol GÜNAYDIN

1933 yılında Trabzon’un Akçaabat İlçesinde 
doğdum. Mahalle çocuklarını eğlendir-

mek için taklitler yapıyordum. Babam beni uyardı, 
“Ayıp oluyor, herkesle alay ediyorsun” dedi. İstanbul’a 
göç ettik. Beşiktaş’taki 19. İlkokulu birincilikle bitirdim. 
O okul Barbaros’ta bir saraydı. Galatasaray ilkokulu 
biraz ilerdeydi. 1945 yılında hazırlık okumaya başla-
dım. Galatasaray’ı 1956’da tam 11 yılda bitirdim ve 
3 yıl dublör oldum. Beraber okuduğumuz alt sınıflar 
bize “abiy” derdi. Ben dokuzdayken sınıfta kaldım. 
Gene Kelly lakaplı Ahmet 10. sınıfa geçti. Başladı 
bize hava atmaya. Beni koridorda gördü. Bana “bil-
mediğin bir şey olursa getir bana ben çözerim.” dedi. 
Hergelelik bu ya, ben de ona problem götürüyor-
dum.
Ama bir şeyden çakmadığı için, problemi okuyor, çö-
zecekmiş gibi deftere 3x+1 X 3 gibi şeyler yazıyor 
ama problemi çözemiyordu. Baktı olacak gibi değil, 

“Oğlum bunun doneleri yanlış” dedi. Böylece bana 
muazzam bir malzeme çıktı. Arkadaşlara anlata an-
lata, güle güle bir hal olmuştuk o yıl. Tiyatro aşkım 
GS Lisesinde başladı. Cep tiyatrosuna girdim. Orada 
oynayabilmek için her gece “pente” denen arkadaki 
eğimli duvardan kaçardım. 
Fransızca hocalarımızın tümü aktördü. Oynayarak 
ders verirlerdi. Dubois, Larroumets, Mr.Philippe ve 
Charezieux beni çok severdi. Maumus de beni çok 
severdi hatta imtihana girip benin notumu yükseltti 
ve onun bu hareketi sayesinde sınıfı geçtim. Okulu o 
kadar çok seviyordum ki mezun olduktan sonra okul-
da çıkmak istemedim.
Bugünlere geldik ama çok meşakkat çektik. Bugün 
artık beni konuşma için Üniversitelere çağırıyorlar. 
Medyaya en çok çıkanların başında geliyorum.

SAHNE IŞIKLARINDANDIR YORGUN BAKIŞI     
Banu ZEYTİNOĞLU
Bugün sizlerle birlikte Teşvikiye’de bir apartmanın 
bahçe katında, bahçedeki çiçeklerin ve havlayan 
köpeğin bizi doğaya yakınlaştırdığı bir eve ziyarete 
gidiyoruz. Erol ve Güneş Günaydın’ın evinde hep 
birlikte konuğuz. Bu ev sevgi kokuyor, dostluk ko-
kuyor, kültür kokuyor, yaşam kokuyor, umut kokuyor, 
felsefe kokuyor… Bu ev yozlaşmış her şeyden kur-
tuluş kokuyor. Gerçeğin, olması gerekenin ta kendi-

si kokuyor. Bu ev güven ve huzur veriyor; kahkaha 
ikram ediyor! Erol GÜNAYDIN, 50 yıllık sanat ha-
yatıyla sizlerin yaşamınızın içinde olan bir “tanıdık!” 
Benim ise, Erol amcam! Hayatın bütün zorluklarına 
karşı savunma gücümü babamınki kadar sağlam sü-
tunları üzerine yerleştirmeyi öğreten iki baba dostu 
Tahsin YÜCEL ve Erol GÜNAYDIN’DAN iki gerçek 
değerden biri. İşte böylesine şanslı ve gururlu bir Ga-
latasaraylı kızıyım ben! O konuştu, ben dinledim. Hiç 
soru sormadım. Muhabbeti en doğal haliyle bıraktık 
gitti. Sonra ne mi yaptım? Oturdum konuşmasını 
doğrudan size aktarmaya çalıştım. Devrik cümle ol-
muş, yazım diline aykırıymış aldırmadan… Okurken 
sesini duymanızı arzulardım. Erol amcanın hayatla 
ilgili yarattığı gerçek değerleri, onun ağzından bir 
yerlere not edesiniz diye. Amca kız “Sürç-i Lisan et-
tiysek affola!”
 PERDE KALKIYOR
Ailemde tiyatrocu kimse yoktu. Karadenizli bir ço-
cuğum; küçücük… Tiyatronun “T” sini bile bilmi-
yordum. Geldim İstanbul’a. Galatasaray Lisesine  
verdiler beni… Birdenbire o yalınayak çocuk, ayak-
kabı giyip, bir Fransız okuluna gelince Fransızlar 
ve Anadolu’nun her tarafından gelmiş arkadaşlarla 
tanıştı. Ailemde tiyatrocu yoktu diyordum; ama ha-
yatımın başında İsmail DÜMBÜLLÜ var! Kendisiyle 
1945 yılında Beşiktaş’ta “Kamburun Bahçesi”nde ta-
nıştım. O kadar çok sevdim ki. Çok şeker bir adam-
dı; ölene kadar hep DÜMBÜLLÜ’YÜ kovaladım. 
DÜMBÜLLÜ’NÜN taklidini okulda çocuklara yapar-
dım. Rahat durmaz, hep arkadaşlarımı güldürürdüm. 
Tiyatro falan bilmeden bu taklitlerle onları eğlendiri-

yordum. İşte bu yüzden “DÜMBÜLLÜ ailemden biri 
olabilir” diyordum. Tiyatrocu olmamın nedeni Düm-
büllü oldu diye düşünüyorum.
Galatasaray Lisesinin Fransız hocaları benim ilk ti-
yatro eğitmenlerim oldu. Öyle ilginç insanlardı ki; 
ders anlatmaz oyun oynarlardı. Mimiklerine bayı-
lır, hayranlıkla seyrederdim. Hele bir felsefe hocam 
vardı, tiyatrocuydu ve bu yüzden beni çok severdi. 
Bir keresinde ben derste uyurken bütün sınıfı sustur-
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HALDUN DORMEN İLE TANIŞMA
Bir gün Mümtaz dedi ki “Seni Haldun Dormen diye 
biriyle tanıştıracağım. Kendisi Amerika’dan yeni gel-
di. Bir tiyatro kuracağız, tanışman lazım.” Mümtaz 
benden önce mezun olmuştu. Ben GS’deyim, o dı-
şarıda… “Okulu ne yapacağım?” dedim, “Kaç!”dedi… 
Ben de okulun berberine gittim, mantarla kendime 
bıyık, kaş boyadım; bir kasket, bir ceket giydim ve 
hademe kılığında kapıdan çıktım gittim. Akşam Hal-
dun Dormen’in Çiftehavuzlar’daki evine gittik. Ben 
perişan bir kılıktaydım. “Yemeğe kalın” diye ısrar et-
tiler.
VEEE SAHNE…
1955’te Dormen Tiyatrosu kuruldu. “Papaz Kaçtı” ilk 
oyundu ve benim çok güzel bir rolüm oldu. 1956-
1957’de Devlet Tiyatrosu’na girdim. “Kleopatra’nın 
Mezarı” ile Küçük Tiyatro’da devlet sanatçısı olarak 
oynamaya başladım; ancak çok kalmadım. Muhsin 

Ertuğrul devamlı yönetimle kavgalıydı. Gittim ken-
disine, “Haldun Dormen İstanbul’da profesyonel bir 
ekip kurdu. Hocam, siz bir gün kızar, şapkanızı giyer, 
buradan gidersiniz; ben önceden gideyim” dedim. 

“Git!” dedi. Sonra arkadan o da ayrıldı. İstanbul’a 
Küçük Sahne’ye geldim. Sonra burası dar gelme-
ye başlayınca “Pat!” diye Ses Tiyatrosu’na geçildi. 
Kenter’ler de Ses Tiyatrosu’na gelince, iki tiyatro iç 
içe çalışmaya başladık. Müşfik Kenter’le aram çok 
iyiydi, “Bizde de oyna!” dedi. Kabul ettim.
 Günde beş 
farklı oyun 
oynadığım 
oldu. Re-
kor kırdım. 
O kadar 
güzeldi ki… 
Dormen’le 
hafif 
oyunlar, 
Kenter’lerle 
de ağır 

muş, ben uyanınca, “ Arkadaşlar işte en büyük filozof 
burada; düşünüyor ve uyuyor” demişti! Hocalarım ti-
yatro ile uğraştığım için derslerimde çok destek oldu-
lar; bilmesem bile zorla anlatıp, öğretip beni geçirdi-
ler! Bir de, Ahmet Kutsi TECER edebiyat hocamızdı 
ve bana çok katkıları oldu. Ama en büyük destekçim, 
daima elimden tutan, dostum Mümtaz ZEYTİNOĞ-
LU oldu. Çok verdi bana. Keşke bu günlerde olsaydı 
da şu günleri paylaşsaydık… 
DOSTLUK…
Lisede tanıştığım Mümtaz’cığımla… Taklitler yapar, 
çok güldürürdüm onu. Okulda tiyatroculuğa başlayın-
ca Mümtaz’cığım çok sevinmişti. Kendisi 
çok faal, sosyal yönü çok güçlü bir kişilik-
ti. Benim arkadaşım çoktu ama Baba 
Tahsin (Tahsin YÜCEL), 
Mümtaz ve ben ayrılmaz 
dosttuk! Dostunun 
varlığın- dan her 
zaman haberdar-
sındır. Bir güç anın ol-
duğunda “Benim dos-
tum var!” dersin. Dost, 
çok başka bir güvence, 
sevgi, bir muhabbettir. 
Dost kar- deşten 
daha ya- kın… Biz 
üçümüz de farklı 
alanlardaydık. Ama üçümüzde kendi alanlarımızda 
güçlüydük ve başarılıydık. Birbirimize sevgilerle des-
tek olurduk. Sevgilerle doluyduk ve birbirimizle sa-
dece övünürdük! Dostluk bu; hiçbir zaman en küçük 
bir kıskançlık yok, sadece destek var. Ben tiyatro-
cuydum ama Tahsin Yücel sayesinde edebiyat des-
tekli bir tiyatrocuydum. Tahsin edebiyatçıydı, ama 
bir oyuncu vardı yanında ve onu esprilerle beslerdi. 
Mümtaz’a gelince, o her bakımdan bir kütüphaneydi; 
herhangi bir bilgiyi aradık mı onda bulurduk! Üçümüz 
buluşunca en çok edebiyattan söz ederdik. Böyle, 
böyle kanıma girdi edebiyat ve tiyatro sevgisi.
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oyunlar oynadım. Onun için ben tiyatrodan çok tat-
min olmuş bir sanatçıyım. Dolu doluyum! O dönem 
çok mutluydum… Günde 4-5 oyun oynayıp katiyen 
yorulmuyordum. Ziyafet gibi geliyordu. Her biri birbi-
rinden ayrı lezzetteydi. Seyirci başka, oyunlar başka, 
roller başka… Tiyatroyu çok özlüyorum. Bu sene 50. 
yılım, çok mutluyum. 50 yıldır koşa, koşa buralara 
geldim. Ben tiyatronun sahne gerisini çok severim. 
Onlar çocuklarına tiyatroyu anlatana kadar TV’den 
sonra tiyatro yavaş, yavaş sönmeye başladı. Daha 
sonra sinema bile kaybolmaya başladı. 1970’lerde 
TV ile rekabet edebilmek için seks filmleri furyası 

başladı. Tiyatrolar kapandı ya da kıyıda köşede kal-
dı. 
TİYATRO…
Tiyatro bir aşktır, heves değil! Hevesle başlar, aşka 
dönüşür. Tiyatro sahnesi istemediği oyuncuyu atar 
üstünden. Çok kıskançtır tiyatro; hiç kimseyi iste-
mez. Aileni bile kıskanır. Tiyatroyla aşk içinde çok 
uzun yıllar mücadele edeceksin, direneceksin, seve-
ceksin onu! Tiyatro eğitim ister, cahil tiyatrocu olun-
maz. İşe bir esnafça bakmak var, “para kazanmak 
için yapmak” var; bir de “işini yapmak” var. Ben “Be-
nim mesleğimde hiç rütbem olmadı!” diyorum. Yani 
yüzbaşı olmadım, hep “asker” olarak çalıştım. “Er” 
olarak hizmet ettim. Tiyatro patronu, rejisörlük gibi 
rütbelere sahip olmadım. Daima çalıştım. Çalışıp 
halka bir şeyler vermeyi sevdim, seviyorum. 50 yıl-
dır sahnelerdeyim ve hala sahneye çıkarken ve çık-
madan önce çok heyecanlanıyorum. O gün yerimde 
duramam, yemek yiyemem, ezberimi düşünürüm, 
seyirciyi merak ederim… Büyük bunalımlar geçiririm 

yani. Sahneye çıktığım an bütün bunalımlar kaybo-
lur. Bir başka dünyanın içinde bir yıldızla dolaşır gibi 
olurum sahnede.
MEŞHUR OLMAK…
Ben “meşhur” değil, “tanıdık’ım! Beni herkes tanıyor, 
ben de onları tanıyorum. Ben akraba-i taallukat ara-
sında dolaşır gibi bu şehirde dolaşıyorum. Ne siyah 
gözlüğüm var, ne de korumam… Benim halkla her 
zaman muhabbetim var. Ben halk için sanat yapıyo-
rum; ondan neden korkayım ki? Seviyorum seyirciyi, 
onlara saygım var. Ne reklama ihtiyacım var, ne şuna 
ne buna, ne de menajere! Menajerim de yok. Mena-

jerim telefon! Çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa on 
yıl beklerim birisi kapımı çalsın diye…
AŞK…
Sevgisizlik ortalıkta dolaşıyor ve neden ileri geldiğini 
biliyorum. “Sevgi” lafı hep ağızlarda da ondan, oysa 
sevgi öyle söylenecek, harcanacak laf değil. “Ben 
sana aşık oldum” diyor. Yahu iki dakikada nasıl aşık 
oluyorsun? Aşık olan insan aşkını söyler mi? Biz 
aşık olunca anlaşılacak diye çok korkardık. Gizlenir-
dik, utanırdık. Sevgi sözü katiyen kolay söylenemez 
bir söz; çünkü gönlünün içindeki kasayı açacaksın, 
onun içindeki o lafı çıkartacaksın, beyninden ağzına 
gelecek ve dudaklarından sen sözü dökeceksin… Bu 
çok zordur yahu! Şimdi herkes tükürür gibi söylüyor 
bu sözleri. Zavallı aşk ne hallere düştü!? Tükürükle 
beraber ağızdan çıkıp gidiyor! Onun için ne aşk, ne 
meşk, ne romantizm kaldı.Romantizm diye bir şey 
vardı eskiden; sularda kürek çeker, yakamozlara ba-
karlardı. Münir NURETTİN, Kalamış’a “Tatlı Huzur 
Almaya” giderdi! Şimdi Kalamış perişan halde lağım 
kokuyor!
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   Erol İKİZLER

1935 yılında Biga’da doğdum. Galatasaray 
Lisesine hemşerimiz eski GSL mezunu, 

baba dostu olan Fikret Şimaiş’in babama, “Gel Erol’u 
G.S.’a verelim” demesiyle, Ortaköy’deki Okulda M. 
Arditi’de okumaya  başladım ve başarıyla Beyoğlu’na 

geldim. Takiben en mutlu yıllarım çok sevdiğim ar-
kadaşlarımla geçti. Fikret amcamın oğlu, benden iki 
yaş büyük Şefik Şimaiş’in de GS Lisesinde okuduğu-
nu belirtmeden geçemeyeceğim. 
Ben hem, Acar Başkut, Yiğit Okur gibi  54 mezunla-
rıyla, hem de Kekemoz Turgay, Kaptan Ertan, Erol 
Günaydın ve Mehmet Ali Zeren’lerle okudum. Yüksek 
öğrenim için 1955’te Londra’ya gittim. Tekstil Mühen-

disliği İşletme 
bölümü ve son-
radan da tasa-
rım bölümünü 
bitiren ilk Türk 
oldum. 14 de-
ğişik ülkede 25 
yıl, “Free lance” 
olarak sanat 
ağırlıklı “desig-
ner” (tasarım-
cılık) yaptım. 
Önce Londra, 
daha sonra 
Frankfurt’ta 
prestiji olan de-
sign stüdyoları 
kurdum. Ekibi-
min sayısı bazen 15’e yükseldi. Bu arada yolum hep 
Avrupa’ya gelen veya orada yaşayan  GS’lılarla ke-
sişti. Londra da; Safter Yılmaz, Günerman Akal, Coş-
kun Peküstün, Uğur Gürtunca, Ersin Borteçin, Coş-
kun Özarı, Kaleci Zeki, Özer Berkay, Kafa Turgay‘la, 
Manchester’de Hayri Malaz, Yüksel Gamgam ve Süt 
Ali’yle, Kopenhag’ta Ergun Özar’ıyla sık sık bir ara-
ya geldim. Zaman zaman genç GS’lıları da tanıdım. 
Hepsiyle çok güzel anılarım oldu.
Üst düzey yöneticilik yapmış olan, Alman uyruklu 
eşim Traudl, emekli olduktan sonra Seramik sana-

tıyla uğraşmaya başlamıştı. Türkiye’yi en az bizim 
kadar seven eşimle beraber yurda dönmeye karar 
verdik. Türkiye’den ayrıldıktan 35 yıl sonra, 1990 
yıllarında ailece vatan’a döndük. Bu kararı almamız-
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daki en önemli etken, kızımızın Türkiye de yaşama-
sı ve okuması isteğimiz oldu. Kızım Deniz, Yılmaz 

Özüak’ın öğrencisi olarak Galatasaray Kulübünde  
yüzme sporu yaptı. St.Joseph’i bitirdikten sonra, İs-
tanbul Üniversitesi Fransızca  ve Edebiyat bölümüne 
girerek iki fakültede aynı anda okudu. Bu arada, boş 
durmayıp kendi harçlığını çıkarmaya başladı ve “Mo-

del Ford Agency” adlı mankenlik ajansının tek Türk 
fotomodeli oldu ve nor-
mal eğitiminin yanında, 
tiyatro ve medya man-
kenlik eğitimi de aldı. 
Kızım çok iyi derecede 
Almanca, İngilizce ve 
Fransızca bilmektedir. 
Eşim ise seramik çalış-
malarını İstanbul’da da 
devam ettirmektedir.
1994 yılında Tansu 
Çiller’in zamanındaki 
krizde üç banka kapa-
nınca ömür boyu yaptı-
ğımız tasarruf ve biriki-

mim bloke edildi.
35 yıl yurt dışında kaldıktan sonra yurda  dönerken, 

“Artık kimim kimsem yok ne yaparım ben Türkiye’de” 
derken GS faktörünü hesaba katmadığımı fark et-
tim.
Kendimi eski sıcak yuvamda buldum. Herkes bana 
sahiplendi. Turgay Sancakoğlu bir pilavda yanıma 
geldi ve “Beni hatırladın mı?” dedi. “Sen kekeme 
Turgay’sın.” dedim. “İyi ama kekemelik unvanım gitti, 
yerine avukatlık” geldi dedi.
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     ERTAN KURTOĞLU

1947 yılında, aşağı mektepte, ihzari D sınıf-
taydım. Çok nadiren de olsa bu sınıflar 

için “préparatoire” sözcüğü de kullanılıyordu. Fran-
sızca hocamız Mösyö Calloud idi. Bütün kekemeler 
bizim sınıftaydı. Onlar yetmiyormuş gibi okul açıldık-
tan on gün sonra Kekeme Turgay da gelerek bu du-
rumun üzerine tuz biber ekti. Yatakanede de yanıma 
düştü. Mösyö Calloud bir gün dikte yaptı. Sonuçları 
okurken, “Nöfsankarantrua (943) 5 plus,” dedi. Bu 
bendim. Sevincimden ayakkabımı tavana fırlat-
tım. Anında cezası geldi, soustraction ve au-piqué. 
Soustraction notun belli bir miktarının kırılmasıydı. 

“Au piqué,” demek koridorun belli bir noktasında tek 
ayak üzerinde ve yüzün duvara dönük bir teneffüs 
boyunca duvara bakmak demekti. Ama sonunda sı-
nıfı geçtim. Hazırlıkta sınıfta kalan tek öğrenci bizden 

çıktı: Ali Kurt. Ben de ondan aşağı kalmadım ve bir 
rekora imza attım. Büyük tatile iki hafta gecikmeyle 
çıkan tek öğrenci de ben oldum. 
Kekeme gözü açılmamış sığırcık sıpasıydı. Sonra 
bir açıldı tam açıldı. Saz çaldı, namaz kıldı ve güreş 
tuttu. 7/C sınıfındayız. Md.mv.Vahdi bey, ”Demokrasi 
nerde başlar” diye sordu. Soruyu bir tek kekeme Tur-
gay bildi ama hocaya söyleyinceye kadar mevsimler 
değişti. Ben onun ne söyleyeceğini artık önceden 
anlıyordum. Önce birinci heceyi sonra ikinci heceyi 
telaffuz ediyor ve tekrar ilk heceden başlıyordu. Ben 
Kekemenin yanında oturuyordum. Cevabı hocadan 
önce anladım ve ayağa fırlayıp, “Ailede başlar” de-
dim ve on numarayı kaptım.  Arka sıramızda 3 Oktay 
oturuyordu. Onun lakabıyla numarası aynıydı. Kim-
se onunla oturmuyordu. Koca cüssesiyle tek başına 
sırayı doldurup geriye fazla yer bırakmadığından 
mı? Yoksa başka bir sebebi var mıydı? Hatırlayamı-
yorum. 
Bizim yedinci sınıf bugünkü Selim Sırrı Tarcan sa-
lonunun içindeydi. Aramızda sadece bir tahta perde 
vardı. Bizden geride kalan geniş bölümde devletten 
burslu olanlara ait elbise, ayakkabı falan gibi eşyalar 
depo ediliyordu. O tarihlerde burslu olanlara  “mec-
cani yatılı” deniyordu.  Babası olmayanlara tahsis 
edilen bir tür burstu bu ve giyecek dahil her türlü 
masraf Devlete aitti. Meccanen okuyanları kıyafet-
lerinden ayırt etmek mümkündü. Bizim sınıftaki tek 
meccani öğrenci Özhan Pekuysal’dı. 
Zekai Denizci, dili Fransızca’ya dönmediğini ileri 
sürerek okulu terk etmişti. En yakın arkadaşımın 
okuldan gitmesi beni öyle etkiledi ki hala hatırımdan 
çıkmaz. Ancak onunla dostluğum aralıksız olarak 
bugüne kadar geldi. 
Ben arkama dönmeden süper sufle (kopya) alabilen 
bir adamdım. Şimdi ise tam tersini yaşıyorum. Kulak-
lıkla bile duymuyorum.
Bizim Kekeme Turgay çok gelişti. Avukat oldu, sazı 
bayağı ilerletti, tıp ve tarih kitaplarına merak saldı ve 
sonunda entel oldu. Hiç unutmam bir gün Turgay’la, 
ricası üzerine, akordeon çalan İzmirli Gürsel’e yardım 
ettik ve beraberce okuldan kaçtık. Hava kararınca  
Grand Cour’un yanındaki duvardan komşunun damı-
na çıktık. Oradan Adalar Köftecisi’nin mutfağına in-
dik ve ahçıların şaşkın bakışları arasında lokantanın 
ön kapısından dışarı çıktık, gittik. Ancak acemilerle 
iş yapmak çok tehlikeliymiş meğerse, biz Ali bey (ka-
pıdaki görevli) gelmeden önce parmaklıklardan içeri 
sızdık. Parmaklıkların bir yerinde dörtlü demirler ve 
aralarında yine demirden motifler vardır. O demirlere 
tutunup, demir motiflere basarak üç metre yüksekli-
ğindeki parmaklılar kolayca aşılırdı. Bizim sonradan 
büyük elçi olan Halit’in bu demirleri aşarken ayağını 
nasıl kırdığına hala akıl sır erdiremeyiz. Herhalde pa-
nik yaptı. Neyse, yine İzmirli Gürsel’e gelelim. Onun 
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acemiliği yüzünden 
Ali bey’e yakalan-
dık.  O parmaklıkları 
bırakıp kapıdan içeri 
girmeye çalışınca 
Ali beye yakalanmış 
ve bizi de ele vermiş. 
Onun yüzünden iki-
şer tart almıştık. 
Bir tarihte, İsveçli jimnastikçi kızlar, gösteri için 
İstanbul’a gelmişler. Bizim 15. yatakaneye yerleş-
mişler. Biz 12. sınıf koridorundan bakıyoruz, bakıyo-
ruz, hiçbir şey görünmüyor. Ama bizde bir heyecan, 
bir heyecan sormayın gitsin. Pencerelerin önü adam 
kaynıyor. O sırada Sarı Yüksel hep önümüze geçi-
yor. Baktık hiçbir şey görünmüyor. Onu ikna yolunu 

seçtik. “Bak Yüksel, senin gibi tüysüz sarışın onlar-
da çok. Sen arkaya geç,” diyorduk. Oysa görünürde 
hala kimsecikler yoktu. Ama onların orada olduğunu 
bilmek içimizi ısıtıyordu.
Biz yetiştiriciye gelmeden önce Fransızca’nın F’ sini 
bilmezdik. Oysa Çamur Şevket mürebbiyelerle yetiş-
miş, okula Fransızca’yı bilerek geldi. Şevket’le çok 
iyi dost olmuştuk. Evden gelen yiyecekleri bizimle 
paylaşırdı. Ben pastırma nedir bilmezdim. Babasının 
gönderdiği pastırmadan kalın bir dilim kesip bana 
verirdi. Şevket cömertti. Pastırmanın çemeni siyah 
renkteydi.  
Beypazarılı Lütfullah’la, Hacı Necdet bana “Kaptan” 

lakabını takmışlardı. 
7. sınıfta Fikret’le 
ben önde otururduk. 
O melek gibi bir ço-
cuktu. 
Arkamızda 
Necdet’le Lütfullah 
vardı. Ayak topu 

yok, vole var. Ağ yok iki pota, iki  panye var. Biz köy-
den indik şehre misali... Sonradan Lütfullah nereden 
öğrendiyse, tenisçi oldu. Hacı damdan düştü. Onu 
boşu boşuna kaybettik. 
Ayılar Özdemir Zeybekoğlu Edremit Belediye reisi 
oldu. Onu ziyarete gittiğimde, hapisteydi.  Arkadaşı-
na kız kaçırırken yakalanmış. 
Yüksel Tarı ve Arnavut Ertuğrul Bakaloryada benim 

yerime yazılı sınavlarına girerlerdi. 
Piçler: İki Taner’ler, Çilingir’ler, Heleteli’ler, Paşa’lar, 
Özmelek’ler, para maçı ustası Orhan’lar. Güreşçiler 
(Kekeme deneme tavşanıydı).  Ankaralı Budak Erim 
GS Lisesinden  yetişen ilk Body Guard. İncidelen’ler, 
Bingöl’ler, Tat’lar. 
Atilla avcıydı. Bir gün av kıyafeti, körüklü çizme ve 
golf pantolonuyla okula geldi. Küçük dilimizi yuttuk. 
Meğerse okulu terk etmeye karar vermiş. Örs’ler, 
Sübar’lar, Sevgen’ler, Ispartalılar (Aydın- Çetin), Vo-
leybolcular,  Güngör vs, Artistler (Ayhan+Dümbüllü),  
üç tane de  Olcay vardı. 
Tamam sen sağ, ben selamet. Hepsini seviyorum.  



-250-

Rahmetliler de nur içinde yatsınlar. Galatasaray Li-
sesinde  Güreşçi Orhan var, Gamgam var, Arap Hay-
ri var, altta var, üstte var. 
Tabii, Vali Çelik’te var. Bakırköylüler, Yeşilköylüler 
var. Samatya’lılar var. 72 vilayetten var. İki Osman, 
yani Afyon ve Şapçı var. Adana’dan Vahap var. Es-

kiden (Şahap-
Bozkurt-Gü-
ven Sayın) 
(Ankara’dan 
var- Atilla Ürfi-
oğlu, At Tamer, 
Volkan var). 
Çok var, taa 
Antep’ten var. 
Karadeniz ve 
Akdeniz’den 
var (Laz Fic-
ru). İskende-

run Hatay’dan var. Araplar Kafa Turgay ve Birol var. 
Tekirdağ’dan Cici Yılmaz var. Asker Erhan var. Şe-
kerci Feridun var. Şebek Cengiz var. Berber İhsan 
var. Ayı Mesut var. Kaya abiler var. Karakoyunlu’lar 
var, Kurt’lar var, halıcılar var (Isparta’dan). 58 sene-
de gidenler var. Unutmayız. Erdinç ve Erol Binatlı’lar 
var. Ağralı’lar var. Abalı’lar var. Teziç’ler var. 45’ler 
var. Şişman Ersan’lar var. Rampo var, Ağanoğlu var. 
Diplomatlar var.  Çene Yalçınlar var. Balıklar, Kuzular 
var.
Oktay’lar, Sungurtekin, Gürgül var. Erman var. T. 
Acar var. Somuncuoğlu var. Onat var. Dedeoğluları 
var. Avramlar var. Sos var, Patlak var. Altay+Altaylı 
var. Abazalar var. Pekuysal +Vural+ Hortlak var. Hele 
hele bir Yıldız var ki 4/4 lüktür. (Yıldızhan Yayla) İşte 
böyle... Önden giden ahfada selam olsun erenler.

Ertan Kurtoğlu 943/1935 Elazığ eşrafı Kuroğulların-
dan

   Güngör AYYILDIZ

     Güven ERER

Güvenin lakabı folluktu. Kalecilik yaptığı ve çok 
gol yediğinden kendisine bu lakap uygun görül-

müştür. Meral ERER’le evli idi  Evren ve Sinem adın-
da iki çocuğu vardı.
Genç yaşta kaybettiğimiz Güven uzun yıllar Nestle’de 
çalışmıştı. 
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   Ersan GÜNEN

1955 yılında Galatasaray Lisesi 12 fen sını-
fından mezun olup İTÜ’ye girdim ve 

1960’ta İnş.Yük.Müh. olarak mezun oldum. Aynı yıl, 
Fransız Hükümetinden aldığım bir bursla Paris’te, 

“Ecole Supérieur des Ponts et des Chaussée”de  

hydraulic üzerine etütler yaptım. 1961-1963 seneleri 
arasındaki iki yıl boyunca, yedek subaylığımı İstan-
bul Kağıthane’deki İstihkam Okulunda yaptım. Kur’a 
da Kars’ı çekmeme rağmen derece tutturduğumdan 
yedek asteğmen olarak Okulda kaldım ve yeni dö-
nem yedek subay adaylarını yetiştirdim.
Aralık 1963’te, Paris’teyken tanıştığım, Alman asıl-
lı eşim Renate ile İstanbul’da evlendim ve o zaman 

Elmadağ’da olan 
British Petroleum’un 
merkezinde, Marma-
ra bölgesi mühendisi 
unvanıyla çalışma-
ya başladım. Şubat 
1965’te, kızımız Su-
zan Deniz‘e 6 aylık 
hamile olan eşimle, 
Kanada’nın Toronto şehrine göç ettik.Toronto’da 5.5 
sene değişik kentlerinde mühendislik yaptıktan son-
ra Haziran 1970’te, Toronto’nun acımasız soğuğun-
dan, donan kemiklerimizi ısıtmak için, sıcak bir yö-
reye, Amerikan vizesiyle California’nın Los Angeles 
şehrinin 80 km. kuzeyindeki VENTURA sahil kentine 
gelip ailece yerleştik. O tarihten beri de burada ya-
şıyoruz. Ventura’daki inşaat sektöründe, üst düzey 
mevkilerde, yaklaşık 30 yıl çalıştıktan sonra, 1999 
yılı ocak ayında, Baş Mühendislik titriyle emekli ol-
dum. Emeklilik hayatımızın çoğu dünyayı gezmekle 
geçiyor. Bazı yıllar 6 -7 ay seyahatte ettiğimiz de 
oldu. Tek evladımız olan Suzan Deniz’in de bizimle 
aynı şehirde oturması sayesinde, uzun süren seya-
hatlerde bile gözümüz arkada kalmamaktadır. Kendi-
si hala evlenmeğinden, şimdilik torunumuz da yok.
2005’te ilk defa katıldığım haziran pilavındaki, 55. 

dönemin 50.yıl kutlamalarında, sınıf arkadaşlarımın 
çoğunu görebilmek beni çok sevindirdi 

ve çok duygulandırdı. Galatasaraylılık 
gerçekten bambaşka bir şey. Sınıf arka-
daşlığı olayı kendiliğinden bir tür “Hayat 
kardeşliği” ne dönüştü. Bu bakımdan 
kendimi, bütün arkadaşlarıma sonsuza 
kadar koşulsuz olarak bağlı hissediyo-
rum. Ancak aramızdaki mesafe onları 
sık sık görebilmeme olanak vermeyecek. 
Buna rağmen onarla beraber yaşadığım 
güzel günleri ve arkadaşlarımı unutma-
yacağım. Onlar her zaman aklımda ve 
kalbimde olacak. Allah, genç yaşta ara-
mızdan ayrılan sevgili arkadaşlarımıza 
rahmet ve geride kalan arkadaşlarımıza 
da sağlıklı ve mutlu bir hayat ihsan ey-
lesin. 
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     ERTUĞRUL TEPE

ODTÜ öğrencisi Adil Hüsrev’in, lise öğren-
cisi Mihrimah Sultan’ın babaları ve 

Ş.Meral’in eşi ben, gecikmiş bir evliliğin cazip tarafla-
rı yanı sıra ağır sorumluğu içinde 70 yaşımı tüketmiş 
bulunuyorum.

Emeklilik yıllarımı Bursa, Karacabey, Sultaniye Kö-
yünde babadan kalma tarlamda zeytincilik ağırlıklı 
ufak çaplı çiftçilik yaparak değerlendiriyorum. Ka-
zanç az da olsa, doğada zaman güzel, mantık güçlü, 
yaşam daha gerçekçi ve nefes daha temiz oluyor. 
Bütün bu olguları yazımın ve hareketli ve zorlu ya-
şantımın hak edişi olarak görüyorum.
Galatasaray’dan mezuniyetimin sonrası bugünlere 
gelişimin kronolojik çizgisini aşağıda belirtiyorum;

(1955–57) Galatasaray ve Bursa Akınspor’da futbol 
oynama,
(1957–59) Muhafız alayı yedek subaylık görevimi 
yerine getirme,
(1960–66) Paris Sciences Politiques’i bitirme ve Pa-
ris Üniversitesi ekonomi doktorasını başarıyla sa-
vunma,
(1967–99) Dış Ticaret Müsteşarlığında, 11 yılı dış 
görev olmak üzere ceman 33 yıl fiilen (kişisel ve par-
tizan husumetler sonucu 3-5 yıllık kızakta bırakılma 
süresi dahil) memuriyet görevinde bulunma.
Paris öğrencilik yıllarımda ve memuriyet yaşamım-
daki bazı davranış ve olaylar ilginç, öğretici ve ibret 

verici olarak hatıralarımda canlılığını korumaktadır. 
Bunlardan bazılarına değinmemin bana huzur vere-
ceğini özellikle belirtmek isterim.
Paris’te, öğrenciliğimin başlangıcında maddi sıkıntım 
had safhadaydı. İsveçli bir arkadaş sayesinde, “Uni-
on Sportive Suisse” isimli amatör kümede yer alan 
bir kulüpte futbola dönüş yaptım. Kulüp iki yılı aşkın 
bir süre öğrenciliğimi idame ettirme imkânlarını bana 
sağladı.
Paris, Türkiye Talebe Müfettişliğinin iki yıllık öğrenci-
lik durumumu olumlu değerlendirmesi sonucu dokto-
ra süremi de içeren dört yılık burslu öğrenci sıfatını 
kazandım.
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Memuriyet yaşamımda da bazı olay-
ları çok çarpıcı ve ibret verici olarak 
algılıyorum.
1978 yılı başında, 9 aylık bir süredir 
görevde bulunduğum Paris OECD 
nezdindeki Daimi Temsilcilik Ekono-
mi ve Ticaret Müşavirliğinden sürgü-
ne gönderildiğim Cidde Büyükelçiliği 

içindeki, onur kırıcı, seviyesiz, sorumsuz tutum ve 
davranışlara karşı verdiğim zorlu mücadele sonucu 
yüksek dereceli bazı görevlilerin cezalandırılmalarını 
sağladım.
Bunun yanı sıra, Cidde’de görevde bulunduğum 
üç yıllık (1978–1981) süre içinde Suudi Arabistan’a 
yönelik ihracatımızın çeşitlenmesi ve 12 misli kadar 
yüksek oranda arttırılmasındaki katkımdan büyük 

huzur ve gurur duyduğumu ifade etmek isterim.
Üzülerek belirteceğim başka bir olay ise, bürokrasi-
mizde uzun süredir görülen ve ülkemizin menfaatleri-
ni son derece olumsuz etkileyen partizan tutumlar ve 
kişisel husumetlerle bağlantılıdır. Dış görevde olsun, 
iç görevde olsun bu olumsuzlukların büyük sıkıntıla-
rını çok defa yaşadım.
Yukarıda karaladığım satırları, özgeçmiş değil de “öz 
methiye” gibi veya “gereksiz” diye algılama gayretine 
girecek kişiler olabileceğini tabii ki düşündüm. Ne var 
ki, bu olgu ve olaylar izahata kasıtlı olarak muhtaç bı-
rakılmıştır. Gayem, Galatasaray yıllarımızdaki derin 
arkadaşlıkların tekrarını yaşayacağımız buluşmalar-
da, bunlarla ilgili ayrıntıları, hatıraları yeniden yaşa-
ma sevinci içinde heyecanla ve zevkle anlatabilmek 
duygusundan kaynaklanmaktadır.

  Günay ÇİLİNGİROĞLU

Günay Çilingiroğlu, 1936 Mudanya doğumlu, Hü-
seyin Avni ve Müeyyet Çilingiroğlu’nun oğulları; 

evli, 1961, Alma Scholz; çocukları; Cenk 1962 mi-
mar, evli 2003 Beste Arısan, İktisatçı;  Onur 1970 mi-
mar. Mudanya ilkokulu, Galatasaray Lisesi 1947-55, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1956-
61, Hat sanatı çalışmaları, Dipl.1999, Yıldız Üniver-
sitesi Mimarlık Fakültesi, Asistanlık 1963-67. Halen 
mesleki çalışmalarını kendi mimarlık bürosunda sür-
dürmektedir. İtalyan Hükümeti Araştırma Bursu 1954-
55 ve 1961-62, OECD Araştırma Bursu 1963-67; 
ayrıca uluslararası ve T.C. Bayındırlık Bakanlığı’nın, 
Belediyelerin ve Özel Kuruluşların düzenlediği çeşitli 
mimarlık yarışmalarında ödül ve mansiyonlar ve jüri 
üyelikleri; Askerlik: M.S.B. İnş. Emlak Dairesi Mes-
leki Kontrolluk, İstanbul 1968. TMMOB Mimarlar 
Odası, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, MİV Mi-
marlık Vakfı, İTÜ Eğitim ve Kültür Derneği, GS Vakıf, 
Dernek ve Kulüp Üyeliği, İTO Üyelikleri. Eserlerin-
den bazıları; İst. Topkapı ve Ankara Tercüman Basın 
Sitesi; İstanbul Reklam Sitesi (Cağaloğlu), İstanbul 
MKE Kurumu, İstanbul Karaköy Ticaret Merkezi, An-
kara ERG Sanayi, Esentepe Marshall İdare Binası, 
Çamlıca Kültür Merkezi, Yeniköy Pensoy Evi, Bebek 
Gürsel Evi, Yeniköy Tümen Evi.

Cağaloğlu meydanındaki tarihi türbenin görüntüsünü 
bozmadan çepeçevre saran bu modern proje zama-
nında çok konuşulmuş ve Günay bu ilk eseriyle çok 
ses getirmişti.
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    Evin ERTÜR    Ergüden
 MÜDERİSOĞLU

1936 Kağızman doğumluyum. Galatasaray 
yetiştiriciye 1947’de geldim. Ben, İlhan 

Türker ve Erman Tulgar Şücaettin ilkokulundan gel-
dik. Liseden 1955 yılında mezun oldum. 41 yıldır 
avukatlık yapıyorum.
Gökçe Müderisoğlu ile evliyim Nilgün İncidelen, Atilla 
Müderisoğlu ve Simla Müderisoğlu adında üç çocu-
ğum ve iki de torunum var.
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   Feridun DÖRTLER

1950’li yıllarda Galatasaray Lisesi futbol takı-
mının as elemanlarından olan, sol açık 

Feridun’un attığı şık goller, yaptığı çalım ve ortalar 
hala belleklerimizden silinmiş değildir. Topla beraber 
inanılmaz bir hızla koşabilen Feridun, karşı takımın 
savunmasını dağıttığı gibi göze çok güzel gelen bir 
stile de sahipti. Bu nedenle onun maçlarını seyret-
meyi hepimiz çok severdik. Haydarpaşa Lisesi ile 
deplasmanda yaptığımız maçta, sıfırdan  attığı gole 

hala akıl sır erdiremeyiz. Feridun, 1953-54 yılların-
da Galatasaray Kulübü’nün A takımına yükseldi ve 
o tarihteki Brezilya’nın dev takımlarından, Didi’li 
Fluminense’ye karşı ilk 11’de oynadı. Bu onun futbol-
culuk kariyerinin zirvesine kadar çıktığının  kanıtla-
rından sadece birisi elbette.
Sakin, güler yüzlü, iyi bir dinleyici  ve tatlı dilli olmak, 
onun geniş bir arkadaş kitlesine sahip olmasını sağla-
mış. Onun bu artıları, Ticaret hayatındaki başarısına 
da katkıda bulunmuş. Çünkü onun başarısını sadece, 
beceri, enerji ve çalışkanlığıyla değil, herkesle uyum 
içinde olmasıyla da açıklamak mümkün. İyi futbolcu 
olmanın, sadece karın doyurduğu o dönemlerde Fe-
ridun, duygularına kapılmayıp, bütün enerjisini işine 
vermeye karar vermiş ve Beyoğlu Balık Pazarı’ndaki 
Şekerci dükkanının başına geçmiş.
Bu şekerci dükkanı, çok değişik devrelerden GS Li-
selilerin uğrak yeri hatta onların lokali niteliğindedir. 
İstediğiniz saatte dükkana uğradığınızda çay ve kah-
veniz hemen söylenir.  Bazen o kadar kalabalık olur 
ki, çayını dışarıda içmek zorunda kalanlar da olur. 

Sadece güreşçi Atilla Kar-
san, “iş yerinde ziyaret olmaz” 
savıyla kapıdan selam verir 
gider. Oysa hiç kimse, “Aca-
ba, kabak tadı veriyor mu-
yuz?” diye bir kaygı duymaz. 
Feridun’un, bizim böyle olum-
suz bir duyguya kapılmama-
mızı nasıl başardığını bilemi-
yoruz. Ama olayın, GSL’lilere 
özgü arkadaşça bir davranış 
biçimi  olduğu kesin. 
Yabancı müşterileriyle akıcı bir Fransızca ile anla-
şan Feridun’un, üç nesilden oluşan ailesinin tümü 

“francophone”. 1958 yılında, Saint-Pulcherie Lisesi 
mezunu olan, Hayriye Dörtler’le evlenmiş. Seramik 
Sanatçısı kızları  Aliye ise 2. nesil Galatasaray Li-
sesi mezunu. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi 
mezunu olan ve babasıyla birlikte çalışan oğlu, Al-
tuğ Dörtler Saint-Michel’i bitirmiş. Feridun’un torun-
ları, Aliye ve Emine, Dame 
de Sion ilkokul 3 ve 4. sını-
fında okuyor. Sanki Feridun, 
okul takımının başarısında 
ter döküp, her gün antren-
mana giderken derslerinde 
arkadaşlarından geri kalmış, 
dünyanın her yerinde uygu-
lanan, başarılı sporculara 
biraz tolerans gösterilmemiş 
olmasının acısını, çocuk ve 
torunlarının başarısıyla bir 
nebze gidermiş gibi gözüküyor. 11. sınıftayken, an-
trenmandan sınıfa döndüğünde, etüdleri kaçırmış ve 
yorgun düşmüş olmanın bedelinin kendisine, kırık 
not olarak geri döneceğini hisseder ve onu çalışma-
dan beklememizin daha etik olacağını anlatır gibi 
bize naralanır ve “haaaaaayt ...ler yine çalışıyorsu-
nuz di mi?” derdi.
Beyoğlu’na çıkınca Feridun’a uğramadan geçmeyen 
yüzlerce GSL’nin listesini size vermeyi isterdik. An-
cak bunun için yeterli yerimiz yoktur.
İşte size, işinin başından ayrılamayan ve ayrılmayı 
da sevmeyen, bu yüzden kendi işyerini GSL lokali 
haline çeviren, başka örneklerini de sayabileceğimiz, 
prototip bir Galatasaraylı portresi...
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     M. Fikret ÖZMELEK

Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesine girdi. Aynı zamanda 

babasının kurmuş olduğu firmada çalıştığından bir 
süre sonra eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. 
Üniversiteyi yıllar sonra aftan yararlanarak tamam-
ladı. (1979) Aktif çalışma hayatını deniz taşımacılığı 
ve tuz ticareti üzerine faaliyet gösteren aile şirketle-
rinde sürdürdü.
1965 yılında Nurten Atakoğlu ile evlendi. Biri kız 
(Nurgün) ve diğeri erkek (Serkan) iki çocuk babasıdır. 
Kızından olan torunu Berk ise 1989 yılında dünyaya 
gelmiştir. İki çocuğu da orta eğitimlerini Galatasaray 
Lisesinde tamamlamıştır.
En büyük zevki yaz tatillerinde ailesi ile seyahat et-
mek olan Fikret gezdiği şehir ve ülkelerin kültür ta-
rihini öğrenmek ister, tarihi yerleri gezmeyi severdi. 
Bu gezilerde çekmiş olduğu fotoğraflarla düzenli al-
bümler tutmaktan da büyük keyif alırdı.
1980’li yıllarda sıkıntısını duymaya başladığı diyabet 
ve kalp rahatsızlığı vakitsiz ölümünün de hazırlayı-
cısı oldu.
Koyu bir Galatasaraylı olan “Fiko”nun İstanbul’da en 
sevdiği mekân Galatasaray Adası’ydı. Lise’nin pilav 
günlerine ve kongrelere düzenli olarak katıldı. Lise 
arkadaşlarıyla ilişkisini de ömür boyu sürdürdü O, 
1994 yılından beri artık ailesinin ve arkadaşlarının 
kalbinde yaşıyor.

Not. Galatasaray Lisesi Özmelek  soyadına aşinadır.  
1950 yılında Remzi Özmelek de  GSL‘den mezun ol-

muştur. 1955 yılında mezun olan Fikret Özmelek’in 
kızı Nurgün de, oğlu Serkan’da GSL mezunudur. 
Nurgün Özmelek Boğaziçi İşletme Fakültesi, Ser-
kan Özmelek ise Galatasaray Üniversitesi İşletme 
mezundur. Robert College mezunu olan anne Nur-
ten Özmelek, Fikret’le evlendiği için tahsilini yarıda 
kesmiş ancak oğlu ile aynı yıl 1998 yılında Üniversite 
sınavlarına katılarak Yedi Tepe Üniversitesi Antropo-
loji Fakültesini kazanmış orayı birincilikle bitirdikten 
sonra halen Mimar Sinan Üniversitesinde Sosyoloji 
dalında master yapmaktadır.
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 Gündoğdu AYTEMÜR

01.03.1934 İstanbul doğumluyum.
Ortaköy – Yetiştirici’ye giriş 1947. 

(Lise 10. sınıfında çift dikiş)
1955’te 12 B’den Haziranda mezun oldum. 
1955 – 1963 Almanya Stuttgart şehrinde mimari tah-
sili ve üç yıl özel büroda çalışma.
1963 – 1976 Kadıköy’de serbest mimari büro ve o 
arada askerlik görevi.  
1976’da Bağdat Caddesi’nde başlayan inşaat faaliyeti. 
(Akın İnş. Ve Tic.A.Ş.) ve bugüne kadar birçok mes-
ken ve site inşaatları, en son Sarıyer – Bahçeköy’de 
Orman sınırında “Akın Bahçeköy Evleri”.
1972 tarihinde Rezzan Deval ile evlilik ve bir kız ço-
cuğu Begüm’ün 1973’te doğumu.
Begüm’ün 2001 yılında Murat Aydın ile evliliği ve 1 
Mart 2005’te Cevdet’in, şimdilik tek torun olarak do-
ğumu.
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   Güneş KARABUDA

Güneş Karabuda 1933’te İzmit’te doğdu. Galata-
saray Lisesini bitirdi. Paris’te hukuk okudu. Aynı 

şehirde gazeteci ve foto-reporter olarak çalıştı. 1958-
1960 yıllarında askerlik görevini, Ankara’da Genel 

Kurmay Başkanlığı’nda yaptı. 1961’de televizyona 
geçti. Başta İsveç Televizyonu (SVT) olmak üzere, 
değişik Avrupa ve Amerika TV’lerine, dünyanın dört 
köşesinden sosyal, kültürel ve politik içerikli belge-
seller hazırladı. 1970-72 yıllarında Şili’de Ailende 
iktidarı sırasında İsveç Televizyonu’nun Latin Ame-
rika temsilciliğinde bulundu. Uzun yıllar Ortadoğu ve 
Uzakdoğu ülkelerinde çalıştı ve bu arada Vietnam 
Savaşı’nı görüntüledi. 70’li yıllarda Afrika’da Zim-

babwe (Rodezya), 
Mozambik, Gine-Bis-
sau ve Botswana’ın 
bağımsızlıklarına ka-
vuşmasına kamerası 
ile tanık oldu. İsveçli 
yazar ve yönetmen 
Barbro Karabuda 
ile evli olup, üç ço-
cuk babasıdır. 40 
yılı aşkın bir süredir 
İsveç’te yaşamakta-
dır.

ARKADAŞ NOTU:

12/B’de Güneş’i tekrar aramızda gördük, hem de evli 
barklı koca bir adam. O günlerde evlilik ile lise öğ-
renciliği mevzuat hazretleri yönünden pek uyuşma-
sa da son sınıfa gösterilen hoşgörü nedeniyle olacak 
Güneş’in dünya güzeli ve sempatik eşi İsveçli Barbro 
da sık sık bizimle olurdu. Avrupa görmüşlük, sanatçı 
üstünlüğü hala da vardır ya hep olabildiğine alçak 
gönüllülüğünün perdesi arkasında kalmıştır. Sıcaklı-
ğı, neşesi Barbro’ya da bulaşmış olmalı ki genç çift 
tüm sınıfımızla kısa zamanda kaynaşmış idi. Okul 
sonrası dünya çapında gazeteci, fotoğrafçı, belgesel 
film yapımcısı Güneş’i sanırım 1971 askeri darbesi 
çarptı. Hem de hiçbir sebep yok iken... Zannederim 
İsveç’te yayınlanan masum bir film olsa gerek... O 
devrin askerleri ve sivil bürokratları ülkenin sesini ki-
min en çok duyuracağını anlamış değillerdi. Hala da 
öyledir ya... Zavallı Güneş derdini anlatmak için ne 
kadar dil dökmüştü... Danıştay’da hep birlikte uğraş-
mıştık. Anlayacağınız bir çok aydın gibi Güneşciği-
miz de fişlenmişti... Bir kaç hafta önce Hıncal Uluç, 
TV’deki sohbetinde bu vesileyle; Yankı Dergisi bana 
3 büyük fotoğrafçısını tanıttı diyordu ve bunları 

Kızı Deniz ve Oğlu Alfons ile
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sayıyordu: Ara Güler, Gökşin Sipahioğlu ve GÜNEŞ 
KARABUDA...
Artık şükürler olsun, Güneş ve Barbro artık rahatlıkla 
aramızda, ülkemin sıcaklığını İsveç’in nordik havası 
ile kaynaştırabiliyorlar...
Tekrar hoş geldiniz Sevgili Karabuda’lar...

İndim zaman bahçesine (adlı eserinden)

Yaz bitmiş, okullar açılmak üzereydi. Artık 
Beyoğlu’ndaki gerçek Galatasaray’a başlayacaktım.
Türkiye’de birçok insanın imrendiği ve biraz da kıs-
kandığı Mektebi Sultani... Elimde bir bavul, postane-
nin önünde tramvaydan inerek, emin adımlarla okul-
dan içeri giriyorum. Üç yıllık yatılı yaşam bana çok 
şey öğretmiş, sorumluluk ve kendine güven bunların 
başında geliyordu. Yaşıma göre olgunlaşmıştım. As-
lında Ortaköy’den gelen arkadaşlarım ve ben oku-
lun en küçükleriydik. Ortaokul üç, lise de dört yıldı. 
12., yani son sınıfa gidenler sakallı bıyıklı, koca koca 
adamlardı, belki de bize öyle geliyordu.

Okul, sonu görünme-
yen, loş, labirent gibi 
koridorlardan oluşu-
yordu. Sınıfı, yemek-
hane ve yatakanenin 
yerini öğrenmek bir-
kaç gün sürmüştü. 
İstiklal Caddesi’ne 
yani Beyoğlu’na ba-
kan ön bahçeye, ders 
arasında teneffüse 
çıkılırdı. Arka bahçe, 
çiçeklerle süslü, ev-
lerdeki misafir odası 
benzeri, pek çıkılma-
yan bir bahçeydi! Ga-
latasaray Kulübü’ne 
birçok oyuncu yetiştirmiş futbol sahasının bulunduğu 
Grand Cour, okulla aynı ismi taşıyan hamamın oldu-
ğu yan taraftaydı. Bizim gibi ufaklar buraya giremez-
di. Futbol, dünyasının dışında yaşayan “keş” takımı 
da, duvar: dibindeki tuvaletlerde kaçak sigara tüttü-
rürdü. Okul müdürümüz Behçet Bey, Japon “Sumo” 
güreşçilerini andıran bir vücut yapısına sahipti! Te-
neffüs zamanı sallana sallana yanımızdan geçip 
Beyoğlu’na çıktığında yer sarsılıyormuş gibi gelirdi 
bize. Ödümüz kopardı Behçet Bey’den. O öğrenci-
lerle konuşmazdı; hoşlanmadığı bir şey gördüğünde 
bir bakış atması, çocuğun altına kaçırmasına, neden 
olabilirdi... Sait Bey’den de korkardık, söylediğimiz 
yalan ve palavraları yutmayan, her şeyi bilen, gören, 
ensesinde bile gözü olan bir idareciydi! Sabah altı 
buçukta kulaklarımızı yırtarcasına çalan zilden son-
ra, yerden mantar gibi biterek, beş dakika daha uyu-
maya niyetlenenlerin karyolasına önce anahtarıyla 
vurur, sonra insanı uykuya dalmaya iten monoton 

sesiyle “Alamanlar top, Amerikalılar tank 
yapıyor, sen hala uyuyorsun!” derdi. San-
ki zamanında kalksam, bir tank da ben 
yapacakmışım gibi! Hoca, içinde bulun-
duğumuz II. Dünya Savaşı’nı yakından 
izlerdi...
Geçen birkaç yıl içinde büyüyor, gelişiyo-
ruz. On beş, on altı yaşlarında, kalınlaşan 
sesimiz çıkmaya başlayan sakalımızla, 
delikanlılığın eşiğindeyiz! Dünyaya ar-
tık çocuk değil, erkek gözüyle bakmaya 
başlıyoruz. Sokakta yanımızdan geçen 
kızlara dönüp bakmak, hatta bazen işi 
ileri götürüp çaktırmadan onlara dokun-
mak hoşumuza gidiyor! Galatasaray 
Lisesinin coğrafi konumu, oldukça il-
ginçtir. İstanbul’un eğlence merkezi olan 
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bu okul, 
19’uncu yüzyılın ortalarında Mektebi Sul-
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tani olarak açıldığında, etraf-
ta bağlar, bahçeler, mezar-
lıklar varmış. Şimdi, bunların 
yerini bar, gazino, pavyon, 
meyhane, kerhane almış... 
Bu sonuncusu, Tarlabaşı’na 
inerken iki sokak altımızda 
bulunurdu. Biz yaştaki çiçe-
ği burnunda delikanlıların 
körpe beyinlerini çelip karış-
tırmak için, Beyoğlu’ndan iyi 
bir yer aransa bulunamazdı! 
Hafta sonları, İngiliz başkon-
solosluğundan aşağı iner-
ken, Balıkpazarı’na yakın 
Yorgo’nun koltuk meyhanesi-
ne uğramaya başlamış, şa-
rap içiyoruz artık! Meyhane 
ufak, salaş, dökülüyor ama 
sıcak ve cana yakın, hele 
ucuz ve afyonlu iki bardak 
şaraptan sonra... Müşteriler, 
gariban takımı ve biz mete-
liksiz öğrencilerden oluşuyor. 
Meyhanenin bir özelliği var, 
arada sırada Cahit Irgat uğ-
ruyor buraya. Cahit abi, büyük tiyatro oyuncusu ve 
şair! Üzerinde yakası kalkık, kirli bir pardösü, başın-
da aşınmış Borsalino fötrü, elleri cebinde, yağmurlu 
bir kış akşamı meyhane kapısından içeri girdiğinde, 
etkilenmemek olanaksız! Yaşamım boyunca tiyatro 
ve sinemada gördüğüm en çarpıcı “antre” olarak 
anımsarım bu “planı!” Cahit abinin barın tezgahına 
dayanarak bir şeyler anlatmasını, bazen da o tok se-
siyle şiir okumasını, hiçbirimiz kaçırmak istemezdik.
Akşam okula döndüğümüzde, kontrol edileceğimizi 
bilirdik. Şarap kokusunu bastırsın diye, kuru karanfil 
çiğnerdik. İdarecilerden, coğrafya hocamız Ferruh-
zat Bey cin gibi bir adamdı! Ağzı karanfil kokanları 
hemen kenara ayırır, bana sıra gelince iyice yaklaşır, 

kokuyu alabilmek için özel 
bir taktikle “Adın ne senin 
Güneş?” diye sorardı, “Dedi-
ğinizin aynısı, hocam!” yanıtı-
nı aldığında, hafifçe kulağım 
çekilerek karanfilciler tarafına 
alınırdım! Şarap içtiğimizi bi-
lir ama ispat edemezdi. Mü-
dür muavinimiz İzzet Hamit 
Bey, ailesiyle arka bahçede 
bir evde otururdu. İzzet Ha-
mit Bey’in güzel bir kızı var-
dı. Kızın Beyoğlu’na çıkabil-
mesi için, tüm okulu aşması 
gerekirdi. Teneffüs sırasında 
onun ön bahçeyi ikiye ayı-
ran ağaçlı yoldan geçmesi, 
hangi gün olursa olsun olay 
sayılırdı! Kızcağız herhalde 
on sekiz, on dokuz yaşların-
daydı, bizlerse on altı civarı... 
Kız ağır adımlarla süzüle sü-
züle, salına salına öyle ritmik 
bir şekilde yürürdü ki, dolgun 
kalçaları, ahenkli küçük dal-

galar gibi çalkalanırdı. Koca 
bahçede bağıra çağıra oynayan tüm öğrenciler, kızı 
görünce hipnoza uğramış gibi anında durur, bahçe-
de yalnız, kızın topuk sesleri yankılar yapardı! Müdür 
muavininin kızını, okulda rüyasında görmeyen yoktu! 
Loş koridor köşelerinde herkes kızı nasıl gördüğünü 
kendi “orijinal versiyon”una dayanarak anlatırdı. Bir 
olayın, yüzlerce değişik türde yaşanabileceğini hiç 
düşünmemiştim! Azı platonik, çoğu erotik rüyalardı 
bunlar...
Benim için hafta sonunun en büyük eğlencesi, sine-
maydı. Çoğu kez, öğleden sonraları iki, hatta bazen 
üç film gördüğüm, doğal olarak sonunda bu filmlerin 
konularını birbirine 
karıştırdığım olur-
du! Oyuncular içinde 
özel yeri olanlar var-
dı. Erkeklerden Errol 
Flynn, Tyrone Power, 
Humphrey Bogart, 
Clark Gable’a hay-
ranlık duyardım. 
Kadınlardan, Rita 
Hayworth bir başkay-
dı benim için. Gilda’ 
da, siyah saten gece 
elbisesinin, uzun eldi-
venlerini sıyırıp atar-
ken “Put the blame 
on me, boy!”u söy-
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lemesini hiç unutamam. 
Rita’yı Ava Gardner ve 
Ingrid Bergman, yakın-
dan izlerdi. Bir de, yeni 
gelmeye başlayan renk-
li ve müzikli filmler vardı. 
Esther Williams’ın yüz-
me havuzunda su bale-
si yapması, Xavier Cu-
gat orkestrası eşliğinde, 
Carmen Miranda’nın 
başında meyva sepeti 
şapkasıyla konga dansı 
etmesi, beni alır, hiç bil-
mediğim yeni dünyalara 
götürürdü! Film sona erip ışıklar yandıktan sonra, yan 
kapılardan çıkıp kendimi Beyoğlu’nun arka sokakla-
rında bulduğumda, filmin etkisinden kurtulamayıp bir 
süre uykuda gezer gibi dolaşırdım! Modayı da do-
ğal olarak filmlerden izlerdik. Terzinin yeni dikeceği 
takım elbisenin yakası veya pantolonunun nasıl ola-
cağını anlatmak için “Tyrone Power’ın son filminde 
giydiği elbise gibi abi!” 
diye tarif ederdik. 
İşinden başını kal-
dıramayan terzinin, 
sinemaya gidecek 
vakti olmadığından, 
alır kendisini Saray 
Sineması’na gö-
türür, camekanda 
asılı film fotoğrafla-
rını göstererek “İşte 
tam böyle!” derdik...
Oyuncuların bazı 
özellikleri, lügatı-
mıza kadar girmişti 
o zamanlar. Örne-
ğin, Clark Gable’ın 
karşısındaki kadın 
oyuncuya, bıyığını 
hafif titretip, kaşını biraz kaldırarak tatlı sert bakma-
sına “Clark çekmek” derdik. Ayna karşısında saatler-
ce bunun provasını yapardık. Kızlar üzerinde bunun 
provasını yapmaya kalktığımızda komik durumlara 
düştüğümüzden, bunun telif hakkını sahibine bırak-
mıştık! Bogart gibi sigara içmek de modaydı o sıralar, 
aynı Kazablanka’da yaptığı gibi, bitmekte olan siga-
rayı, baş ve işaret parmağı arasında tutarak efkarlı 
bir bakışla son bir nefes çekmeyi, Bogart kadar iyi 
yaptığımıza inanırdık!
Hocalarımız içinde, ilginç olanları vardı. Fransız-
lardan Mösyö Mantran ve Mamboury Fransızca ve 
Fransız edebiyatına, Mösyö Larroumets ve Pierre 
Dubois felsefeye gelirdi. Sonuncusu bir Katolik pa-

pazıydı. Keçi sakallı, ki-
bar ve efendi bir adam-
dı. Felsefe dersini, 
vaaz verir gibi anlatırdı. 
Türkçe ve edebiyat ho-
camız, o devrin popüler 
romancısı Esat Mah-
mut Karakurt’tu. Onun 
dersleri, en eğlenceli 
geçen derslerdi. Esat 
Mahmut Hoca, boylu 
boslu, esmer, yağız 
bir adamdı. Çölde Bir 
İstanbul Kızı türü hafif 
erotik romanları, yok 

satardı. Devrin büyük gazetelerinden Yeni Sabah’a 
da yazardı hocamız. Bir yaz tatilinde, gazete kendi-
sini sinemanın başkenti Hollywood’a yollamıştı. Esat 
Mahmut Hoca’yı aramızda kıskanmayan yoktu. Bi-
zim Beyoğlu sinemalarında görüp hayran olduğumuz 
artistlerle, hocanın sarmaş dolaş resimleri çıkıyordu 
gazetede... Bir gün onun Rita Hayworth’la yan yana 

resmini görünce fena 
bozulmuş, en çok 
bana bunu layık 
gören hocaya mı, 
yoksa beni aldatan 
Rita’ya mı kızmam 
gerektiğine karar 
verememiştim..
Esat Mahmut Ka-
rakurt, Amerika dö-
nüşü okulda coş-
kuyla karşılanmıştı. 
İlk dersinde Divan 
edebiyatı unutul-
muş, Hollywood 
konuşuluyordu. 
Espriler arka ar-
kaya patlıyor, sınıf 

kahkahadan geçil-
miyordu. Esther Williams uzun boylu, hoca da öyle 
ya, “Hocam, boyu boyunuza denk geldi mi?” lafı atıl-
dığında “Aynen!” diyor hoca, alkışlar... Arkadan fırla-
manın biri cesaret almış “Başka denk gelen bir şey 
de oldu mu?” dediğinde, hocadan okkalı bir “Hass….
tir ulan!” yiyordu!
Bizim sınıftan şaşılacak kadar çok sanatçı çıkmıştır. 
Bakın kimler vardı: Genç yaşta yitirdiğimiz AST’ın 
kurucusu Asaf Çiyiltepe, işe coğrafya hocamız Se-
lahattin Bey’in taklidini yaparak başlayan komedi 
oyuncusu Erol Günaydın, aynı dalda Ergun Köknar, 
tiyatroda dekorun ustası, sinemada yönetmen Duy-
gu Sağıroğlu, edebiyat dalında Prof. Tahsin Yücel, 
Atilla Tokatlı, Galip Üstün, Teoman Aktürel. Basında 
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ise bir zamanlar Yankı dergisini çıkaran Mehmet Ali 
Kışlalı, Milliyet’ten Dinçer Güner. Aynı sınıftan, bu 
kadar yetenekli sanatçı, yazar çizer ustası çıkarabil-
mek kolay olmasa gerek.
Bizim yılların Galatasaray’ında içinde öğrenme isteği, 

ilerleme hevesi taşıyanların sınırsız olanakları vardı. 
Nedense biz, böyle akıllı uslu, çalışkan 
çocukları biraz enayi ve saf bulur, onlarla 
alay edip şakalaşmayı pek severdik. Ama 
önemli sınavlarda, gülme sırası onlara ge-
lirdi. Ben ve benim gibi sayıları kabarıkça 
haylazın, derslere zaman ayıracak kadar 
bol vaktimiz olmazdı! Yaşama meraklı göz-
lerle bakan, genç insanlar olarak yapacak 
başka işlerimiz vardı. Örneğin, dans etme-
yi öğrenmek! Kimisi müzik ve ritme kendi-
ni kaptırmak, diğerleri de kız tavlamak için 
ilgilenirlerdi bu konuyla. Benim için ikisi de 
geçerliydi! Dansa karşı özel bir yeteneğim 
olduğu söylenirdi. Amerikan filmlerinin iki 
yararı olmuştu benim için: İngilizce’yi biraz 
sökmek ve dansla ilgili temel bilgiye sahip 
olmak. Fred Astaire, Ginger Rogers ve 

Gene Kelly’nin figürlerini defalarca 
izlemiştim beyazperdede. Cumar-
tesi akşamları, okul yalnız biz ya-
tılılara kaldığında, soluk ışıklı kori-
dorların merdiven altlarında, danslı 
suareler düzenlerdik!
Eski bir gramofon, cazırtılı birkaç 
taş plak işimizi görürdü. Bu dans-
lı gecelerin değişmez bir sorunu 
vardı. Kimse” dam” olarak dansa 
kalkmak istemezdi! “Maço” gençlik 
oyun da olsa, kız olmayı kendine 
yediremez, yazı tura atılır, kız tarafı 
isteksiz, oğlanlar mutlu, dans baş-
lardı. Gencecik insanlar olarak daha 
yaşanmamış hayallere, tatlı rüyala-
ra dalıp tangoya ayak uydururduk. 
Müziğin bitmesiyle, kollarımızdaki 

o narin ahu gözlü kız, birden nefesi sarımsak kokan 
arkadaşlarımızdan birine dönüşürdü!
II. Dünya Savaşı sona ereli bir yıl geçmiş; günün bi-
rinde Amerikan savaş gemisi Missouri’nin yakında İs-
tanbul’ a geleceği haberi yayılıyor. “Düğün değil, bay-
ram değil, bu da nereden çıktı!” diyoruz. O zamanlar 
anlayamadığımızı ilerde öğrenecektik. Amerika ince 
bir buluşla, bir daha çıkmamak üzere Türkiye’ye 
giriyordu! Pasifik Okyanusu’nda Japonya’nın tes-
lim olma töreni bu gemide imzalanmıştı; I. Dünya 
Savaşı’nda, Yavuz bizim için ne ise Missouri Ame-
rika için eşdeğerdeydi. Amerika Birleşik Devletleri, 
anlamlı bir jestle, Vaşington büyükelçimizin naaşını 
Türkiye’ye gönderiyordu. Münir Ertegün savaşın son 
yılında vefat etmiş ve devlet büyüklerinin mezarlığı 
Arlington’a kaldırılmıştı. Savaş sırasında yollanama-
yan cenaze, ancak şimdi, görkemli bir şekilde 
İstanbul’a geliyordu...
Bunu izleyen yıllarda, Marshall yardımının baş-
lamasıyla, Türkiye’nin dış politikası çoğu kez 

Ha Long Körfezi

Arjantin Patagonya’sı, Perito Moreno



-263-

uzaktan kumandayla, Vaşington’ dan düğmeye bası-
larak yönetilir olmuştu! İstanbul, Missouri’yi karşılama 
hazırlıklarına girişmişti; böyle çalışmayı seçim öncesi 
bile görmemiştik. Yollar tamir ediliyor, evler boyanıyor, 
o arada bizim ünlü 
Abanoz sokağı 
da bundan payını 
alarak, yepyeni 
oluyor ve iş artık 
müşterileri bekle-
meye kalıyordu.
Sonunda o gün 
gelip çatmıştı; 
okulun arka bah-
çesinde toplan-
mış, Sarayburnu 
açıklarında tüm 
haşmetiyle ilerle-
yen savaş gemi-
sini hayranlıkla 
izliyorduk. Hafta 
sonu Beyoğlu’na 
çıktığımızda, ilk 
kez” Amerikalı” 
denen varlıkları 
sinemada değil, 
iki adım ötemizde görüyorduk. Bizim için sanki baş-
ka bir gezegenden gelmiş, gibiydiler. İçlerinde en se-
vimli olanları, siyahlardı. İstanbul’da kaldıkları süre 
içinde, adamları kazıklamak için akıl almaz yollar bu-

lunmuştu. Asık suratlı tica-
ret erbabı şirin, “kaknem” 
kadınlar da güzel görün-
mek için, yoğun gayret 
sarf etmişlerdi. Amerikalı-
lar bir hafta sonra metelik-
siz ama mutlu ve kendile-
rine armağan edilen bazı 
hastalıkları da yanlarında 
taşıyarak, İstanbul’dan ay-
rıldılar!.. Uzun yıllar sonra, 
Missouri’nin naaşını ge-
tirdiği Münir Bey’in oğlu, 
Atlantik plak şirketinin ku-
rucusu Ahmet Ertegün’le bir, belgesel yapacağımı, o 
günlerde bilemezdim…
Artık lise bire gidiyorum. Dersler güç, yaşam güzel 
ve Beyoğlu ise bir alem! Sinema, bar, meyhane, lo-
kanta, kahvehane ve pastaneler renkli yaşamımızın 
zorunlu durakları. Lebon, Markiz, Baylan, Nisuaz, 
Degüstasyon, Rejans, Tokatlıyan ve Taksim Beledi-
ye Gazinosu, belleğimize programlanmış, ömür boyu 
unutamayacağımız isimlerden sadece birkaçı... Bu 
yerlerin özel bir havası, değişik bir kişiliği olmasında, 
buraların “müdavim”leri olan devrin sanatçılarının 
doğal olarak rolü vardı. Sabri Berkel’siz bir Lebon, 
Orhon Arıburnu, Oktay Akbal’sız bir Baylan ve Sait 
Faik’siz bir Nisuaz’ı kimseler düşünemezdi!
Beyoğlu koca bir tiyatro, bizler de burada sahne-

lenen oyunların hem 
izleyicileri, hem de 
oyuncu ve figüranlarıy-
dık. Gençlik yıllarımızın 
İstanbul’unda o zaman-
lar görgülü, saygılı, kül-
türlü ve hoşgörülü in-
sanlar yaşardı! Bunların 
erkeklerine ‘’beyefendi’’, 
kadınlarına da “İstanbul 
hanımefendisi” denir-
di. Daha şehrin havası, 
suyu, trafiği ve insanları 
bozulmamıştı. Yahudi, 
Ermeni, Rumlar değişik 
örf, adet ve kültürleriy-
le yaşamımıza renk ve 
zenginlik katarlardı. Bi-
zim kuşağın zamanla-
ması denk gelmiş ve ne 
mutlu bize ki o hoş gün-
leri yaşayabilmişiz!..

1950 yılının Mayıs ayında, Türkiye’yi coşku ve, heye-
cana boğan siyasi bir deprem olmuş, İsmet Paşa’nın 
CHP’si seçimlerde yenilerek, iktidarı Demokrat 
Parti’ye bırakmıştı. Bu, ülkede çok partili sistemin, 
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yani demokrasinin başlan-
gıcıydı. Bu sistemle fazla 
akrabalığı olmayan halkımız, 
yeni ve dinamik bir kadroya 
ülkenin kaderini teslim etmiş-
ti. Demokrasiyi sınırsız bir öz-
gürlük olarak algılayan milleti-
miz, çağdaş uygarlık düzeyini 
yakalamış gibi görünüyordu. 
Bu coşkulu politik havadan et-
kilenmemek olanaksızdı. Ben 
de, körpe kafamla, demokra-
sinin değerlendirmesini yap-
mıştım. Mademki özgürlük 
vardı, benim de bundan ya-
rarlanmam gerekirdi. Yani sö-
zün kısası, ben de Fransa’ya 
gider, birkaç yıl orada kalır, li-
seyi orada tamamlar, lisanımı 
ilerletirdim.
Demokrasinin bana bu hak-
kı verdiğine, gönülden ina-
nıyordum! Dayım Osman 
Kapani Demokrat Parti’nin 
kurucularından olup, kabine-
de devlet bakanlığı görevini 
üstlenmişti. Kendisine Fran-
sa projemden söz açtığımda, 
ilgilenmiş ve yardım edece-
ği sözünü vermişti. Dayım 
hem Galatasaray’da, hem de 
Fransa’da okumuştu. Babam 
da tıp stajını Paris’te yap-
mıştı; onu da ikna etmek zor 
olmamıştı. Ama, annemi kan-
dırmak kolay olmamıştı. Ya-
şımın daha küçük olduğuna, 
Avrupa’ da tek başına yaşa-
manın ne kadar güç olduğu-
na beni inandırmak istiyordu. 
Aslında, uzun süre benden 
ayrı kalmak ona, zor geliyor-
du. Benim için de öyleydi ama, 
ben yıllardır Galatasaray’da, 
yalnız yaşamanın ustası ol-
muştum!.
............................
Beyoğlu’na Dönüş 

Okullar açılmadan, kendimize oturacak bir yer bul-
mamız gerekiyor. Kesemize göre, mütevazı bir yer 
bulmamız kolay olmuyor. Sonunda İstiklal caddesiyle 
Sıraselviler arasında, dar bir sokakta, aylık kirası 200 
liraya, ufak bir daire tutuyoruz. Eşyalı olan evimizin 
mobilyaları dökülüyor. Nur apartmanındaki bodrum 

katımızdan görülen manzara da 
bile hoş, sokaktan geçenlerin sa-
dece dizden aşağısını görebiliyo-
ruz! Bir süre sonra pencereden 
baktığımızda, mahalle sakinlerini 
yüzlerini görmeden tanıyabilme 
yeteneği oluşuyor bizde!.. “Rıfkı 
Bey gene uzun don giymiş” veya 

“Melahat Hanım yeni ayakkabı 
almış” gibi yorumlar yapabiliyo-
ruz. İki gönül bir olunca samanlık 
seyran olur kabilinden, biz bu sa-
laş dairede mutluyuz.
Böylelikle yıllarımı geçirdiğim 
Beyoğlu’na, iki yıl aradan son-
ra geri dönüyorum. Barbro’yu, 
İstanbul’un kalbinin attığı bu kala-
balık, karışık, gürültülü ama canlı 
ve renkli dünyayla tanıştırıyo-
rum. Çiçek Pasajı’nda okkalı bir 
bira, Rejans’ta, Degüstasyon’da 
yemek, Markiz ve Baylan’da 
çay, haftalık programımızda her 

zaman yer alıyor. Okullar açı-
lınca, eski arkadaşlarımın 
çoğuyla tekrar buluşuyorum. 
Ben Fransa’dayken, bazıla-
rı da beni beklemek neza-
ketinde bulunmayıp, mezun 
olmuşlar! Her akşam üzeri 
çıkışta, Barbro beni okul ka-
pısında bekliyor. Son sınıftan 
534 Güneş’in İsveçli nişanlısı-
nı, öğrenci, öğretmen okulda 
bilmeyen yok! Başlangıçta 
yadırganan bu özel duruma, 
kısa bir süre sonra herkes alı-
şıyor ve tüm Galatasaraylılar, 
Barbro’nun yanından geçer-
ken, “Bonjur Matmazel bon-
suar Matmazel” diye selamla-
mayı ihmal etmiyorlar. 
Fransa’da geçirdiğim iki yılın, 
ders alanında büyük yardımı 
oluyor. Türkçe, edebiyat, tarih, 

coğrafya, felsefe ve Fransızca’dan hiçbir sorunum 
yok, ama oldum olası hoşlanmadığım fen derslerin-
den zorlanıyorum.

Deniz Karabuda Kraliyet Tiyatrosunda Mollière’in cimrisinde
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     Gürsel GÖNENDEN

Rahmetli Gürsel, ağabeyi rahmetli Alpaslan 
Gönenden’in (1951 GS Mezunu) tam tersine ha-

reketli bir arkadaşımızdı. Kısaca özetleyeceğimiz ya-
şamı, mizacına uygun olarak, kıtalararası 
dolaşım ile geçti.
Gürsel, yatılılığın sıkıcı disiplinine sığma-
yan yapısı ile son yıllarını İzmir’de liseyi 
bitirmek için geçirdi. 
Okulda ticari yeteneğini annesinin kendi-
sine yemesi için gönderdiği kurabiyeleri 
Serbest Pazar Ekonomisi kurallarına uygun pazarla-
yarak keşfetti: Bunlar harçlığının takviyesiydi.
Sınıfın tüm sıra kapaklarını çivilemenin maliyetini ise 
Esat Mahmut Karakurt’un Osmanlı tokadı ile ödedi-
ğini ve tokadın şiddetinden gözlüklerinin iyice uzağa 
fırladığını bize nakletmişti rahmetli.
Sertçe görünüşünün altında duygusal bir İzmirlinin 
yattığını sonraları keşfeder olduk.  Müzik tutkularının 
başında gelirdi.
Okuldan sonra Almanya’ya, ağabeyi Alpaslan’ın ya-
nına mühendislik okumak için gitti ama Menderes 
döneminin döviz sıkıntısı onu bu diplomadan etti.  
Bir türlü gelemeyen dövizler yüzünden bir matbaa-
da işe girdi ve yaşamının mesleğiyle böylece tanıştı.  
İstanbul’a Gazetecilik Meslek Yüksek Okulu’nu bitir-
mek için döndüyse de daha sonra baba yurdu İzmir 
ve matbaacılık… 
1965’te Meliha Gönenden’le evlenip 1966’da tek kızı 
Belkis’e kavuştu... İzmir’de, bir süre sonra ona dar 
gelmeğe başlamıştı; ver elini Avustralya, l970-1975 
arası. Bir kere daha yine vatan hasreti, İzmir’e dö-
nüş. 
1991’e kadar matbaacılığa devam ve 1991 emeklilik.
23 Mart 2002, akciğer kanseri, menhus hastalık onu 
aramızdan aldı. Evli kızı Belkis ve eşi Meliha hanım 
halen İzmir’de oturuyorlar.

Onlara sabır ve bize bilgileri lütfettikleri için teşekkür-
ler; Gürselciğimize de tanrıdan rahmet..

     Orhan ZİYAL

     Hasan SELÇUKOĞLU

Birtan Hanımla evlenmiş olup, Hakan ve Kahra-
man adında iki çocuğu vardır.

Genç yaşta kaybettiğimiz Hasan SELÇUKOĞLU 
Sultanhamam’da ticaretle uğraşmıştır.
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     Gürgül BULAK

01.01.1936 Balıkesir doğumluyum
Galatasaray’da okuduğum yıllar 1947-1955.

Mezun olduğum yıl: 1956 Galatasaray’dan sonra  
1955‘te Yeşilköy hava 
alanında özel bir yer 
hizmetleri şirketinde ça-
lışmaya başladım. Aynı 
zamanda Fen Fakül-
tesi Jeofizik Bölümüne 
devam ettim, fakat me-
zuniyet sınavlarımı ta-
mamlamadım. 
1959’da THY’nın dış 
hatlar hizmetlerini ya-
pan USAŞ şirketinde 
Alan Müdürü oldum. 
1960’ta ayrıca Yönetim 
Kurulu üyeliği görevine 
atandım. 1965-67 ara-
sı yedek subay öğret-
men olarak askerliğimi 
Konya’da yaptım. 1967 
de eski işime döndüm. 
1968’de Swissair’de 
göreve başladım. Yö-
netici Geliştirme prog-

ramı sınavları sonunda 
İsviçre’de eğitim gördüm.
Yeşilköy İstasyon Müdürü ve Türkiye Eğitim Müdürü 
oldum. 

1978’de şirketin bütün dünya personeli arasında uçu-
culuk hariç her konuda en çok eğitim alan yöneticisi 
olarak bilgisayar seçimi ile Cidde’de istasyon oluş-
turmakla görevlendirildim.
1981’de aldığım bir teklifle bir holdingin kablo şirketi 
ihracat müdürlüğüne başladım.
1985’te bir dış ticaret şirketine geçtim.
1991’de özel bir havayolu şirketinde Planlama Mü-
dürü olarak çalışmaya başladım. 1996’da Brüksel 
Temsilciliğine atandım. Orada kurulan yeni şirkete, 
Belçika’da Avrupa Birliği standartlarına göre ilk ha-
vayolu işletme ruhsatını  alan ekibi yönettim. 
1997-99 arasında aynı şirketin Gabon (Afrika) tem-
silciliğini yaptım.
2001-2004 arası Antalya’da yeni bir özel havayolu 
şirketinin kuruluşunda çalıştım ve planlama müdür-
lüğünü yaptım.
Eşim Meral Bulak ile 1968’de evlendim. Nişantaşı 
Kız Lisesi mezunu, iki yıl hukuk okumuştu. Müdür 
Muavinimiz Osman Eğilmez’in kızı, babası bir gün 
elinden tutmuş yer hostesi olarak çalışmaya getirdi 
ve “Sana emanet ediyorum” dedi.
Ben de emanete sahip çıktım.
Oğlu da Galatasaray Lisesini bitiren sonsuz mutlu 
kimselerdenim. Alp Bulak Elektronik İletişim ve Bil-
gisayar Mühendisi, MBA. Stajlarını Brüksel’de ve Ot-
tawa Üniversitesinde yaptı. İstanbul IBM de İletişim 
Bölüm Müdürü olarak çalışıyor.
Gelinim Şehnaz Bulak Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji 
Danışmanlık ve Rehberlik mezunu. İnsan Kaynakları 
uzmanı, kendi şirketinde çalışıyor.
Torunum Sarp Bulak bir yaşında bir Galatasaraylı.
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     Metin KAFKAS

     Metin NURALP

     Saip ALTUĞ

     Selçuk BAYSARI

     Yüksel TARI

Beni anlatmanıza gerek yok. Beni herkes tanır.
diyor. Maliye’de memur olarak çalışmaya başla-

mış ve memur olarak emekli olmuş. Kendisini terfi 
ettirmek için ya-
pılan bütün tek-
lifleri geri çevir-
miş ve memur 
olarak kalmayı 
tercih etmiş. Bu 
da onun en bü-
yük özelliği… 
Alman Havayol-
larında hostes-
lik yapan Elçin 
hanımla evlenmiş. Oğlu Güneş Uludağ Üniversitesi 
Turizm ve İşletme mezunu. Metin çok yakında bir to-
run bekliyor…
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     Güven SAYIN

Güven, rahmetli 6-11/B hep beraber... Monsieur 
le Pharmacien... Babası Eskişehir’de eczacı ve 

DP milletvekili. Bilirsiniz Güven dünyaların efendisi...
Tevazudan kendini fark ettirmez. 1950’lerde nadir 
özel arabalı... O yaştan tam bir gurme. Balık, deniz 
ve ne varsa hep beraber ondan öğrendik. Tatiller-
de sacayağı rahmetli Necdet, Lütfi, Şevket, Güven. 
Beypazarı, Eskişehir ve Bafra. Sevgi, neşe dolu 
derin dostluklar tüm yaşam sürecekti. Ama ne ya-
zık Necdet ve Güven için zamansız bitti. 1956-1957 

Viyana Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi dalın-
da Avrupa’nın en zoru 6 yıl ama Türkiye’ye Teknik 
Üniversite’ye dönüş ve orada genç öğrencilerle tek-
rar gençliği yaşama, yedek subay öğretmenlik kö-
yünde; köylü ve sıcacık ilişkiler...
Siemens-Simko 1992’ye, ölümünden bir yıl önceye 
kadar büyük sanayi kuruluşlarının elektrik işleri gece 
yarılarına kadar mühendis ağabeyleri, işçi ve ustalar-
la birlikte, kardeş gibi hemen Türkiye’nin her yerinde.
Bir gün yakındığı duyulmamıştır. Çamur Şevket’le 
hiç kesilmeyen dostluk, fırsat yaratılır, şantiye gidiş 
dönüşleri hep Ankara’dan geçer. Yaz tatilleri Erdek, 
Akçakoca, Akçay nefis günler, içkiler, balıklar. Ama 
ah o sigara yaşamına mal olacak zıkkım.
1973 Mersin’de Sema Hanım ile mutlu evliliğin baş-
langıcı Ankara’dan GS’lılar kız istemeğe (!) Mersin’e; 
hem düğün, yine GS’lılar. Rahmetli Turan Güneş 
düğünün neşe kaynağı, Necdet ve cici Alman karı-
sı Roze ile birlikte. Hepsine rahmet Roze’ye uzun 
ömür.

Elif (1974), Ceren (1978) mutlu bir evlilik. Şantiye-
lerde geçen meşakkatli günler, ama Sema Hanım 
çocuklarıyla İstanbul’da hiç sızlanmadan yol gözler.
Evleri herkese, en başta GS’lılara açık. Balık ızgara, 
rakı, karides haşlama Sema’nın güler yüzlü misafir-
perverliği çoluk çocuk yaz tatilleri, iyi ki yapmışız.
Tam mutlu bir emekliliğe başlangıç derken, o men-
hus hastalık, 1993 Nisan acı haber, 6 ayda son. 
Sevgili Sema, Elif ve Ceren 50.yılımızda hem bizi 
hem de onu yalnız bırakmadılar.
Seni çok arıyoruz sevgili Sarı Pigeon, yakında gö-
rüşmek ümidiyle.
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     Hitay DAYCAN      İlhan GÖKYAY

1960 yılında İ.Ü. İngiliz Filoloji’sinde okurken 
tiyatroyla tanıştı. İ.Ü. Türk Talebe Birliği-

nin “Gençlik Tiyatrosu” ile birlikte Almanya’da düzen-
lenen Erlangen Tiyatro Yarışmasında, yaptığı efekt 
ile Türkiye yarışmayı kazandı.
1961 yılında Berlin’e giderek Berlin Freie Üniversitesi 
Tiyatro bölümüne girdi. 1964 yılında Berlin’de evlen-
di. 1967 senesinde Türkiye’ye döndü. Aynı yıl İstan-
bul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında işe başladı. Şehir 
Tiyatrolarında Efekt bölümünü kurdu. Efekt tasarımı 
dalında sayısız ödüller aldı, tiyatro ve TV projelerin-
de çalıştı.
Ödüllerinden bazıları:
1985-86 dönemi Avni Dilligil En İyi Efekt Tasarımı 
27 Mart 1986 Türkiye Liones Dünya Tiyatrolar Günü 
En İyi Efekt Tasarımı 1997 Zihni Küçümen Tiyatro 
Emek ödülü 1997 ve 1998 yıllarında Afife Jale En 
İyi Efekt Başarı Ödülü. Genç ve amatör tiyatrocula-
ra efektleri ile destek verdi. 2000 yılında emekliye 
ayrılan ama yüreği tiyatrodan hiç kopmayan Hitay 
Daycan’ı 25 Mart 2005 tarihinde ani bir beyin ka-
naması sonucu kaybettik. Nezahat DAYCAN (Eşi) 
1963-1967 yıllarında Almanya’da  konfeksiyon üzeri-
ne çalıştı. Yurda dönüşünde uzun yıllar terzilik yaptı, 
yıllarca hanımları giydirdi. En büyük ödülleri ise Hitay 
DAYCAN gibi bir eş, A. Devrim DAYCAN gibi bir ev-
lat sahibi olmak.
A. Devrim DAYCAN 1987 yılında İ.Ü. İşletme Fakül-
tesinden mezun oldu. Londra Putney School’da 2 yıl 
lisan eğitimi aldı. 1991 yılından beri Koçbank’ta de-
ğişik kademelerde görev aldı. Halen Koçbank Genel 
Müdürlükte Bölüm Yöneticisi olarak çalışmaktadır. 
2004 senesinden beri aktif olarak fotoğraf ile ilgilen-
mektedir.

Ben Galatasaray Lisesinde 631 No.lu öğrenci ola-
rak 1947-1955 yılları arasında okudum. Sonra, 

1961 de İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. Ardından 

Genel Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahisi ihtisası yap-
tım. 1968-2000 yılları arasında Dr. Ersek Hastahane-
sinde çalıştım ve Klinik Şefi unvanı ile 2000 yılında 
emekli oldum. 
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     İhsan GERZİLE

Rahmetli İhsan okula 9 yaşında, Ortaköy’de baş-
lar. Kızından naklen, o tarihte yavrucakların ban-

yoları Saraydan kalma yaşlı teyzeler tarafından yapı-
lırmış…. 4.sınıfa kadar İhsan da annesinin yokluğu-
nu bu hanımefendilerin sevgisi ile gidermiş. 11/B’den 
sonra İhsan sırf diplomaya bir an önce kavuşmak 
için son sınıfı Gazetecilik’te geçirdi… Askerlik son-
rası memleketi Denizli’de babası ve kardeşi ile birlik-
te aile mesleği tütüncülüğü yürüttü. 1967’de Sezgin 
hanımla evlendi. 2 kızı ve bir oğlu oldu. Büyük kızı 
TV Kanal D’de küçüğü de yine DEU Üniversitesinde 
sinema, televizyon, fotoğrafçılık sonrası bu alanda 
çalışıyor… Oğlu da endüstriyel tasarımcı. Torun sa-
yısı bir. İhsan 1969’da işyerini İzmir’e taşıdı ve Yaşar 
Holding ortaklığıyla tütün dalında başarılı işler yaptı. 
Rahmetli Güven ile 1960’larda Denizli’de Şevket’i o 
kadar güzel ağırladı ki, hala unutulamıyor. Haziran 

2005 pilavında kendisiyle telefonla konuştuk ve katıl-
ma vaadi aldık. Ama gele gele acı haberi geldi. Kızı-
nın anlatımıyla, okul sonrası yaşam öyküsünü aynen 
alıyoruz. İhsan’a tanrıdan rahmet dileriz. 
Resmi kayıtlara göre 1934 doğumlu görünen A.İhsan 
Gerzile 1933 yılında Denizli’de doğar. 9 yaşında Ga-
latasaray Lisesi İlkokul bölümünde okumaya başlar. 
1955 yılında İstanbul Gazetecilik Özel Okuluna geçer 
ve buradan 1956 yılında Yüksek Okul diploması ala-
rak mezun olur. Öğrencilik yıllarında çeşitli firmalarla 
çalışarak Fransızca tercümanlık yapar. Bunlardan 
bazıları: Bozdağ Barajı’nda Fransız mühendisler-
le 2 yıl süren bir tercümanlık dönemi, ve Abalıoğlu 

Yem Fabrikasının kurulma aşamasında Fransız mü-
hendislere yaptığı tercümanlıktır. 1956 yılında okul 
bittikten sonra topçu yedek subay olarak askerlik 
yapar. 1957 yılında askerlik sonrasında İstanbul’da 
bir bankada çalışmaya başlar. Ancak babasının aile 
şirketinde göreve çağırması nedeniyle 58-59 yılla-
rında Denizli’ye gider ve babası ve erkek kardeşi ile 
beraber kolektif şirket kurarak aile mesleği olan tütün 
ticaretini devam ettirir. Aynı zamanda l959’u izleyen 
yıllarda, bir dönem Denizli Ticaret Odasında Hakkı 
Bora ile birlikte çalışır ve aynı yıllar CHP çalışmala-
rına katılarak dönemin önde gelen isimleriyle birlikte 
çalışır. 1962 yılında İzmirli Kıdemli Albay emeklisi M. 
Reşat Özer’in kızı Sezginle evlenir. 1968 yılında 1. 
çocuğu Aslı, (Şu anda İstanbul’da Kanal D TV kana-
lında Beyaz Şovun yapımcısı olarak çalışıyor.) 1969 
yılında Oğlu Murat, (Manisa Serel Seramik Fabrika-
sında endüstriyel tasarımcı. Evli ve 2,5 yaşında bir 
oğlu var.) 1971 yılında da 3. çocuğu Güneri, (editör 
metin yazarı ve fotoğrafçı) dünyaya gelir. 1969 yı-
lında aile şirketini ve ikametgahlarını İzmir’e taşır. 
1970 yıllarını takip eden senelerde çeşitli firmalarla 
birlikte çalışır. Herman SpiraI Fire Şirketinin Ege böl-
gesi temsilciliğini yaparlar. 1979 yılında kardeşi Erol 
Gerzile’nin bir trafik kazasında hayatını kaybetmesiy-
le aile şirketine son verir ve 1983 yılında aile dostu 
ve arkadaşı olan Mösyö Serj Sidi Sarfetti ile birlikte 
Yaşar Holding bünyesinde Yaşar Holding ortaklığıyla 
satın alma, pazarlama deneyimlerinden yola çıkarak 
teknik ekip (uzman-eksper) olarak Yaprak Tütünü 
kurarlar. 1998 yılında Yaşar Holding / Yaprak Tütün 
bölümünde müdür olarak çalışırken emekliye ayrılır. 
Sevgili Babamız, Ali İhsan Gerzile 19 Mayıs 2005 ta-
rihinde Özefagus CA ameliyatı olduktan iki gün son-
ra geçirdiği kalp kriziyle hayata veda eder.
Galatasaray yıllarında ‘Baba” lakabıyla çağrılan ba-
bamız A. İhsan Gerzile, emeklilik yıllarını yorucu iş 
hayatından sonra bol bol dinlenerek geçirmeye ça-
lıştı. Zamanının bir bölümünü gazete okuyarak ve 
bulmaca çözerek geçirmeyi severdi. Yaşanmış ha-
yat öykülerini, tarihi belgeselleri, araştırma yazı ve 
filmleri okumayı, izlemeyi tercih ederdi. Çok hassas 
ve iyi bir insandı. Ama hassasiyetini ve duygularını 
belli etmezdi. Okul yıllarına ait anılarını sormadıkça 
anlatmaz, istemedikçe dile getirmezdi ama yemek 
ziyafetlerinde kaldırılan kadehler, keyifli bir sohbet, 
geçmişten gelen bir arkadaş, dost, onu geçmişe gö-
türür ve belki de özlediği okul yıllarını oracıkta ma-
samıza, mekanımıza taşıyıverirdi. Bazen bir anı, ba-
zen de çok sevdiği bir şiir dökülürdü dudaklarından..
Şiir okumak en keyif aldığı şeylerden biriydi. Tane 
tane tek tek şiirin, hakkını vererek, duyarak okurdu...
Anıysa onu çok çok uzaklara götürürdü, ama hep 
neşeyle anlatırdı o günleri. Şimdi onun anlattığı bir 
hikayeyi anlatmayı çok isterim elbette. Ama anılar 
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anlatmak üzere dinlenmediği için pek başarılı ola-
mayabilirim. Aklımda kalan birkaç anısı var. Onlar-
dan birini anlatayım: Sevgili babam 9 yaşındayken 
Galatasaray Lisesinin ilkokul bölümünde okumaya 
başlamış. Ama diğer çocuklar gibi o da o kadar kü-
çükmüş ki, annesinden uzakta nasıl yıkanacağını 
bile bilmiyormuş. Onları ilkokul 4. sınıfa kadar saray-
dan gelme yaşlı teyzeler yıkar, giydirirmiş. Ama bu 
rahatlık sadece bir yıl sürmüş. Çünkü bir üst sınıfa 
geçtiği zaman artık büyüdüğü için kendisi yıkanma-
ya başlamış. Birkaç anı da Okul ve Denizli’den ar-
kadaşı İrfan Menemenlioğlu’ndan: “1956 yılında biz, 
Dündar Güç, İhsan Gerzile ve ben Tarlabaşı’nda bir 
ev tutmuştuk. Üçümüz evde otururken, Atilla Tokatlı, 

Galip Üstün, Ali Roe, geldi. Hep beraber dışarı çıktık. 
Galip o zamanlar gazetecilik yapıyordu. Hilton’a ha-
ber almaya gitti. Biz de onunla beraber gittik. Galip 
aşağıda kaldı. Biz yukarı bara çıktık. Orada sohbet 
ediyoruz, neşeliyiz ama bir ara neşe tartışmaya dö-
nüştü, bardakilerle kavga çıktı. Bizden büyük olan Ali 
Roe, oradakilere ben büyüğüm, ne diyorsun gibile-
rinden... tabii hadise çıktı. Masalar devrildi. Ali Roe 
ne yapıyorsunuz ben cemiyettenim deyince görevli 
geldi, Ali Roe’yi alıp götürdü. Biz o vaziyette, sarhoş 
halde Galatasaray Cemiyeti’ne gittik. O zaman baş-
kan Hilmi Beydir. Ona durumu, başımızdan geçenleri 
anlattık. O duruma el koydu ve Ali Roe’yi bıraktılar.”
İrfan Menemenlioğlu: “Ben, İhsan Gerzile, Dündar 
Güç, Tarlabaşı’nda bir apartmanın 6. Katında bir 
daire tutmuştuk. 1956 yılında İstanbul’a Amerikan 
Donanması gelmişti. Üçümüz Dolmabahçe’ye gittik, 
dalga seyretmeye. Oradan gelirken İhsan’ın böbrek 
ağrısı tuttu. Ağrısı o kadar şiddetliydi ki, merdivenler-
den çıkamıyordu. Onu apar topar taşıdık...
İrfan Menemenlioğlu: “Lisedeyken Dündar Güç, 
Gündoğdu, A. İhsan, ve ben çiçek pasajına gitmiştik. 
Sadece cumartesi, pazar oraya, susuz rakı içmeye 
giderdik. Benim önümde iki bardak, birinde yarıya ka-
dar susuz rakı, diğerinde yarıya kadar su var. Ben bir 
ara tuvalete gittim döndüm, rakı bardağını yudumla-
dım, arkasından hemen su bardağımı dayadım. Beni 
bir panik sardı, ikisi de rakıymış, nereye elimi atsam 
rakı. Tabii, onlar gülmekten yıkıldıkça ben kızdım en 
nihayet bunu yapanın İhsan olduğunu anlayınca bir 
ara onu masadan kovaladım.”

     Gençer YILDIRIMGEÇ

Rahmetli Gençer kuşkusuz 
dönemimizin en meşhurla-

rından birisi, belki de en meşhu-
ru idi. 173 filmde rol aldı. Evet 
yanlış değil tam 173. Bir kısmı 
baş rol bir kısmı da karakter rol-
leri. O sert görünüşünü rejisör-
ler erken fark etmişler anlaşılan. 
TRT’nin çektiği Kemal Tahir’in 
“Yorgun Savaşçı” dizisindeki rolü  
de çok başarılı idi. Gençer’in 
artistliğini en erken keşfeden, yetiştiricide oynadığı 
bir piyesi hazırlayan zannederim Necdet Hoca oldu. 
Oradaki başrol TARZAN’ı oynadı rahmetli. Çok da 
başarılı idi ve okulda ona TARZAN lakabını kazan-
dırdı. Piyeste aklımızda kalan diğer rolleri Şevket 
Çizmeli ve Vural Günal oynamıştı. Gençer 7-B’den 
sonra okuldan aynldı, ele avuca sığmayan, yatılılık-
la bağdaşmadı zor bir yaradılıştaydı. Güçlü fiziğiyle 
sınıfın en zor öğrencisi oldu. İlginç olan erken fark 
edilen yeteneği ile sert yapısı onun Yeşilçam’daki 
yerinin de belirleyicisi olmuştur. Tabii onu ticaret ya-
parken Yeşilçam’a sürükleyen Orhon Arıburnu’nu da 
unutmamak gerek. Gençer son yıllarda emekliliğini 
ilan edip Sakarya Kuzuluk’taki evinde sakin sakin 
yaşamakta idi. 
56 yıl sonıa telefonunu sevgili kardeşi yine Galatasa-
raylı Gündüz (1956)’den alıp kendisini aradığımızda 
bizi sevinçle karşıladı ve Haziran’da pilava gelmeyi 
vaat etti. Fakat maalesef kısa bir süre sonra önemsiz 
bir üşütme onu aramızdan alıp götürdü. 
Galatasaray’a renk katan diğer rahmetli sinema 
adamları gibi sana da rahmet diliyoruz Sevgili Tar-
zan. 
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     İlhan ÖREN

01.12.1932 Çatalca Doğumlu. 1964-65 İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu 

mezunu olup 1965 ten 2000 senesine kadar baba 
Eczanesi Çatalca’da Merkez Eczanesi sahip ve me-
sul müdürlüğünü yapmıştır.
1962 senesinde Eczacı Onur Ören ile evlenmiştir. 
2002 senesinde vefat etmiştir.

Onur Ören

18.11.1936 İstanbul doğumlu olup iki lise öğretme-
ninin kızıdır. 1954-59 Erenköy Lisesi mezunu olup 
1960-61 İst. Üniv. Tıp Fakültesi Eczacılık okulu me-
zunudur. Galenik Farmasi  Enstitüsü asistanlığı ve 
kısa bir müddet Çatalca Merkez Eczanesi’nde mesul 
müdürlük yapmıştır.
Galatasaraylıların Rejans ve Alem restorandaki aylık 
toplantılarına katılan Onur Hanım 2006 yılı başların-
da vefat etmiştir.
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       İlhan TÜRKER

1936’da Çorlu’da doğdum. İlkokulu orada 
bitirdim.1947’de Galatasaray Lisesi ye-

tiştirici sınıfına kaydoldum. 1955’te Galatasaray Li-
sesinden  mezun oldum. Aynı yıl Almanya’ya gittim 
ve Stuttgart Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümünde 6 
sömestr okudum. Bu arada Almanya’da çeşitli İnşaat 
Mühendisliği bürolarında çalıştım. 1964’te Türkiye’ye 
döndüm. 1966’da askerlik görevimi tamamladım.
Bundan sonra İstanbul’da Türk Hoechst İlaç ve Kim-
ya fabrikasının yapımında inşaat kontrolörü olarak 
görev yaptım. 1968’den itibaren turizm sektöründe 

organizatör, tercüman rehber ve H.W.Feustel Turizm 
Bürosu’nda yönetici olarak çalıştım.
1974 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Koleji 1966 
ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi 1972 mezunu 
Pınar Erölçer ile evlendim.
1975 doğumlu oğlum Tunga Türker, İstanbul Er-
kek Lisesi 1993 ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1999 
mezunu olup halen Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde İç Hastalıkları Uzman Doktoru olarak 
çalışmaktadır.    
Ben geleneksel Galatasaray pilavını yurt dışında ilk 
defa 1956 yılının Haziran ayında Almanya’da Stutt-
gart kentinde yedim. Ülkemden binlerce kilometre 
uzaklıkta, iletişimde başlıca aracın mektup olduğu ve 
yabancılığın en kuvvetle hissedildiği bir devirde ka-
şığımdaki bu pilav aslında sadece pirinç ve yağdan 
ibaret değildi. Cihat Baban’ın da ifade ettiği gibi onda 

en derin sevgiyi ve en sağlam dayanışmayı içeren 
bir öz vardı. Galatasaray Lisesinin bize kazandırdığı 
özgüven sayesinde pilav tenceresinin etrafında coş-
kuyla bir aradaydık ve  hayata daha büyük bir cesa-
retle bakıyorduk.
O gün Stuttgart’taki Max Kade – Haus isimli öğrenci 
yurdunun üst katında birlikte olduğum sınıf arkada-
şım Zeki’yi, oralara öğrenim için bizden önce gitmiş 
Galatasaraylı ağabeylerimi ve bize katılan misafirle-
rimizi tam 49 yıl sonra bir pilav günü öncesinde tek-
rar en iyi hislerimle anıyorum.  
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      LÜTFULLAH  
   KONYALIOĞLU

1935 tarihinde Ankara’nın Beypazarı kaza-
sında doğdum. İlk okulu Beypazarı’nda 

okuduktan sonra, 1947 senesi Eylül ayında, Yetiştiri-
ci-D Şubesinde Galatasaraylılık hayatım başladı. 
Orta okulu C şubelerinde, Liseyi B şubelerinde oku-
dum. 12 B, Edebiyat şubesinden, 1955 senesinde 
mezun oldum.
Üniversite tahsili için 1955 Eylül ayında Almanya’ya 
gittim. Bir sene Münih kentinde Almanca kurslarına 
devam ettim. 1956 senesinde Stuttgart Teknik Üni-

versitesi İnşaat Fakültesinde İnşaat Mühendisliği tah-
siline başladım, 1963 senesinde mezun oldum.  Bu 
arada 1961 senesinde şimdiki eşim Renate ile ev-
lendim. 1962 senesinde büyük kızım Sevil dünyaya 
geldi. 1965 senesinde ise küçük kızım Suna doğdu.  
1966 senesinde Almanya’ya tekrar dönme hayalleri 
ile askerlik görevimi yapmak üzere Türkiye’ye dön-
düm. İki senelik askerlik görevinden sonra Türkiye’de 
kalmaya karar verdim. Önceleri çok meşakkatli, son-
raları zevkli ve verimli mühendislik ve müteahhitlik 
hayatım başladı ve 2000 senesine kadar devam etti.
Meslek hayatımda, ortağı olduğum şirketlerle iki bü-
yük eseri, M.A.N. Kamyon ve Otobüs Fabrikası ile 

Ankara Kulesi, ATAKULE’yi, Ankaraya kazandırdım.  
Bundan başka Anadolu’da birçok fabrika, üniversi-
te ve Ankara’da işyerleri ve konut inşaatları yaptım.  
2000 senesinde iş hayatıma son vererek emeklilik 
hayatıma başladım. 
Büyük kızım Alman dili ve edebiyatı ve tiyatro tah-
silinden sonra O.D.T.Ü’de Yabancı Dil Fakültesinde 

Öğretim Görevlisi, Küçük kızım 
Suna O.D.T.Ü Mimarlık Fakülte-
sini bitirdikten sonra Almanya’da 
yaşamayı tercih ederek Y.Mimar 
olarak çalışıyorlar. Kızlarım ev-
lendiler fakat kariyer yapma uğ-
runa çocuk istemediler, bizleri de 
torun sahibi olma zevkinden uzak 
bıraktılar.  
Yetmiş yıllık hayatımın özeti bu 
kadar. Ne mutlu bana, Galatasa-
ray camiasına ait olabildim. Gala-
tasaraylılığımla iftihar ediyorum. 

Lütfullah Konyalıoğlu için Ar-
kadaş Notu: 

Lütfi okulda, çalışkan, ciddi, çok 
temiz, tertipli bir öğrenci idi. Ya-
kın arkadaşları Necdet, Güven, 
Şevket ve Basri, vs..onun yapı-

sını bozup kendilerine benzetmek 
istedilerse de Allah’tan başaramadılar. Lütfi hem 
Almanya’daki öğrenciliği hem de müteahhitlik yaşa-
mında disiplin ve ciddiyeti hiç elden bırakmadı. 
Tabii talihin bir cilvesi disiplin ve çalışkanlık hasletle-
ri Almanya’da daha gelişti ve Alman yengemizle de 
pek pekişti. 
Örneğin güzel güzel tenis oynarken bir bel fıtığı be-
lası onu bu hobisinden vazgeçirdi ama sabah yürü-
yüşünden hiçbir kuvvet alıkoyamadı. Bu ağır bel fıtığı 
eğer başkasında seyretse idi, mutlaka yatağa bağla-
yacakken, Lütfi azmi ile onu da yendi. Her gün saba-
hın 6’sında 6 km.lik kulvar onun geniş fulelerinde eri-
yip gitmektedir hala. Emekliliğini süsleyen ikinci hobi 
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     Muammer
 VELİDEDEOĞLU

1935 yılının 12 Temmuz’unda yağmurlu bir 
Cuma günü saat 12:00’de dünyaya gel-

mişim. Çocukluğum akla gelmeyen bin bir türlü yara-
mazlıklarla geçmiş ve 1942’de İlkokula başladığımda 
ailem rahat bir nefes almıştı. 1949’da Galatasaray 
Lisesine başlamış ve hayatımın en güzel senelerini 
burada yaşamış ve hala devamlı çok kıymetli arka-
daşlıklar kazanmıştım.

1955’te Galatasaray Lisesinden mezun olduktan 
sonra Tıbbiye’ye başlamış 1962’de mezun olduktan 
sonra sınıf arkadaşımla evlenerek Almanya yolculu-
ğumuz başlamıştı.1963’te bir oğlum oldu. O da Tıp 
tahsili yaptı. Şu anda iki torun sahibiyim.
1962-1999 yılları Almanya’da Genel Cerrahi, Aile 
Hekimliği ve Ağır tedavi ihtisasları yapma imkanım 
oldu.
1999’da çok özlediğim İstanbul’a dönerek Kızılay Al-
tıntepe Tıp Merkezi’nde göreve başladım.

briç, üçüncüsü ise senede birkaç kere Almanya’yı 
ziyaret etmesi. Son zamanlarda Bodrum’da yaptır-
dığı güzel evinde de birkaç ay geçirmektedir. Anka-
ra GS’lılar Derneği’ne de her çağrıldığında yardıma 
koşmaktadır. 
Okuldan bir anı: M.Coudert, öğleden sonranın yor-
gunluğu ile hafif kestiren Lütfi’yi uyandırmak için ses-
lenir: Lütfullah tu dors? Aniden uyandırılan Lütfi’nin 
harika cevabı: No Monsieur je pense !.. 

Sevgili Lütfi’ye geri kalan yaşamında sıhhat ve afiyet 
dileriz.
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   Mehmet Ali ZEREN

1946 –1947 eğitim yılında, Ortaköy’deki okula, 
yetiştirici A’da başladı. Yakın arkadaşla-

rı arasında Tunçdal Yüzatlı, Prof.Dr. Özer Pala, Avu-
kat Ünal Somuncuoğlu, E.Hakim Özkan Kurtboğan, 
Kurt Baran, Bengiz Bayraktaroğlu, Emin Afi Teselya, 

Özer Berkay, Ergin Çep, Şevket Peri, Avukat Taner 
Saka, Dr.Kerim Özcan ve Özdemir Zeybekoğulları 
gibi isimler vardır.

Liseden sonra, ticare-
te atılıp, Sultanahmet 
Yerebatan caddesinde 
Topkapı Export firması-
nı kurdu. Çok iyi Fran-
sızca konuştuğu için, 
firmanın kapısından 
içeri giren ilk yabancı 
müşterisi Daniele de 
Bois Jusan’a şile bezin-
den oluşan ilk ihracatı-
nı yaptı. Bu olay aynı 
zamanda Türkiye’den 
yurt dışına şile bezinin 
ilk ihracatı oldu. Zamanla bu olay duyuldu ve haber 
iç basında yer almaya başladı. 16 Mart 1982 tarihli 
Günaydın gazetesi, Saklambaç ekinde olayı, birinci 
sayfada 8 sütun üzerine vererek, “Sultanahmet’ten 
bütün dünyaya” şeklinde bir manşet atmıştır. Bu ha-
ber Fransa’da tekstil 
çevresinin kulağına 
gitmiş ve Pierre de 
Jigord adlı bir iş ada-
mı İstanbul’a gelmiş 
ve Topkapı Export’u 
ziyaret etmiş, Meh-
met Ali Zeren’le yüz 
yüze görüşünce ona 
ortaklık teklif etmiş 
ve ikinci gelişinde de 
onu Fransa’ya gö-
türmüştür. Pierre de 
Jigord’la ortak olarak 
çalışmaya başlayan 
Mehmet Ali Zeren, 
folklorik giysiler üze-
rinde uzmanlaşmıştır. 
Bu arada GSL’den 
sınıf arkadaşı Güngör Cerit’le uzun bir süre ticaret 
ve geniş bir işbirliği de yapmıştır. 15 yıl bu işi sürdü-
ren Mehmet Ali Zeren İstanbul Bayrampaşa’da kur-
duğu fabrikasını emeklilik dönemi gelince, tekstilden 
temizlik malzemeleri üretimine geçen, Eren ve Engin 
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adlı çocuklarına devretmiş ve kendisi Aksaray’daki 
hanını idare etmek için aynı handaki yazıhanesine 
çekilmiştir. Eskisi kadar sık olmamakla birlikte za-
man zaman at sporuna da devam etmektedir. Ev 
hanımı eşi Semiha Zeren hobi olarak yağlı boya 
resim çalışmaları yapmaktadır. Mehmet Ali Zeren 
arkadaşlarına çok düşkün olup onlara her zaman 
destek veren, derdi olanların yardımına koşan ger-
çek bir Galatasaraylıdır. Nitekim onun Aksaray’daki 
yazıhanesi, her dönemden GS’lıların öğle yemeğin-
de buluştukları açık bir lokal gibidir. Hepimiz gibi o 
da, “Hayatta başarılı sayılırsam her şeyi Galatasaray 
Lisesine borçluyum” der. 

   Cemal SATKAN

(Anlatan Erol Günaydın)
Onlar çete gibi üç arkadaştı: Hafız Metin, Laz Ficuri 
ve Kör Cemal. Zaman zaman onlarla beraber Pasaj’a 
bira içmeye gidiyorduk. Laz Ficuri hep beraber 
Çamlıca’ya gitmeyi hayal ederdi. Bir gün Çamlıca’ya 
gerçekten gittik. Bir gazinoda oturduk. Yemekleri biz 
getirmiştik. Garson bize meşrubat, çatal falan vermiş-
ti. Sonunda öyle bir hesap çıkardı ki bize, şok geçir-
dik. Fikri (Laz Ficuri) garsonun yanında bize “Kaçın” 

dedi. O garsonu oyalayacaktı. Garson onu yakaladı. 
Fikri bizim arkamızdan, “Uşaklar kurtarın penu” diye 
Karadeniz şivesiyle bağırınca, garson gülme krizine 
tutuldu. Fikri de bu sayede onun elinden kurtulup 
bize yetişti. Bu olayı da anlatır güleriz hep.
Kör (Cemal) korkunç zeki bir adamdı. Babası Dr. Yu-
suf Cemal Satkan, yanlış bir doğuma sebebiyet verdi 
diye şehir haydutları  tarafından vuruldu. O nedenle 
annesi Cemal’e çok itina ederdi. Her hafta ziyaretine 
gelirdi. Biz Kör’ü namaza gönderirdik. Bizim adımıza 
da namazı kılar gelirdi.
Kör Cemal 11. sınıfta Galatasaray’dan ayrıldı. Gaze-
teciliği bitirdi. Sonra Osmanlı Bankası’na girdi. Os-
manlı Bankası kambiyo işlerinde çalıştıktan sonra 
onu Osmanlı Bankası Beykoz Şubesine Müdür ola-
rak tayin ettiler. Onu dört-beş sene evvel kaybettik. 
O bizim okulun en renkli simalarından biriydi. Böyle-
ce toplantılarımızın en renkli simalarından birini de 
kaybetmiş olduk. Galatasaray’daki disiplinin sıkılığı, 
sokağa çıkamama hatta parmaklıklara yaklaşmanın 
bile yasak olması bizi birbirimize çok yaklaştırmıştı. 
Bütün arkadaşlarımıza olduğu gibi Kör’le de kardeş 
gibiydik. Şimdi  Okula demokrasi geldi. İsteyen dışa-
rı çıkabiliyor. Yani kardeş olmanın büyüsü bozulmuş 
oldu.
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  Mesut CANAYAKIN

Hayriye Lisesiydi. Zehir zemberek tahsil hayatım 
orada başladı. İlkokul bir miydi yoksa yuva mıy-

dı anlayamadım, bilemiyorum. Sevinç Sohtorik sıra 
arkadaşımdı.
Günler sonra adam olacak çocuk belli olmaya başla-
mıştı. Durumu fark eden büyüklerim beni oradan al-
dılar. Kolumdan çeke çeke bindirdikleri araç çan çan 
sesleriyle yola koyulmuştu. Dönemeçlerde çıkardığı 
gıcırtılar içimi ürpertiyordu. Uzun bir süre sonunda 

araç durduğunda midem bulanmaya başlamıştı. Ku-
caklayıp indirdiler. Yine elimden tutup sürükleyerek 
merdivenlerden aşağıya indik. Burası Galatasaray 
ilkokulu dedi babam, işte burada okuyacaksın. Be-
yazlara bürünmüş yatakaneyi ve yatacağım yeri gös-
terdiler. Daha sonra merdivenlerden tekrar indik ve 
birçok çocuğun oturduğu odaya beni itiverdiler. Ka-
panan kapının üstündeki cama bakıyordum buğulu 
gözlerle. Yüksek tonajdaki hıçkırıklar azalırken göz-
lerim daha iyi görmeye başlamıştı. Karşı taraftaki si-
yah kapkara tahtanın önünde yuvarlak gözlüklü kısa 
boylu ton ton bir amca bir şeyler söylüyordu.  Adı 
Hafız Nuri Bey idi. Daha sonra iri yapılı, çorapsız 
toplu bacakları kiremit renkli Fransız hanım öğret-
menimizi tanıdık. La Maida idi adı. Birlikte ağlayıp 
güldüğümüz Oktay Kınacılar, Oğuz Ülkü, Alidoğan 
Sinangil, Bülent Gürel, Oral Oğuz, Oktay İzmirli, Kurt 
Baran, Yüksel Gamgam, Ünal Somuncu, Yavuz Ba-

şar, Engin Heper, Metin Soyman, Şevket Peri aynı 
sınıftaydık. O unutamayacağım ilk günden itibaren 
ONBEŞ YILLIK Galatasaray’daki tahsil hayatıma 
başlamış oldum. 
Nasılsa birinci sınıftan sekizinci sınıfa, orta üçe ka-
dar hep tek yıl okudum sınıfları. Lise bire geçmiş-
tim. Ben yaştakilerin çok sevdiği müdürümüz Beh-

çet Gücer vefat etmişti. Yeni 
müdür olarak atanan Fethi 
İsfendiyaroğlu gelmişti. Beh-
çet babanın cenazesi İstiklal 
Caddesi’nden eller üzerinde 
okula, okulun büyük demir 
kapısına getirilmişti. Kapıyı 
açtırmıyorlardı. Yeni müdür 
kapıyı açtırmamakta dire-
niyordu. Levyemsi demirle 
içerden kapıyı açmaya çalı-
şıyorduk. Derya Su, Güngör 
Toygarlı, ben ve başımızda 
Esat Mahmut Karakurt. Kapı-
yı açtık. Galeyana gelen tale-
belerin elleri üzerindeki tabut 
adeta kayıyordu. Bir masa 
üzerine konuldu. Konuşmalar-

la bir miktar teskin ettiler hocalarımız bizleri.  Ancak 
isimlerimiz tespit edilmişti. Yaşar Abi zaten ezbere 
biliyordu numaralarımızı.  Yeni müdür biz anarşistle-
re, ya kendiliğinizden okuldan ayrılırsınız, ya da aynı 
sınıfta çakılır kalırsınız, kovulursunuz dedi.  Üçümüz 
de ayrıldık. İtalyan Lisesine  girdim. Ancak olmuyor-
du. Galatasaray’ımdan ayrı kalmak beni yıkmıştı. Bu 
arada İtalyan Lisesini asıyor Sultani koridorlarında 
dolaşıyordum. 
Fethi İsfendiyaroğlu ayrılmış, yerine Macit Saner 
gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’na ağlamaklı acıklı 
bir mektup döşendim. Bir süre sonra koridorlarda 
dolaşırken artık beni tanımış olan müdür Macit Bey, 
askerliğimle ilişiğim olmadığına dair askerlik şube-
sinden yazı getirirsem tekrar okula girebileceğimi 
söylediğinde ellerine sarıldım öptüm öptüm. Bir yıl 
ayrılıktan sonra yuvama dönmüştüm. Bu, “Galatasa-
ray tarihinde ender olay” derler.
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Sonraki düşe kalka geçen katmerli okul yıllarımı an-
latmak zaman alacak. Okul sonrası 1956’dan 1960 
yılına kadar uğraşmadığım az konu kaldı. Emprime-
cilik, tiyatro, müzik ve lokanta, büfe, kulüp işletmeci-
liği, dahili  ticaret, ithalat - imalat, sonra...
Asılmış ağları tamir eden balıkçılar, kıyıya yanaşan 

teknelerden çıkartılan sardalyeleri hemen oracıkta 
ızgara yapıp ekmek içinde satanlar, sahilde kazıklar 
üzerindeki balık lokantaları, şimdi yerinde yeller esen 
bu nefis görüntü eski Pendik’ti. Ve 1963’te Pendikli 
bir kızla evlendim. 42 yıldır Esin Hanımla birlikteli-
ğimizde 3 çocuğumuz oldu. İlki erkek, Korkut. Ege 
Üniversitesinden mezun oldu: biyolog. Amerika’da 
mastırını yaptı. Kültür mantarı üretim çiftliği kurdu. 

Ayrıca İsviçre’deki 
Saurer firma tek-
nik sorumlusu. Eşi 
kimya yüksek mü-
hendisi. Türedi ai-
lesinden Gülden. 
Koyu Galatasaray-
lı. İkinci çocuğum 
kız, Ayşin. Lise 
mezunu. İç mekan 
kreatörü. Eşi tekstilci. Bornavalı ailesinden Metin. 
Çok koyu Galatasaraylı. Üçüncüsü erkek. 49 yaş 
çocuğum. Okul arkadaşlarım onu yanımda gördükle-
rinde torunun mu diye sorarlardı. Şimdi Amerika’da 
ekonomi bölümünde tahsiline devam ediyor. Tabii o 
da Galatasaraylı. Kızım Ayşi’nin iki oğlu var. Dama-

dım Metin, onları öylesine Galatasaray ile yoğurdu 
ki bu iki torunum Cihan ve Cem hepimizden fazla 
fanatik diyebilirim. Esasen aileme intisap edecekleri 
titizlikle inceledim. Damadım da gelinim de çok şükür 
camiadan.
Kısaca unumu eledim, eleğimi duvara astım. Taht 
misali geniş koltuğuma, şimdilik gömülmüş, geçmiş 
otuz iki kısımlık siyah beyaz filmimi tekrar tekrar sey-
rediyorum.  Kah seviniyorum, gülüyorum, kah neden 
olduğunu anlayamadığım bir hüzün çöküyor, ağla-
mak istemiyorum. Dünya Güzel...
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   Mustafa DEMİRKAN

Liseden mezun olduktan sonra Güzel Sanatlar 
Akademisi Heykel Bölümü’ne devam ettim. Erte-

si yıl Mimarlık Bölümü’ne geçtim ve 1961’de mezun 
oldum. Aynı okulda iki yıl asistanlık yaptım, bir yıllık 
araştırma bursu kazandım ve evlenerek Paris’e git-

tim. Burs süreci bitiminde, aynı kentte bir mimarlık 
bürosunda üç yıl kadar çalıştıktan sonra yurda dön-
düm, vatan hizmetimi tamamlayarak yeniden Güzel 
Sanatlar Akademisi, şimdiki adıyla Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde 
göreve başladım. Bir taraftan da hocam Prof. Uta-
rit İzgi ve asistan arkadaşım Ali Muslubaş ile ortak 
büromuzda mimarlık ve iç düzenleme konularında 
tasarım ve uygulamaları gerçekleştirdik. 1980’lerde 
ise kendi bağımsız büromu kurdum, doçentlik ve 
profesörlük aşamalarını takiben, doksanlı yılların 

başlarında da okuldan kendi isteğimle emekli oldum. 
Daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nde göreve başladım, aynı üniversitenin İç 
Mimarlık Bölümü’nün kurulma aşamasında bölüm 

başkanı olarak görevlendirildim ve halen de bu yü-
kümlülüğü sürdürüyorum.
İki kız ve bir erkek çocuk sahibiyim; onlar da ‘fran-
cophone’, Papillon mezunları. Büyük kızım Yase-
min Cosmopolitan’da moda editörü, ortanca Ayşe 
Paris’te hukuk fakültesini bitirdi ve şimdi orada staj 
yapıyor ve baro okuluna devam ediyor, en küçük 
Kerim de, Rice’ta mimarlık okudu ve NewYork’ta bir 
mimarlık bürosunda çalışmaya başladı.
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   Mustafa GÖNEN

27.09.1936 tarihinde doðdu. Sevinç Gönen’le 
evlendi. Biri kýz diðeri erkek iki evlat sahibi. Bir 

de torunu var. Galatasaray Ýlk okuluna 1943 yýlýnda 
birinci sýnýfta baþlamýþ. Oktay Aras, Özdemir Ergin-
sav, Tuncer Ören vesair arkadaþlarýyla beþ yýl be-
raber okumuþ. Galatasaray Lisesini bitirdikten son-
ra Ýstanbul Hukuk Fakültesine girmiþ.1958 yýlýnda 

oradan ayrýlýp 1961 yýlýnda M.E.B. Ankara Otelcilik 
Okuluna geçmiþ ve 1962 yýlýnda orayý bitirmiþ. 1963-
1964 yýllarýnda Ýsviçre Institut International Pour la 
Formation des Cadres Supérieurs’de L’hotellerie et 
du Tourisme Yüksek Otelcilik Okulundan. Ardýndan 
Glion Montreux Ýsviçre, 1970 Paris-Fransa Répub-

lique Française Coopération Téchnique Tourisme 
Okulundan mezun olmuþ.
1962 Tusan Efes Moteli “Staj”, 1962 Tusan Kuþadasý 
Otelinde; Resepsiyon Þefi, 1962-1963 Çelik Palas 
Bursa, Önbüro Þefi, 1964 Hotel de France Sion 
Ýsviçre1965-1991 Divan Oteli Ýstanbul 27 sene, Ön 
büro Þefi, 1991-1993 Büyük Sürmeli Oteli Ýstanbul, 
Ön büro ve Satýþ Müdürü, 1993-1995 Dedeman 
Oteli Ýstanbul, Ön Büro Müdürü, 1995-1996 Boðaziçi 
Üniversitesi, Öðretim Görevlisi, 1996 Topkapý Ere-
sin Oteli, Ön Büro Satýþ Müdürü, 1996 -2005 Eresin 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Meslek 
Dersleri öðretmeni olmuþ.
Bildiði Lisanlar: Fransýzca, Ýngilizce, Ýtalyanca 
Hobileri: Açýk deniz balýkçýlýðý, el sanatlarý.
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     Necdet GÜLEN

Ya Sevgili Hacı, hani sen baban, annen gibi 
seksen-doksan’larından önce gitmeyecektin... 

Neşe kaynağı, enerji deposu... Türkiye’nin Paris’i, 
Beypazarı’nın “Deptim, kasnak tekerlendi, öptüm 
dudak şekerlendi,...” türküsünü senden iyi söyleyip 
oynayan yoktu. Beypazarı son yıllarda gerçekten 
Paris oldu ama o güzel sesin Şahin tepesinde artık 
hiç çınlamayacak. Orada artık hüzün egemen.  
12 B’de İngilizce’den çakan çalışkanlara inat bir tek 
kelime bilmeksizin mezun olunca Lütfullah’a nasıl 
takılmıştın.
Ver elini Almanya...Dünya’ya boş veren, neşe dolu, 
bohem Necdet...Güzel ve kendisi gibi rint-meşrep 
Alman gelin Roze (Gül) gelir gelmez Beypazarı’nda 
şalvar... Kayınpeder Hafız Hakkı, anne, nene, gö-
rümceler bu sıcak gelini bağırlarına hemen basar-
lar.  Türk-Alman dostluğunun ürünleri Deniz (196...), 
Kerim (....) ve Semih (....) babası gibi inatçı... Ama 
Lütfullah gibi beyaz yakalı inatçı değil...  
Elinde keser, kazma, çivi... Beceremeyenlerin ustası 
da... Külüstür bir kamyon...Gece yok, gündüz yok...
Daha sonra uzun yıllar Erzincan ve Malatya... Dağ, 

bayır; yaz, kış... Devlet ihaleleri, zor günler.  Çoluk 
çocuk bu meşakkatli günleri yiğitçe göğüslediler.
Nihayet Ankara’ya dönüş ve yerleşme. Yine GS’lı 
ve Beypazarılı arkadaş ve dostlarla yoğun çalışma, 
ama devamlı sigara, akşamları da birkaç kadeh...
Lütfi, Şevket, Güven yine sık sık eski günleri yad 
etme... Mali durumu yola koyup Ankara, İncik’te bah-

çeli güzel bir ev...
Ama kahpe felek 
ona talihsiz bir 
son hazırlamış 
neylesin...Tam 
da Necdetlik bir 
ölüm. Gece sar-
hoş bir arkadaşını 
beladan korumak 
için geçirdiği bir 
iç kanama. Haf-
ta sonu tatilini 
feda edemeyen 
Profesör, Cerrah 
arkadaşın ihmali... Kanamanın genişlemesi, ameli-
yatta acı son, hepsi 3 gün. Lütfullah’ın müdahaleleri, 
gayretleri sonuç vermiyor. 1992 ver elini Beypazarı...
Gözyaşları, acılı günler...Çok sevdiği Güven’den bir 
yıl önce.  Hala dostları kadehlerini onun için kaldırı-

yorlar... Eşi Roze evlat, ana uğruna Alman Büyükel-
çiliğinde göreve başlama...ama ikinci vatanı Türkiye 
hep. 50. yılda bizi yalnız bırakmadı sağ olsun.

Necdet’ciğim sana Tanrı’dan rahmet, buluşacağımız 
ve kaynatacağımız günlerin şurasında ne kaldı ki...



-283-

     Okay ERGUN

1935 yılının Haziran ayının 11’inde, Mersin’in 
Anamur ilçesinde dünyaya geldim. 1947 

yılında ilkokulu bitirip 1947 - 48 ders yılında Galata-
saray Lisesi YTŞ. A sınıfının 576 numaralı öğrencisi 
oldum. Kısa bir süre için M.Robin sonra Mme.Cou-
dert, Selami Akal ve Salih beyin talebesi oldum. 
Özel ve resmi kuruluşlarda bir süre çalıştıktan son-
ra memleketim Anamur’a döndüm. Orada kendi işi-
mi kurdum ve tarımla uğraştım. Kısa süreli bir evli-
lik geçirdikten sonra boşandım. Halen memleketim 
Anamur’da emekli olarak yaşamaktayım. 
Eskilerin tabiriyle kuş uçmaz kervan geçmez, ancak 
on beş günde bir vapurla veya kereste taşıyan motor-
larla il merkeziyle irtibat kurulan Anamur’da yaşayan 
bir çocuk için Türkiye’nin en kültürel, en sosyal, en 
popüler okulunda talebe olmak şüphesiz ki muhte-
şem bir duyguydu. Bu yüzden onun hafızasında her 
olay bir anı olarak kaldı. Bu anılardan birini aşağıya 
yazıyorum. 
Galiba 7. sınıftaydık. Müzik öğretmenimiz Seyfettin 
Asal Bey’di. Kendisi Türkiye’nin tanınmış orkestra 
şeflerinden biriydi. Arkadaşlarımı bilemem ama ben 
Chopin, Beethoven, Brahms, Mozart ve daha bir çok 
dünyaca ünlü klasik batı müziği bestekarlarının eser-
lerini onun parmaklarıyla dokunduğu piyano tuşları-
nın seslerinden tanıdım. 
Muhterem hocamız derste gerekli bilgileri verdikten 
sonra dersin sonlarına doğru piyanonun başına ge-
çer bize klasik batı müziği çalardı. Bizler bazen Türk 
müziği parçaları çalmasını isterdik. Tabii Türk müziği 
parçalar çalmazdı ama nadir de olsa İzmir Marşı’nı 
çalardı. Tabii bu da bizim canımızı sıkardı. Bir gün 
bilgisine ve kültürüne çok güvendiğimiz arkadaşımız 
Taylan Altan (daha sonra soyadını Kadıoğlu olarak 
değiştirtmiş), bize dinlediği bir müzikten çok etkilen-
diğini, dinleyince bizim de çok seveceğimizi ve bunu 
mutlaka çaldırmamız gerektiğini söyledi. Parçanın 
adı La Paloma idi. İlk müzik dersimizde öğretmenimiz 
mutat olarak dersin sonunda piyanonun başına geçti 
ve parçaları çalmaya başladı.  Biz de hemen ‘La Pa-
loma’ isteriz diye tempo tutmaya başladık. Hocamız 
yeni bir parçaya başladığı sırada biz tempo tutmaya 
devam ediyorduk. Parça bittikten sonra muhterem 
hocamız öfke ile bize döndü ve “Susun cahil herifler, 
ben deminden beri ne çalıyorum,” diye bağırdı. Tabi 

bizim arkadaşımıza çevrilen gözlerimizdeki bakışla-
rın ne kadar sempatik ve alçak sesle dudaklarımız-
dan dökülen kelimelerin ne kadar iltifatkar olduğunu 
anlamak güç olmasa gerek. 

     Turgut ALKANLI

     Osman ŞAPÇI

Turgut Alkanlı kimyevi madde 
ithalat ve ticaretiyle uğraşmış. 

Kazlıçeşme’deki deri fabrikala-
rı baş müşterileri arasına girmiş. 
Gülseren Hanımla evli olan Turgut 
Alkanlı’nın iki oğlu her ikisinden 
de birer torunu var. Büyük oğlu 
Murat Microsoft’ta bölge müdürü.  
Küçük oğlu Bülent Tekstil  Maki-
neleri  Mühendisi. Eşi İpek, Çam-
lıca Kız Liseli. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi 
ve İst. Teknik Üniversitede yapmış.
Turgut Alkanlı, “Galatasaraylı olduğum için hem mut-
lu hem de gururluyum.” diyor.
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     Oktay ARAS

21 Aralık 1937 yılında İstanbul’da doğdum. Ga-
latasaray ilkokulu birinci sınıfına kaydolmam 

için 6 yaşından gün almam gerekiyordu. Bu nedenle 
doğum tarihim 25 Temmuz 1937 olarak  değiştirildi, 
ve okula girebildim. Beni okula kaydettiren, okulu-
muz 1920 yılı mezunu Ord. Prof. Kemal Birsen’in ka-
yıt günü bana söylediği, “Hayatta çok ender insana 
nasip olacak bir camiaya giriyorsun. Bunun kıymetini 
bil.” sözünü çok sonra değerlendirebildim. 
1943 yılında girdiğim GSL’de, tatlı, acı bir yığın hatı-
rayla ilkokul bitti, lise bitti, 12 sene okuduktan sonra 
1955 yılında mezun oldum.
Aslında başarılı bir talebe olmama rağmen, dersler-
den çok zevk aldığımı söyleyemeyeceğim. Tatilleri ve 
teneffüsleri çok daha fazla sevdim. En sevdiğim gün, 
ertesi öğlen, hafta tatili olduğu için cuma idi. Pazar 
günleri öğleden sonra yarın sabahki okulu ve yeni 
haftayı düşündükçe içimi bir sıkıntı kaplardı.
 Galatasaray’da okuduğum 12 sene sonunda, yıllar-

dır her platformda tartışılıp bir standart getirilmeye 
çalışılan Galatasaraylılık, kimliğimin bir parçası oldu. 
Bu dönemde ailemden çok okulum ve çevresi beni 
eğitmiş, bana bütün ömrümce sürecek kişilik ve dav-
ranışlarımı vermişti. Neydi bu kimlik? Bu kimlik, la-
iklikti, demokratik ve özgür bilimsel düşünceydi, ye-
nilikçilikti, kardeşlik ve dayanışmaydı, toplumsal çı-
karları kişisel çıkarların üstünde tutmaktı, kuralcı ve 
disiplinli bir yaşamdı, yüzyılların biriktirdiği tarihsel bir 

kültür mirasıydı, hoşgörüydü, zengin fakir gözetme-
yen eşitlikti, ve daha nice vasıflardı. 

Evet Galatasaraylı kimliğimle gurur duyuyordum ve 
hakikaten bu kimlik bana Türkiye standartlarının üs-
tünde bir kişilik kazandırmıştı. 
GSL’den mezun olduktan sonra İTÜ. Makine Fakül-
tesine girdim. Liseden sonra üniversitedeki eğitim 
bana sıkıcı gelmişti. Üniversite döneminde derslere 
fazla ilgi duyamadım. Yaşantımdaki bütün boşlukları 
spor dolduruyordu. İTÜ’de futbol, basketbol, masa 
tenisi oynadım. 1961’de mezun oldum. Bir yıllık asis-
tanlık deneyinden sonra akademik kariyerin bana 
göre olmadığını anladım ve 1962’de askere gittim. 
Yedek subaylıkta, İzmir’de Ulaştırma Okulunda altı 
tane Galatasaray mezunu ile beraber geçirdiğimiz 
okul dönemi, ve sonradan yıllarca devam ettirdiğimiz 
arkadaşlıklar  unutulmaz hatıralardır.
İnsan hayatında ufacık olayların ne kadar büyük rol 
oynadığını yedek subay okulunda yaşadım. Okul 
bitiminde, iki kişiye, bana ve bir başka mühendise 
meslek kurası çektirdiler. Kurada üç tane yer vardı. 
İstanbul, Ankara ve Konya… İlk önce ben çektim: 
Konya Ağır Bakım Fabrikası. Bir buçuk yıl Konya’da 

Eşim Tanyel ile birlikte 40 yılın yorgunluğunu çıkarıyoruz.

Masa Tenisinde kazandığım kupa ve madalyalarla
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yedek subaylık yaptım. Bu 
süre içinde bir başka birliğin 
komutanının kızı, eşim Tan-
yel ile tanıştım, ve askerlik 
bitiminde evlendik. Kurada 
çektiğim o ufacık kağıt par-
çası sonucu, 41. senesini 
kutladığımız bir evlilik, iki 
kızımız ve iki torunumuz 
oldu. 
Sırasıyla 1966 ve 1968’de 
doğan kızlarımız, Elvan ve 
Evren, İstanbul Üniversitesi  
İngilizce İşletme Fakültesini  
bitirdiler. Elvan Üniversite-
den sonra çalışmadı. Ev-
ren daha sonra İngiltere’de 
reklamcılık dalında master 
yaptı. Halen başarılı bir rek-
lamcı olarak Manajans üst 
yönetiminde görev yapıyor. Her ikisi de evli. Büyük 
damadımız Aydın Günaydın, inşaat ve tekne yapım 
işinde, küçük damadımız Bülent Boytorun (Eski gü-
reş antrenörü Nuri Boytorun’un torunu) ise eşinin 
meslektaşı, medya planlaması yapan bir şirketi var. 
Büyük kızımızdan,  Serra (14) ve Sinan (9), biri kız 
biri erkek iki torunumuz evimizin neşesi...
1964-1967 arasında bir İtalyan şirketinde çalış-
tım. 1967 yılında LPGAZ adlı bir şirket kurdum ve 
Türkiye’de ilk piknik gaz tüpü, ocak ve lambalarının 
imalatını yaptım. Gaz şirketlerinin kendi tesislerini 
kurup kendi tüp ve cihazlarını üretmeleri üzerine, 

1971 yılında iki mühendis arkadaşla teknik plastikler 
konusunda üretim yapan Polikim A.Ş. yi kurduk. Bu 
firmamız, Türk endüstrisinin mühendislik plastikleri 
konusunda ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek-

tedir. 1988 de kurduğumuz Polikim Dış Ticaret A.Ş. 
ile, Batı Afrika’da “francophone” ülkelerde birçok kü-
çük ve orta çaplı üretim tesisi kurduk. 
Zaman zaman bazı Galatasaray camiası kurumla-
rında da çalışma olanağı buldum. Galatasaray Ku-
lübünde  bir kaç dönem Şube Kaptanı olarak masa 
tenisini yönettim. Sevgili Taner Saka da Şube Komi-
tesinde yer almıştı. Çok başarılı çalışmalar yaptık. 
Alt kümelerdeki erkek ve bayan A takımlarımız üst 
üste şampiyonluklar alarak Süper Lige yükseldi. Alt 

yapıda ise bir ordu denebilecek kadar 
minik, yıldız, genç sporcularımız ve kur-
siyerlerimiz vardı. İlkokulumuz ve Lise-
mizde de öğrencilere kurslar açtık. Şube 
olarak gelirimiz giderimizi karşılıyordu. 
Fakat son dönemlerdeki Galatasaray 
Kulübü Başkanlarının ve yönetim kuru-
larının bir çoğunun futboldan başka spor 
tanımamaları, medyada fazla yer alma-
yan diğer amatör sporları bir yük gibi 
görmeleri yüzünden görevden ayrıldım 
ve şube kapandı. 
Galatasaray’la ilgili bir başka çalışmam 
da 1991-1996 arasında 240 GSL ortaklı 
Galatasaraylılar Pazarlama ve Dış Ti-
caret A.Ş.’de oldu. Bu şirkette Yönetim 
Kurulu üyesi, ve Turgut Saylan’ın vefa-
tından sonra da Yönetim Kurulu Başkanı 

olarak görev yaptım. Fakat ne yazık ki bü-
tün çabalarımıza rağmen camiadan beklenen ilgiyi  
göremediğimiz için bu şirketi tasfiye etmeye mecbur 
kaldık. 
İş hayatımın yanında spor hayatımı da masa tenisi 

Kızlarımız: Elvan - Evren, Torunlarımız: Sinan - Serra

1964 - Bekarlığa veda
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ile devam ettirdim. Veteran sporcu olarak kendi yaş 
gurubumda muhtelif Türkiye birinciliklerim var. Türki-
ye adına Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına sürekli 
katılıyorum. 1990 yılında İsveç’te ikili takımlarda 50 
yaş gurubunda almış olduğum Avrupa üçüncülüğü, 
veteran masa tenisinde bugüne kadar Türkiye’nin

Çiçek Pasajı- Timuçin, Oktay, Yalçın, Güven, Özer, Orhan, 
Rıza, Tansu, Ersan, Onat, Orhan, Ergün

aldığı en iyi derecelerden birisidir.
Biz 1955’liler ne yazık ki mezuni-
yetten sonra birbirimizden koptuk. 
50. yıl kutlamaları bizi yeniden bir 
araya getirdi. Bunca senelik ayrı-
lıktan sonra birbirimizi ne kadar 
özlediğimizi gördük. Bu boşluğu, 
bundan sonra daha sık birlikte 
olmakla telafi edeceğimize inanı-
yorum.

2002 Luzern - Veteran Dünya Şampiyonası, Çiftler Yarışması

Uluslararası Bodrum Turnuvasında kupa alırken

İTÜ de Üniversite futbol takımında yıllarca kaptanlık yaptım 
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  Oral Necip SİNKİL

1934 yılında ilkokulu okuduğum Çanakkale’de 
doğdum. Amca oğullarına özenerek, 

onların peşinden “Kaptan düdük” sesleri ile rahmetli 
Mümtaz ZEYTİNOĞLU’nun yatakane komşusu ola-
rak yetiştiriciye başladım. Birkaç şube değiştirerek 
orta ve liseye devam ederken:
Lise 1’de matematik hocası Halit beyin sınıfında pen-
cere içinde çöp kutusunda oturarak, Sait beyin uygun 
gördüğü şube değişikliği sayesinde Mr.Massiet ile bir 

üst sınıfa devam ederken ilk karne cebir geometri 0-
0; ikinci karne 1-1 olunca kendisinin “il y a de progrés 
quand même” demesi üzerine hedef ortadan kalkmış 
oldu. Bir gün, Zeki Ömer DEFNE hocamızın sorusu-
nu yanıtlayamadığımda cevap olarak, efendim ben 
abandone ettim deyince, ızdırap çocuğu lakabına 
uygun olarak 45 dakika ağlamaklı nasihat dinleme-
mize neden olmuştum.
Ailede spor yapan kimse olmamasına rağmen, daha 
orta ilk sınıfından itibaren; ağabeylerin basket oyna-
malarını seyrederken o zamanlar yeteri kadar oyuncu 
olmadığından, takımı tamamlamak üzere “piç” lakabı 
ile beni de aralarına aldılar ve böylece basketbola 
başlamış oldum.
Son sınıfta felsefe hocamız Mr.Larroumets’nin her 
gün değiştirdiği kravatlarının renkli çizimlerini yaptı-
ğım halde kaç kravatı olduğunu bilemedim.
Liseden sonra, Ankara gemisinin süvarisi Şefik kap-
tana özenerek kaptan olma hevesine kapıldımsa da 

Toro Yılmaz ve Kafoş Erol’la beraber geçici olarak 
gittiğim Nazilli Kemer baraj inşaatından yedek su-
baylık için Ankara gelinceye kadar iki buçuk yıl geç-
ti. Yedek subaylıktan sonra lakap adaşım Yüksel 
Sungurtekin ile beraber Ankara Air France -Fransız 
Hava Yolları’nda çalışmaya başladığımda, Zeynep 
ile tanışıp 1961 yılında kendisi ile evlendim ve 1962 
yılında oğlumuz Selim dünyaya geldi. Selim Mimar 
Sinan Üniversitesi iç mimarlık bölümünden mezun 
oldu ve Antalya bölgesinde Rota Danışmanlık İnşaat 
Turizm şirketi ortağı olarak çalışmaktadır. Evli olup 
bizi Derin Deniz adında bir torun sahibi etti. Daha 
sonra 1971 yılında kızımız Simin aileye katıldı ve Bil-
kent Üniversitesi grafik sanatlar bölümünü bitirerek 
İstanbul reklam sektöründe yönetmen asistanı göre-
vini üstlenmiştir.
Çalışma hayatım, Club Mediterranée Foça ve Ke-
mer-Antalya Fransız Tatil köylerinde yönetici olarak 
on beş yıl sürdü.
Halen, geçen yıl kaybettiğimiz Yılmaz Rıza Gürsoy’un 
yönetim kurulu başkanı olduğu Meteksan Matbaacı-
lık A.Ş. şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak çalış-
maya devam etmekteyim.
Tüm dönem arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımla,

Oral Sinkil’e Arkadaş Notu:
Lakabının uzun boylu ağabeyleri arasında basket 
oynamak dışında hiçbir açıklaması olmayan bu çele-
bi arkadaşımızın nezaketi, sakinliği dışında ne karın-
ca ezdiği, ne huysuzluk ettiği, ne de kimsenin etlisine 
sütlüsüne karıştığı görülmüştür.
Çalıştığı yerlerde üst mevkilere yükselmesine karşın 
ne daha yukarılara talip olmuş ne de içinden geçir-
miştir. Tevazuun böylesine ancak Oral’da rastlana-
bilir.
Etrafına halka halka huzur yayan Sevgili Oral’ın bu 
hasletine çok çok muhtaç olan bizleri tanrı affetsin!..
Biyografisinin yazımından “humor” yeteneğini bile 
sisler arkasına sakladığına tanıklık ettiğimiz Oral 
Ağabeyimize başarılarının devamını ve uzun ömür-
ler dileriz.
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     Onat ARINÇ

Merhaba, ben Onat, bütün okul süresince, Ahmet 
BALTACI ile her sınıfta kürsünün tam karşısın-

da sıkılmadan oturduğumuzu hatırlıyorum. Etütler-
deki masum yaramazlıkları, hayaller kurduğumuz 
arka koridor turlarımızı hatırlıyorum. Yatakanede Tı-
jın Erol’u (Erol GÜNAYDIN); sınıflarda nice hocaları-
mın, başta Samih Nafiz TANSU, Muvaffak BENDER-
Lİ, Esat Mahmut KARAKURT olmak üzere, edebiyat 
ve fen yüklü masallarını hatırlıyorum.  Günler, yıllar 
hızla aktı.

Bir gün rüya bitti, mezun oldun dediler ve elimize 
kırmızı kaplı diploma dosyasını verdiler ve işte ger-
çek hayat dediler. Coşku ile Beyoğlu’na, İstanbul’a, 
Türkiye’ye, belki de dünyanın dört bir yanına kuş 
misali uçup gittik. Ama bu süre içinde hiç fark etme-
den insanlığı, hoşgörüyü, nükteyi, pozi-
tivizmi özümsemiştim. İnsanlara sesimi 
yükseltmeden de yol gösterebileceği-
mi Sait Bey’den, Ferruhzat Bey’den ve 
daha nicelerinden defalarca görerek ve 
aynı yolda fark etmeden yürüyerek dok-
tor oldum, cerrah oldum, eğitimci oldum 
ama bu kişiliği hiç bırakmadım. Hala da 
edindiğim birikimleri ihtiyacı olanlara 
ulaştırmaya çalışıyorum. Ben Galatasa-
ray Liseli olmuştum. 
Evlendim, çocuklarım ve torunlarım oldu. 
Bana hep mutluluk yaşattılar.

Değişik ortamlarda hem yurtiçi, hem de yurt dışın-
da görev yaptım. Dostum, meslektaşım, arkadaşım 
çok oldu. İyi izlenimler ve anılarımız oldu. İnsanları 
sevmeyi o muhterem hocalardan öğrenmiştim. Mu-
zip sevgiyi (Mösyö Arditi, Mösyö Garti, Mösyö Ma-

umus) hala onların gözlerinde görür gibi oluyorum. 
Bu sayede tekrar ediyorum. Hep mutlu oldum, ancak 
en mutlu olduğum an arkadaşlarımızın bir gün Alem 
Restoran’da boynuma, elli yıl sonra, sarı kırmızılı bir 
GS madalyonu taktıkları ve okulun güzel bir fotoğra-
fını hediye ettikleri andı.
Meslekteki konumum gereği çok plaket, belge, berat 
vs. aldım. Bunlar kariyer icabı olağandı. Ancak sade-
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ce sevgi ile birleşerek, özenerek böyle bir girişimde 
bulunmaları  dostluğun, arkadaşlığın, Galatasaray-
lılığın özü idi. Hepsine şükranlarımı sunarım, varol-
sunlar.
50 yıl çok uzun bir süre, geriye bakınca biraz pus-
lanmış gözlerimle sadece güzellikleri görebiliyorum. 
Okul Pilavlarında önce gururlanıyor, sonra da duy-
gulanıyorum. Bu okulda okuma şansını bana veren 
ailemi, büyük kapının tam karşısındaki apartmanda 

oturan ve bana el sallayan anneannemi, onlar kadar 
bana yakın davranan yatakaneci Ahmet çavuşu, re-
virdeki Ramazan’ı, kapıcı Hasan efendiyi, isimlerini 
anımsayamadığım nicelerini unutmak mümkün mü?
Son olarak 50 yıl boyunca içimde sakladığım hisle-
rimi dışa vurmak imkanı veren tüm arkadaşlarıma 
buradan sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Ben 
onlarla birlikte var olan koca ulu ağacın bir yaprağı-
yım. Bazı yaprakların düştüğünü görmek tarifsiz acı 
veriyor, resimlere bakmak bu nedenle zor oluyor. Za-
manı gelince sırası ile bütün yapraklar birbiri ardına 

düşecek ama güçlü gövde yeni yapraklar verirken, 
bir yandan acıyı, diğer yandan neşeyi birlikte yaşa-
yacaktır.
Sizler Sağlıkla Yaşayın, Nice 50 Yıllara.
Zekeriyaköy, EKİM 2005

                                                                       
Arkadaş notu
Onat ailesi dört kişiden oluşuyor. Prof.Dr.Onat 
Arınç Tıp Fakültesinden emekli olduktan sonra 
Dr.Muammer Velidedeoğlu ile birlikte, Küçükyalı’daki 
muhteşem bir binada faaliyet gösteren, Kızılay Has-
tanesinde görev yapmaya devam ediyor. 
Eşi Jinekolog Dr. Sebla Arınç, hastaları kendisini 
bırakmadığı için Nişantaşı’ndaki muayenehanesine 
devam ediyor ve ara sıra Londra’ya torununu gör-
meye gidiyor.
Zeynep Arınç, İtalyan Lisesinden sonra Bilkent Üni-
versitesi İç Mimarlık bölümünü bitirdi. Stajını İtalya’da 
yaptı ve halen MOOD Firmasında Art Direktörü ola-
rak çalışıyor. 
Ahmet Arınç Robert College’den sonra Amerika’nın 
Ohio Eyaletinde hem ekonomi, hem de matema-
tik okuyup master yapmış. Halen Deutche Bank’ın 
Londra’daki Genel Merkezinde Türkiye Direktörlüğü 
gibi önemli bir pozisyona sahip bulunuyor.
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                             Orhan AKTAR
  

Babam İstanbul Ayazpaşa’da merhume Zerafet 
Hanım ile merhum Fuat Bey’in 2 numaralı erkek 

çocukları olarak dünyaya gelmiş. 4 erkek kardeşler. 
Kendisinden büyük ağabeyi rahmetli Atıf (Deve) ile 

kendisinden küçük kardeşleri İrfan (Arnavut) ve Ay-
han Aktar.

Fındıklı Namık Kemal İlkokulunu bitirdikten sonra 
ağabeyi Atıf’ın ardından Galatasaray Lisesine başla-
mış. Liseyi bitirdikten sonra ailevi nedenlerle eğitim 
hayatına devam edememiş.
Erzurum Sarıkamış süvari birliğinde yedek 
subay olarak tamamladığı askerlik görevinin 
ardından babasının da vefatıyla 
işlerini devralarak iş hayatına 
atılmış.
12 Haziran 1968’de anne-
miz ile evlenmiş, vefatına 
kadar evlilikleri devam 
etmiştir. 1969 yılında 
bir kız, 1973 yılında bir 
erkek olmak üzere 2 
çocukları olmuş.
Uzun yıllar Ak Mozaik, 
mozaik, kum, çakıl taş 
fabrikasını işletmiş, ar-
dından 80’li yıllarda Mar-
mara Yat’ı kurarak vefatına 
kadar Ortaköy’de fiberglas yel-
kenli tekne imalatı yapmıştır.

Bu dönemde Sn Mesut Baran’ın yayınladığı Yelken 
Dünyası dergisi’nde makaleleri yayınlanmış, dergi-
nin yazı kurulunda görev almıştır.
Kendi yap-
tığı tekneler 
ile çeşitli 
kategoriler-
de yelken 
yarışlarına 
katılmış, 
dereceler 
almıştır.
Nigar Aktar: 
Eşi: 1936 / 
Çanakkale
Annem lise mezunu (Çanakkale Lisesi), emekli dev-
let memurudur. Memuriyeti sırasında görev yaptığı 
kurumlar; DSİ (Devlet Su İşleri-Ankara), DHMİ (Ye-
şilköy), DB Deniz Nakliyatı.
Suat Aktar: Oğlu: 08/02/1973 İstanbul
Kardeşim Kabataş Erkek Lisesinin  ardından Mar-
mara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Fransızca Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Halen 
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Avrupa Birliği Master Programı öğrencisidir.
Bekar olup, Taksim Galatasaray’da Jokerstore adlı 
prova ve kayıt stüdyosu’nun kurucu ortağı ve yöne-
ticisidir.
Sibel Aktar Yeşileker: Kızı: 25/09/1969 İstanbul Ni-
şantaşı Kız Lisesinin  ardından İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümün-
den mezun oldum.
1993 yılında evlendim, 5 yaşında bir oğlum var.
1992 yılında iş hayatıma Reklam Moran, Ogilvy 
& Mather’da başladım. Ardından sırasıyla Hürri-
yet Dergi Grubu / Tempo dergisi, Güzel Sanatlar-

Saatchi&Saatchi Reklam Ajans’larında görev 
yaptım. Oğlumun dünyaya gelmesiyle 

ara verdiğim çalışma hayatıma, 
2005 yılı Mayıs ayında geri 

döndüm. Halen The Klan 
İletişim’de müşteri direktörü 

olarak görev yapıyorum. 
Oğlum Orhan Eren, ba-
bamın tek torunu. An-

cak maalesef kendisi 
ben nişanlı iken vefat 
ettiğinden torununu 

görme ve tanıma fırsatı 
bulamadı. Aykut Yeşile-
ker: Damadı: 05/04/1967 

İstanbul. Eşim St.Joseph 
Fransız Erkek Lisesinin  ar-

dından, İstanbul Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
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Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.
Kendisi ile fakültede tanışıp, okulu bitirdikten sonra 
1973 yılında evlendik.

Öğrenciliği sırasında ve sonrasında uzun yıllar Bos-
for Turizm’de çalışmış, askerlik görevinin ardından 
deniz taşımacılığı sektörüne yönelmiş halen Antu-
van Makzume Uluslar arası 
Taş. Ve Tic. Ltd. Şti’nde Satış 
ve Pazarlama Müdürü olarak 
görev yapmaktadır.
Orhan Eren Yeşileker: Toru-
nu: 24/10/2000 Oğlum Eren-
köy Büfen Anaokulu’nda 
hazırlık sınıfı öğrencisi. Önü-
müzdeki yıl ilkokula başlaya-
cak. Dedesi gibi o da denizi, 
balıkları çok seviyor.

02/11/1936 - 25/12/1992
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     Orhan ÇAKIR

05 Kasım 1933’te Trabzon ili Sürmene ilçesinde 
doğdum. 6 yaşına kadar Trabzon’da oturduk-

tan sonra İstanbul’a taşındık ve ben her zaman gurur 
duyduğum Galatasaray okuluma başlama ve lisesin-
den mezun olma şansına sahip oldum.
Bu yıllar içerisinde bir yıl sınıfta kalmam lise son sı-

nıfında geçirdiğim kaza neticesi mezuniyetimin bir 
yıl uzaması bana daha çok arkadaşım olmasını ve 
iki ayrı sınıfla mezuniyet kutlamaları yapma şansı-
nı verdi. Yine kendimi şanslı hissettiğim bir konu da 
Galatasaray’da ilk okuldan itibaren birlikte olduğum 
arkadaşlarım Yüksel Gamgam ve Hayri Malaz’la 
İngiltere’de 4 sene Royal Technical College’de Teks-
til Mühendisliği tahsili yapmam ve bu arada aynı 

evi paylaşmam olmuştur. 
Ancak Manchester’den 
tekstil mühendisi olarak 
mezun olmamıza rağmen 
her birimiz ayrı işlerde ça-
lışmaktayız. Yüksel Gam-
gam aile kuruluşu olan 
Gamak Makine Sanayin-
de, Hayri Malaz, Malazlar 
Kibrit Sanayinde ve ben 
de Karsusan Karadeniz 
Su Ürünleri San. A.Ş’nın 
en büyük hissedarı ve ge-
nel müdürlüğünü yapmak-

tayım. Karsusan’da müdür olmadan önce ağabeyim-
le birlikte ithalat-ihracat firmamızda boya ve inşaat 
malzemesi satan şirketimizde 10 yıl çalıştıktan son-
ra, baba mesleği olan balık sanayinde kurulan Kar-
susan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş. kuruluşunda 
genel müdür ve murahhas aza oldum ve halen de bu 
görevi yürütmekteyim.

Okulda güreşe Seymen Kocaman arkadaşımızın 
gelişi ile başladım. O bu işi biliyordu ben de sınıfın 
güçlü saydığı kişilerden olduğum için bana gel güre-
şelim dedi. Ben de yiğitliğe leke sürmemek için peki 
dedim. Seymen yerde başlamasına rağmen ona do-
kunur dokunmaz kendimi yerde buldum. Şaşırdım 
hadi baştan dedim ama 3-4 kez aynı şey olunca 
Seymen bunda bir şey var iyisi mi sen bana güreşi 
öğret dedim ve böylece güreşe başladım, Son sene 
liseler arası güreşlerde ilk müsabakayı kazanmama 
rağmen ikinci müsabakada omzumun çıkması ile 
madalya şansımı kaybettim. Seymen’in o zaman kü-
çük olan güreş minderinin dışında salto atması ve 
mozaik olan yere kafasını vurması ve orada da mo-
zaikte bir çatlak görmemiz Seymen’in adının “Mozaik 
Seymen” olmasına vesile oldu.
Orta okul yıllarında Mehmet Ali Zeren’le aynı semt-
lerde oturmamız ve evlerimize gidip gelmemizle çok 
iyi bir arkadaşlığımız vardı. Arkadaşlıkta bazen birbi-
rimizi kızdırmak da oluyordu tabii. Bir cumartesi günü 
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beni neden olduğunu hatırlamadığım bir şeyden kız-
dırdı ve ben de sırtına bir yumruk attım. Mehmet Ali 
çok fazla sızlandı ve ben de çok üzüldüm. Pazartesi 
günü o okula gelmedi hatta o hafta yoktu. Bu olay 
beni çok korkuttu ve üzdü, acaba ne oldu diye çok 
merak ettim, bir haber alma imkanı da yoktu. Cumar-
tesi günü eve gittiğimde kısa bir süre sonra kapı çaldı 
evin en genci olarak kapıyı ben açtığımda karşımda 
Mehmet Ali’nin halasını görünce ödüm koptu, ben 
ne diyeceğimi bilemez bir halde kolum kanadım kırık 
dururken o bana “oğlum Mehmet Ali bu hafta okula 
gelemedi senden notlarını rica ediyor” demez mi… 
Yıllar geçti içime işleyen bu üzüntüyü unutamadım. 
Mehmet Ali’ye pilav günü anlattığımda ise o bir şey 
hatırlamadı.
Eşim Şengül Çakır’la 1981’de ikinci evliliğimi yaptım. 
Çocuğumuz yok ancak iki tane muhteşem Terrier kö-

peğimiz var. Eşim de Amavutköy Amerikan Kız Kole-
ji ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu ekonomist. O da 
İstanbul Sanayi Odası, Feniş Alüminyum ve kendi 
şirketimiz Karsusan’da çalıştıktan sonra emeklilik 
zevkini sürmekte.
En büyük hobim fabrikamız bahçesinde yaptığım çi-
çek, sebze ve meyve yetiştiriciliği (kivi, limon, man-
dalina, portakal vs.)
Hepinizi Trabzon’da ağırlamaktan mutluluk duyaca-
ğım.

    Özkan KURTBOĞAN

1935 yılında İstanbul’da doğdum. Halıcıoğlu 
Hocaishak İlkokulundan sonra, yetiştirici 

A ve orta A Lise A ve D şubelerinde okudum İstanbul 
Erkek Lisesini bitirdim. İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesinden mezun oldum. Maliye Bakanlığı’na in-
tisap ettim. Daha sonra Adalet Bakanlığı’na geçerek, 
27 yıl hizmetin sonunda hakim olarak emekli oldum.
Galatasaray sevgisinden hiç kopmamış ve bu aşkı 
devamlı yaşayarak, büyütmüş olan arkadaşlarımın 
ateşi beni tekrar sardı ve o sıcak yuvadaki yaşamı-
ma ihtiyarlıkta yeniden döndüm.

Her ay Özer Berkay’ın yemeğinde buluşup hasret gi-
deriyoruz. Ay içinde birkaç defa Mehmet Ali Zeren’in 
bürosunda toplanarak yiyip, içip anılarımızı anlatıyor, 
eski günlerimizi yad ediyoruz.
Mehmet Ali Zeren dışında sınıf beraberliğimiz olma-
yan Cevdet Dayıoğlu, Özer Berkay, Taner Saka, Yıl-
maz Cicioğlu, Hatice Günay, Erol Evgin’le olan sevgi 
yumağımız, aynı duygu ve amaç birliğinden dolayı 
büyüyerek devam ediyor. Millet ve devlet olarak vefa 
duygusundaki eksikliğimizi Mehmet Ali Zeren’in mad-
di ve manevi gayretleri sonucu düzenlediği, madalya 
ve plaket merasimleri ile teselli buluyoruz. Mutlu ve 
dertli günlerimizde de beraber olmayı arzuluyoruz.
28 yıllık evlilik hayatımda, Sacide hanım bana üç kız 
hediye etti. Büyük kızım Tuğçe bu yıl Bilkent Üniver-
sitesinden İç Mimar olarak mezun olacak. Ortanca 
kızım Ece liseyi bitirdi üniversite hazırlığı içinde. Kü-
çük kızım da lise ikinci sınıfta.
Halen müşavir olarak çalışma hayatıma devam edi-
yor ve Celaliye’deki evimin bahçesinde ailece top-
rakla uğraşıyor, sebze, meyve yetiştiriyor, bal toplu-
yor, mutluluğu yakalamaya çalışıyoruz.
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   Orhan ERDİVANLI

Galatasaray Lisesinden 1955 yılında mezun ol-
duktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi-

ler Fakültesine girdim. 1960 yılında bitirdim.

1962 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve baş-
ladım. İlk dış görevlerim Belgrad (1967–1971) ve 
Tunus’ta (1973–1977) idi. 1979–1983’te Halep Baş-
konsolosu, 1986-1990’da 
Selanik Başkonsolosu, 
1992-1996’da Duşanbe 
(Tacikistan) Büyükelçi-
si olarak görev yaptım. 
(Duşanbe izlenimlerimi, 

“Tacikistan Oteli” adlı ki-
tapta topladım). Bakan-
lık Teftiş Kurulu üyesi 
iken 2000 yılında emekli 
oldum. Liseyi bitirdikten 
sonra Siyasal Bilgiler Fa-
kültesindeki öğrenimim 
dolayısıyla Ankara’ya 
gittiğim için, fakültede 
okuyan ya da Ankara’da 
bulunan liseli arkadaş-
larla sık sık görüşebilme 
olanağı öncelik aldı. Ge-
nelde, 1960 yılından beri 
üyesi olduğum Ankara 
Galatasaraylılar Birliği 
bu bakımdan çok yararlı 
oldu.
Emekli olarak İstanbul’a geldikten sonra, Pilav Gün-

lerinde düzenli olarak bulundum. Uzun yıllar göreme-
diğim birçok arkadaşımla bu günlerde yeniden karşı-
laşma olanağı buldum.
1954 ve 1955 mezunlarının 50. yılı kutlama etkinlik-
leri de söz konusu devre arkadaşlarımla buluşmamı 
sağladı.
Okulda iyi bir öğrenci değildim. Rıdvan Bey de, Ya-
şar Abi de beni yakından tanırlar, numaramın 667 ol-
duğunu bilirler, çoğu kez numaram ile seslenirlerdi.
Okula gelmediğim bir pazartesi gününden sonra ge-
tirdiğim tezkeredeki imzanın doğruluğu anlaşılmakla 
birlikte, daha önceki taklit imzalar da ortaya çıkmış, 
o günden sonra babamla düzenli bir bilgi değişimi-
ne girmişlerdi. Bir kez de, bir çarşamba günü İnönü 
Stadı’ndaki maça yetişebilmek için son ders olan M. 
Goudman’ın dersine girmemiştim. Bir arkadaşımın 
yoklama kağıdındaki numaramın yanına attığı ‘geç 
geldi’ parafının gerçek olmadığı anlaşılınca yakalan-
mıştım.
İyi kopya çekerdim ama, bu konudaki deney biriki-
mim M. Lehleyder’in Geometri dersindeki yazılı sı-
navda beni yakalamasını önleyememişti. 
Bir gün, çok kızan Rıdvan Bey “Sen babana dua et” 
diye bağırmıştı, “O adam olmasa biz seni çoktan 
atardık bu okuldan”.
Ama ben, Rıdvan Bey’in atılmamı değil, okulu bitir-
memi gönülden istediğini çok iyi biliyorum, tüm öğret-
menlerimizi saygıyla, sevgiyle anıyorum.

Zeki BAKIRCIOĞLU
Özen DALLI
Orhan ERDİVANLI-
Ergin ÇEP-....-
Yılmaz ERDİVANLI
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     Orhan ERKUT

Ben Orhan Erkut 1936 İstanbul doğumluyum. An-
nem İstanbullu bir aileden babam ise İzmir’in 

eski bir ailesindendi, fakat babam subay olduğu için 
biz aile olarak göçmen kuşlar gibi her yerliydik. 
Dünyaya ait anımsadığım ilk izlenimler üç, üç buçuk 

yaşlarındayken boyumu geçen kar örtüsüyle doğu sı-
nırındaki Karaköse’ye aittir. İlkokula Giresun’da baş-
ladım, Denizli’de bitirdim. Okulu ve okumayı seviyor-
dum. Gezginciliğin gadrine daha fazla uğramamam 
için o zamanki Müdürümüz Behçet Bey’in, babamın 
Vefa Lisesinden hocası olmasının getirdiği avantajla 
Galatasaray Lisesine 1221 numarayla kaydım yapıl-
dı. Böylece Ortaköy’deki İlkokul kısmında 1947’de 
daimi yatılı olarak yetiştirici sınıfında işbaşı yaptım.
Fransızca ve sınıf öğretmenimiz Madame Calloud idi.  
Bize kulak çekme, 
cetvelle ele vurma, 
duvar dibinde yüz 
duvara dönük ola-
rak ayakta durma 
gibi cezalar verirdi. 
Bende bu cezalar-
dan hayli nasibimi 
aldım. Bir seferin-
de kendisini çok 
kızdırmış olaca-
ğım ki bana, “Dé-
sagréable Orhan” 
dedi. Piç Taner’de 
(Taner Saka) mal 

bulmuş mağribi gibi bunun üstüne atladı ve bana 
“Désagréable” lakabını yapıştırdı. Hala bunu sürdür-
meye çalışır.
Hafta içleri çok neşeli geçerdi. Evde sekiz yaş küçük 
kardeşime mukabil burada ben yaşta kalabalık arka-
daş gurubu ve birlikte gece gündüz bir yaşam vardı 
ve bu benim için büyük değişiklikti. Evdeki yemek 
yemedeki mızmızlığım gitmiş, hatta obur olmuştum.  
Kıyıya yakın geçen şehir hattı vapurlarına hep be-
raber, “Kaptan düdük” diye bağırır, çalan düdükten 
büyük keyif alırdık. Denize kaçan toplarımızı oradaki 
balıkçılardan rica eder, onlar da severek verirlerdi. 
Oyun ve yastık kavgaları derken kontrolü kaybetti-
ğimiz de olurdu. Bir keresinde iki ayrı koridorda ko-
şan iki yaramaz olarak koridorların kesiştiği köşede 
oluşturduğumuz trafik kazasında Yüksel Tarı adlı 
arkadaş ön dişinin yarısını kaybetti! Alnımdaki dişi 
revirde çıkardılar. 
Hafta sonları hayli hüzünlü geçerdi. Evi olan arka-
daşlar evlerine giderler, biz pek az sayıdaki daimi 
yatılılar yalnızlığın ve hapisliğin hüznünü yaşardık.  
Zira küçük olduğumuz için kendi başımıza mektebin 
dışına çıkmamız yasaktı. Bazen babamın arkadaşı 
olan velim gelip beni çıkardığında onun ailesi ve ço-
cuklarıyla geçen mutlu günlerim olurdu.
Bir sene sonra, altıncı sınıf öğrencisi olarak Lise-
nin Galatasaray’daki binalarına terfi etmiştik ama 
Ortaköy’de biz en büyüklerken burada en küçümen-
lerdik. Öyle her yere örneğin Grand Cour’a bizlerin 
girmesi pek uygun görülmezdi. Daha çok Tünel ta-
rafına bakan bahçe kısmında oynardık. O yıl ailem 
İstanbul’daydı, ben de evciydim. Artık büyük çocuk 
sayıldığımızdan hafta sonları kendi başımıza çıkabi-
liyorduk. Altıncı sınıfta yine bir talihsizlik eseri, Grand 
Cour’da şubeler arası futbol maçında ben kaleciydim 
ve devre arasında kendisi de, yaşı da çok büyük olan 
mektep takımının kalecisi Zeki abinin çektiği şutla 
sağ el bileğim kırıldı. Tavsiye üzerine İngiliz Konso-
losluğu kavasının mahir ellerinde tamir gördüm.
Müdür muavini Sait Bey yazı dersine gelirdi. “Verba 

volan, scripta manen,” 
gibi bir tekerlemeyi 
bize öğretmişti. Söz 
uçar, yazı kalır. O 
günlerde öğrendi-
ğim bu gerçek, hafı-
za eksiğimi tamam-
lamada bugünlerde 
çok işime yarıyor. 
Kulağımız ezan se-
sine alışıkken bura-
da komşu kilisenin 
çan sesiyle tanıştık. 
Pek çok hocamız 
Fransız’dı. Ayrıca 



-296-

muhit olarak İstiklal 
caddesinde Rum, 
Ermeni, Yahudi ola-
rak kendi dillerini 
sokakta, tramvayda 
yüksek sesle konu-
şan azınlık mensup-
ları hayli kalabalıktı. 
İstiklal Caddesi alış 
veriş ve eğlence 
merkezi olarak şık 
hanım ve beylerin 
piyasa yeriydi. O 
günkü Anadolu ha-
yat tarzından başka 
bir hayat vardı çev-
remizde. Dolayısıyla 
okulumuz bize verdi-
ği doğrudan eğitim 
yanında bir de do-
laylı eğitim olanağı 
sunuyordu. 
Talihsizlik yine peşi-
mi bırakmadı. Seki-
zinci sınıfa başlaya-
cağımız sırada ailem 
İzmir’deydi ve ben 
orada hasta oldum. 
Akciğerim su topladı. O sene mola verdim, mektebe 
hiç gidemedim. Babamın yine tayini nedeniyle mola-
yı Manisa’da geçirdim. Mektebi çok özlemiştim. 
Ertesi yıl büyük sevinçle sekizinci sınıfa başladım. 
Yeni arkadaşlarla çabuk kaynaştık. İstanbul Ortao-
kullar arası voleybol şampiyonu olduk, sporu hiç bı-
rakmadım. Çeşitli dallarda hep devam ettirdim. Bu-
gün dahi yüzme, yürüme, kültür fizik olarak devam 
ettirmeye gayret ediyorum. 
Orta mektep bitirme sınavları engelini de geçtikten 
sonra biz, artık hayli kıdemli delikanlılar olarak lise 
bir’de, yani dokuzuncu sınıftaydık. Yetiştiricideki kısa 
pantolonlu halimizden çok farklıydık. Mektebimizin 
kucağında büyümüştük. Yemekhaneye son sürat ko-
şar, mümkünse portakalı, tatlıyı civardaki büyüğüyle 
değiştirir, çok çabuk yer ve hemen top için saha kap-
maya bahçeye koşardık. Alışkanlık, hala çok hızlı 
yiyorum. Büyük teneffüslerde çeşitli spor dallarında, 
tiyatro, müzik gibi alanlarda çalışma imkanlarımız 
vardı. Bazen de kışın yağmurlu, soğuk günlerinde 
koridorlarda arkadaş arkadaşa sohbet eder, tur atar-
dık. Hafta sonları arada bir konferans salonunda ro-
mantik atmosferde hafif müzik konserleri ve tiyatro 
gösterileri olurdu. Çeşitli sportif karşılaşmalar hayatı-
mıza heyecan katardı. Biz daimi yatılılar mektepteki 
hamamda yıkanırdık haftada bir kere ve torbalara 
koyduğumuz kirli çamaşır ve çarşaflarımız mektep 

tarafından yıkatılırdı. 
Terzide elbisemizi 
ütületir, berberimiz-
de tıraş olurduk. Biz 
daimi yatılılara hafta 
sonlarında akşam 
artık sinema da oy-
natıyorlardı. Fakat 
talihsizlik yine beni 
buldu. Dokuzuncu 
sınıfta ikinci kar-
neden sonra devre 
arası tatil için eve, 
Manisa’ya giderken 
yollarda apandisitim 
patladı. Bir ay has-
tanede yattım ve 
okula gelemedim. 
Notlarım nispeten iyi 
olduğu için iki karne 
notuyla sınıfı geçir-
diler. Bu sefer sene 
kaybı olmadan ucuz 
atlattım. On ikinci 
sınıfta fen şubesine 
ayrıldım. Sekizinci 
sınıftan beri mate-
matik öğretmenimiz 

“Bön Ahmet” ti. Kendisini hala “Un triangle A, Ba, Sa, 
Da” diye dört köşeli üçgen tanımı yapan dil sürçme-
siyle hatırlarız. Fen şubesine matematik dersine çok 
bilgili bir hoca olan çocuk yüzlü, genç “Mösyö Mau-
mus” geliyordu. Başka şubelerden gelen bizleri tanı-
mak için tahtaya kaldırdı. Tatil sonrası zaten durmuş 
kafalarımızdan aldığı cevaplar onun için;  elindeki 
tebeşiri kürsüye atarak bize verdiği nasihat da bizim 
için hayal kırıcıydı. Çok çalışmaya karar verdim. An-
cak bir engel vardı: Tıjın Erol ( Erol Günaydın )‘la 
aynı yatakanedeydik ve yaptığı komik taklitlerden 
dolayı gece geç saatlere kadar uyuyamıyorduk. Erol, 

“Sen, yok sen değil sen, hayır onun yanındaki,” diye-
rek bir türlü doğru öğrenciyi işaret etmekte başarılı 
olamayan dışa doğru “Şaşı” coğrafya öğretmenimiz 
ve diğerleri için geliştirdiği diyaloglarla bizi çok eğ-
lendiriyordu. Ancak bedeli ertesi gün derste eksik 
uykunun telafisiydi.
O yıl ailemin artık İstanbul’a yerleşmiş olması im-
dadıma yetişti, yatılılığı bırakıp gündüzcü  (nehari) 
oldum. Çok iyi hocalarımız vardı, seviyemizin yük-
selmesine fevkalade katkıda bulundular. Yıl sonunda 
İ.T.Ü. nün giriş sınavlarına fazlasıyla hazırdım. Gerek 
kalmadı ve 1956 son baharında dövizli öğrenci ola-
rak Almanya’ya gittim. O günün moda mesleklerin-
den mühendisliği, hiçbir fikrim olmamasına rağmen 
inşaat mühendisliğini seçtim.
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Tek kelime Almanca bilmiyordum. İlk yıl Almanca öğ-
renmekle geçecekti, telaffuzu iyi olduğu için kuzey-
deki Hannover şehrine gittim. İki ay gece gündüz ki-
taptan Almanca öğrendikten sonra hayli renkli bir dil 
pratiği dönemi geçirdim. Dil pratiğimi avare eden alış-
kanlıklarımı arkada bırakmak, biraz da Hannover’in 
donuk ışığı ve dümdüz coğrafyasının monotonlu-
ğundan kurtulmak için güneye, dağların yakınına 
gitmeye karar verdim. Büyüklük itibariyle Karlsruhe 
şehri dişime uygun geldi. Fransa’ya, İsviçre’ye nısbi 
yakınlığı ve eski köklü bir Teknik Üniversitesi vardı.  
Karar verdim ve kaydımı yaptırdım.
1959 yılında babamı kaybettim, İstiklal Madalyası 
büyük oğlu olarak bana miras kaldı. Yıllar çok ça-
buk geçti. Bir sömestr boyunca devam eden bitirme 
sınavlarını, hasta olma şanssızlığına uğramadan 
atlattım ve Almanya’ya tekrar dönmek üzere 1964 
baharında tatile eve geldim. Bir tesadüf eseri eşim 
Beril’le tanıştım ve nişanlandık. 
Kendisi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde oku-
yordu. Planlar değişti, Almanya’dan kesin dönüş 
yaptım, o da mektebi bıraktı ve Temmuz 1964’te ev-
lendik. Sonbaharda da 71’nci dönem yedek subay 
tertibinden o zaman Kağıthane’de bulunan İstihkam 
Okulu’nda tekrar evli yatılı oldum. Altı aylık okul dö-
neminden sonra bir buçuk yıl Ankara Etimesgut’ta,  
Hava Kuvvetlerinde inşaat mühendisi olarak görev 
yaptım.
Askerden sonra İstanbul’a döndük ve yerleşik düze-

ne geçtik. Hala hep aynı semtte, Taksim Ayazpaşa 
semtinde oturuyoruz.
İlk çocuğumuzu bebekken kaybettik. İkincisi 1967’de 
doğdu. Kenan Erkut liseye Saint Benoit’da başladı 
ve Saint Joseph’te bitirdi. Boğaziçi Üniversitesinde 
Uluslararası İlişkiler ile İşletme Master derecesini 
aldıktan sonra doktora yaptı. Eşim Beril Erkut liseyi 
daha sonra dışarıdan bitirdi, sanata olan eğilimi ne-
deniyle seramikçiliğe ve ressamlığa yöneldi, seramik 
kabartma pano ve heykel, resim sergileri açtı. Benim 
günlük uğraşlardan bir türlü zaman bulamamama 
mukabil o muntazam bir kitap okuyucusudur. Şimdi-
lerde Reiki isimli bir uzakdoğu şifa öğretisine merak 
sardı.
Bana gelince askerden sonra bir müddet serbest ça-
lıştım, daha sonra girdiğim İ.T.Ü. İnşaat Fakültesin-
den öğretim görevlisi olarak 1995 yılında emekli ol-
dum. Kendi imkanlarımız içinde sürdürmek zorunda 
olduğumuz çabalar nedeniyle bir türlü gerçek emekli 
olamadım.
Her gittiğim ülke ve şehirde mutlaka Galatasaray 
Liseliler vardı. Aynı dönemlerden olmasak bile aynı 
havayı solumuş olmanın, aynı ocaktan yetişmiş ol-
manın ortak hissiyatı aramızdaki ilk bağı oluşturur-

du. Pilav günlerinde, gittikçe azalan sayıdaki dönem 
arkadaşlarımıza karşın, modernleşmiş aksesuarına 
rağmen binalarıyla, bahçeleriyle, sınıfları, yemekha-
neleri, konferans salonu hatta koridorlarındaki yer 
çinileriyle aynı kalmış olmanın verdiği güçle, geçmiş 
uzun yıllara rağmen bizi hemen içine çeken, çocuk-
luk günlerimizi içimizde yaşatan mektebimizi ne çok 
sevmiş olduğumuzu ve halen de sevmekte olduğu-
muzu hissederiz.
Bu yıllığın belki de isimlerini dahi unuttuğumuz, ama 
ipucunu bulduğumuzda aynı sıcaklıkla hatırlayaca-
ğımız arkadaşlarımızı bulmamıza yardımcı olacağını 
ümit ederim.
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    Orhan GÜRSOY

03 Mart 1935’te Ege’nin şirin bir ilçesi olan 
Demirci’de, halı tezgahları arasında, ailenin 3. 

çocuğu olarak dünyaya gözlerini açar. Nüfus cüzda-
nı geç çıkarıldığından doğum tarihi: 20 Haziran 1935 
olarak işlenir! Öğretmen olan babası, çocuklarının iyi 

bir eğitim alabilmeleri için 1936’da İstanbul’a taşınır 
ve serbest ticarete atılır. Oturdukları Sultanahmet’ 
teki ilkokulun müdiresi, 7 yaş dolmadan okula kabul 
edemem dediği için, 1 yıl gecikmeyle 1942-43 ders 
yılında okula başlar. 5 yıl  sonunda ilkokulu birincilik-
le bitirir. Amacı, zamanın  en iyi okulu: Galatasaray 
Lisesinde okumaktır. Kayıt sabahı erken gitmesine 
rağmen, sıra kendisine gelmeden, yetiştirici kayıtları 
kapandı, derler! Saint Benoit’ya gider. Orada 1 yıl ha-

zırlık okuduk-
tan sonra sı-
navla GS Lise-
si 6-C sınıfına 
kabul edilir. 
Amacına ulaş-
mıştır!
Yıllar birbiri-
ni takip eder, 
şimdi minnet 
ve rahmetle 
andığımız çok 
değerli Türk 
ve Fransız ho-
calarımızdan 
aldığı eğitim  
ve kültür ile 

1954-55 ders yılı Haziran döneminde başarıyla Gala-
tasaray diplomasını hakkeder. Sevinçli ve gururludur, 
böyle bir okulu bitirmiştir; üzüntülüdür, hayattaki en 
güzel anılarını paylaştığı arkadaşlarından ayrılmak-
tadır.
GSL öğrencisi olmanın ilk avantajını 11’den 12’ye 
geçtiği yıl kullanmıştır. Millî takımımızın da katıldı-
ğı 1954 dünya futbol şampiyonası finalleri Haziran 
ayında İsviçre’de yapılacaktır. T.Talebe Federasyo-
nu kafilesinin tercümanı ve bir spor dergisinin mu-
habiri olarak  basın kartıyla fotoğraf makinesini alır, 
gurubun otobüsüyle maceralı bir yolculuğa çıkar. 
Maceralı olduğu kadar eğlenceli, zevkli bir yolculuk! 
1 ay süreyle hem maçları  izler hem de çeşitli ülkeler, 
insanlar tanır: 2. Dünya savaşının yaralarını süratle 
sarmağa çalışan Almanya, Avusturya, İtalya ve peri-
şan durumdaki Tito Yugoslavya’sıyla Bulgaristan. 
Onların yanında, savaşa girmemiş çok farklı bir İs-
viçre...
Bu gezide yüksek öğrenim için yolunu çizmiştir. GSL  
diplomasını aldıktan sonra Almanya’ya gidecektir. 
İlgili bakanlıktan izin alamaz. 1 yıl bekler, yine ol-
maz. Bu kez turist olarak GSL’den en yakın arkada-
şı Refik’in yanına gider. Yeni bir macera başlamıştır. 
GSL Fransızcası sayesinde kısa sürede Almanca 
öğrenir. Dövizsiz özel öğrenci olur. Çeşitli işlerde 
çalışır. Lise öğrencilerine Fransızca, Almanca, fizik, 
matematik gibi özel dersler verir. Bir ara ticaret yap-
maya kalkar, netice alamaz, bırakır! Güney Almanya 
mahkeme ve noterlerinin, konsoloslukların yeminli 
tercümanlığını yapar. Okula devam ederken bir mi-
marlık bürosunda ’part-time’ çalışır, tatillerde de şan-
tiye-kontrol mühendisliği tecrübesi (aslında hayat 
tecrübesi) kazanıp nihayet 1965‘te ‘mimar’ olarak  
yurda döner.
Ancak rahatsızdır. Bel fıtığından dolayı askerliği er-
telenir. Ameliyat olur. 1 yıl sonra babasını kaybeder. 
Aksilikler üst üste gelmektedir. 1966 güz döneminde 
nihayet askere alınır. 6 ay İstanbul İstihkâm Yedek 
Subay Okulunda, albüm ve moral (eğlence) komi-
telerinde faal görev alır! Kurada İzmir-Narlıdere Er 
Eğitim Komutanlığı’nı çeker. 18 ay eğitim subaylığı 
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yapacaktır! Şansı bu kez güler. Tugay’da yeni baş-
layan bir inşaatın kontrol mühendisliğine atanır. Artık 

askerlik bitmiş, Türkiye’deki  meslek hayatı başla-
mıştır. Zorlu geçen 16 ay sonunda inşaatı bitirir ve 
tezkereyi alır. Burada görüp yaşadıklarından sonra 
da iş hayatında resmî ihalelerden uzak durmaya ka-
rar verir!

İstanbul’a döner, işini kurar. İzmir’de tanıştığı, İzmir 
Amerikan Kız Koleji  mezun ve öğretmenlerinden 
Ayşe Çakıroğlu ile 11.11.1968’ de evlenirler. Mutlu 
aile yaşamı iki erkek evlâtla süslenir: 1969 doğum-
lu Ayhan Hamdi ve 1973 doğumlu Korhan. Hamdi, 
Ataköy İlkokulu, Saint Benoit Lisesi ve Yıldız Teknik 
Üniv. İnşaat Bölümü’nü bitirir. ABD’ de MBA ve ça-
lışma yıllarından sonra, Miami Üniv. İşletme bölümü 
mezunu olan eşi Belgin ile1999’da yurda dönerler. 
30 Mart 2004‘te ilk torun Ali Can dünyaya gelir! Hâ-

len, Türkiye’de yatırımlar yapan bir yabancı şirketin 
inşaat müdürlüğünü yürütmektedir. Korhan ise, Ata-
köy İlkokulu, Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniv. Kimya 
Müh. Bölümünü bitirir. ABD’de ’optimizasyon’ konu-
sunda uzmanlık eğitimini tamamlar. Hâlen ABD ve 
birçok ülkede gıda-ilaç ambalaj malzemeleri üreten 
bir büyük şirkette proje yöneticisi olarak görev yap-
maktadır. Henüz bekârdır !
İstanbul’a geldikten sonra bir süre mesleğine ara ve-
ren  eşi Ayşe, özel bir kolejde İng. öğretmenliğine de-
vam ederken, o da yoğun bir şekilde, özel sektör için 

proje ve inşaatlar yapar. Sanayi sitesi, hastane, fab-
rikalar, meskenler inşa ettikten sonra, ülkede son yıl-
larda üst üste gelen krizler, işleri rölantiye almasına 
neden olur. Zaten artık emeklilik yaşı da gelmiştir! 
Mutlu ve huzurlu bir aile yaşamı, iyi günde, kötü gün-
de, hep yanında olan sevgili bir eş, her zaman iftihar 
ettiği 2 evlât, başarılı meslek hayatı, bunların yanın-
da  topluma karşılıksız hizmet veren derneklerde gö-
revler, Türk Böbrek Vakfı kurucu üyeliği, yöneticiliği, 
mütevelli üyeliği, bugün dünyada 2. sırayı alan TBV 
Diyaliz Merkezinin proje ve yapımı... Bütün bunlar bir 
insanın mutlu olması için yeterli değil midir? 
Ancak o, bir konuda eziklik hissetmektedir. 1955’te 
beraber mezun olduğu GS’lı arkadaşlarından pek 
azıyla görüşebilmektedir. Aradan yıllar geçmiştir. 
Yurt içi ve dışına dağılmış 55’lileri artık toparlamak 
lâzımdır! Aynı arzuyu paylaşan 8-10 arkadaşıyla kol-
ları sıvarlar. Dönem temsilcisi olarak, arkadaşlarının 
da büyük desteğiyle, hayatta olan, olmayan  pek çok 
55’linin adreslerini bulur, toplantılar düzenler, onları 
bir araya getirir, 50. yıllarını hep birlikte kutlamalarını 
sağlar. Kolay olmamıştır. Aylarca uğraşmıştır. Ama 
ödülünü de almıştır: Arkadaşları memnun ve mutlu-
dur! Kendisi de!  Artık GALATASARAY’a da bir şekil-
de hizmet etmiş olmanın huzuru içindedir...
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 M. Özcan ERKMEN 

Doğum: İstanbul 30 Haziran 1933. Eyüpsultan 
Nüfusuna kayıtlı.

Baba adı: Mehmet Ziyaettin
Ana adı: Fatma Melahat
2 yaşında, babamın işi nedeni ile Ankara’ya gelmişiz.
İlk öğrenimime Yenişehir’de Mimar Kemal ilkokulun-
da 1940 senesinde başladım. İkinci dünya savaşı 
zamanında, her şey vesika ile veriliyor. Eski nüfus 

kağıdı bu tip “verildi” damgaları ile dolu idi. Güzel bir 
hatıra idi ama kayıp oldu. Mimar Kemal okulunda 5. 
sınıfa geçtikten sonra, Galatasaray Lisesinde oku-
yan dayımın oğlu Tarık Atlamaz’ın aracılığı ile okula 
kayıt ettirildim. Ve de bugüne kadar geçen 61 senelik 
Galatasaraylılık devrem başlamış oldu.
1944 yılında Madame Coudert’in ihzari sınıfına gir-
dim. 1945 yılında ilk okulun 5 sınıf öğrencisi oldum. 
Okul süresince iyi kötü bir sürü hatıralarımız oldu.
Onuncu sınıfta 3 dersten ikmale kaldım. İkmalin iki-
sini verdim diğer bir dersten bir sene daha okumak 
mecburiyetinde kaldım. (Bir dersten borçlu geçmek 
henüz konmamıştı. Bir sene sonra kondu) Fethi İs-
fendiyaroğlu zamanında; 1954 yılında liseyi bitirdim 
ancak olgunluk imtihanında kaldığım için 1955 yılın-
da mezun olmuş sayıldım. Okuldan sonra babamın 
mesleği olan hukuku seçtim, iki sene okudum. 2. sı-
nıftan sonra ailevi nedenlerden dolayı okulu bırak-
mak zorunda kaldım.
1957 yılında askere gittim. 1958 yılında 9. Tugayı 

ile Kore’ye gittim. Kimler yoktu ki 9. Tugay kurmay 
başkanı yarbay Kenan Evren.1959 yılı ağustos ayın-
da Türkiye’ye döndük ve terhis oldum. İstanbul’a 
geldikten sonra Tumpane şirketinde 6-7 ay çalıştım 
bilahare Vinylex şirketine girdim. 1960 Ağustos ayı-
na kadar da bu şirkette çalıştıktan sonra aynı yılın 
Eylül ayında ‘Shell’ şirketine satış müfettişi adayı 
olarak girdim. Perakende satış istasyonları şubesin-
de işe başladım. 5 Senede 4 grup atlayarak ‘senior 
staff’ seviyesine yükseldim. 1960 Ekiminde Neşe 
Sungur’la nişanlandık ve 1961’in mart ayında ev-
lendik. 1962 Ocak ayında da İrem Erkmen dünya-
ya geldi. 1966-67 senelerinden sonra şanssızlıklar 
başladı. Bağırsak spazmı ile başlayan sancılarıma 
sağ böbrekte oluşmuş ceviz büyüklüğünde bir taşın 
neden olduğu anlaşıldı. Ameliyatla taşı aldılar. An-
cak 1.5 veya 2 sene sonra aynı böbrekte aynı bü-
yüklükte bir taş daha oluşmuştu. Onun da alınması 

gerekiyordu. O devrin en tanınmış 
ürologu Muzaffer Akkılıç’ın teşhisi 
ile böbreğin bir kısmının (partial 
nefroktomi) alınmasına gerek gö-
rüldü. Ancak, herhalde yanlışlıkla 
olsa gerek taşla beraber böbreği-
mi de almışlar. Özür dilediler! Bu 
ameliyatlardan sonra beni satıştan 
alarak personele verdiler. 1975 
Senesi 1 Temmuz tarihinde de 
Ankara NV Turkse Shell personel 
müdür yardımcılığına atandım. Be-
nim Ankara’da işe başladığım gün 
eşim İstanbul’da erken doğum ya-
parak ikiz oğlan çocuğu doğurdu. 
Okan ve Hakan. Şimdi ikisi de ev-
lendiler. (25.11.2004 Ve 1.10.2005) 

Ankara’da güzel günler geçirdim. Gerek cemiyette ve 
gerekse de dışarıda sosyal aktivitemiz güzel ve yo-
ğundu. Okan’ın kulak sorunu olduğu için herhangi bir 
spor yapamadı ancak o biraz da sebat edememe gibi 
bir huyu olduğu için hepsinden bir nebze yapmaya 
çalıştı. Hakan 6 yaşında yüzmeye başladı ve ilk yüz-
meye başladığı andan itibaren de, Ankara’da kendi 
yaş guruplarında hep birinci veya ikinci oldu. (İkinci 
olduğunda kızıyorduk.) 1986 yılında İstanbul’a geldi-
ğimizde tabii ki Galatasaray yüzme şubesine transfer 
oldu. Kulübe yakın olması açısından Dalyan’da ev 
tuttuk ki Hakan daha kolay gidip gelebilsin.
İstanbul’a dönmemizin nedenlerinden biride Hakan’ın 
Galatasaray’da yüzmeye devam etmesini istemem 
olabilir? Hakan yüzmede milli oldu sutopuna geçti 
orada da genç milli oldu.
1983 yılına kadar Ankara NVTS de kaldım ve sene 
sonunda kendi işimi kurmak için Shell Şti.’den ay-
rıldım. 1986 yılında bir İstanbul seyahatinde göğsü-
me giren bir sancı nedeni ile Haydarpaşa Numune 
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Hastanesine gittim. Orada beni bizim lise mezunu Dr. 
İzzet Arkan muayene etti. Ankara’ya döndüğümde 
sınıf arkadaşım Doç.Dr. Yalçın Sözütek’e gittim. Ne-
ticede bir ana damar 100/90 tıkalı birkaç damar daha 
tıkalı. Velhasıl ameliyat olmam gerektiği anlaşıldı.
5.6.1985’te ameliyat oldum. 
İstanbul’a geldim. Burada bir şirket kurduk. 
Galatasaraylılar 3 kişi çalışacaktık. İkisi de çalışmak-
tan imtina etti. Bu işe çocukları ben soktum diye bı-
rakamadım. Maddi, manevi ve fiziksel olarak bütün 
yükü omuzladım ve de borçsuz kapatabilmek için  
varlığımın bir kısmını yitirdim.
Kızım İrem Ankara’da Tevfik Fikret Lisesini bitirdi. 
OTDÜ İktisat  Fakültesine girerek buradan da dört 
sene içinde mezun oldu. Muhtelif firmalarda çalışa-
rak tecrübe sahibi oldu. Kendi işini kurdu. Şu gün-
lerde de kendini 
yarı emekliye 
ayırıp Edremit 
veya Ayvalık’a 
yerleşmeyi  ve 
orada kendi işin-
le alakalı (çocuk 
odaları düzenle-
mesi ve imalatı) 
bir dükkan işlet-
meyi düşünü-
yor. Eşi Cemal 
Tuzcuoğlu (Üni-
versiteden arka-
daşı) Taç, Yeşil 
Kundura, Maksi 
Marketler gibi 
firmaların plan-

lama koordinatörlüğünü yaptı 
ve halen de yapmakta.
Okan ve Hakan ilkokul’a 
Ankara’da başladılar. 1986 
yılında, benim ameliyatım-
dan sonra İstanbul’a geldiği-
mizde Bostancı’daki Özel Yu-
nus Emre Okulu’ndan mezun 
oldular. Orta ve liseyi Hakan 
Moda’daki BEM Lisesinde  
Okan ise Florya’daki Bilge 
Kaan İstek Vakfı Okulu’nda 
tamamladılar. O tarihlerde 
abla Florya’da oturuyordu. 
Lise bitti en mühim sorun üni-
versite. Hangi üniversiteye 
gidecekler? Hangisini kaza-
nabilirler? Neticede Hakan 
Bilkent Turizmde Bilgisayar 
Teknolojisi Fakültesini, (o 
sene kurulmuş ve 4 senelik) 

Okan’da Bilkent Uluslararası İlişkileri kazandılar. An-
cak Okan ertesi sene iç mimariye geçti. İkisi de 5 
er sene okudular. Okan okumada biraz bana çekmiş. 
Hakan ise bir yıl ihzari dahil 5 yılda mezun oldu. Tabii 
beyzadeler okulda kalamadıkları için beylere okula 
yakın bir yerde abla ile ortak ev alındı. Okula gidip 
gelmeleri için araba da alındı vs. varlığımın diğer 
kısmını da çocukları okutmak, cereme ödemek gibi 
nedenlerle. Hani derler ya paran çoksa kefil ol. İşte 
biz de ondan olduk. Ve de bu suretle tüm varlığımızı 
temizlemiş olduk. Sen sağ ben selamet.
1993 yılında eşimden ayrıldım. 1994 yılında Damla 
adında bir torunum oldu. Şimdi ilk öğretim 5. sınıf-
ta. 1997’de Yıldız’la evlendim. Anlaşamadık, 2000 
yılında ayrıldık. 2002’de kardeşimiz Dr. İzzet Arkan 
2 defa daha anjio yaptı. Son anjio’dan sonra kalp-

te ritim bozukluğu 
çıktığı için ritim pili 
taktılar.Ben şimdi 
bir insan eksi bir 
böbrek artı 35.000 
Usd (pilin fiyatı) 
değerindeyim (çift 
bilinmeyenli bir 
problem gel de 
çöz).
Okan 2004 kasım 
ayında evlendi. 
Halen Marmaris’te 
otele bağlı bir mi-
mari büroda, 
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eşi de (Enise) aynı büronun otel kısmında idarecilik 
yapmaktalar.
Hakan ekim 2005’te evlendi Nestle’de, eşi (Ceynin) 
İstanbul’daki bir İtalyan firmasında çalışıyorlar. Böy-
lelikle ben devrimi tamamlamış oluyorum. Her iki 
eşimle de zaman zaman görüşüyorum. Aramızda 
herhangi bir husumet yok. Bu, kanımca gerek okul-
da ve gerekse de  sonradan gelişmiş olan hoşgörülü 
olma alışkanlığından kaynaklanıyor.
Tek başıma yaşıyorum. Şimdilik sağlığım yerinde.
Tanrıya şükürler olsun. Hepinizi çok seviyorum....

     Süha DONAY

Arkadaş notu: Şevket Çizmeli

Acımasız lakap geleneğinin bir örneği de Süha da 
görülür. GSL kuşkusuz bir çok  “Nevi şahsına mün-
hasır” insanı barındırmıştır. Bizce Süha, yakından 
tanıyanlar için ilk 10’a girebilecek özelliklere sahipti. 
Onda keskin bir humor anlayışı vardı. Okul dönemin-
deki dağınıklığın, farklılığın, hoşluğun bir arada oldu-
ğu dağınık bir seyir izledi.
Okul sonrası da ayni minval üzere sürdü. Erken sa-
yılacak bir yaşta talihsiz bir şekilde son buldu. Ama 
bir hoş seda idi.
Tanrı rahmeti ücerinde olsun Süha’cığım.
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    Özdemir ERGİNSAV
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     Özdemir KIRŞAN

Galatasaray Lisesindeki lakabıyla Özdiş (1935), 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde okurken 

bir yandan da Sirkeci’deki Büyük Postane’de çalış-
tı. 1959 yılında Şenay Kırdar’la evlendi. 1960 yılın-

da Isılit Petrol’de çalışmaya başladı. Kırşan ailesinin 
Bülent ve Arzu adında iki çocukları oldu. Özdemir 
Isılit’ten ayrılarak, kendi işini kurdu. Fil Petrol, Mal-
tepe Petrol, Maltepe Kömür şirketleriyle faaliyetini 
sürdürdü. Daha sonra gıda sektörüne de giren Öz-
demir, Cabo Turizm şirketiyle, konsantre içecekler 
ticareti yanında, Sultan, Pınar, Nestle gibi markaların 
bayiliğini de yaptı. Aramızdan ayrıldığı  18 ekim 2003 
tarihinden önceki üç yıl, hastalığına rağmen işini hiç 
aksatmadı.
Büyüdüğü ve yaşadığı Kartal Maltepe için çalışmak-

tan da geri durmadı. 1960 yıllarında Maltepe Fikir 
Kulübü’nün Başkanlığını yaptı. Onun başkanlığı dö-
neminde Fikir Kulübü, tiyatro, konferans, konser ve 

sair sosyal faaliyetlere 
ev sahipliği yaptı.
1968 ve sonrasındaki 
yıllarda “Arzu Dersanesi” 
adını verdiği ve çok yeni 
bir iş kolu olan bir ders-
hane açtı. İki arkadaşıy-
la birlikte orada dersler 
verdi.
Gençlik yıllarında  futbol 
oynayan Özdemir, GS 
Lisesinin futbol takımın-
da yer alarak, Özdemir, 
Necmi ve Tanju’dan oluşan değişmez haf hattında 
yerini aldı ve takım arkadaşlarıyla birlikte birçok ba-
şarıya imza attı. Liseden sonra amatör kümedeki 
Eyüp Spor ve Maltepe Gençlik  Sporda, lisanslı fut-
bolcu olarak spor yaşantısına devam etti. Daha sonra 
futbol sevgisini, Maltepe Gençlik Kulübünde  yönetici 
olarak devam 
ettirdi. Başkan-
lığını yaptığı bu 
kulübün Malte-
pe Kulübü’yle 
birleşmesini 
sağladı ve yeni 
kulübün tüzü-
ğünü hazırla-
dı. Uzun yıllar 
Maltepe Kadın 
Haklarını Koru-
ma Derneği’nin 
muhasip üyeli-
ğini yaptı. Yine Maltepe Kültür, Sanat ve Yardımlaş-
ma Vakfı olan MAKSEV’de faal olarak çalıştı.
Oğlu Bülent Kırşan, Kabataş Erkek Lisesinden sonra 
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden İşletme Mühen-
disliği bölümünü bitirdi. Bir süre ticaretle uğraştıktan 
sonra Tekzen Yapı Marketler şirketinin Eyüp mağa-
zası müdürlüğünü yapmaya başladı.
Kızı Arzu Kırşan Başarır, İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi mezunu olup 1968 yılında Ticaretle 
uğraşan Faruk Başarır’la evlenmiştir. İktisadi ve Ti-
cari İlimler Akademisi mezunu olan Faruk Başarır, 
meşrubat alanında faaliyet gösteren şirketiyle, Şişe 
Cam’ın da bayiliğini yapmaktadır. Başarır ailesinin 
çocukları Umut 1992 doğumlu olup, Özel Kıraç Eği-
tim Kurumlarında 8. sınıfta okumaktadır. 
Galatasaray Lisesinde yetişenlere hitabeden ve 
Özer Berkay (54) tarafından çıkarılan “Dayanışma” 
adlı dergiye maddi destek sağlamak için kurulan şir-
kette, Mesut Canayakın (55), Turgut Saylan (56) ve 
Oktay Aras’la (55) birlikte bizzat mesai vererek des-
tek sağlamıştır.
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   Özdemir ZEYBEKOĞLU

Dönemimizin renkli simalarından “Grand Özde-
mir” (Galiba rahmetli Erginsav’a Petit denildiği 

için bizim Ayı’ya da Grand denilmesi uygun müta-
laa edilmiş olmalı, ama Zeybek’in büyüklüğünden de 
kaynaklanabileceğine dair bazı görüşleri de ihmal et-
memek gerekir.) Özdemir Ortaköy’de 5, Beyoğlu’nda 
3 yıl toplam 8 yılı bir saniye bile hafızasından silme-

diğini söylüyor ve bu dostluk ve arkadaşlığın içten-
liğine kanıt olarak da 52 yıl sonra Çamur Şevket’in 
kendisini arayarak anılarını istemesini gösteriyor. 
Edremit’ten İstanbul’a her gidişinde, M Ali Zeren 
(Paytak), Turgay (Kekeme) ile kucaklaştığında, ara 
sıra da olsa, Güngör Cerit, Bülent Gürel (45), Ba-
lık Erdoğan, Bilkay Ediz, Kafkas Metin, Kaptan Er-
tan, Ayı Mesut, Kör Engin, Ankaralı Budak, Parlak 
Ünal Somuncuoğlu, Balıkçı Şevki, Arap Oktay, Zeki 
Bakırcıoğlu, Karga Tuncer’i görebiliyorum, ne mut-
lu bana, Allaha şükürler olsun, diyor. Bu vefalı kar-
deşimizin okuldan sonraki yaşamı ticari ve siyasi 
başarılarla dolu. 1957- 1959 yıllarında Amerikan 
AID kurulunda askerlik yaptı. (Acaba torpil mi pat-
lattı!..) Daha sonra babasının ticari işlerini devir aldı 
ve bir ise, onları bin yaptı. (Belki siz okulda baba-
sının paralarını har vurup, harman savuran, eli açık 
Özdemir’i  hatırlayacaksanız, yanılırsınız, ticarette 
santim hesaplıyor şimdi). 1980’den sonra da kendi 
mülklerinde Otel-Pansiyon işletmeciliği ve zeytincilik 
yapmaktadır. Siyasi yaşamı erken başlar. 1953’te DP 
Edremit Gençlik Kolu Başkanı, 1966’da da AP’den 
10 yıl İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan, 1977’de 
de Belediye Başkanı. 1980 ihtilali ile sona eren si-
yasi yaşamı şayet Ankara’da Meclise ulaşmamışsa 

biliniz ki ihtilalden sonra Özdemir’in siyasetten biraz 
da bıkmasındandır. Yoksa siyaset  basamaklarını 
teker teker sabırla çıkmakta olduğunu biz arkadaş-
ları rahatça gözlüyorduk. Özdemir’in aile yaşamı da 
huzurlu ve mutlu geçmektedir. Yıldız Hanımla evlili-
ği  1960’dır. 1961 (Samime), 1965 (Sibel). İki kızı da 
evli, onlardan iki torun, oğlu Hamza (1972) evli ve bir 
çocuk, dedenin ismiyle (Özdemir). Dedesinin adını 
yaşatan Hamza ABD’de, George Southern Üniver-
sitesinde lisans, Harward’da master. İstanbul’da bir 
holdingde Dış Ticaret temsilciliği yapıyor. Bizden 
tavsiye. Özdemir yazları Akçay’da oturuyor. Bir tele-
fon edin, şayet yolunuz düşerse, sofrası size açıktır. 
Bugüne kadar Özdemir’in cömertliğinden tek başına  
yararlanan Çamur Şevket’in yerini siz alın. Ancak 
ele geçirmekte şayet zorlanır iseniz Çamur’a veya 
Çetin Pınarbaşı’na da (605) başvurabilirsiniz, onlar 
Özdemir’i nerede ise bulup çıkarırlar.

   Ersan FERAY

Ersan FERAY Ernan 
FERAY’la evlenmiştir.

Cem ve Banu adında iki ço-
cuğu vardır. Ersan uzun yıllar 
Karaköy’deki Nordstern iş ha-
nında müteahhitlik yapmıştır. 
Çok genç yaşta aramızdan 
ayrılmıştır.

   Güngör TOYGARLI

Sabiha, Yasemin ve Görgün adında üç çocuğu 
vardır. Güngör’ü çok genç yaşta kaybetmiş bu-

lunuyoruz.
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     Özer BERKAY

Bendenizi büyük küçük tüm camiamız çok iyi tanı-
masına rağmen, ne iş yaptığımı, geçimimin kay-

nağını, çoluğumu, çocuğumu, hobilerimi bilen, me-
rak edip soran pek kimse yoktur.  Bunun nedeni olsa 
olsa, arkadaşlarımın belki, çift dikiş düşe kalka zar 
zor okulu bitirebilmem üzere haklı olarak,”ÖZERİN 
OKUL SONRASI HAYATTA BİR BALTAYA SAP OL-
MASI ZOR GÖRÜNMEKTEDİR...ANCAK BABASI-
NIN, VARSA PARASINI BİR SÜRE YER BİTİRİR VE 
SONRASI ALLAHA KALMIŞ,” ortak kanaati taşıma-
larıdır.

Doğrusunu söylemek gerekirse, ben de aynı kuşkuyu 
hep taşımıştım. “OKUL SONRASI BEN NE OLACA-
ĞIM?...HAYATIMI NASIL İDAME ETTİRECEĞİM?...
HİÇBİR İŞ YAPAMAM...BENİM GELECEĞİM KA-
RANLIK...” korkularını taşırdım daima. Oysa ki: Bu 
korkularıma karşın hayatın, rüyalarıma girmeyen, 
hayalini bile kuramadığım, olağanüstü güzelliklerle 
dolu bir senaryoyu önüme koyduğuna hala şaşırıp 
bu zenginliğime sebep olan ALLAHIM’A, anne ve 
babama, Galatasaraylı tüm hoca ve kardeşlerime 
minnet ve şükranlarımı daima sunmuşumdur...
Daima kendi çaba ve kendi cesaretimle aşağıdaki 
iş yerlerinde sırayla en üst düzey mevkilerde adımı 
yazdırdım...
1955 okul biter bitmez  İstanbul HİLTON Oteli’ne, tek 
kelime İngilizce bilmememe rağmen başta ÜNAL 
SOMUNCUOĞLU olmak üzere, CENGİZ KAP, ER-
CÜMENT ACAR (merhum), SEMİH KORKUT, MÜ-
MİN MANYASİ (merhum), EKREM ÇOLAKOĞLU 
(merhum), NAZİF BÖLÜKBAŞI (merhum), destekle-

riyle girdim ve tam yedi sene hizmet ettim. O zaman 
orada çalışanlara dünya güzeli kızları ricalarla verir-
lerdi. 
Daha sonra İngiliz Hava Yolları, yine yedi yıl... Dün-
yayı gezdim. Çok itibarlı, saygın, çok başarılı işler 
yaptım. 
Türk Ekspres Seyahat Şirketi, dört yıl... şöhretimi art-
tırarak sürdürdüm. Ancak patron KUDSİ BEĞDEŞ’e 
(merhum), haklı olarak hakaret ettiğimden kovuldum.  
Bir ay hapis cezası aldım... Türk Ekspres’de çalışır-
ken başarılarımı KLM Hava Yolu şirketi taltif ederek 
Japonya’ya davet etti. Galatasaraylı Kulüp üyesi ar-
kadaşım Lufthansa memuru merhum AZMİ ARAN-
TEKİN, verdiği yüz dolarla kanser hastası annesine 
hayati bir ilaç almamı rica etmişti, hemen kabul ettim.  
O gün gümrükten çıkarken ihbar sonucu arandım ve 
beyan harici döviz saklamaktan (100 Dolar) Türk Pa-
rasını Koruma Kanunu gereği kelepçelenerek Hava 
Limanından dört polis refakatinde suçüstü mahke-
mesine çıkartılıp beş buçuk ay hapis cezası yedim...
Galatasaraylı bir hakim ağabey tarafından suçum 
paraya çevrildi. On beş bin lira borç bulup taksitle 
ödemeye çalıştım. 
Bu olayda aile düzenim, evim barkım altüst oldu.  
Depresyon geçirip tedavi gördüm. Bir buçuk sene 
işsiz ve hasta olarak geçti.  
Sınıf arkadaşım İzmirli iş adamı KILIÇ ASLAN KAPA-
Nİ bir gün, “BEN ÇOK VARLIKLIYIM BİLİYORSUN. 
İZMİR’DE İNŞAAT VE KOOPERATİF İŞİ YAPIYO-
RUM... gel bana yardım et,” dedi... Kalktık, göç ettik.
İki yıl çalıştım, çabaladım... Ancak ikimiz de İŞ VE 
ARKADAŞLIĞIN arasındaki farkı ayıramadık. Bir 
gün bayağı dövüşüp birbirimize girdik, İstanbul’a ka-
çıp kurtuldum.
İzmir’de bir gün HALDUN SİMAVİ ile EFES OTEL 
barda tanışmıştık. Bana yeni bir gazete çıkaracağı-
nı, adının GÜNAYDIN olacağını, birlikte çalışmaktan 
memnun olacağını anlattı.
Satış ve reklam müdürü olarak tam sekiz yıl çalış-
tım. 
Bir gün bana, “ÖZER, SEN ELLİ KİŞİNİN YAPAMA-
YACAĞI İŞİ TEK BAŞINA BAŞARIYORSUN.  MÜT-
HİŞ BİR ENERJİ VE ZEKA ,”demişti. 
HALDUN Bey bir ara beni özel ilişki gerektiren aile 
işlerinde kullanmaya kalkınca, ayrılıp kendi BERKA-
JANS şirketimi kurdum. Sermayem yetersiz olduğun-
dan dört yılda yüzüme gözüme bulaştırıp kapattım.
Merhum ÇELİK GÜLERSOY’la tanışıyorduk... TU-
RİNG OTOMOBİL Kurumu’na girdim. Çok güzel sa-
raylar, köşkler yaptık... Mutlu günlerim geçti.
Daha sonra ek olarak Galatasaray çalışmalarım baş-
lamıştı.
Devam edip gidiyor.
Tüm bu başarıların sahibi ben değilim. Beni yetişti-
ren, eğiten, öğreten GALATASARAY LİSESİ’dir. 
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NE VE NASIL OLMUŞTU DA BENİM GİBİ DERS-
LERİ ÇOK ZAYIF, HOCALARIN BİLSE DE BİLMESE 
DE ZAYIF NOT VERDİĞİ, ABUK SABUK İŞLER YA-
PAN ÖZER HAYATTA BÜYÜK İŞLER YAPMIŞTI?
İŞTE GALATASARAY BÖYLE TANIMLANMALI-
DIR...
Yoksa güzel Fransızca, iyi Türkçe, Üniversite, Aka-
demik kariyer, Lisans üstü falan değil...

BERKAY AİLESİ
Bir kişiydim okul bittiği günlerde...
Şimdi ise ne ve nasıl olduğunu bilmeden bir AMİP  
gibi çoğalmışım. İlk eşimden DR. CANAN (Çapa Tıp 
Uzman Hekim), küçük kızım HANDAN (Koç Holding, 
Setur Müdür)...
Son eşimden oğlum TAYFUN otuz yaşında, emekli. 
Torunlarım DENİZ (Robert Kolej 11. sınıf) ALİBERK 
(Bakırköy TAŞ ÖZEL LİSE).
Arkadaş notu.
Galatasaray Lisesinde okumuş olup ta Özer Berkay’ı 

tanımayan yok gibidir. Biraz abartırsak bine yakın 
Galatasaraylının adını ve soyadını ezbere bildiğini  
ve onlarla teke tek en az birkaç  kez konuşmuş oldu-
ğunu söyleyebiliriz. O önemli işler yapmış ve Gala-
tasaraylılar arasındaki iletişim ve ilişkiler konusunda  
kırılamayacak rekorların sahibi olmuştur. Otuz yıldır 
arkadaşlarına mektup yazar ve zaman zaman onları 
bir araya getirir. Tek başına bir ordu gibidir. O herkes-
le dosttur çünkü herkesten  dört yıl daha fazla    Ga-
latasaray çatısının altında kalmıştır. Bu nedenle de 

geniş bir yakın arkadaş portföyüne sahiptir. Telefonu 
hiç susmaz. Onun için, Galatasaray’ın gelmiş geç-
miş en iyi organizatörüdür, diyebiliriz. O, zamanını 
ucuz başarılar peşinde geçirmez, devamlı belge ve 
fotoğraf toplar ve onları sistemli hale getirir. Daktilo 
ile başladığı basit yazılarını, ofset baskıdan çıkmış 
ve 900 adet basılan 50 sayfalık mektuplara dönüş-
türmüştür. Bütün bu işleri tek başına yapabilecek ye-
tenek ve beceriye sahiptir. Gönderdiği kalın mektup-
lar bugün bir arşiv niteliğindedir ve pek çok Galata-
saraylının kütüphanesinde saklanmaktadır. Özer çok 
iyi bir hafızaya da sahiptir. 50 yıl önceki olayları bile 
en ince ayrıntılarıyla hatırlar. Bu olgu, mektuplarında  
anlattığı otantik Galatasaray fıkraları ve anılarından  
kolaylıkla anlaşılmaktadır. 
Bundan otuz yıl önce Galatasaray Derneği’nde dü-
zenlediği ilk ciddi toplantıya tam 250 kişi katılmıştır.
2004 yılında Özer, yine or-
taya çılgınca bir fikir ata-
rak Galatasaraylı Ablalar 
ve Ağabeyler Grubunun 
(GSLAAG) kurulmasına 
ön ayak olmuştur. Amacı-
nın, çok özetle, dayanış-
ma ve devreler arasında 
iletişimi artırma olarak   
ifade edebileceğimiz bu 
grubun, bugün yedi yü-
zün üstünde katılımcısı 
vardır. GSLAAG’nin çı-
karmaya başladığı ancak 
giderek sayfaları azalan 
ve davetiyeye dönüşen 
bülteni ve her seferinde 
yüzü aşkın Galatasaray-
lının katıldığı periyodik 
yemekli toplantıları vardır. 
GSLAAG kendi adına bir 
de yahoo e-mail grubu 
kurmuştur: gslaag@yahoogroupes.fr. Büyük bir öz-
gürlük ortamında yazışmalarını sürdüren bu e-mail 
grubunda devreler arasında da dostluk ve iletişim 
kurulmasına önemli katkılar sağlamaktadır.
Yine Özer Berkay’ın yakın arkadaşları ile beraber 
geliştirdiği bir proje doğrultusunda, GSLAAG adına, 
Galatasaray’ın isimsiz kahramanlarına verilen,  mad-
di değeri az olduğundan Galatasaray mizahına ta-
kılıp “teneke” olarak nitelenen, ama manevi değeri 
çok yüksek olan madalyalar vermektedir. Bu madal-
yaların değeri, Galatasaray’da  yukardan aşağı değil  
yatay bir seyir izleyerek arkadaştan arkadaşa verilen 
özgün bir ödül olmasından ileri gelmektedir. 
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    Özen DALLI

13.09.1936 yılında Ankara’da doğdu. 1955 yılın-
da 12-A sınıfından mezun oldu. 31.12.1965 de 

İnci Dallı ile evlendi. Oğlu Sinan Dallı 1966 doğum-

lu olup Canay Dallı ile evlidir ve çiftin Zeynep Dallı 
(2002) adında bir kızları vardır. Selim Dallı 1973 do-
ğumludur ve Ceyda Dallı ile evlidir. Özen’in ağabeyi 
Özer Dallı GSL 1954 mezunudur.

Özen Dallı İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesin-
den 1960 yılında mezunu olmuştur. 1962-1964 yıl-

larında Paris Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakülte-
sinde Ekonomi Doktoru unvanını almıştır. Paris Üni-
versitesi Sosyal Ve Ekonomik Kalkınma Sertifikası 
(1962 -1964) Fransa, İspanya, İsrail ve İngiltere’de 
çeşitli ekonomi kursları almıştır.
Mesleki Durumu: Plancı, iktisatçı, öğretim üyesi ola-
rak çeşitli teknik ve idari görevler yapmıştır. Devlet 
Planlama Teşkilatı (1967-1974), İktisadi Planlama 
Dairesi uzmanı (1974), İran Planlama Teşkilatı uz-
manı (1966), Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşar   
yardımcısı (1975-1979), Kültür ve Turizm Bakanlığı  
Zürih Tanıtma Baş müşaviri (19791985), Hacettepe, 
Boğaziçi ve Kadir Has Üniversitesinde öğretim üye-
likleri, Türk Ekonomi Bankası Danışma Kurulu Üyesi 
olmuş halen Tugev Turizm Geliştirme ve Eğitim Vak-
fı Genel Sekreterliği görevi yapmaktadır. Yayınları:
Turizm Talebi ve Gelirleri (Ajans Türk-Ankara 1975). 
Yerli ve yabancı basında çeşitli makaleler.
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          Özer PALA

04.06.1936 İstanbul doğumluyum
İlkokul: Karagümrük ve Aksaray

Lise: Galatasaray (1947-1955)
İst.Üniv.Tıp Fakültesi: 1955-1961
Asistan: Çocuk Sağlığı ve hast. 1962-1966
Evlilik: Müzeyyen Yalçın 31.01.1965 
Çocuk ve Torunlar: İki kız, iki erkek torunu var.
Askerlik: 1966-1968 Erzincan Askeri Hastanesi
Başasistan: 1968-1974 Haseki Hastanesi
Başhekim Mv.: Bakırköy Tropikal Hastanesi 1974-
1976

Şef: İzmir Behçet Uz Hastanesi 1976-1977
Haseki Çocuk Kliniği 1977-1997
Doçent: 08.04.1980
Profesör: 13.09.1997 Trakya Üniv.Çocuk Sağlığı Kli-
niği Anabilim Dalı Başkanı
Eserleri: Değişik tıbbi konularda 300 den fazla neşri-
yatı, şeker hastalığı üzerine bir kitabı var.
Emeklilik: 12.10.2003
Meşgalesi: Halen Trakya Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinde ders vermektedir.
Ailevi durumu: Büyük Kızım Yüksek Fizik Mühendisi 
ve radyobiolog. Halen Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesinde Yardımcı Doçent Dr.
Küçük Kızım Kimya Yüksek Mühendisi
Torunlarım: Berk 4.sınıfta Burak 1.sınıfta
Prof. Dr. Özer Pala’nın internetten alınan sayfası  
aşağıdadır:

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi pediatri anabilim 
dalı başkanı Özer Pala 40 yıllık bir klinisyen ola-
rak çocukların suratına bakarak astım tanısı koya-
bilmekte, sizin steteskop ile duyamadığınız sesleri 
elini çocuğun sırtına koyarak duyabilmekte, text 
book’ların yanlışlarını düzeltmekte, buna rağmen 
kendisi bir kitap yazmamakta direnmekte, kendine 
has ama cidden kendine has tanı ve tedavi yöntem-
leriyle meslektaşlarına saç baş yolduran ama en iyi 
tedavi eden, aynı zamanda İstanbul’da muayene-
hanesi vardır. Eğer kimsenin tedavi edemediği ço-
cuk hastanız varsa peşine düşün. Tıpla ilgisi olanlar 
anlayacaktır, kendisi sadece çinko ile astım tedavisi 
yapabilmektedir.
Yine aynı zamanda derse ilan ettiği saatten on beş 
dakika önce gelerek öğrencileri derse ilgi göstermek 
konusunda hareketlendiren hoca, öğrencisine en 
tatlı davranan hoca…
Yirmi yıllık öğrenciyim isteseniz de aranızda soğuk 
hava estiremeyeceğiniz, bu kadar kendinden emin 
ve size karşı anlayışlı bir hoca görmedim.(U.Utku, 
23.03.2003)
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  Sevgen
 BÜYÜKARMAN

Ben Sevgen Büyükarman, 1936 yılında İstanbul, 
Beşiktaş’ta dünyaya geldim. Annem Nebahat 

Büyükarman Fransız okulunda okumuş, piyano ça-

lan bir cumhuriyet kadını idi. Babam Necati Büyü-
karman, üsteğmenliğinde sevgili Atatürk’ün muhafız 
subaylığında bulunmuş bir piyade subayıdır.
2. Dünya Savaşı yıllarında babamın Muhafız 
Alayı’ndan İstanbul Hadımköy’e tayini dolayısı ile 
Ankara’dan İstanbul’a geldik. Annem daha genç bir 
kız iken, kanarya sergisi için geldiği Galatasaray Li-
sesini çok beğenmekte imiş, ilerde çocuklarım olursa 
bu okulda okutmak isterim dermiş.
1947 yılında sevgili okulum Galatasaray’a girdim. 
Türkiye’nin hatta dünyanın sayılı liselerinden olduğu-
nu daha sonraları gittiğim dış ülkelerde öğrendiğim 
okulumu 1955 yılında bitirdim. Okuldan eşyalarımı 
toplarken gözlerimden yaşlar geldiğini söylememe 
bilmem gerek var mı?
1956 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisine 
bir sene İngilizce’mi ilerletmek için devam ettim. Er-
tesi yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdim. 
1963 yılında mezun oldum. 1964 yılında Polatlı topçu 
okuluna girdim. Kurada çok şanslı olduğumu düşün-
düğüm Kırklareli 193. Topçu taburunu çektim.
Terhis olduktan sonra Fransız Wagons-lits şirketinin 
muhasebesinde çalıştım, daha sonra Harbiye acen-
tesine geçtim. Bu arada sevgili eşim Nuray Büyükar-

man ile evlendim. 1970 yılında kızımız Azra Büyü-
karman dünyaya geldi. O sene sonunda Bursa’ya 
Tofaş otomobil fabrikasına maliyet muhasebesi 
servisine İtalyan uzmanlarla birlikte çalışmak üzere 
gittim.1976 yılında Genel Müdürlükte başka bir gö-
revde İstanbul’a döndüm.
Bu senelerde uçaktan korktuğum için araba ile İtalya, 
İsviçre, Fransa’ya muhtelif tarihlerde seyahatlerimiz 
oldu.
1993 Mart ayında kendi isteğimle emekli oldum. 
Emeklilikte İstanbul’dan kaçmak, sakin bir yerde 
yaşamak isteği eşimle birlikte İzmit körfezi, Ulaşlı 
mevkiinde kendimize bir inşaat yapma fikrini bera-

berinde getirdi. Eşimin deniz kenarındaki 
arsasında inşaata başladık. Sevgili arka-
daşım mimar Tansu Tolan bu konuda bizi 
yönlendirdi, ilk planlarını yaptırdı. İnşaa-
tı bitirip oturduğumuzun ikinci yılı 1999 
Gölcük depremine yakalandık, korkunç 
bir şekilde sallandık, etrafımızdaki bina-
lar yere indiler, 85 kişi Ulaşlı’da can ver-
diler. Bizler, inşaatı kendimiz yaptığımız 
için ayakta kaldık.
Şimdilerde Ulaşlı’da oturmaktayız. 
İstanbul’a 120, Ankara’ya 350, İzmir’e 
420 km. gibi bir mesafedeyiz.
Boş vakitlerimizde bahçe ve çiçeklerle 
uğraşmaktayız. Geçen yaz bahçemize 
bırakılan 15-20 günlük üç köpek yavrusu 
bulduk. Eşimle onları ölüme terk etmek 
istemedik, süt ve ekmekle besledik. Şim-

di bahçede 3 adet kurt köpeğimiz var, bizleri koru-
maktalar, verdiğimiz yemekleri, ellerimizi yalamadan 
yemiyorlar. Bu olay bizi çok etkilemiştir, dünyanın en 
sadık hayvanları köpeklerdir sözü çok doğru söylen-
miş bir sözdür.
Eşim Nuray Büyükarman ile 1968 yılında evlendiği-
mizi söylemiştim. 37 senelik mutlu evliliğimiz devam 
etmektedir. En büyük ortak noktamız Atatürk sevgi-
sidir. Cumhuriyet bayramlarında büyük Atatürk’ün 
huzuruna çıkmak en büyük mutluluk kaynağımız ol-
maktadır.
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     ŞEVKET PERİ

Kızımız Azra İtalyan kız orta ve İtalyan Lisesinde  
okudu. Yüksek okula gitmek istemedi, biz de bu iste-

ğini anlayışla karşıladık.
Okul arkadaşlarımla ancak pilav günlerinde buluşa-
biliyoruz. Tansu Tolan, Güngör Cerit, Bener Akbaş 
ile ara sıra görüşebildik. Vefat eden arkadaşlarımızı 
duydukça büyük üzüntülere boğuluyorum.
Okulum Galatasaray bizlere çok kültürlü olmanın 
olanağını sunmuştur. 1960’lı senelerde, biyolojiden 
ikmale kalan ve ailesi ile İstanbul’a gelen bir Fransız 
öğrenciye kitaptan sorular sordum, yardımcı olmuş-
tum derslerine. Ailesi şaşırdı, sen bu bizim dersleri 
nereden biliyorsun diye. Geçenlerde Bursa Uludağ 
Üniversitesi gençleri ile sohbet ederken ağabey sen 
çok kültürlüsün bu sade iktisatçılığında değil dediler, 
Bizlere toplumda saygın ve kültürlü olma olanağı 
veren Galatasaray’a çok şeyler borçluyuz, ve daima 
Galatasaraylı olmaktan gurur duymaktayız.
Duygularımı büyük Atatürk’ün; ne mutlu Türküm di-
yene ve ne mutlu Galatasaray’da okuyanlara diye 
bitiriyorum. Saygılarımla.

1933 yılında Tokat’ta doğdum. 1943 yı-
lında Galatasaray Lisesine girdim. 

Galatasaray’dan sonra Sultanahmet Yüksek Ticaret 
Okuluna gittim.
Askerlik sonrası çeşitli ticari faaliyetlerde bulundum. 
Halen ticari eşya nakliyesi işleri ile uğraşan bir firma-
nın ortağı olarak hayatımı sürdürmekteyim. Evliyim, 
çocuğum yoktur.
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     Selçuk KARTAÇ

15   Nisan 1936’ da İstanbul’da doğdu. İlkokulu bi-
tirdikten sonra sırasıyla Robert Kolej ve Saint 

Benoit okullarında öğrenim gördü. Ancak daha son-
ra Galatasaray Lisesinde karar kıldı. Anne ve babası 
çalışan bir evlat olarak yatılı okudu. O yıllarla ilgili 

ailesi olan bizlerle birçok anısını paylaşmıştır. 
Mezuniyet sonrası kimya okumak üzere Almanya’ya 
gitti. Fakat kimya okurken turizme gönül verdi. Otel-
cilik ve hizmet işletmeleri konusunda uzman olarak 

yöneticilik yaptı. Beraber çalıştığı profesyonel ekip 
ile İzmir Efes otelini kurdu.
Eşi Nursen ile orada tanıştı. 1964 yılında Efes ote-
linde evlendiler. Bendeniz ise hayattaki tek evlatları 
Can, 29.10.1967’de dünyaya geldim.
G.S’lıların lakabı ile Salça Selçuk - yüzü hemen kı-
zardığı için böyle denirmiş- Efes Oteli sonrası Koç 
Grubu ile Divan Pub ve Pastacılık’ta çalışmaya baş-
ladı. Harbiye’de bulunan Divan Pub’ın kuruluşu ve 
Yiyecek İçecek Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 
Daha sonra Ünver Oteli hediyelik eşya mağazasın-
da, Baler Otel’de, Selçuk Halıcılık’ta değişik görev-
lerde çalıştı. Son iş yeri ise Net Holding’in Bazaar 
54’ü oldu.
1997 Ekim’inde bendenizi Candan ile evlendirdi, 
1999’da emekli oldu ve yılın yarıdan fazlasını an-

nemle beraber Bodrum Gündoğan’da ge-
çirmeye başladı. 2001 Nisan da torunu 
Ece dünyaya geldi.
Eylül 2004’de ortaya çıkan amansız has-
talığına kadar, hayatımızın en güzel gün-
lerini paylaştık. Ama mücadelemizi ancak 
4 ay sürdürebildik. 
Aralık 2004’ün son günlerinde vefatını 
müteakip siz GS’lı dostlarının da desteği 
ile ebedi yolculuğuna uğurladık.

Oğlu
Can Serdar Kartaç
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   Somer ÖZKÖK

Eşin Adı :   Traute  
Evlenme Tarihi :   05.12.1963
Çocukların Adı ve Yaşı :  Yasemin Tezman 
Torunları :   Larissa Tezman
Okul:    İstek Vakfı
Torunları :   Tansa Tezman
Okul :     Papillon
Çocukların Adı ve Yaşı :  Kerim Özkök
Torunları :    Melis Özkök
    Henüz 1 Yaşında

G.S.L’den ayrıldıktan sonra askerliğimi yedek subay 
olarak yapıp, 1960 yılında SABENA Belçika Hava 
Yolları’nda işe başladım.
Sırasıyla, MILTUR Milliyet Turizm (Rahmetli Abdi 
İpekçi’nin vefatına kadar), JAL Japon Hava Yolla-
rı ve son olarak, halen çalışmakta olduğu VISITUR 
Seyahat’te koordinatör olarak son 14 yıl.
Okuldan en çok sınıf arkadaşım ve turizme muhtelif 
kademelerde hizmet vermiş ÖZEN DALLI ile görü-
şüyoruz.
Birçok hocayla ilgili herkesin bildiği okul hatıralarımız 
vardır. Fakat aşağıda anlatacağım bende iz bırak-
mıştır.
Monsieur Charezieux ile muhteşem okul müdürümüz 
BEHÇET GÜCER’in 1952 yılında vefatını takiben, 
cenazesinin okul içine alınmamasını protesto ettik ve 

“Vive la révolution” diye bağırdık. Sonunda cenaze 
içeri alındı. O günlerde hakikaten Behçet Gücer’den 
sonra sanki dünyanın sonu gelmiş gibi tüm sıkıntı-

lar okulu sarmış. Yeni Müdür Fethi bey ise, gerek 
gördüğü örfi idareyi ilan etmişti. İşte böyle bir günde 
konferans salonunun karanlık koridorlarında birkaç 
arkadaş ile neler olacağını hem düşünüyor hem de 
gülüşüyorduk. Derken basıldık, koridorun bir ucunda 
muallim muavinleri öbür ucunda, Fethi İsfendiyaroğ-
lu bizi yakaladılar ve komplo peşinde olduğumuzu 
iddia ettiler. Müdür bey, bizi derhal odasına götürdü 

ve anında okuldan uzaklaştırma cezası verdi.
Samimi ve ciddi itirazlar falan derken, o koca cüsse-
siyle ayağa kalktı ve karşımıza dikildi.
Eyvaah! Mahvolduk diye düşünürken bize: “Peki 
G.S.lılığınız üzerine yemin eder misiniz?” dedi.

“Ederiz hocam.” dedik.
“Hadi hemen, çıkın gidin dersinize girin.”dedi.
İşte G.S. inancı, G.S.lının G.S.lıya güveni budur.
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     Şenol EKİN

20 Temmuz 1936 da Malatya’da doğdum. Aynı 
gün Montreux anlaşması ile Türkiye’nin bo-

ğazlarda tüm denetim ve hükümranlık haklarına 
sahip olması kutlanıyor ve tüm şehirlerde davullar 
çalınıyordu. Bu şenlik içinde doğduğum için rahmetli 
dedem bana “Şenol“ adını koymuştu.
İlkokul birinci sınıfı Malatya Taşmektep’te okuyup, ai-
lemin İstanbul’a taşınması neticesi ilkokulu Saraçha-
ne 56. ilkokulda, Ercan Güneri ve Tamer Sungar ile, 
tamamladım.
1947’de girdiğim GS Lisesinden, Ortaköy’de yetişti-
rici sınıfı okuyarak, 1955 yılında 12 Fen sınıfından 

mezun oldum. Yatılı okumanın getirdiği avantaj ve 
dezavantajlar, hiç şüphesiz hepimizin gelişmesinde, 
önemli izler bırakmıştır. Açık veya en gizli tarafları-
nızı, herkesle paylaşmaya mecbur olmanıza karşın,  
GS Lisesinin bizlere, yalnız Avrupa standartlarında 
değil, onun da fevkinde bir Avrupa - Türk eğitim ve 
felsefe sentezini en kaliteli bir biçimde kazandırdığı-
na inanıyorum.
Bu anlamda matematiği bizlere öğreten ve sevdiren 
M.Garti ve M. Maumus, fiziği bir İTÜ seviyesi üstünde 
öğreten M. J.J. Robin, biyoloji, etimoloji ve esprinin 
ne zaman güzel olacağını öğreten M.B. Charezieux, 
şahsen çok istifade ettiğim örnek insan ve değerli fel-
sefe hocamız M.R. Larroumets, tarih dersi şovları ile 
bizleri büyüleyen Sami Nafiz Tansu, bize resmi öğ-
reten değerli ressam Kemal Zeren, kamil insan Mu-

vaffak Benderli. M. Mosse, M.Roiron, kendisini an-
cak anlayabildiğim tarih hocamız Raşit Erer, hepimiz 
üzerinde hakları olan değerli yöneticiler Sait Özçelik, 
Ferruhzat Turaç, Yaşar Abi ve diğerleri… Hepsinden 
üzerimdeki haklarını helal etmelerini, yaşayanlara 
sağlık, vefat edenlere rahmet ve topraklarının bol 
olmasını dilerim.
GS Lisesinden mezun olunca, o zaman çok revaç-
ta olan, İTÜ İnşaat  Fakültesine girmem nasip oldu 
ve 1960 yılında GSlı arkadaşlarım Ersan Günen 
veTamer Sungar ile mezun oldum. Kısa bir dönem 
Ankara D.S.İşleri’nde çalışıp, sonra Gaziantep’te 
yedek subaylığımı tamamlayarak, Kdz-Ereğli‘de ku-
rulmakta olan “Erdemir tesisleri” inşaatında Foster 
Wheeler şirketinde, Mr. Elliot’tan alabildiğim İngilizce 
ile 2,5 yıl çalıştım. Johnson-İsmet İnönü sertleşme-
si sonunda tüm USA şirketlerinin işleri feshedilince, 
önceleri şantiye şefi bilahare kendi firmamı kurup 
müteahhit olarak, birçok sanayi tesislerini ve MSB 
Nato Enfrastrüktür ihalelerini, Ankara Genel Kurmay 
sahasında, Gelibolu’da, Çatalca’da, İzmit’te gerçek-
leştirdim.1969 dan sonra İstanbul’a yerleşerek konut, 

tatil köyleri ve iş yerleri inşaatları yaptım.
Halen Ekinler Ticaret limited şirketinin 
kurucu ortağıyım, ama artık aktif olarak 
çalışmıyorum. Bu şirketi 1970 doğumlu 
ve GS Lisesi ve Boğaziçi İşletme mezu-
nu olan oğlum Ali Murat Ekin yönetiyor ve 
İnşaat kimyasalları üretiyor. Kızım Esra  
ise 1971 doğumlu  Şişli Terakki ve Mar-
mara Üniversitesi İngilizce İşletme mezu-
nu olup Turkcell’de üst düzey yöneticilik 
yapıyor, evlidir ve bana Ömer (2 Yaşında) 
Elif (beş aylık), iki torun vermiştir. Karım 
Zerrin, İş Bankası emekli müdiresidir.
İnş Y.Müh.liği ve müteahhitlik yanında 
22 yıllık Fındıklı Rotary Kulübü üyesiyim. 
Kulübümün Başkanlığını ve bölgemde 
Guvernör yardımcılığını yaptım. Halen 

Yoksullukla Savaş Grup Başkanıyım ve özellikle İs-
tanbul çevresinde eğitim, meslek açlık, sağlık yardım 
programlarını ve eğitim ve sağlık kuruluşlarına çeşitli 
yardımları organize ediyorum. Ayrıca 1955 girişli İTÜ 
İnşaat Fakültesi mezunları olarak örgütlenip, yardım-
laşmalar yapıyoruz. Bu sivil toplum örgütlerinden fır-
sat bulunca spor, seyahat, arkeoloji, torunlara dedelik 
ve  bilgisayar ile yazışma gibi hobilerle uğraşıyorum 
ve bir dakika boş zaman bırakmamaya çalışıyorum.
Hayat hikayemi böylece özetledikten sonra tekrar 
GS Lise hatıralarıma dönmek istiyorum.
Lisedeyim, okul yeni açılacak ama ben uzakta 
Kanlıca’da yazlıktayım ve Başmuavin Rıdvan Korur’a 
çıkıp “Hocam ben okul açılmadan bir gün evvel gelip 
o gece okulda kalabilir miyim?” diye izin istiyorum.
Rıdvan hoca beni dikkatle dinledikten sonra “Oğlum 
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şimdi başım çok kalabalık, sen bana okul açıldıktan 
sonra gel, bu sorunu çözelim” diyor.
Yatakane azmış zira nöbetçi muavin Necati Aygen.
Yatakane koridorunda bir kalabalık bir uğultu. Kör 
Cemal’i (Allah rahmet etsin) bir çarşafa sarıp dolaba 
koymuşlar, hoca kılıklı Tıjın Erol Günaydın nezare-
tinde cenaze kaldırıyorlar ve “Vay enayi vay vay, niye 
öldün vay vay?” diye bağırıyorlar. Necati Muavin te-
laşla koşup geliyor ve onu görenler tabutu yere atıp 
kaçıyorlar. Necati hocanın ayakları önündeki dolap 
biraz sonra kımıldıyor ve içerden açın ulan bilmem 
neler diye sesler geliyor. Necati hoca kapağı açınca 
içinden beyaz giysilerle çıkan Cemal’e “Ulan bu ne 
iş, sen burada ne yapıyorsun?” diyor. Cemal “Hocam 
vallahi benim günahım yok ben ölüyüm!” diyor.
Fen sınıfındayız, M.Larroumets ilk yazılıyı yapacak. 
Soruları yazdırıyor ve dönüp sizler koyun ben de 
çoban değilim, sizin kopya çekmeyeceğinize inanı-
yorum ve benim işim var, öğretmenler odasına gidi-
yorum diyerek, çıkıp gidiyor ve bizler de öylece ka-
lakalıyoruz. Biraz sonra biri çıkıp o bizi gözetliyordur 
diye kapıyı açıyor, kimse yok. İnanmıyor öğretmenler 
odasına gidiyor ki hoca diğer sınıf kağıtlarını oku-
makta. Dönüp gelip durumu anlatınca sınıf vicdanı 
ile baş başa kalıyor ve hepimiz kopya çekmeme ka-
rarı alıyoruz ve bize gösterilen bu itimat kendimize 

hürmetin tohumlarını atıyor.
Değerli Behçet müdürümüze gös-
terilen vefa, diğer okul çalışanları-
na Kara Hasan’a, Ramo’ya, Hafız’a, 
Ahmet Ağa ve diğerlerine de aynen 
gösteriliyor.
GS Liselileri birbirlerine bu derece 
bağlıyan öz nedir? Bence bu tam ge-
lişme dönemlerimizde evlerimizden, 
ailelerimizden daha fazla birlikte ya-
şadığımız okulumuz, hocalarımız ve 
arkadaşlarımızın bizleri derinden et-
kileyen eğitim ve dostluk dünyasının 
hatıralarıdır.
O eğitim ve dostluklar ki bilahare ha-
yata atılınca ne kadar kaliteli ve de-
ğerli olduklarını anladık. Benim esas 
üniversitem İTÜ değil ama GS Lisesi-

dir. İspatı 50 yıl sonra yine orada ve o dostlarla olmak 
beni mutlu ediyor. Kim Turhan Acar’ı bizlere mode-

ratör yapabilir? Kim Taner Saka’yı, Orhan Gürsoy’u, 
Oktay Aras’ı, Şevket Çizmeli’yi işleri bırakıp 50 yıl 
sonra bir kutlama, bir albüm peşinde koşturabilir? 
Hangi okul müdürü günümüzde, eski öğrencilerine 
okulumuzun fiziksel tamir veya tesis ihtiyacı yok di-
yebiliyor. Bu ayakta tutmanın çok zor olduğu antik 
yapıyı kim bugünkü modern haline getirdi? Çocukları 
bu kadar zaman sonra, geri dönüp, bu yuva için ne-
den bu kadar çok özveride bulunuyorlar? 
Bence, bu yaşlarımızda değerini daha iyi anladığımız 
ve bizi meydana getiren değer ve dostluklar dünyası 

“GS Lisesine” duyduğumuz minnet borcu yüzünden.
Okuluma, hocalarıma, yönetici ve çalışan personele 
ve dost kardeşlerime
MİNNET HİSLERİMLE...
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     Şevket ÇİZMELİ

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesine sınavsız tek seçenek olarak 

başvurdum. İşin tuhafı şayet babam engellemesiydi, 
Güven, Necdet, ve Lütfi’lerle Almanya’ya mühendis-
lik (!) okumaya gidecektim. Allah razı olsun baba-
ma, sanki mühendisliği beceremeyeceğim malum 

olmuş?
İlk yıl 1750 kişinin kaydolduğu Fakültede dersleri bile 
izlemek sorundu. GS’den sonra Fakülteye uyumda 
oldukça zorlandım. Soluğu hemen Beyoğlu’nda, yine 
mektepte aldım. Beyazıt-Beyoğlu farkı ağırlıkla du-
yumsanırdı. Soğuklarda ders çalışmak büyük sorun-
du: kalorifersiz evler ve yer bulunamayan kütüpha-
neler. Benim için dersler nisandan itibaren başlardı. 
Hafta sonları profesyonel futbol, 50 lira maç başına 
Bursa... Ama, sigaralı ve idmansız spor yaşamı kuş-
kusuz çok kısa sürdü. Kekeme Turgay, Kaptan Ertan 
ve ilk yıl Sarı Yüksel ile derin bir bohem yaşam. Nasıl 

oldu da 4 yılda Hukuk bitti. Hep devam edecek olan 
şansım sayesinde. Ama birkaç dersi GSL sayesin-
de sıyırdık: Roma, Anayasa Hukuk vb. Rousseau’lar, 
Aristo’lar.
1959-1960 kışı buzlu Ankara-Balgat sırtları, Piyade 

Yedek Subay Okulu, 27 Mayıs, Harbiyelilere alkış:
Sabah DP milletvekillerini nazikçe toplamak...
Yedek subay tercüman kurasında arkadaşların alaylı 
tezahüratları arasında: VAN. Bir yıl unutulmaz günler, 
tüm Doğu karış karış..
1961, kısa süreli avukatlık stajı, Samsun, bunalımlar.
Talih kuşu yine kondu, Ankara’da büyük bir avukatlık 
ofisi.
6 yıl hem deneyim hem mütevazı maddi olanak...
1967 Kafa Turgay’ın (Güneş) amcası rahmetli Turan 
Güneş ile tanıştırması; yaşamımın ikinci büyük dö-
nemeci. Çok yüksek düzeyde meslek icrası renkli bir 
hayat (en sıradan tanışıklıklar (!) İnönü, Ecevit vb..) 
Turan Güneş’le 16 yıl abi, kardeşlik, arkadaşlık, or-
taklık..
Ankara’da bekarlık yılları 1961-1968. İzmir 
Caddesi’ndeki GS Kulübü daha doğrusu ikinci evi-
miz. Başkente gelen tüm GS.lıların uğrak yeri, neşe 
cümbüş dolu yıllar. Briç ve Tenisle tanışma, hala de-
vam eden vazgeçilmez tutkular, amatörce veteran 
kupaları. Solculuk, devrimcilik, kapitalist bir çevre ile 
hızlı solcular arasında tatlı-acı günler... Hem devrim-
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cilerin (fisebilullah) hem de kompradorların davaları... 
çelişkiler; ama saygın bir ortam.
1968 Fatma Gülsen Berkin ile evlilik. Kayınvalidemiz 
Nazım Hikmet’in ilk karısı, Moskova’daki N.T. (Nüz-
het Berkin) Dev Şairi seven minnacık kadın (!) Tanrı 

rahmet eylesin 3 yabancı dil bilen bu Osmanlı Hanı-
mefendisi, iki çocuğumuzun Zeynep (1969) Ahmet 
(1973) yetiştirilmesinde ve huzurlu bir evlilikte en 
önemli etken. 
Ankara’da GS.lılarla hem mesleki işbirliği hem yo-
ğun dostluk ve arkadaşlık: Lütfullah, Necdet, Ta-

mer, Ertuğrul, son 
yıllarda yolunu şa-
şırıp emekliliğinde 
İzmir’den Ankara’ya 
düşen Keçi (Tarcan) 
ama hiç ayrılmadı-
ğım rahmetli Güven 
Sayın (768).

İşte bu yaşam öy-
küsünde okuldan 
sonra en önemli yeri 
yine GS ve GS.lılar 
işgal etti ve de ede-
cek. Sonu da öyle 

olsaydı: binlerce yabancı arasında filanca mezarlık-
ta ebediyete yatmak yerine, okulda küllerimizin yer-
leştirildiği küçük bir mekanda birlikte ebedi yaşama 
devam edecek GS.lılar. Belki bizden sonra gerçek-
leştirirler.
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     Taner SAKA

Galatasaray’da okumanın bir ayrıcalık olduğunu 
anlamak için aradan yılların geçmesi gerekiyor-

du; oysa 1947 yıllarında, başımıza konmuş olan o 
talih kuşunu, pek fark edemiyorduk. Yine de hazırlık 
sınıfında Fransız hocalarda okumanın ve yaz tatiline, 
kendimizi farklılaşmış hissedecek kadar Fransızca 
öğrenmiş olarak girmenin olağan dışı bir şey oldu-
ğunu kavramış ve bu da bizim ayağımızı yerden kes-
meye yetmişti. 

Ben, 3. sınıfı Özen Dallı ile birlikte, Yeşilköy 
İlkokulu’nda okudum. Sonra oradan ayrılarak, Ye-
şilköy Pansiyonlu İlkokulunu yatılı okuyarak bitirdim. 
O okulum da oldukça iyi bir okuldu ve deniz kena-
rında olmak gibi sıra dışı bir konuma sahipti. Ancak 
Galatasaray’da hazırlık okuduğumuz Ortaköy’deki 
okulla en ufak bir benzerliği yoktu. 
Aşağı okulda belki içinde yaşadığımız binanın eski 
bir saray olduğunu algılayamıyorduk ama altıncı 
duygularımız bize farklı bir mekanda yaşıyor olma-
nın keyfini sürmemizi söylüyordu. İşte bu nedenle, 
örneğin, Mme Calloud bize ders anlatırken camdan 
dışarı kaçamak bakışlar fırlatarak, güneşin deniz 
üzerindeki parıltısından payımıza düşen mutluluğu 
kapıyorduk. Bazen de ilk sanat terbiyemizi aldığımız, 
tavan süslemeleriyle ahşap tırabzanların estetiği dik-
katimizi çekiyordu. 

En büyüğü GSL 
olmak üzere be-
nim hayatıma 
hep, tarihi bi-
nalar ve onların 
yüksek kapıları 
damgasını vurdu. 
GSL’den sonra 
yine kocaman 
kapıları olan ta-
rihi bir binada 
okudum ve İstan-
bul Üniversitesi 
Hukuk Fakülte-
sini bitirdim. Fa-
külteye paralel 
olarak, İtalyan 
Konsolosluğu’na bağlı Casa d’İtalia’da üç yıl İtalyan-
ca eğitimi aldım. Askerliğimi (sonradan ikisi büyük 

elçi, ikisi avukat, biri seramik sanat-
çısı ve biri fabrikatör olacak olan) 
Oktay Aras (1955), Verşan Şentür-
ker(1958), Aptullah Dayı (1954), Tur-
han Fırat (1958) ve Tulga Ertan’la 
(1956) birlikte olma mutluluğunu 
yaşadım ve altı aylık okul dönemini, 
İzmir Gaziemir’deki Ulaştırma Oku-
lunda yaptım. Uygulama ilk olarak bi-
zim 57. dönemde başlamıştı ve 118 
arkadaşımızın tümü Üniversite me-
zunuydu. Oktay’la orada ortaklaşa 
ilk organizasyonumuzu yaptık. Asker 
arkadaşlarımızla 20 kişilik bir mini-
büs grubu kurduk ve bütün yaz hafta 
sonları Ege’nin tamamını gezdik. Ay-
rıca, GSL’den edindiğimiz arkadaş-
ları zaman zaman bir araya getirme 
alışkanlıklarımızı onlara da aşıladık. 

Son 25 yıl içinde Oktay’la beraber askerlik arkadaş-
larımızı yılda bir veya iki kez olmak üzere 30 kez bir 
araya getirdik. Yollarımız Oktay’la hep kesişti. O Ga-
latasaray Kulübü’nün Masa Tenisi Komitesi Başkanı 
iken de beraber çalıştık. Bu kitabın hazırlanmasında 
da beraberliğimizi sürdürdük. 
Askerlikten sonra, İngiltere’ye gittim ve altı ay kaldım. 
Londra‘daki Pittman’s School of English’te okudum. 
Daha sonra İş hukuku dalında doktora yapmak için, 
Fransa’ya geçtim ve yine tarihi bir binaya sahip olan, 
Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesine, kaydoldum. 
Geceleri bir otelde çalıştığım için zor koşullara an-
cak bir eğitim yılı dayanabildim. Doktora çalışmasını 
benim gibi yarıda kesen dostum Ali Sirmen’le (1960) 
beraber yurda döndük. Ali Sirmen’in delaletiyle Yeni 
Ortam’da iki yıl, Oktay Kurbtöke’nin (1956) Yazı İşleri 
Müdürlüğü yaptığı dönemde Cumhuriyet gazetesinin 
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dış haberler servisinde 
4 yıl çalıştım. 
Uzun yıllar, Bankalar 
Caddesi’nde Merkez 
Bankası’nın ikizi olan 
tarihi bir binada Genel 
Müdürlüğü bulunan 
Osmanlı Bankası’nın 
avukatlığını yaptım. 
Benim gibi avukat olan, 
Erenköy Kız Lisesi me-
zunu eşim Esin Saka 
ile evlendim. Sıra arka-
daşım Özdemir Kırşan 
ve Şenay Kırşan’ın 
nişanında onunla bir 
araya geldiğimiz ve 
aynı kare içinde resim-
lerimiz olduğu halde, 
onunla tanışmamız ne 
yazık ki daha sonraki 
yıllarda oldu. Kayınpe-
derim de 1936 mezunu 
bir Galatasaraylıydı ve 
Haldun Taner’in sınıf 
arkadaşıydı. Pilavlara 
bazen onlarla beraber 
giderdim. Onlarla yani 
büyük ağabeylerle, 
sadece yolda beraber 
olmak bile çok keyifli 
olurdu. 
Galatasaray Kulübü’nün masa tenisi takımında da 
oynayan ve 1989 yılında İstanbul üçüncüsü olan 
kızım Ayşe Saka, Marmara Üniversitesi Müzik Bö-
lümünün ardından Bilkent Üniversitesi Sahne Sanat-
ları Fakültesi Şan bölümünü bitirdi. 
Kızım, mezun olduğu Özel Kalamış Lisesinin yıkıl-
makta olduğunu ve arsasının inşaatçıya verildiğini, 
tesadüfen beraberce oradan geçerken 
görünce, dönüp bana, “Bizim okulda 
sizin okuldaki dayanışmayı bir kenara 
bırakalım, toplu arkadaşlığın kırıntısı 
bile yoktu. Ben mezun olduktan sonra 
da okuluma hiç gitmedim. Ama, yine 
de insanın mezun olduğu lise hiçbir 
zaman yıkılmamalı” şeklinde bir yorum 
yaparak beni çok duygulandırdı. Pek 
çok GS.lıyla, ailece görüştüğümüz ve 
Yavuz Zeytinoğlu’nun Çamlıca’daki 
evinin bahçesinde düzenlediği piknikle-
re, GS’lıların toplu yemek ve seyahat-
lerine katıldığımızdan eşim ve kızım 
bütün Galatasaraylı eş ve çocukları 
gibi GS.lıları yakından tanır ve yaşam 

felsefelerini bilir. Li-
sede okurken bir gün 
süklüm püklüm yanıma 
gelerek. “Baba sana 
bir itirafta bulunacağım 
ama kızarsın diye çeki-
niyorum.” dedi ve o gün 
okuldan kaçtığını söyle-
di. Bir anlık suskunluk-
tan sonra “Aferin! kızım. 
Ben de senin okuldan 
hiç kaçmayacağından 
ve hayatına değişik bir 
boyut katmayacağın-
dan endişeleniyordum 
hep” dedim. Yine bir 
anlık suskunlukta son-
ra kızım “işte bir baba-
nın GS Liseli olmasının 
farkı” dedi. Bu olaya 
bakarak, bizim, yanlış 
veya doğru, inandığı-
mız kendi değerlerimizi 
ailemize ve çevremize 
de yayıyor olmamızı 
düşünmekten kendimi 
alamadım. Yani GS.lılık 
bulaşıcı galiba. Ayşe ile 
ne zaman Tophane’den 
Galatasaray’a çıksak 
her seferinde arka 
bahçedeki dikçe du-

varı (pente’ı) gösterir ve “Biz buradan kaçıp boksör 
Metin’in (Olgaç 1956) maçlarına giderdik” diye an-
latır, sonra da bunun tam bir çılgınlık olduğunu da 
sözlerime eklerdim. 
Galatasaray’dan kaçmanın pek çok yolu vardı. Ga-
latasaray tarihinde, tehlikeli olduğu için en son baş-
vurulan kaçış noktası olarak, Pente’tan hiç düşen 
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olmamış ama aşağıdan veya yukardan baktığınızda, 
oradan daha önce inmiş biri olma fikri, şimdi bile tüy-
lerimi diken diken ediyor. 
GSL’de okumuş olmanın ne demek olduğunu her ge-
çen gün daha iyi anlıyorum. Bizim okulda da, bütün 
okullarda olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ha-
zırladığı programa göre eğitim yapılır. Ancak bütün 
Galatasaraylılar gibi ben de, bize ayrıca tedrisat dı-
şında ve ötesinde bir eğitim verildiğini, çok güzel ve 
olumlu şeyler de öğretildiğine de inanırım. Ben, hem 
kendime, hem de arkadaşlarıma hep “Peki ama bize 
bu eğitimi kim verirdi?” diye sorardım. Bu eğitimin 
arkasında kimse yoktu. Bu eğitimin belli bir öğretme-
ni de yoktu. Bu kendiliğinden oluşan bir kültürdü, bir 
alışkanlıktı, bir gelenekti veya gözle görülmeyen elle 

tutulmayan bir mirastı. Eğitimin büyük ağabeyler-
den aşağıdaki sınıflara anlatma yoluyla intikal ettiği 
veya o dönemde çok yararlı bir uygulama olan “etüd 
ağabey”lerinin katkısı 
olduğu da söylenmek-
teydi. Ne olursa olsun 
bu bir olguydu ama bu 
durumunun kesin bir 
açıklamasını yapmak 
mümkün değildi. Be-
nim bu kültür hazine-
sinden ve ilkelerinden 
en beğendiğim ise 
eşitlik ilkesiydi. Bu eşit-
lik ilkesi öylesine katı 
olarak uygulanıyordu 
ki bu çerçeveye emek-
tarlar da dahildi. Zaten 
13 yaşında geldiğimiz 
lise binasındaki çalışanlar, bu eğitim ve uygulama-
sından bizden daha önce geçmiş oluyorlardı. Bakı-
yorduk herkes onlara saygı, hatta sevgi gösteriyordu. 
Onlar bizden çok büyük olmalarına rağmen varlıkla-
rını bize hissettirmiyor ve hiçbir abartıya kaçmadan 
ve belli etmeden bizleri kolluyorlardı. GSL’de öğren-
ciler, hayatın provası olmak üzere, birbirleriyle kavga 
ederlerdi ama çalışanlarla değil ağız dalaşı yapmak, 
yüksek sesle konuşanlara bile rastlanamazdı. 
Meydancı Pehlivan’ı çok iyi hatırlarım. Bütün çalışan-
lar gibi onda da bir başkalık vardı. Bunun anlamı GSL 
kültür ve değerlerinin sadece öğrencilerin tekelinde 
olmadığı, şu veya bu sebeple bu camianın içinde 
olanların da bu eğitimden kendilerine düşen payları-
nı almış ve sindirmiş olmalarıydı. Pehlivan, isteğimiz 
üzerine, arka bahçe kapısına en yakın merdivenin   
alt boşluğunda futbol oynayabilmemiz için bize tuva-
lete kaçmış, çıkarılıp yıkanmış ama sahipsiz kalmış 
tenis toplarından verir ve teşekkür beklemeden dö-
ner giderdi. Çorapların birbirinin içine konularak top 
yapıldığı, raket alamadığımızdan en kalın kapağa 
sahip olan gramer kitaplarıyla ping-pong oynadığı-
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mız bir dönemde, eskiliğinden tüyleri dökmüş ve si-
yah lastik kısmı meydana çıkmış olsa bile bu tenis 
topları bize verilebilecek en güzel armağan olurdu. 
Ucu bana dokunsa  bile, GSL’deki muziplikleri de 
çok severim. 11/C sınıfındayız, sosyoloji hocamız 
Nazif bey, benim arka sırada uyukladığımı fark etmiş. 
Beni ayağa kaldırdı. “Sen dersi dinlemiyorsun. Bize 
‘para’yı anlat” dedi. Baktım yan taraftan Tanju Altaylı 
harıl harıl kitap karıştırıyor ve yardım geldi gelecek. 
Ben de bir iki şey atayım bari dedim. “Efendim para 
ikiye ayrılır, kağıt para madeni para” dedim ve yar-
dım geldi. Tanju alçak sesle bana , ”para parayı çe-
ker. Para parayı çeker de” diyordu. Kırık notu aldım 

ama Hoca kimseyi ikmale bırakmadığı için ben de 
geçmiştim. Sorunun cevabında paranın ikiye ayrıldı-
ğı doğruymuş ama birincisi itibari para imiş. İkincisini 
ise hala öğrenebilmiş değilim. 
Okuldayken öğrenciler arasındaki farklılıklar çok faz-
la değildi. Olsa bile bu farkı tam algılayamaz ve de 
hiç önemsemezdik. Yaş aldıkça; eğitim, sosyal mev-
ki, ekonomik seviye ve meslekteki başarıların eklen-
mesiyle bu farklılıklar çok daha fazla keskinleşirdi 
ama eşitlik konusunda değişen hiç bir şey olmazdı. 
Çünkü biz birbirimizin kıyafetine değil kalbinin içine 
bakardık. Nitekim, bugün 50. yıl kutlamaları için bir 
araya gelen ortalama 70 yaşındaki bizler bile, ço-
cuklar gibi birbiriyle eşit olmanın rahatlık ve sevinci-
ni aynen yaşamaktayız. Bu nedenle GS Lisesinden  
yetişenlerin toplumun en demokrat kesimlerinden 
birini oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir. Pilavlara ve 
çeşitli toplantılara heyecanla, keyifle ve koşa koşa 
gitmemizdeki etkenlerden biri de belki budur... GS 
Lisesinde aldığımız arkadaş edinme kültür ve yat-
kınlığının bize çok şeyler kattığına da inanıyorum. 
GS Lisesinin, diğer liselerden en önemli farkı dün-
yanın her yerinde rastlanabilen ikili, üçlü, beşli sıkı 
dostluklar değildi. Çünkü bu tür arkadaşlıkların her 
türlü ortamda oluşması mümkün. Asıl fark, toplu ya 
da kolektif diyebileceğimiz geniş gruplar halindeki ar-
kadaşlıkta meydana çıkıyordu. Kocaman bir okulda 
okuduk, kocaman bahçelerde top oynadık, kocaman 

yatakanelerde azdık, sonra aynı yatakanelerde hep 
beraber uyuduk, kocaman yemekhanelerde topuca 
yemek yedik ve yüksek tavanlı sınıflarda hem ders 
hem de etüd yaptık. Hatta, başka hiçbir okulda görül-
meyen bir işi, toplu olarak kopya çekmeyi,  hocanın 
sorduğu soruları değiştirmeyi  bile başardık. Başka 
anlatımla, reisi olmayan büyük bir kabile halinde ya-
şamak için gerekli sınavdan fazlasıyla geçtik. Özel 
ve aile hayatımızda da GSL’li arkadaşlarımızın varlı-
ğı hiçbir zaman eksik olmamıştır. 
Lisedeyken geniş spor yapma olanakları vardı. Ben 
aletli jimnastik yapardım ve herkes gibi futbol da oy-
nardım. GSL’de edindiğimiz spor kültür ve alışkan-
lıklarımı aileme ve çevreme aşıladım. Hatta ailece, 
hem tenis hem de masa tenisi oynamaya bu güne 
kadar devam ettik. Kızımla ben, eğlence ve sosyal 

yanı baskın olan küçük ve yerel turnuvalara katılı-
yoruz. 2005 yılının geçtiğimiz Eylül ayında Fransız 
Tatil Köyünde, hatıra niteliğinde, ikisi benim, toplam 
5 madalya aldık. Masa tenisindeki 3.lük madalyamı 
ise, gözlüklerini kaybettiği için maça çıkamayan ama 
o yıl Galatasaray Lisesini kazanmış olan ve beni ye-
neceği de kesin olan küçük bir kardeşime verdim. O 
da daha GSL’ne başlamadan, ilk anısını yaşadığını 
ve küçükleri kollama geleneği ile tanıştığını çok daha 
sonra anlayacaktı.
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           Acar BAŞKUT

1935 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray 
Lisesinde okurken tiyatro ve resme olan 

tutkusu, okulun sahnesinde ve resim sergilerinde 
görev almasına neden oldu. Okulu bitirince, Muhsin 

Ertuğrul’un ve oyun yazarı 
olan babası Cevat Fehmi 
Başkut’un teşvikiyle, tiyatro-
nun “T”sine Almanya’da baş-
lamaya karar verdi. Sahne 
tekniği ve sahne inşaatını iki 
sene boyunca MAN Theater-
bau Gustavsburg’da gördü 
ve öğrendi. Yüksek öğreni-
mine 1960’ta Münih Güzel 
Sanatlar Akademisinde baş-

ladı. Öğrenimi sırasında akademinin düzenlediği ya-
rışmada Stravinski’nin “Ateş Kuşu” ve Gounod’nun 

“Faust” dekor tasarımları ile birincilik ödülü kazandı. 
Bu arada Münich Rezidens Tiyatrosu’nda ve Bavyera 
Eyalet Operası’nda sırasıyla dekor taşıyıcılığı, sah-
ne işçiliği, butaforluk, sahne ressamlığı yaptı. Daha 
sonra da hocası Prof. H. Jürgens ve Kurt Halleger’in 
asistanlığını yaptı. 1964’te Tiyatro Dekoru ve Kos-
tüm Desinatörlüğü bölümünden “Meisterschüler” ola-

rak diploma aldı. 1965-66 yıllarında İstanbul Şehir 
Operası’nda çalıştı. 1967’de Devlet Operası’na geçti, 
Ankara’da çalışmaya başladı ve bir sene sonra da 
“baş dekoratör” oldu. İstanbul Kültür Sarayı’nın açı-
lışında tekrar İstanbul’a döndü. 2000 yılında emekli 
oluncaya kadar burada çalıştı. Ayrıca, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro-Opera-Bale bölü-
münde de 1986’dan 2000 yılına kadar ders verdi..

Başkut, tiyatro ve opera dekor tasarımlarını İstanbul 
Atatürk Kültür Merkezi’nde 14 Mart-15 Nisan 1983 ta-
rihlerinde sergilemiştir. 1987-89’da Türkiye-Sovyetler 
Birliği Kültür Antlaşması kapsamında, Moskova’da 
59 tiyatro, opera, bale eskizi ve dört maketten olu-
şan bir sergi açmıştır. Sergi, Sovyetler Birliği’nin en 
popüler oyuncularından Anna Yermolova’nın, vefa-
tından sonra, Moskova Bahruşin Tiyatro Müzeleri 
zinciri kapsamında sergi binasına dönüştürülen evin-
de açıldı. Anlaşma 24 gün olmasına rağmen, sanat-
sever Sovyet halkının büyük ilgisini kazanınca, üç ay 
uzatıldı. Ayrıca, 1997, 1998 ve 2000’de Japonya’da 
sergiler açtı. Bu sergiler, İstanbul aşığı ressam Acar 
Başkut’un eserlerinin ufak bir bölümüdür ve sanatçı-
nın bütün bu çabaları da, kendisine tiyatro ve resmi 
tanıtan Galatasaray Lisesine minnet borcunu öde-
mektir.
Acar Başkut halen resim çalışmalarına devam et-
mektedir.

Acar Başkut’un Yalısından Günbatımı
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“Emirgan”

“Kuleli Askeri Lisesi”
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Galatasaray Lisesindeki ilk ve son sanat galerisi:
“PROFİNİ SANAT GALERİSİ”

Grafitinin daha Dünya’da isminin bile olmadığı gün-
lerdi. Ben de böyle bir şeyin günün birinde “sanat 
dalı olarak “ kabul edileceğini rüyamda görsem 
inanmazdım. Galatasaray Lisesinde öğrenimim sı-
rasında bir merdiven altını kendime yuva edinmiş, 
isim bile koymuştum: “Pofini Sanat Galerisi” Lisenin 
sultani tembellerinden biri olduğumdan çalışmadı-
ğım derslere girmez, merdiven altı galerimde elim-
de renkli pasteller, sanatımı icra ederdim. “Sanatım” 
dediğim, arkadaş ve öğretmenlerimin karikatürleri, 
resim taslaklarıydı. Okulun ayakkabı boyacısıyla da 
anlaşmıştım: 3 öksürük “tehlike” işareti; sonraki ök-
sürük “tehlike geçti, rahatla” anlamına geliyordu. Ga-
lerime birileri ziyarete geliyordu, dersten kaçan tek 
kişi ben değildim! Tek bir yöneticinin aklına, Boyacı 

Şevket’in ayakkabı parlattığı köşeden başını uzatıp 
merdiven altına bakmak aklına gelmiyordu. Bu böyle 
devam etti, ta ki bir elin sırtımda gezindiğini hisse-
dinceye kadar. O an her şeyin sona erdiğini anladım. 
Okulumuzun Müdürü Macid Saner (Nurlarda yatsın.
yz) olanca heybetiyle arkamda durmuş, beni seyre-
diyordu. Zavallı boyacı (Nurlarda yatsın.yz) korku-
dan tükürüğünü bile yutamamıştı. Üç gün okuldan 
uzaklaştırma cezasını hak etmiş ama bilmeden de 
olsa Türkiye’ye grafiti sanatını getirmiştim. Her yer-
de, herkese biraz renklilik mühimdir, tabii “kitsch” ol-
mamak kaydıyla.(kötü mal olmamak kaydıyla demek 
istiyor yz.) Türkiye’nin sanatsal geleceğine yatırım 
yapanlar, aslında Türkiye’nin geleceğine yatırım ya-
pıyor. Yaratıcı olamayan sönüktür, monotondur, bir 
türlü öne çıkamaz !
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     Tarcan ATAY

28 Şubat 1936 tarihinde İstanbul’da doğdum. İlk 
okulu Erzurum, İstanbul, Burdur ve Isparta’da 

tamamladıktan sonra 1947 yılında yetiştirici “C” de 
Mme. Calloud’nun öğrencisi olarak Galatasaray’a 
başladım ve 12 inci sınıf hariç hep “C” şubesinde 
okuyarak Haziran 1955 senesinde bana çok şey ka-

zandıran bu güzel 
okuldan mezun ol-
dum. Malum G.S’. 
da hepimizin anne 
ve babasının ver-
diği isimlerimizin 
yanı sıra birer ya-
kıştırma adı vardı.  
Benimkini eminim 
çoğunuz hatırla-
yacaksınız, “Keçi”.  
Bu adı bana sı-
nıf arkadaşlarım 
tasarlamadı. Ya-
kıştırma adımın 
isim annesi yetiş-
tirici sınıfında bize 
Fransızca’yı öğ-

retmeye çalışan hocamız Mme. Calloud idi. Akşam 
etütlerinden birinde herkesin ders çalıştığı bir ortam-
da yanımdaki arkadaşımla dalga geçiyor olmalıydık 
ki, ben yüksek sesle güldüm. Gülüşüm sınıfı çok ra-
hatsız etmiş olmalı. Mme. Calloud da buna 
çok kızmış olacak ki beni kürsüye çağırdı 
ve 500 kere “je ris comme la chèvre” cüm-
lesini yazma cezası verdi. Bu suretle G.S.’ 
da geri kalan senelerimde Tarcan adı pek 
kullanılmadı. 
Lise senelerimde babamın da okuduğu 
Mülkiye Mektebinde tahsilimi devam ettir-
meyi ve hariciyeci olmayı düşünüyordum.  
Sonra babamın maruz kaldığı haksızlıklar 
beni etkiledi ve devlet memuru olmaktan 
vazgeçtim. Son sınıfı edebiyat sınıfı ola-
rak seçmem ve fen derslerine yeteri kadar 
hazırlanamamam nedeni ile ikinci tercihim 
olan mimarlık okumak için girdiğim İTÜ seç-
me sınavında başarılı olamadım.

O senelerde üniversite tahsiline başlamamış, lise 
mezunları eğer tecillerini herhangi bir yolla yaptıra-
mamışlarsa askerlik görevlerine başlamak zorunda 
idiler. Sevgili Kardeşim Selçuk Kartaç’la beraber 
askere gitmemek ve üniversite tahsilimizi tehlikeye 
atmamak için İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, 
Jeofizik Bölümüne kayıtlarımızı yaptırdık. Dersleri ta-
kibe başladığımız Fen Fakültesinin Asur mabetlerini 
andıran muhteşem salonu bizi çok etkilemiş ve ilk 
başlarda bu bölümde devam etmeyi bile düşünmüş-
tük ama sonra bazı derslerin öğretmenlerinin bile bu-
lunmayışı bizi hayal kırıklığına uğrattı. Önce Selçuk, 
bir müddet sonra da ben Yeşilköy Havaalanı’nda sa-
hipleri G.S.lı iki kardeş olan, uçaklara ‘Yer Hizmetleri’ 
veren bir şirkette çalışmaya başladık. Böylece boş 

gezmekten ve ailemize yük olmaktan kurtulduk. 
Bu arada imdadıma yine sevgili babam yetişti ve 
onun tavsiyesi üzerine Robert Kolej Mühendis Mek-
tebi, Hazırlık sınıfı sınavına katılmaya karar verdim.  
Bu bilgiyi hemen rahmetli Selçuk’a, buluşmalarımı-
za hiç ara vermediğimiz sevgili kardeşim rahmetli 
Fikret’e ve Ertuğrul’a (Arnavut) da ulaştırdım. Rah-
metli Fikret ile Ertuğrul ne yazık ki sınavda sonun-
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cu sayfayı fark edemedikleri ve sınavı tamamlaya-
madıkları için sınavı kazanamadılar. Selçuk ve ben 
bir yıl hazırlık sınıfında beraber okuduk. Ertesi yıl 
Selçuk da hem çalışıp hem okumak için Almanya’ya 
gidip beni yalnız bıraktı. Oysa hep beraber olsaydık 
ne kadar keyifli olurdu.

Mühendislik Mektebinin ikinci sınıfından itibaren, 
okulda öğretim süresince çalışarak geri ödenen burs 
karşılığı okuyarak 1962 Haziranında Makine Mühen-
disliği bölümünden mezun oldum. Mezuniyetimi mü-
teakip altı yıl ABD ve Türkiye’nin ortak askeri üslerin-
deki inşaatlarda mekanik tesisatlar şantiye şefi olarak 
çalıştım. Bu inşaatlarda iyi inşaatın nasıl yapıldığını 
öğrendim. Adeta ikinci bir  mühendislik öğretimi gör-
düm. Sonra, iki buçuk yıl Bekoteknik A.Ş.’ de Soğuk 
Hava Kısmı teknik müdürü, dört yıl da Klimasan A.Ş. 
İzmir’de fabrika md. olarak çalıştım. 
Son olarak ta Teknik Plastik Kalıpları ve Plastik par-
çalar üreten Etap A.Ş. – İzmir’de, Gn.Md. teknik iş-
ler yardımcısı olarak 20 yıl çalıştıktan sonra emekli 
oldum.

Eşim Fatoş ile 1962 yılında evlendik. 1963’te İpek 
adını verdiğimiz bir kızımız, 1970 senesinde de Efe 
adını verdiğimiz bir oğlumuz oldu. Eşim Arnavut-
köy Kız Koleji’nden mezundur, halen İngilizce’den 
Türkçe’ye kitap çevirileri yapmaktadır. 
 Kızımız İpek İzmir, 9 Eylül Üniversitesinden mezun 

olup İzmir’de İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. 
Oğlumuz Efe, Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakül-
tesinden mezun olup halen San Francisco-ABD’de 
kendi şirketinde çalışmaktadır. 
Kızımızdan Cem adında bir torunumuz var.  
Yaşamımıza 4 senedir Ankara’da devam etmekteyiz.  
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     Tansu TOLAN

Çocuk yaşlarımdan beri hep mimar olmak istemiş-
tim. Güzel Allah’ım benden bu lütfunu esirgeme-

di. Sevgili Lisemizden mezun olduktan sonra Güzel 
Sanatlar Akademisi, Yük. Mimarlık bölümüne, hem 

de liste başında, dördüncülükle girdim. Aynı zaman-
da beni çok mutlu eden bir olay da G.S.L’den sınıf ve 
sıra arkadaşım Mustafa Emin Demirkan’ın da aynı 
listede birinci olarak benimle Akademi’ye girmesiydi. 
Bu olayla bir G.S. Liseli olarak hep iftihar etmişimdir. 
Mezuniyetimiz de çok şükür ikimiz de aynı başarıyı 
göstermiştik.
Aynı yıl hemen askere gitmek istedim, zira 43 yıl ha-
yatımı paylaşacağım ve beraber yaşayacağım Zuhal 
(Tolan) ile bir yıllık nişanlıydım. Askerliğimi Topçu 
olarak ilk önce Polatlı’da sonra da Harbiye’de İnş. Gr. 
Bşk.lığında, tercüman ve mimar olarak yaptım. Bü-
tün zorluklara rağmen bir o kadar da renkli ve hare-
ketli bir 24 ay geçirdim. Tabii bu sırada 2 yıllık nişan-
lılık bize çok uzun geldi ve teğmen yıldızımı taktığım 
ayın içinde Zuhal’le 1962’de evlendik. O zamanlar 
ihtilal sonrası teğmen maaşı bana çok bile geliyordu. 
Aileden de kira yardımı gelince terhisime kadar mut-
lu bir 12 ay geçirdik. 

Moda Caddesi’ndeki eski ahşap evimizin, benim ilk 

eserim olarak aile apartmanına dönüşmesi de bu 
zamana rastlamıştı. İnşaatımızı ancak 1963 yılının 
sonunda bitirdik ve içine taşınabildik. 
Daha öğrenci iken bile yurt dışında akademik kari-
yer yapma ve mesleki tecrübe kazanma fikri aklım-
dan hiç çıkmıyordu. Öğrenciyken gidip gördüğüm ve 
çok beğendiğim İsviçre veya Almanya’da çalışmak 
hayallerimi süslüyordu. O sıralarda Prof. Emin Onat 
Hoca’ya Münih Üniversitesinde kürsü vermişler-
di. Kendisi ile Moda’daki evinde konuştuk, asistanı 
olarak beni de Almanya’ya götürecekti. Aradığım fır-
satı bulmuştum, hemen hazırlığa başladım ki, Emin 
Hoca aniden vefat etti. Şoke olmuştum! Yeniden ya-
zışmalar falan filan derken 1964 yılının Mayıs ayın-

da yine Almanya’da Prof. İng. 
Rottermund’un yanında çalış-
maya başlamıştım. 
Mutlu, güzel yıllar geçirirken, 
1965’te büyük kızım Tanyu’nun 
doğumu, 
1967’de küçük kızım Tijen’in 
doğumu, seyahatler, proje çalış-
maları beni 1969 yılının sonuna 
kadar getirdi. Artık vatanıma 
dönmek istiyordum. Yıldız Üni-
versitesinden gelen bir teklifi de-
ğerlendirerek, 1970 yılında öğ-
rendiklerimi, gördüklerimi yeni 
nesillere aktarmak üzere rah-
metli Prof. Süha Taner’in kürsü-
sünde öğretim üyeliğine başla-
dım. Sekiz yıl çabuk geçti. 1972 
yılında oğlum Ahmet dünyaya 
geldi. (O da şimdi mimar olarak 

benimle çalışıyor.) 1977-1978 yıllarında talebe olay-
ları çok şiddetlendi, kanlı olaylara tanık olduk. Üni-
versitede çalışamaz duruma gelmiştik. İstifa ederek, 
kendi büromda serbest çalışmaya başladım. Taniş 
İnşaat A.Ş. başta olmak üzere birkaç şirket kurarak; 
proje taahhüt, inşaat işleri, 40’ın üzerinde tarihi eser 
restorasyonu ve siteler yaptım, para da kazandım. 
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Bu arada sosyal faaliyetlerden geri kalmadım. Büyük 
Kulüp (Cercle d’Orient), G.S. Kulübü, Galatasaraylı-
lar Derneği ile Moda Deniz Kulübü’ne üye oldum ve 
divan üyeliklerine yükseldim. 
Şimdi, şükürler olsun, en büyüğü 15 yaşında iki kız 

bir erkek üç torun sahibi, rölantide çalışan ve bol bol 
seyahat eden, 69 yaşında bir ihtiyar delikanlıyım. 
Ne mutlu bana ki, akrabam olan Hasnun Galip’ten 
başlayan, rahmetli babam, amcalarım, dayımla, an-
nem, ben, ailem ve kardeşlerimle, tüm yeğenlerimle 

(ki biri de kuzenim Kayıhan URAZ ağabeyimizdir), 
çocuklarım, damadım, torunum ile tam “4” kuşaktır 
G.S.lıyız.

G.S.’ı ve okulumu, çok seviyorum. Bütün insanları, 
arkadaşlarımı, dostlarımı da, sizleri de çok seviyo-
rum. Yaşantılarımızda sevgi hiç eksik olmasın.
Sevgilerimle,
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     Taner YÜCEL

26 Aralık 1935 tarihinde, İzmir’in Ödemiş kazasın-
da doğmuşum. Babamın memur olması dola-

yısı ile Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ikamet ettikten 
sonra, 1947-1948 ders yılında, bulunduğumuz yerde 
ortaokul olmadığı için, kendimi canımın içi lisemizin 

Ortaköy’deki “yetiştirici” binasında buldum. O za-
manlar sınav olmadığından dedem (babamın baba-
sı) sıraya girerek benim ve Turgay Sancakoğlu’nun 
kayıtlarını yaptırdı. Ben 956, Turgay 957 öğrenci 
numarası ile yetiştirici D’de öğrenime başladık. O 
sınıftan aklımda kalanları rasgele çala kalem sırala-
yacağım.
İlk kurduğumuz Fransızca cümleler şöyle idi: Öğret-
menimiz Mr. Calloud, “Où est le livre” diye sormuş, 
biz de “le livre est sous la table” diye cevap vermiş-
tik. Böylece kitap, kalem; masanın, sıranın… altında, 
üstünde diye başladık.
Sınıfın birincisi Rıza Heleteli idi. İkincisi ya Günay Çi-
lingiroğlu ya da Şenol Ekin diye aklımda kalmış.
Okul binasının en alt katı beyaz mermer döşeliydi. 
Mermerler büyük kare bloklardı. Biz o kareleri ping-
pong masası gibi kullanarak tenis topu ile ping-pong 
oynardık. Tabii ki ağ yoktu ve raket diye de ellerimizi 
kullanırdık. 

“Kaptan düdük” çığlıklarını zaten hepimiz biliyoruz. 
Altıncı sınıfa geldiğimde daimi leyli oldum ve şube 
değiştirerek C’ye verildim. O sınıftan ilginç olay ola-
rak aklımda hiçbir şey kalmamış. Kendimle ilgili ola-
rak da Turhan Açar ile sınıfın önünde kavga ettiği-

mizi hatırlıyorum. İkimizin de gözü şişmişti. Ben çok 
uslu bir çocuktum. Hala da öyleyim. Tabii şimdi ço-
cukluk bitti morukluk başladı. Turhan’la niye kavgaya 
tutuştuk bir türlü aklım almıyor. Büyük bir ihtimal ile 
etraftaki mikropların kışkırtması olabilir.
Altıdan yediye geçtiğimiz sene, 1949-1950 döne-
minde sağlık nedenleri ile okula devam edemedim. 
Böylece çakmış oldum. 1950 yazında yapılan seçim-
lerden Demokrat Parti zaferle çıktı. Her evde olduğu 
gibi bizim evde de herkes bir güzel sevindirik oldu.
(Biz o zaman Kastamonu’da idik). Bütün şehir ışık-
larla donatıldı. Herkes sokaklarda, bir şenlik, bir şen-
lik sorma gitsin. On yıl sonra o şenliklerden bir askeri 
şenlik doğacaktı. 
O şenlikli yazın bitiminde yedinci sınıfa başladım. 
Kapı tarafında en sondan bir veya iki sıra önde, 
yanılmıyorsam Taner Saka ile birlikte oturuyorduk. 
Önümüzdeki sırada Aydemir Akbaş vardı. Aydemir’in 
Aydemirliği ta o zamandan belli idi. Fransızca hoca-
mızın, Celal Öget garip bir huyu vardı. Kızdığı za-
man, ki mutlaka adına öğrenci denen bir yaratık onu 
kızdırırdı, gözlüğünü atardı. Bu arada gözlüksüz kal-
masın diye de kürsüde bir de yedek gözlük bulun-
dururdu. 
Yediden sekize geldim ki, sekiz E diye on küsur öğ-
rencilik saçma bir sınıf yapmışlar ve beni de o sınıfa 
vermişler. Arkadaşlarımdan ayrılmak beni çok üz-
müştü. Ama idare bu ne idüğü belirsiz sınıfı bir, bir 
buçuk ay sonra dağıttı da ben de kendi sınıfıma ka-
vuştum. Dağıtılan sekiz E sınıfından Turgut Saylan’ı  
hatırlıyorum. İyi arkadaş olmuştuk. Yaratıcı yetenek-
leri olan bir çocuktu. Her zaman bir şeyler tasarlardı. 
O yaşta yapmış olduğu bir çamaşır makinesi (elek-
trik süpürgesi de olabilir) projesi ile Fransızlardan bir 
ödül almıştı.
Sekiz E’den sonraki sekiz C’den aklımda kalanlar: 
Önce giriş katından birinci kata terfi etmiş ve de 
meşhur matematik hocamız Bon Ahmet’le teşerrüf 
etmiştik. Bon Ahmet bir gün kürsüde, kızgın bir halde 
(kim kızdırdıysa) verip veriştiriyordu. Bu arada ben 
adamı şöyle yaparım böyle yaparım, deyip duruyor, 
barut gibi. Arkamdaki sırada da aksi, kavgacı, dedi-
ğim dedik, öttürdüğüm düdük bir laz oturuyor. Laz 
dinledi, dinledi Bon Ahmet’i ve en sonunda patladı, 

“Cart kaba kağıt,”  bütün sınıf kah kah oldu ama  Bon 
Ahmet de tırlattı. “Sen bana cart dedin ha!” diye lazın 
üstüne bir çullandı, tuttuğu gibi kafasını sıranın üstü-
ne güm güm vurdu. Çocuk beyin kanaması geçirecek 
ama laz kafası, bana mısın demedi. Bon vurmaktan 
yoruldu, vazgeçti. Sonrasını hatırlamıyorum. 
Esat Mahmut Karakurt Türkçe dersine gelirdi. Bir gün 
derste, “herkes bir cep defteri edinsin, yoksa karış-
mam, kontrol edeceğim,” dedi. Tabii buna bir anlam 
veremedik ama defterleri hazır ettik (sıkıysa etme)...
Meğer o defterlere temel Türkçe kurallarını yazdıra-
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cakmış. Biz defterleri her daim yanımızda taşıyacak, 
sıkıştığımızda bakacakmışız. Başladı yazdırmaya; 
aklına estiği zaman çıkarın defterleri deyip yazdırıyor. 
Mesela: ‘ki’ eki, ‘de’ eki ne zaman bitişik ne zaman 
ayrı yazılır. Noktalama işaretleri nasıl kullanılır. Def-
ter zamanla doldu. 
Ben çok yararını 
gördüm, (Belli ol-
muyor mu?) Keşke 
saklasaymışım.
Ata (Ayı Ata ) isim-
li bir arkadaşımız 
vardı. Ata kafaya 
takmış ille de si-
nema makinesi 
yapacak. Yaptı da. 
Haftalar boyu eski-
cileri dolaşıp parça 
topladı. Bulama-
dıklarını yaptırdı. 
Söke taka, deneye, 
yanıla, en sonunda 
sinema makinesi 
ortaya çıktı. Ve büyük gün geldi çattı. Sınıfta sine-
ma oynatacağız. Suare cumartesi akşamı, yemek-
ten sonra. Ata bir de dansöz filmi bulmuş, dört beş 
dakikalık. Herkes heyecanla bekliyor. Kordon prize 
takıldı. Elektrikler söndürüldü. Dışarıda erketeler pür 
dikkat. Makine start aldı. Almasına aldı da, Ata kolu 
çeviriyor, (makine kollu idi), film bir türlü oynamıyor. 
Elektrikler yakıldı. Ata makinenin üstünde kartal gibi. 
Böyle bir iki denemeden sonra dansöz başladı kıvırt-
maya. Bir tezahürat sorma gitsin. Arada sesler yük-
seliyor, “Ulan yavaş çevir, göbek hızlı geçti”, “Ulan 
başa al bu sahneyi bir daha görelim, güzelmiş”. O 
gece yakalanmadan büyük bir başarı ile ilk ve son 

“Türk malı” sinema makinesi kamu oyuna sunulmuş 
oldu. Daha sonra da yerli malı kullan haftalarında 
dahi hatırlanmayarak Türk imalat tarihinin tozlu de-
polarındaki yerini aldı.
O zamanlar elişi dersimiz vardı. Herhalde Milli Eğitim  
Bakanlığı çocukların el becerileri artsın diye bu dersi 
koymuş ama atölye yoktu. Elişlerini sınıfta yapıyoruz. 
Hoca, (yanılmıyorsam adı Şükrü Balaban idi). “Her-
kes alçı alsın, alçı çalışacağız,” dedi bir gün. Sonra 
da alçı nasıl dökülür, kesilir, yontulur gibisinden ön 
bilgiler verdi. Alçı yontma günü geldiğinde herkesin 
alçısı hazır sıranın üstünde, hocadan komut bekliyo-
ruz ve beklenen komut geldi.  “Alçılar yontula ve de 
kabartmalar yapıla”. Herkes başladı yontmaya, on 
dakika sonra sınıf tam bir kireç ocağı.  Kazandığımız 
el becerisinin ortaya çıkarttığı pisliği hademeler biz-
lere söylene söylene bir haftada zor temizlediler. Alçı 
yontmadan sonra sıra abajur yapmaya geldi. Önce 
herkes uygun bir ayak edindi. Elektrikciye o ayağa; 

kablo, fiş, düğme tertibatı yaptırdı. Lamba taktırdı. 
Işıklar yandı, sıra abajurun şapkasına geldi. Hoca 
şapkanın geometrik kalıbının nasıl yapılacağını an-
lattıktan sonra abajur kartonu ve bezir yağı almamızı 
söyledi. Karton iyi de bezir yağı bir felaket, leş gibi 

kokuyor, aynen 
asker postalı. El 
işi dersi geldi çattı. 

“Çıkarın kartonları-
nızı ve yağlarınızı 
ve de yağlayın kar-
tonlarınızı,” yine on 
dakika sonra sınıf 
oldu bir leş. Her-
kesin eli kolu yağ 
içinde, sıralar battı, 
hademeler işba-
şına. Yağlanmış 
kartonlar günlerce 
yine o sınıfta ku-
rutuldu. Sekiz C’yi 
de tamamladıktan 
sonra geçtik liseye. 

Dokuz C, Dokuz B’ye bitişik. Yavaş, yavaş büyüyo-
ruz. Yani çocukluktan delikanlılığa terfi ediyoruz. Bu-
nun da ilk göstergesi sakal tıraşı olmak. Önce alet 
edevat edineceksin; tıraş makinesi, tıraş sabunu ve 
de jilet (o zaman Permatik yok), çeşitli jilet markaları 
var; Pal, Bimini, Derby, Zaza vardı. Sakal tıraşı olmak 
büyük bir aşama, o yüzden sakal olsun olmasın her-
kes birbirini tıraş olmaya teşvik ediyor ve genellikle 
de ilk tıraşını arkadaşının aleti ile oluyorsun. Ben de 
öyle yaptım. Kim veya kimlerdi hatırlamıyorum. Beni 
boş bir lavabonun önüne götürdüler. Önce sabun, 
fırça bir güzel köpüklendim. Sonra makineyi elime 
tutuşturdular. Vay anasını! Bir türlü düzgün tutamı-
yorum. İnsan aynadaki görüntüsüne bakarak kendi 
üstünde bir işlem yapınca çuvallıyormuş meğer! Ni-
hayet tıraş bitti ama surat kan revan ve ben iki kula-
ğımı da kesmişim. Suratım bir yana kulaklarımı nasıl 
doğradım hala şaşıyorum. Bizim dokuz C çok matrak 
bir sınıftı. Okulun daha doğrusu, dokuzuncu sınıfla-
rın ne kadar ipten kazıktan kurtulmuş tipleri varsa, 
(hayta anlamında söylüyorum), seçmece karpuz gibi 
bizim sınıfa doluşmuşlardı. Mesela bu seçkin zevat 
sınıfa sahici tabanca getirmişti. Birlik beraberlik lafı 
daha siyasi literatürümüzde yer almadan geldi bizim 
sınıfın baş köşesine kuruldu. Kimse kararlaştırılanın 
dışına çıkmaz, çıkamazdı! İki örnek olay: Bon Ahmet 
bir önceki sene olduğu gibi, bu sene de kırıp geçiri-
yordu. Tahtaya kaldırır, soruları cevaplarsın, cevap-
larsın yeterli bulmaz. Ha babam sorar da sorar, bir 
yerde çuvallarsın, yandın otur dü (deux demek is-
terdi). Bu durumda herkes dökülüyor ve en az yarısı 
çakacak. İşte birlik beraberlik bu sorunun hallinde 
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kendisini belli etti. Sınıfın zeki, kurnaz ve fırlamaları 
hocanın bir zaafını yakaladılar. 
Hoca, yazılı sınavlarda sorulan soruları daha önce-
den hazırlamıyor, sınav yapacağı anda kitabı açıp 
oradan seçtiklerini soruyor, sonra da unutuyormuş 
(varsayımsal). Tarzı da bir problem, iki teorem so-

rusu biçiminde. Son karnenin son yazılısının yapı-
lacağı zaman geldi çattı. Hem cebirden, hem geo-
metriden (o zaman ayrı, ayrı derslerdi) sınav var. İlk 
sınav geometriden. Hemen bir, “sınav sorusu belir-
leme komisyonu,” kuruldu ve bir problem, iki teorem 
sorusu hazırlandı. Cevaplar herkese dağıtıldı. Kırık 
not almaya aday olanlar, sınav kağıtları soru cevap 
şeklinde akşamdan hazırlayarak sıraların en mutena 
köşesine emre amade bir şekilde yerleştirdi. Genel-
likle, olayda olduğu gibi, ‘question posée’ dediğimiz 
toplu kopya sistemine, canlı dediğimiz bireysel kop-

ya yöntemi de ekleniyordu. Ertesi gün sınav saatinde 
heyecan doruktaydı. Bon Ahmet geldi “Çocuklar bir 

kitap verin,” dedi. Bir ‘oh!’ çekip rahatladık. Belli ki 
hazırlıksız gelmiş. “Yazın,” dedi yazdık, bütün ders 
boyu herkes bir şeyler yazıyormuş gibi yaptı. Zil ça-
lar çalmaz, çalışkan olan arkadaşlar sınav kağıtlarını 
kaptıkları gibi topluca kürsüye hücum edip hocayı 
abluka altına aldılar. Kağıtlarını önceden verenler ge-

nellikle çalışkan öğrencilerdi. Onlar bunu 
canlı hazırlamış olan arkadaşlarının ya-
kalanmaması için yapıyorlardı. Hoca ne 
sorarsa sorsun iyi not alacak olan grubun 
olaya katkıları inkar edilemez.
Bu karambol sırasında, sıraların içinde 
bekleyen kağıtlar (canlılar) rahatça çı-
karıldı ve hocaya teslim edildi. Böylece 
sınav kağıdı teslimi kazasız atlatıldı. Te-
neffüste fire kontrolü yapıldı, fire yoktu 
ve herkes, “question posée” yi eksiksiz 
uygulamıştı. Ertesi ders hoca bir geldi ki, 
yüzü  yüz değil bir gül bahçesi, gözlerin 
içi gülüyor. “Çocuklar çok çalışmışsınız. 
Çok güzel notlar aldınız, teşekkür ede-
rim,” gibi takdir sözleri. Oh be ve de yuttu 
ve herkes geçti. Aynı metot cebirde de 

tekrarlandı ve yine aynı sonuç alındı. Ancak bize im-
renen öteki dokuzlar başarılı olamadılar.
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     Timuçin YEKTA

Timuçin Yekta’nın (Akkutay) edebiyat ve şiire olan 
tutkusunu bilmeyen yoktur. Türkçe’nin doğru kul-

lanılmasına da büyük özen gösterirdi. Arkadaşlarını 
incitmeden onların kötü alışkanlıklarına son verme-
ye çalışır, örneğin “ayrıca” kelimesi yerine “ayrıyeten” 
sözcüklerini kullanmak gibi yanlışlarını bıkmadan 

usanmadan düzeltirdi. O pırlanta gibi bir kalbe, her 
zaman gülen bir yüze sahipti, çevresine de mutluluk 
ve kültür yayardı.
GS Lisesinden sonra Siyasal Bilgiler Fakültesini ka-
zandı. Ankara’da fakülte arkadaşlarının arasında, 
Hikmet Çetin, Ömer Ersun (56), Ergün Şamlı (55) 
ve Taner Yücel (55) vardı. O sıralarda CENTO’nun 
açtığı kompozisyon yarışmasında birincilik aldı ve 1 
aylık bir Pakistan seyahatiyle ödüllendirildi. Fakülteyi    
bitirdikten sonra, Orta Doğu Üniversitesi, Amme İda-

resi Bölümüne asistan olarak girdi. Bir gün, Fakülte-
de çalışırken, İsmet İnönü’ye tercüman lazım oldu-
ğundan Devlet PlanlamaTeşkilatına davet edildi. Bu 
teşkilatın kurucusu olan Prof.Timbergen’in tercüman-
lığını yapan Timuçin’e, hemen orada iş teklif edildi ve 
o da üniversitedeki görevini bırakarak Planlama’da 
çalışmaya başladı. Bu arada, aynı dairede çalışan 
Zühal hanımla tanıştı ve evlendi. Kızları Seçkin Yek-
ta, İstanbul Üniversitesi, Basın-Yayın mezunu olup 
halen Akbank’ta yönetici olarak çalışmaktadır.
Timuçin, Planlama’da çalışırken, çok iyi İngilizce 
ve Fransızca bilmesinin yararlarını gördü. Sosyal 
kalkınma konularında OECD ve Ortak Pazar’ın dü-
zenlediği toplantılar sayesinde Japonya hariç bütün 
dünyayı gezdi ve gördü. Katıldığı toplantılarda başa-
rılı oldu ve fikirleri ses getirdi. Bu arada bir yıllık  bir 
burs alarak Amerika’ya, Boston’daki (Massachusetts 
Institute of Technology), MIT Üniversitesine gitti.
Yurda döndükten bir süre sonra 1966 yılında işinden 
ayrılıp kendi şirketini kurdu. Yabancı yatırımcılar için  
fizibilite raporları hazırlayan Timuçin, Birleşmiş Mil-
letlerden aldığı bir teklifi değerlendirerek Kongo’ya 
gitti ve orada “Sosyal Kalkınma” planı hazırladı. 
Kongo’da hastalandı ve Fransa’da tedavi edildi.
Timuçin, Türkiye’ 
ye döndüğünde 
yeniden sevdiği 
bir işi yapmaya 
başladı ve Adam 
Yayınlarının ge-
nel müdürü oldu. 
Bu arada Bil-
gi Yayınevi’nin 
bastığı, “Şar-
lo” adlı kitabın 
çevirisini yaptı.  
Hayatının son 
altı ayında, Zeytinoğlu Holding’te koordinatör olarak 
çalıştı.
Arkadaşları tarafından çok sevilen Timuçin olduk-
ça geniş bir dost çevresine sahiptir. Ancak, yine de 
kendisi gibi okumayı çok seven Alpagut Erenuluğ’un 
onun en yakın dostu olduğunu söyleyebiliriz.

Sevgili Dostum,
Galatasaray mezuniyetimizden bu yana 50 yıl geç-
miş. Hâlâ yaşamaya devam eden bizler... Bu, yan-
lış bir anlatım oldu! Senin gibiler zaten yaşamaya 
devam ediyor! Bizler, yani o günden bu yana sağ 
kalmış olanlar; ayak direyenler; hâlâ canı çıkmamış 
olanlar, demek istiyorum; “Bak hele; ne güzel yahu! 
O kadar kişi öldü gitti ben hâlâ yaşıyorum!” sevincini 
paylaşmak ve paylaşırken birbirimizi gaza getirerek 
daha bir şenlenip zevklenmek için bir araya gelmeyi 
epey zamandır âdet edindik. Bu denli şanslı olduğu-
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na inanamayanları 
ikna etmek için de 
bir takım yöntemler 
uygulanıyor: Camlı 
çerçeveli belgeler 
veriyoruz birbirimi-
ze. Kesme camdan 
küçük, şık masa 
üstü ağırlıkları filân. 
Üzerinde adın so-
yadın, mektebe 
başlama ve bitir-
me tarihlerin yazılı. 
Yani bu benim üret-
tiğim bir varsayım; 
yanlış olabilir, çün-
kü akıl erdiremedi-
ğim şeyler de var. Birlikte olsak kim bilir daha baş-
ka ne varsayımlar üretirdik! Bir kere, verilen belge 
(Sanırım nezle olmuşum, burnumun akması ondan, 
Canım.) neden o denli cesîm? Sanırım bu, yalnız 
kendimizi iknaya yönelik değil. Duvara asılacak ya! 
Bu duvar, çalışma ya da yatak odamızın duvarı ol-
mayacak herhalde; konuk odasına ya da salona asa-
cağız ki, eve gelip giden herkes görebilsin (görebilsin 
değil, metazori görsün). İyi de, o iç karartıcı, dikkat 
çekmeyen renkler niye o zaman. Görsen: kara bir 
çerçeve, içinde sıçan grisi bir zemin ve ortasında ka-
rarmış pirinç rengi (altın yaldızı çağrıştırmak için olsa 
gerek) bir belge. Senin de aklına aynı olasılık geliyor, 
değil mi? Ev halkı arasında, belge sahibine muhalif 
(düşman, demeye dilim varmıyor) unsurlar olabilir. 
Bu unsurların, göz alıcı bir belgeye ikide bir gözleri 
takılıp, “Herif, okuldan mezun olalı 50 yıl oldu; anla-
şılan biz bu asalaktan kolay kolay kurtulamayacağız”, 
diye düşünerek sinirlenmelerini  önlemek amaçlan-
mıştır türünden, iyi niyetli bir varsayım geliyor aklı-
ma. Helâl olsun; ince düşünce! Ama kadranına ad, 
soyadı, mezuniyet yılı, hattâ “100. yılı idrak etmeniz 
dileğiyle” yazılı birer kol saati verilse daha iyi olmaz 
mı? Öyle fazla pahalı bir şey olmasına da gerek yok. 
Düşünsene: saate her baktığında ne biçim moralle-
nir insan! Ne dakik hale gelir! Ha! ondan başka gören 
olmayacakmış; olmasın, hayatım; nazara da gelmez 
en azından; fena mı? İçine pek bir gösterme ateşi 
düşerse; “Gözlerim iyice bozuldu son zamanlarda... 
Saat kaç olmuş?” diyerek insanların burnuna uza-
tıverir bileğini. Hem de yalnızca ev halkıyla ve eve 
gelip gidenle sınırlı kalmaz; metroda, otobüste istedi-
ğine caka satar. Daha ne yöntemler geliştirilmez ki!   
Neyse, dostum! Bu kadar gırgır yeter. Aslında seni 
ne çok özlediğimi söylemek için geçtim masa başına. 
Böyle zamanlarda ne yapıyorum biliyor musun? Ya-
zışmalarımızı okuyorum. Sen gittikten bir süre son-
ra Zuhal bana küçük bir paket vermişti. İlki, 8 Aralık 

1956 Cumartesi; so-
nuncusu 21 Mayıs 
1990 tarihlerini taşı-
yan bir sürü mektup. 
Benim sana yazmış 
olduğum mektuplar-
dı bunlar... Bu mek-
tubu yazmaya başla-
madan önce de on-
ları okudum. Benim 
son mektubumla se-
nin bana göndermiş 
olduğun son karta 
gelince... (Havalar 
netameli ya, şifayı 
kapmışım sanırım; 
gözlerim yanıyor). 

Çok güldüm: Yine abuk davranmış, İstanbul’a gelip 
de seni ziyaret etmemiştim ya! Üstelik bir de telefon 
edip, çok çalıştığın için seni suçlamıştım hırçın bir 
üslupla. Yine aynı şey olmuş: sen yine bağışlamış-
sın. Bağışlamakla  kalmamış, sanki hiçbir şey yap-
mamışım gibi beni mutlu edecek sözleri bulmuşsun... 
Bulmuşsun demeyeyim, yanlış olur. Çünkü sen, bu-
lup buluşturup havadan sözlerle konuşmazsın. Ben 
de özür dileme ferasetini göstermişim nasılsa. Ara-
dan çok zaman geçti, belki anımsamazsın; bak ne 
yazmışım: Bilmem kaçıncı kez yine haksız yere seni 
üzmek istemediğimi bu kez ta içimden duyumsadım 
Sonra senin güzelliğini düşündüm. Benim nice mü-
nasebetsizliklerimi, tutarsızlıklarımı, dengesizlikleri-
mi hiçbir zaman yüzüme vurmayışını... daha alışıl-
mış bir deyişle beni olduğum gibi kabul edip sevmeni. 
Yaşamım boyunca yalnız iki kişi bana böyle davran-
dı: Sen ve Aydın. Aydın’ı üç ay önce yitirdim. Senin 
uzun ömürlü olmanı diliyorum. 
(Yav, kusura bakma. Bu nezle mahvediyor beni. Ne 
yazdığımı zor görüyorum.) Sonra senden o kart geldi. 
Bilmem anımsıyor musun? Hani rengarenk çiçekler 
arasında oturan, sarı entarili, çıplak ayaklı ve bizim 
Acar Başkut’un kadınları gibi kocaman gözlü bir kız 
çocuğuna ait bir Walter Keane tablosunu gösteren 
kart... Sanki ben hiçbir şey yapmamışım gibi. “Yok-
luğun”, “olmamak”ın ya da “gaybubet”in sevgi denen 
şeyle ilintisini kim senin gibi, kısacık bir metinde böy-
lesine içten, derin ve felsefî irdeleyebilir? Dur, bak 
yazdıklarını aynen aktarayım. Hem, yinelemek isti-
yorum. Çünkü kendimi çok daha iyi hissedeceğim. 
(Belki nezleme de iyi gelir de önümü görebilirim!)
Dostum,
Ümit ve özlem...
Yokluğun, eksikliğin, Olmak’a anlam kazandırıyor 
adeta.
Sevgi, sonuç olarak egoizm de olsa, kendimizden 
ayrı, existence’ın dışında bir şey...
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İnanmak veya kendini kandırmak için vazgeçilmez 
bir unsur... Yaşamaya taviz.
Fakat bazen insanın içini gerçekten dolduruyor. Bil-
hassa çok “boş” olduğu zamanlar.
Sevgili Dostum, ben, sevgiyi de dostluğu da senden 
öğrendim. Ama öğrenmek yetmiyor. Daha doğrusu 
bilmek yetmiyor. Oysa sen, bu iki kavramı da göste-
re göstere öğretmeye çalıştın. Ne var ki, her ikisi de 
öğretilemiyor; öğrenmek için bunlara hazır bir yapın 
olması gerekli. A.S. Exupery’den olduğunu biliyo-
rum da, hangi kitabından aldığını unuttum. O geniş 
kültürünle hep zapata’larla bezersin ya anlattıklarını, 
dostluğu da, Exupery’nin (ben meâlen aklımda ka-

lanı söyleyeyim, 
sen anımsarsın 
nasıl olsa) “Senin 
yanına, herhangi 
bir şeye inanma, 
herhangi bir din 
kitabını okuma, 
herhangi bir ka-
lıpta olma zorun-
luğu duymaksızın 
giriyorum” tümce-
siyle anlatmaya 
çalışmıştın. Sen, 
bana ve herkese 
aynı rahatlığı ver-
din. Bana verdiğin 
her şey için min-

nettarım sana. Sevgi ve dostluk dolu yüreğini seve-
rim senin. Bırak doktorlar durduğunu iddia etsinler. 
Ben onun gümbür gümbür attığını duyuyorum. 
Daha konuşmak istediğim çok şey var, ama bu nezle 
berbat etti beni. Burnumdan akamayan sular gözle-
rimden akıyor. 
Yakında görüşeceğiz nasıl olsa. Sevgililerimin çoğu 
orada, seninle. Biliyorsun, tam iki yıl önce bugün en 
değerlisini gönderdim yanına. Ona da mukayyet ol! 
Eyvallah.   
Alpagut 

   Oğuz Metin
     DİNÇER

    Oktay KINACI

    Rıza HELETELİ
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     Tuncan OKAN

Galatasaray Lisesinde rütbe ve sınıf farkı yoktur.
Herkes birbirine eşittir. Bu nasıl böyle olmuştur 

bir tahmin yürütmek mümkün değildir. Ama, bu eşit-
lik duygusunun doğal sonucu olarak  başarılı olanlar, 
istisnasız olarak bütün arkadaşları için, her zaman 
gurur  kaynağı olmuşlardır. Bu neden ve nasıl böyle 

olmuştur kimse bilmez. Her sınıfta sayıları 1-3 ara-
sında değişen iftihar listesine aday, başarılı ve ça-
lışkan öğrenci vardır. Bu bir olgudur ve GSL’de kıs-
kançlığa yer yoktur. Nitekim onları da kimse kıskan-

maz ve geçmeye de çalışılmaz. Piramit bir kez belli 
oldu mu artık değişmez. Buna karşılık çalışkanlar da 
gelenekler gereği olarak isteyene kopya vermek zo-
rundadır. Bundan kaçınmak, arkadaşı şikayet etmek 
örneğinde olduğu gibi, en büyük ayıplar arasında yer 
almaktadır.
GSL’den mezun olanların büyük bir çoğunluğu büyük 
başarılara imza atar ve bunların bir kısmı da şöhret 
sahibi olur. Farklı yıllarda mezun olanlar birbirleriy-
le ilk kez karşılaştığında ortak dost bulmak için “siz 
kimlerdensiniz?” anlamında “Sizin devrede kimler 
vardı” diye sorar. Aslında her devrede, ilerde dün-
yaca tanınacak, ya da ülke çapında şöhret olacak 
ya da Galatasaray camiasında popülerlik kazanacak 
olan mezun çıkar. Onlar bir olgu olarak kabul edilir 
ve yine kimse onlar gibi olma çabası içine girmez. 

Onlar boşuna ünlü olmamıştır. Onlar ger-
çek birer değerdir ve kendi devrelerinin 
gurur kaynağıdır. Hatta kendi dönemleri 
onların adıyla anılır. Haldun Taner, Abdi 
İpekçi, Vefa Semenderoğlu, Kayhan 
Uraz, Selahattin Beyazıt, Yıldızhan Yayla 
ve Erdoğan Teziç ve yüzlercesi gibi. On-
lar, ya GSL bayrağını çok çok yukarılara 
taşırlar ya da en azından GSL’deki arka-
daşlık ve dostluğun mimarları olurlar. Bi-
zim dönem arkadaşlarımızın arasında da 
başarılarıyla gurur duyduğumuz pek çok 
arkadaşlarımız var. 55. dönemin gururu 
olan bu arkadaşlarımızdan biri olan, Tun-
can Okan da, bizim okulumuzun yetiştir-
diği değerlerden biriydi. Bugün 50 yaş üs-
tünde olan herhangi bir kimseye, sinema 
eleştirmenlerinin piri kimdi?” diye sorar-
sanız, “Tuncan Okan” cevabını alırsınız. 

Çünkü o, genç ihtiyar herkese, Milliyet gazetesindeki 
köşesindeki yorumlarıyla sinemanın bir sanat olduğu 
fikrini aşılamış ve sinemayı herkese sevdirmiş ve her 
filmi yıldızlarla değerlendirmek suretiyle bir ilke imza 

atmıştı. En yüksek notu 4 yıldız olan Tun-
can Okan böylece “Yıldızlı Duayen” unva-
nını da kazanmıştır. O daha 6-C deyken, 
sınıfın en iyi öğrencilerinden biri olması 
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bir kenara, o tarihte 13 yaşında bir çocukken akşam 
etüdünde; hergelenin dik alası olan, dalga geçmek 
için fırsat kollayan ve çoğunluğu hiç sinemaya gitme-
miş olan arkadaşlarının şaşkın ve saygı dolu bakış-

ları arasında ressamlara taş çıkartacak film afişleri 
yapmak suretiyle kendi dalında ilerde çok başarılı 
olacağının ilk sinyallerini vermişti. O aynı zamanda 
bu çabasıyla, hayatta en erken harçlığını çıkaran 
arkadaşımız olmuştur. Okulda çikolata ve sandviç 
satarak harçlık çıkarmaya çalışanlar onun rekorunu 
hala kırabilmiş değillerdir. Nur içinde yatsın.

Onun hatırasını anmak için, o dönemin 
Cinémonde’undan alıntılar yaptık.

     Nuray ERÇİRO

Nuray liseyi bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üni-
versitesine girmiştir. Üniversiteden sonra bir 

tekstil firmasını kurarak iş hayatına atılmış olup ha-
len faaliyetini sürdürmektedir. 
Nuray Erçiro pilav ve GSL’nin hiçbir toplantısını ka-
çırmamaktadır.
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Galatasaray İlkokula ikinci sınıftan girdim, o za-
man bir yetiştirici sınıf vardı bizim gibi birinci sı-

nıftan gelmeyenler için. Hatırlarım Zeki Öztekin (Ba-
kırcıoğlu) da o sınıfta idi. Beşinci sınıfta Evin Ertür, 
Özdemir Erginsav dikkat çeken arkadaşlardı. Hele 
Özdemir, o zamandan beri artistik işlerle uğraşır, biz-
lere yarattığı harika resimleri gösterirdi. 
Orta okul biraz zordu sosyal bakımdan. Biz B sınıfın-
da idik, arkadaşların çoğu dersten ziyade gençliğin 
verdiği enerjiyi harcamak için fazla yaramazlık yapar, 

küçüklere ve kuvvetsizlere zahmet verirlerdi. Lise 
çok daha iyiydi. O zamanlar aletli jimnastik grubu 
kurulmuştu, ben de ona dahil oldum, hatta son sene 
takımın kaptanı oldum. Son sınıf enteresandı. Ben 
Fen’deydim ve çoğumuz artık mühendis olmayı veya 
İTÜ’ye gitmeyi kuruyorduk. 
Mezun olduktan sonra bir ara İTÜ Makine Fakültesi-
ne, sonra da Almanya’ya gittim ve Hannover’de Ma-
kine mühendisliği okudum. Oradaki tahsil seneleri 
çok neşeli geçti.
Galatasaray’dan Zeki, Ergin Çep, Ergin Soytürk ve 
başka bir kaç arkadaşla çok iyi bir grubumuz vardı. 
1962’de büyük bir şansla asistanlık bularak Üniver-

    Taylan ALTAN

sity of California’ya gittim ve Berkeley’de doktora 
yaptım ve bu arada da bugünkü eşim Suzan’la tanış-
tım ve evlendik. Evlendiğim zaman da soyadımı eski 
soyadımız olan Altan’a çevirdim ki yabancı memle-
ketlerde söylemesi kolay olsun diye. Şimdi iki kızımız 
(Peri-38 ve Aylin-34) ve 3 torunumuz var. 
Doktoradan sonra iki sene Dupont’da, 20 sene de 
Battelle araştırma enstitüsünde çalıştım, Ohio eyale-
tinin Columbus şehrinde. 1986 da Ohio State Üniver-
sitesine öğretim üyesi olarak geldim ve bir araştırma 
grubu kurdum, imalat mevzuu üzerine. (Engineering 
Research Center for Net Shape Manufacturing-ERC/
NSM, web page www.ercnsm.org ). 
2006’da yaşım 68 olmasına rağmen hala çalışıyo-
rum ve büyük bir zevkle. Genç çocuklarla çalışmak, 
araştırma mevzuu ile meşgul olmak, arada bir kon-
feranslarda konuşma yapmak, teknik yayınlar hazır-
lamak iyi oluyor. 
Enternasyonal mecmualarda 400 den fazla yayınım 
ve başka arkadaşlarla yazdığım üç tane yayınlanmış 

kitabım var. Bizim araştır-
ma grubu bir çok firma ve 
üniversitelerle çalıştığı için 
sık sık Avrupa, Japonya ve 
Kore’ye gittiğim oluyor. Bu 
işin en zevkli tarafı bir çok 
memleketten talebelerim ol-
ması. Bu talebelerin mezun 
olduktan sonra ilerleyip mu-
vaffak olduklarını görmek 
tatlı oluyor. Nissan, BMW, 
General Motors, Johnson 
Controls gibi firmalarda 
yüksek seviyelere gelmiş 
talebelerim var. Bu arada 
tesadüfen, arkadaşımız Er-
güden Müderisoğlu’nun da 
oğlu yanımda Masters yaptı. 
Sağ olsun, Ergüden bunu 
bana geçen pilavda hatır-
lattı. Çocuklarım, hepimizde 

de olduğu gibi büyük iftihar 
mevzuu. Büyük kızım Peri Stanford’dan mezun oldu 
ve Harvard Business School’u bitirdi. Şimdi hem iki 
çocuk anası (bir kız, Luca 4 yaşında ve bir oğlan De-
rin 2 yaşında), kocası Jeff’le Chicago’da oturuyorlar. 
Jeff McKenzie müşavirlik firmasında, Peri de GPS 
(Global Positioning System) programları yazan bir 
software firmasında çalışıyor. 
Küçük kızım Aylin de Stanford’dan mezun ve Uni-
versity of Minnesota’da doktora yaptı. Şimdi kocası 
Eric’le Minneapolis’te yaşıyorlar. Onların da 3 yaşın-
da bir erkek çocukları var.
Eşim Suzan benimle Californiya’ da okudu ve 30 se-
nedir özel bir kız okulunda çalışıyor. Son yedi sene-



-339-

dir lisenin müdürü, onun için çok çalışıyor. Herhalde 
yakında bırakacak. 
Galatasaray’daki hatıralar anlatmayla bitmez. O oku-
lun bizlere verdiği eğitim, hayat görüşü, lisan bilgisi, 
hocalarımızın seviyesi çok, çok takdir edilecek şey-
lerdir. Aklıma gelenler, Coğrafya hocamız Selahattin 
Bey, sınıfın bir tarafına bakar, öbür taraftaki talebeye 
hitap ederdi. 
Mme. Kalustyan’ın bana “Tu écris comme un chat” 
dediğini hiç unutmam. Son sınıfta, Mr. Larroumets’nin 
felsefe dersi unutulmaz tesirler bıraktı bende. Hala, 

“La masse est stupide,” dediği kulağımda çınlar. Ne 
haklı olduğunu seneler sonra öğrendim. 
Mr. Roux’nun, “l’Anglais, ce n’est que le Français 
mal prononcé,” dediğini hiç unutmam.
Tarihleri hatırlamadığımız zaman hemen ön sırada  
oturan Bülent’e (ona Larousse vivante derdik) sorar-
dık. Hey gidi günler hey, ne tatlı zamanlardı onlar. 
Mr. Maumus gibi bir matematik hocamız olduğundan, 
üniversitenin ilk senelerinde çok rahat ettik. Bu gün 
bile bizim mektebi Amerika’nın bulunduğum şeh-
rindeki en iyi özel mekteplerle mukayese ediyorum 
da, fakir olmamıza rağmen biz çok daha iyi okumuş 
olduk. Çok yaşasın Galatasaray, bizlere ne kadar 
değer kazandırdı ve her halde hepimize hayatta mu-
vaffak olmamıza yarayan sağlam bilgiyi ve çalışma 
felsefesini verdi. 
Aralık 2005’teki 55 mezunları partisine maalesef 
gelemedim. Geç haber aldım ve seyahat planlarını 
son dakikada yapmak mümkün olmadı, ne kadar is-
terdim gelmeyi. Herhalde bütün arkadaşların da ak-
lından geçtiği gibi Galatasaray’da geçen seneleri sık 
sık hasret ve teşekkürle anıyorum.
Bazı arkadaşlarla (Zeki, Kıl Ergin, Çep, arada bir 
Turhan Açar, Paris’te) senelerce görüştük ama görü-
şemediğimiz arkadaşları da görmek, onlarla sohbet 
etmek ve eski günleri anmak çok isterim. 
Bunu okuyan arkadaşlara selamlar, aileleriyle birlikte 
sıhhat ve saadetler dilerim. 

     Ünal TEMEL



-340-

    Tuncer AĞANOĞLU

1936 tarihinde Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 
dünyaya geldim. Babam Halit Ağanoğlu 

Köy Enstitüleri kurucusu ve Müdürü olarak Kars’ın 
Cilavuz ilçesinde çalışırken, sekiz yaşımda annem 
Macide Ağanoğlu’nu kaybettim. İlkokula Kars’ta ve 
Trabzon’da üçüncü sınıfa kadar devam ettim, sonra 
İstanbul Erenköy 38. ilkokulunu bitirdim. 1947’de Ga-
latasaray Lisesine girdim ve 1957’de mezun oldum.
İstanbul Üniversitesi, İşletme Maliye bölümünü bi-

tirdim. Yedek subaylığımı Edirne ve Lüleburgaz’da 
yaptım. 1967’de Denizcilik Bankası’na girdim. 1968     
de mimar Semra Telli ile evlendim. 
1969’da oğlumuz Yüce, 1972’de kızımız Ece dünya-
ya geldi.

Denizcilik Bankası’nda uzun yıllar Dış İşlemler Müdü-
rü olarak çalıştım. 1990 yılında emekli oldum. İki yıl 
sonra Demirbank Yönetim Kurulu üyesi olarak atan-
dım. 2000 yılının sonuna kadar orada görev yaptım. 
2004 yılında geçirmiş olduğum ağır hastalığım sıra-

sında daima yanımda bulunan, 
sevgi, şefkat ve alakalarını esir-
gemeyen bütün arkadaş ve dost-
larıma burada sonsuz teşekkürle-
rimi sunarım.
Oğlum Yüce Ağanoğlu, Nort-
hwest Missouri State Üniversite-
sinde iş idaresi okudu. Portland 
Oregon’da Perkins Co. & firması 
için çalıştı. Rahatsızlığım sebe-
biyle Türkiye’ye döndü. 

Kızım Ece Ağanoğlu, İstanbul Üniversitesi, İşlet-
me Fakültesi, İşletme bölümünü bitirdi. Aynı Üni-
versitede İnsan Kaynakları Master’ı yaptı. 1997’de 

Michael Jensen’le nişanlandı. 1998’de evlendi ve 
San Fransisco’ya yerleşti. Daha sonra North Caro-
lina Raleigh’e geçti. 2.5 yaşındaki kızları Alara Gil 
Jensen’i burada büyütmektedirler. Ece muhasebe 
konusu üzerinde bir şirkette çalışıyor.
Babam Halit Ağanoğlu, 1954 yılında Demokrat Parti 
milletvekili olarak meclise girdi. Amcam Fazıl Ağa-
noğlu uzun yıllar Maliye Teftiş Heyeti reisliği yaptı. 
Sonra Paris’te Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak gö-
rev aldı. Diğer amcam Ali Şakir Ağanoğlu, Trabzon 
Senatörü ve Devlet Bakanlığı yaptı.
Birlikte çok güzel anılarımı paylaştığım Galatasaray 
camiasına, sevgili arkadaşlarıma, dostlarıma sonsuz 
sevgilerimi sunar, sağlık dolu günler dilerim. 
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     Turgut SAYLAN

Beş kardeşin iki numarasıyım. Ablamla aramızda 
10.5 ay fark var. İlkokula beraber başlayacağız. 

Yıl, 1943. Kandilli’de oturuyoruz. Vapur iskelesi yakı-
nında 32. İlkokul var. Kapısında siyah zemin üzerine 
sarı yazıyla böyle yazıyor. Evdeki telaş beni ürkütü-

yor. İlkokula başlamak bu denli hazırlığı gerektiriyor-
sa orada başımıza kim bilir neler gelebilir?
Bir sabah erkenden uyandırıldım. Ev halkı benden 
çok evvel kalkmış. Bana yeni elbiseler giydirdiler. 
Ceketin göğsünde mahiyetini bilmediğim bir arma 
var. Sarı-Kırmızı. Şaşırıyorum çünkü ablamın el-
bisesi farklı. Beyaz yakalı siyah önlük. Herhalde kız 
olduğu için elbisesi farklı diye düşünüyorum.
32. İlkokul’dan başka bir yere gönderileceğim aklıma 
bile gelmiyor. Babam elimden tutuyor. Diğer elimde 
artık bana okul çantası olarak tahsis edilen evrak 
çantası var. İçi, bilmediğim bir dilde kitaplarla dolu. 
Birlikte çarşıdan geçerek iskeleye iniyoruz. Etrafta 
siyah önlüklü çocuklar cıvıldaşıyor. Gözleri ceketim-
deki armada.

- Baba, nereye gidiyoruz?
- Galatasaray’a oğlum.
Üzülüyorum. Demek ablamınkinden farklı bir okulda 
okuyacağım. Hem de evimden uzakta. Acaba
neden? Halbuki 32. İlkokul’a erkek öğrenci de alın-
dığını biliyorum. Ortaköy’de vapurdan inip biraz yü-

rüdükten sonra demir bir kapıdan  giriyoruz. Kapının 
üstünde ceketimdeki armanın dev boyutlusu.  
Etrafta ciddi ifadeli insanlar ve benimkine benzer 
kıyafetle, benim yaşımda çocuklar. O güne kadar 
görmediğim büyüklükte bir binaya ve yine o güne ka-
dar olabileceğini düşünmediğim büyüklükte bir oda-
ya giriyoruz. Evimiz bu odaya iki defa sığabilir. İçi, 
sayamayacağım kadar çok çocukla dolu. Aralarında 
hüngür hüngür ağlayanlar, ağlamaktan bıktığı için kı-
zarmış gözlerini ovuşturanlar çoğunlukta.
Güler yüzlü biri (nur içinde yatsın Zeki Evrensel 
Hocam) eğildi; eğilmek ne demek, o kadar ufağım 
ki, adeta iki büklüm oldu. “Hoş geldin yavrum” dedi. 
Beni elimden tutup en ön sıraya oturttu. Hayret her-
kesin aksine yanımdaki çocuk (kulakları çınlasın 

285 Özdemir Erginsav) ağlamıyor. Hatta 
gözleri de kırmızı değil. Demek pek öyle 
vahim bir durum yok.
Annem yaşında bir hanım Özdemir’e yak-
laştı. “Ben gidiyorum yavrum. Cumartesi 
seni almaya gelirim” dedi ve gitti. Derken 
babam yanıma geldi, aynı şeyi bana söy-
ledi ve veli kalabalığı arasında kayboldu. 
Özdemir ağlamamak için dudaklarını ısı-
rıyor. Vaziyet gittikçe kötüleşmekte. Bu-
gün pazartesi olmalı. Hemen bir parmak 
hesabı yaptım. Cumartesiye daha altı 
gün var. Altı gün. Bilmediğim bir yerde, 
bilmediğim insanlar arasında, bu uçsuz 
bucaksız binada evimden uzakta, yapa-
yalnız, koskoca altı gün. Bastım çığlığı. 

“Babaa! Gitme!” Özdemir de meğer beni 
beklermiş. O da bastı feryadı: “Anneee! 

Beni bırakma!”
Sonra aradan yıllar geçti, okulumu kapattılar. İlkokul-
dan gelenler arasında mezuniyet nispeti düşük,
dediler. İnsanlar, kendi kusurlarını okuluma yükledi-
ler.
Tekrar yıllar geçti aradan, okulum yeniden açıldı. Is-
lah etmek dururken, kusur örtmek gayretiyle irfan 
yuvası kapatanların yerini artık, Ülkeyi Devlet; insanı 
Millet yapan kurumları yaşatmak için çırpınanlar al-
mıştı. Bunu gördüğüm için mutluyum. Okulumu bana 
geri verenlere şükran duyuyor, ilerlemiş yaşıma rağ-
men Galatasaray’a başladığım yarım asır evvelki ilk 
günün heyecanını yaşıyorum.
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     Tuncer ÖREN

Kendimden bahsetmek, nedense, en kolay ya-
pabildiğim şeylerden değil. Ta ki, ya bir söyleşi 

yapılsın ya da bu kez olduğu gibi dostlar ısmarla-
sın böyle bir yazıyı. Son kırk yılımın epey bir kısmını 
yurt dışında geçirmiş olduğum için, dostlarla yarenli-
ğimiz kısıtlı kaldı. Bu 
yüzden, geçmişimi, 
özellikle de kişiliği-
min oluşmasında 
ve profesyonel ya-
şamımdaki, lisemin 
katkılarını bir yaren-
lik havasında pay-
laşabiliriz diye dü-
şündüm. Ben 1970 
sonundan erken 
emekliliğimi aldığım 
1996’ya dek Ottawa 
üniversitesinde bilgi-
sayar bilimi profesö-
rü olarak çalışmış ve 
yaşam boyu Ottawa 
üniversitesiyle ilişki-
min devamını sağla-
yan emeritüs profesör unvanı ile onurlandırılmıştım. 
Bu ay (2005 ekimi), IBM Kanada’nın İleri Çalışmalar 
Merkezi, Toronto kentinde, eğitime ve araştırmalara 
önemli katkıları olan Kanada’daki bilişim öncülerini 
onurlandıran bir toplantı yaptı ve bu kişilerle söyleşi-
ler yapılmasını organize etti. Ben nerdeyse aynı tarih-
te Çin’de yapılan bir konferansa çağrılı olduğumdan 
toplantıya katılamadığım için, benimle söyleşi çağa 
uygun olarak İnternet üzerinden yapıldı. Dolayısıyla, 
oradaki bazı sorulara verdiğim yanıtların bir kısmının 
da paylaşabilirim sizlerle. 
Galatasaray’daki öğretmenlerimin ve İTÜ’deki profe-
sörlerimin pek çoğu yaşamımı etkiledi. Üstelik sınıf 
arkadaşlarım arasında çeşitli yönleri ile çok değerlile-
ri, daha sonra da profesyonel yaşamımda çok değerli 
meslektaşlarım oldu. Ayrıca, Türk ve başka uygarlık-
ların yetiştirmiş olduğu filozof, düşünür ve sanatçıları, 
başka zaman ya da coğrafyanın insanları olsalar da 
her zaman yakın çevremde hissettim. Tıpkı, Alain’in 
öğrencisi olmuş olan, 12. sınıftaki felsefe öğretmeni-
miz M. Larroumets’nin mezun olduğumuz yıl, “Bütün 

müzelerdeki eserler bizim, zevk alabildikçe,” demiş 
olduğu gibi doğum kaydım 10 Eylül yerine 10 Ekim 
diye geçmiş kütüklere. Bu yüzden ilkokula bir yıl geç 
başlayabilmişim evde okumayı zaten sökmüş olarak. 
Benzer şekilde Galatasaray’da yetiştirici sınıfa başla-
madan, bütün yaz boyunca almış olduğum özel ders-
lerle, altıncı sınıf Fransızca okuma kitabının tümünü 
ve yedinci sınıfınkinin yarısını çalışmış ve daha ye-
tiştirici sınıfa başlamadan, yabancı dildeki ilk rüyamı 
görmüştüm. Yetiştiricide iken, daha sonra eğitimine 
bizimle devam edemeyen Mehmet Tat arkadaşımız, 
GS’de ilk lakabım olan “profesör”ü yakıştırmıştı. Yıl-
lar sonra, bu yolu seçeceğimi ikimiz de bilemezdik. 
Orta okulda edindiğim ve zevk aldığım bir alışkanlı-
ğım etütlerde sözlük okumak olmuştu. Larousse’un 

açtığım herhangi 
bir sayfasından 
seçtiğim bir söz-
cüğün anlamını 
öğrenmek, bana 
varlığını bile bil-
mediğim kavram-
ları öğrenme için 
çok cazip bir yol 
gelmişti. Hâlâ bu 
alışkanlık ve zev-
kim süregitmekte. 
Özel koleksiyo-
numda, yarıdan 
fazlası Türkçe 
olan 450’den fazla 
sözlüğüm var; her 
ne kadar özellikle 

İngilizce sözcük-
ler için her gün İnternet kaynaklarını kullanıyorsam 
da. Örneğin bu kaynaklardan biri (OneLook), tek bir 
komuta ile, İnternet üzerinden erişilebilen yaklaşık 
bin sözlüğü tarayabiliyor. Gene İnternet üzerinden 
her gün kullandığım İngilizce ansiklopedik bir sözlük 
(Webster çevrimiçi sözlüğü Rosetta sürümü) Türkçe 



-343-

dahil, doksan çağdaş dile bağlantılı. Benzetim ko-
nusunda, on dört Fransız meslektaşın katkılarıyla, 
hazırlamış olduğum İngilizce-Fransızca-Türkçe ben-
zetim sözlüğü bu yıl Fransa’da basım aşamasında. 
Gelecek yıl, İspanyolca ve sonra İtalyanca terimleri 
de eklemek planlarımız arasında. Gelecek yıl, sözlü-
ğün İngilizce-Çince sürümünü hazırlamak için anlaş-
ma yapılmış durumda. (Ben terimlerin yalnız İngiliz-
celerini sağlayacağım. Yazık ki diğer dillerde olduğu 
gibi karşılıkların doğruluk ve tutarlılığını Çince’de 
irdeleyebilmem olanaksız.) Sözlük yazmak yegâne 
uğraşım değil. (Yayınlarım 340’ı geçti.) Benzetim 
konusunda epey başka konularda da etkinliğim var. 
İnsan davranışının benzetim amaçlı modellenmesin-

de kişilikleri devingen olarak değişebilen ve bulanık 
mantıkla modellenen yazılım etmenlerinin temel ye-
teneklerini ya da benzetim biliminin bilgi varlığını sap-
tamak ve yöntembilimini geliştirmeye katkıda bulun-
mak gibi. Lisede iken fizik dersini çok severdim. Belki 
de sekizinci sınıftan başlayan gündüzcü olmamım 
bunda bir rolü vardı. Şöyle ki: her sabah, tramvayla 
okula gelirken daha sonra nasıl olsa bir büyüğe yeri-
mi vereceğimi bildiğimden en arka sıranın arkasında 
ayakta durur, hem etrafı seyreder hem de bir şeyler 
düşünürdüm. Bu, bazen fizik kitabının herhangi bir 
bahsini aklımdan geçirmek olurdu. Takıldığım bazı 
formüllere de, okula geldiğimde kitaptan bakardım. 
Bu alışkanlığım, lisede öğretmenimiz Y. Garty beyin 

“ce fameux garçon” ve “formidable” gibi iltifatlarına da 
neden olmuştu. Bu alışkanlığım, ayrıca, çevre koşul-
larından bağımsız olarak istediğim konuya odaklana-
bilme yeteneğimin gelişmesine de çok yararlı olmuş. 
Daha sonra, İTÜ’de okurken, aynı anda üç ayrı mü-
zik parçası dinleme alışkanlığımın da yararını gör-
müştüm; örneğin, IBM Türk’de sistem uzmanı olarak 
çalışırken, dikkat dağıtan insanların olduğu yerlerde 
bile konunun can alıcı yerlerine odaklanabilmek ko-
nusunda. Onuncu sınıfta, belki yardımım dokunur 
diye, bir fizik imtihanında yanıma oturan arkadaşın 
sorusunu “formülü aplike et” diye yanıtlamam, arka-
daşlar arasında epey şaka konusu olmuştu. Arkada-
şımın görüşü haklı olarak “Ben formülü bilsem, sana 
mı sorardım?” idi. Benim derdim ise “Tam ya da eksik 
verilen bilgilerle bir sorunun yanıtı nasıl bulunabilir?” 
idi. Yıllar sonra (1990)’da editörü olduğum bir kitabın 
uzunca bir ilk bahsinde bilgi ve bilgi işlemenin bir sı-
nıflandırmasını yaptığımda, 500’den fazla kavramın 
bir sistematiğini geliştirmiştim.
Orta okulda iken resim öğretmenimiz Kemâl Zeren 
beyin resim dersleri yaşamıma başka bir boyut sağ-
ladı. Kemâl bey, yedinci sınıfta iken resim atölye-
sinde çalışanları alır ve İstiklâl caddesinde Fransız 
Kültür Merkezi’ndekiler dahil çeşitli sergilere götü-
rürdü. Ondan aldığım ivme ile ve gündüzcü olma-
nın esnekliğini kullanarak İstanbul Üniversitesinde  
bazı sanat tarihi seminerlerini de izlemiştim. Liseden 
mezun olduktan bir yıl sonra, İTÜ’de de İtalyanca 
derslerine devam ederken, İtalyan kültür heyetinin 
verdiği bir bursla Etrüsklerin önemli bir yerleşme yeri 
olan Perugia’da eski bir saray olan yabancılar üni-
versitesinde İtalyanca öğrenmeye devam için burslu 
gittiğimde, ayrıca sanat tarihi derslerine de katılmış 
ve öğrendiklerimi, hafta sonları gittiğim Floransa’da 
Uffizi, Roma’da Villa Borguese gibi müzelerde pekiş-
tirmiştim. Belki daha sonraları defalarca aynı müze-
leri aynı zevkle dolaşmış olduğumdan, bazı eserlerin 
hangi salonların nerelerinde oldukları hâlâ gözümün 
önündedir. 
Kemâl Zeren beyin sayesinde başlayan sanat ve uy-
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garlık zevkim daha sonra 
tutkum profesyonel ya-
şamımı da olumlu olarak 
etkiledi. Çok hoşlandığım 
izlenimcilik gibi sanat 
akımlarının az sayıda sa-
natkârla gerçekleşebilme-
si (bir savaşı kazanmak 
için binler hatta on binle-
re gereksinim olmasına 
karşın) bilinç altıma iş-
lemiş. Tatil için 1978’de 
İstanbul’a döneceğimi öğ-
renen ve o zaman İsrail’in 
Rehovot kentindeki ünlü 
Weizmann bilim enstitü-
sünde olan bir meslektaşım, ortak bir makale yaz-
mak üzere bir haftalığına beni Rehovot’a çağırmıştı. 
Konuya Rehovot’a gidince karar vermiştik ve hafta 
sonunda ortak makalemiz basıma hazır durumda idi. 
Ancak, makaleyi yolladığımız derginin editörünü ikna 
etmek bir yılımızı almıştı. 1979 yılında basılmış olan 
bu makaleye hâlâ atıf yapılmakta. Makaleyi yazmış 
olduğum ve başka iki meslektaşla organize etmiş ol-
duğumuz dört konferansın bildiri kitapları benzetim 
yöntembiliminin temel taşlarını oluştururken, ben uf-
kumu açan Kemâl Zeren öğretmenimi minnetle anı-
yordum. Makalemi yayımlayabilmek için bir yıl geçen 
dergiyi merak ederseniz, birkaç yıl sonra derginin edi-
törler kurulunda yer almıştım, etkinliğim hâlâ devam 
etmekte. Dergiyi çıkaran dernekte, yönetim kurulu 
üyeliğim dahil, çeşitli etkinliklerim de uzun yıllardır 
devam etmekte. 11. sınıfta fizik öğretmenimiz olan M. 
Goodman’ın iki davranışı beni çok etkilemişti. Bir imti-
hanından önce, kopya çekene ve kopya verene birer 
sıfır vereceğini söylemiş olmasına rağmen, rahmetli 
olan arkadaşım Altuğ Berksun’un, arkamdaki sırada 
oturup kağıdıma bakabilme isteğini kırmama olanak 
yoktu. Her şey yolunda gitti; ancak bilgisayar kuşağı 
gençlerinin anlamakta zorlanacağı bir konu bizi ele 

verdi. O zamanlar sa-
yısal hesap makineları 
daha dünyada yoktu ve 
benim ilk sürgülü hesap 
cetvelim ancak bir yıl 
sonra 12. sınıfta olmuştu 
bir de Ercan Konuk arka-
daşımızın sürgülü hesap 
cetveli vardı. Bu neden-
le sayısal hesapları elle 
yaptığımızdan ve orta 
okulda matematik öğ-
retmenimiz M.Mossé’nin 

“olabildiğince basitleştirin” 
(“simplifiez si possible”) 
öğüdü kulaklarımda çın-

ladığından, p sayısı yerine 22/7’yi kullanırdım, p = 
3,1415926535 olduğunu “que j’aime à faire connaître 
ce nombre utile aux sages”ın harflerini sayarak çıka-
rabilmeme rağmen.) Benim yazdığım p= 22/7’yi Altuğ 
da kullandığı için işbirliğimiz ortaya çıktı ve M. Good-
man, kendi sözüne rağmen benim ortalamamı boz-
madı. Bana da sıfır vermeyerek, anlayış konusunda 
unutmadığım ve başkalarına karşı anlayışlı olmamda 
etken olan bir ders verdi. M. Goodman, seçeceğimiz 
bir konuda araştırma yapıp, bir yazı yazmak ödevi 
vermişti. Ben resim dersinin de etkisi ile renk konu-
sunda bir ödev yapmaya karar vermişken, konunun 
fiziksel yönünü bilmediğim gerekçesiyle, konumu de-
ğiştirmek istediğimde, önemli olanın insanın bilme-
diği konuda araştırma yapması olduğuna beni ikna 
etmişti. Lise ödevi olarak, araştırma yaparken, eski 
filozofların, renklerin eşyanın değişmez özelliği oldu-
ğu konusundaki görüşlerini okuyunca, bulutların, gü-
neşten gelen ışığa göre renk değiştirmesini hiç göz-
lemlememiş ya da hesaba katmamış olmalarına çok 
şaşmış ve “bilimsel kuşkunun” yanılmayı önlemekte 
ne kadar yararlı olabileceği konusunda görüşüm 
oluşmaya başlamıştı. Bir yıl sonra, felsefe dersinde 
M. Larroumets’den, profesyonel yaşamımım bir yönü 
olmuş olan, Descartes’in aklın idaresi için kurallarını 
öğrenirken bir örnek de böylece hazırdı. Lise yıllarım-
dan tanıdığım Mevlânâ’nın “Gene gel, gene …Umut-
suzluk kapısı değil bu kapı, nasılsan öyle gel” deyişi, 
tipik bir Galatasaraylılık özelliği olarak düşündüğüm 
hoşgörürlüğün, bendeki kaynaklarından biri oldu. 
Yunus Emre’nin, hocası Taptuk Emre’nin dergâhında 
iken söylediği, “Bu kapıdan içeri odunun bile eğrisi 
giremez” sözü, yaptığım her işi, yapabileceğimin en 
iyisi olarak yapma arzusunun kaynağı olmuş. Orta 
okulda yapmış olduğum bir ödevle Karacaoğlan’daki, 
ve sonra Yunus Emre’deki değişik sevgi kavramları 
ve her ikisinin güzel Türkçe’yi hakkını vererek kul-
lanmaları, her zaman bilinç altımda oldu. 10. sınıf-
ta edebiyat öğretmenimiz Muvaffak Benderli beydi. 
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Kişiliğine gıpta 
edip, davranışına 
öykünmüş oldu-
ğumu yıllar son-
ra fark etmiştim. 
IBM’de sistem 
uzmanı olarak 
çalışırken, Yıldız 
Teknik Okulu’nda 
(daha sonra üni-
versite oldu) bir 
süre asistanlık 
da yapmıştım. Bir 
gün, kalabalık 
bir sınıfta, yazılı 
imtihandan önce 
hocayı (o zaman 
profesör değillerdi, 

ders verenler) bekliyordum. Hoca geldiğinde, bana 
ne yapıp da sınıfın hiç ses çıkarmadan beklemesini 
sağladığımı sorduğunda, sınıfın önünde Muvaffak 
bey gibi durmuş olduğumu anlamıştım. Muvaffak bey, 
10. sınıfta, öyle durduğunda, sınıfta çıt çıkamazdı. 
Liseden sonra, İTÜ’de okuyup makine Y. mühendi-
si olmam çok doğaldı. Zira, ilkokul 2. sınıfta makine 
mühendisliği ile mimarlık arasında karar verememiş, 
3. sınıfta makine mühendisi olmaya karar vermiştim. 
Liseden mezuniyetime yakın, hangi yolu seçsem 
diye düşünürken, Faust’un gerek Goethe’nin yazdığı 
aslını, gerek Berlioz’un sürümünü okumuş, ve hangi 
yolu seçersem seçeyim, ruhumu paraya satmamaya 
karar vermiştim. GS’li olarak dış işleri konusunu da 
düşünmüş, sonra vazgeçmiştim. Ama sonra otuz ka-
dar ülkede 340 kadar konferans ve seminerde etkin-
liğim oldu. Bu yazıyı da, dördüncü kez çağrılı olarak 
geldiğim Çin’den yollamak nasipmiş. Çin kültüründe 
sarı rengin asaletin, kırmızının da mutluğun simgesi 
olduğunu vurgulamamda da yarar olabilir. Bizler or-
taokul ve lisede yetişirken, okuma parçalarında ve-
rilen birer mesaj olurdu. Hoşgörünüze sığınarak, iki 
konudaki görüş ve değer ölçülerimi sizlerle paylaş-
mak isterim. Bir tanesi, nasıl bir Türkiye, dolayısıyla 

nasıl bir gençlik ve üniversite görmek istediğimle il-
gili. Bu yıl açılış paneline çağrılmakla da onurlandı-
rılmış olduğum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki (TOBB ETÜ) 
konuşmamda özetle şöyle demiştim: “Kendi dilini ve 
kültürünü horlamayan, uygarlığa katkıda bulunan, 
hayat standardı yüksek, yaşam kalitesi daha da 
yüksek, özgüveni gene de yüksek, saygınlığı tekrar 
kabul edilmiş ve gençliğe iyi örnek olan bir Türkiye; 
Türklüğü yüceltecek, evrensel olarak katma değerli 
ürün veya servis geliştirebilecek, kendini aşmayı ve 
sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi olarak kabul etmiş, 
genel kültür ve uzmanlık alanında iyi eğitimli, sorum-
luluk duygusu olan, uygar ve uygarlığa katkıda bulu-
nan bir gençlik; ve başka kurumların denetlemesine 
gerek duymadan, sorumluluğunun bilincinde olarak 
kendini denetleyen ve kendini aşan, Türklüğü yücel-
ten ve evrensel değerlere sahip bir üniversite görmek 
istiyorum. Konuşmamı dinlemeye iki Galatasaraylı 
dostum da gelmiş ve beni sevindirmişlerdi: Şevket 
Çizmeli ve Aydın Köksal (Aydın’ın akademik unvanını 
yazmıyorum; hiçbir unvan onu daha aydın yapamaz 

diye düşündüğümden.) Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan 
alıntılamış olduğum ve konuşmamdan sonra Aydın 
dostumun bana yinelediği aşağıdaki dizeleri sizlerle 
de paylaşmak isterim: “Kirazın derisinin altında kiraz/ 
Narın içinde nar/ Benim yüreğimde boylu boyunca 
memleketim var.” Görüşümü paylaşmak istediğim 
ikinci konu, çok sevdiğim Türkçe konusunda: Ay-
rıntılara girmeden, görüşüm şöyle: “Dilimize özen, 
benliğimize duyduğumuz saygının bir göstergesidir. 
Kendi kültürlerine saygı duymayanlar, başkalarından 
saygı beklemek haklarını yitirmiş olurlar.” 
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   Turgay SANCAKOĞLU

Kuşkusuz Kekeme Turgay eşine az değil hiç rast-
lanmayacak bir Zümrüdü Anka kuşudur. 8.sınıfta 

herkes Haziran sınavlarına harıl harıl hazırlanırken 
balinaların intiharları gibi tuttu cilt cilt Mandrake’lere 
gömüldü. Grand Cour’da herkes bir köşede ders hat-
mederken, o Resimli Romanlara yöneldi. Böylece 
Turgay’ın çift dikişli yılları başladı.
Her ne hal ise, konumuz okuldaki Turgay değil, okul-
dan sonraki Turgay olduğuna göre bunları geçelim.
Biz üniversiteyi okurken, o da bizle hem lise hem de 
üniversiteyi sanki aynı anda okuyordu. Nitekim İstan-
bul Hukuk onun için çok kolay geçti.
Kendilerine rahmetli Güven Sayın’ın gerçekten Sa-

yın kız kardeşini 
tanıştırmamızı 
seri bir evlilik iz-
ledi, aslanlar as-
lanı Mehmet (19) 
ve dünyalar gü-
zeli Ayşe doğdu. 
Eskişehir’e damat 
olmak kolay de-
ğildi elbet, Söğüt 
türkülerini baştan 
sona çalıp çığı-

rabilmek zorunlu 
idi... Kekeme önce bağlamasıyla bunu becerdi, son-
ra da uduyla girifzan Asım Bey’in ruhunu şad etti.
Avukatlık mesleğinde uzmanlık dalı ceza oldu ve 
clientéle’i arasında seçkin yeri sevimli Romanlar alı-
yordu. Onların müziğe yatkınlığı mı acaba Turgay’la 
yollarını kesiştirdi yoksa rahmetli pederi Mahmut 
Sancakoğlu’nun Ağır Ceza Reisliği mi?
Bir gönül adamından ne derecede gerçek profes-
yonel avukat olması beklenirdi? Vekalet ücretini en 
kritik anda acımadan tahsil edebilmek Turgay için 
zorların zoru olmalı idi. Üstelik Turgay zor anlarında 
onları teselli edip ekonomik güçlüklerinin giderilme-
sine de yardımcı oluyordu.
Son yıllarda Sulukulelilerin alaturka zevklerinde göz-
le görülür bir yükselmenin nedenini kestirebilirsiniz.
Artık Sulukule’den Segah faslının tüy gibi nağmele-
ri yükselmeye başlamıştı: “Sunda içsin yar elinden 
peymaneyi...”

Bu günlerde Sulukule’nin yıkılıp başka yere taşın-
ması gündemde. Sanki adamlar (İstanbul’un müte-
deyyin Belediyecileri) şantiye nakledecekmiş gibi. 
Sulukule’yi hoppadanak başka bir yere uçurmak 
planları yapıyorlar. İstanbul’un bir süsünü de yok 
edecekler. Ancak Turgay harıl harıl imar hukuku ça-
lışıyor. Sevgili müvekkillerini kolayca teslim etmez 
bildiğimiz Turgay.
Arkandayız aslan Kekeme.

ANILARIM
8. sınıfta sınava hazırlanmak yerine Binbir Roman 
okudum ve dört dersten sınıfta kaldım. Biyoloji sı-
navından önce sabaha karşı rüyamda, gelecek olan 
soruların, “abeille ve fougère” olduğunu gördüm. 
Sabah altıda arkadaşlara bu kısımları çalışmalarını 
söyledim. Büyük bir çoğunluk bana, “….tir lan” çekti. 
Sualler doğru çıkınca bu kez, “niye ısrar etmedin?” 
diye bana küfrettiler.
10 ya da 11. sınıftayız. Sonradan profesör olan Cahit 
Can’ın alt sınıftan matematik sınavı vardı. Konferans 
salonunda yapılan sınavda  soruları bir mürekkep şi-
şesine koydu ve penceren aşağı attı. Şişe mum alevi 
gibi bir bitkinin ortasına düştü. Bir sıçradım olmadı 
bir hamle daha yaptım ve bana hem dikenler battı 
hem de yapraklarda birikmiş toz toprak bana bulaştı. 
Kan revan ve toz içinde kaldım. 
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Günlerden cumartesiydi. Soruları ben çözemedi-
ğimden çözecek adam aramaya başladım. Alemin 
kahvesinde fende okuyan birini buldum. Canlıyı ha-
zırladık. Fransızca kütüphanesinin penceresinden 
dışarı çıktım. O katı alt kattan ayıran çıkıntıda kon-
ferans salonuna yürümeye başladım. Tam köşeyi 
döndün akrofobim tuttu. İtfaiyeye haber verdiler ve 
onun marifetiyle aşağı indirildim. Hemen Konferans 
salonunun koridora açılan kapısının önüne gittim. Ali 
Kurt’a rastladım. Beraberce bir plan yaptık. Dümen-
den kavga etmeye başladık, küfür ve tokadın bini bir 
para. O kadar gürültü çıktı ki, Lebeslour meraktan 
kapıyı açtı. Zaten bizim de amacımız bir şekilde ka-

pıyı açtırmaktı. Kapı dışarı açıldığı halde ne hikmetse 
biz içeri düştük. Alt alta üst üste boğuşarak Cahit’in 
masasının yanına geldik kağıdı ona verdikten sonra 
hiçbir şey olmamış gibi aniden barıştık.
Kol kola dışarı çıkarken Lebeslour kıçlarımıza öyle 
birer tekme kondurdu ki ikimizde karşı duvara yapış-
tık ama içimiz rahattı.
12. sınıftayız. Mlle Hérmine derslerinden, diğer 
derslerim 0 ve 1 olduğu halde, haziran  sınavında 
cosmographie ve algèbre’den 10 ve 9 aldım. Diğer 
derslerimi eylülde verip mezun oldum ve Astronomi  
Fakültesine girdim. Aynı zamanda 
Kandilli Rasathanesi’nde çalışmaya 
başladım.
Benden sonraki 12. sınıflara, Mlle 
Hermine, öğrencileri yüreklendirmek 
için, “Bu algèbre ile cosmograp-
hie dersleri çok kolaydır. Kekeme 
Turgay bile öteki dersleri çok kötü 
olduğu halde, bu derslerden en 
yüksek notu almakla kalmadı hem 
Astronomi  Fakültesine girdi hem 
de Rasathane’de çalışmaya başladı. 
Anlayın işe bu derslerin ne kadar ko-
lay olduğunu” dediğince çocuklar kıs 
kıs gülermiş.
Üniversiteden mezun olduktan son-

ra bir gün, Şevket, 
Güven ve Güven’in 
kız kardeşi Güney 
çat kapı bana eve 
geldiler. Mühürdar’ 
daki bir gazinoya 
gittik. Şevket, “Şair 
ve edip olduğum” 
palavralarıyla alt yapıyı yaptı.  Ben de kan ter için-
de bir sürü şiiri okuyacağım diye, kekeleye kekele-
ye katlettim. Ama sonuçta Güney’le arkadaş olduk. 
Kısa bir süre sonra kendisini sevdiğimi ve onunla ev-
lenmek istediğimi söyledim. “Ah! İmkansız” dedi. He-

men konuyu değiştirdim ve maça gitmeyi teklif 
ettim. Bir daha da bu konuyu açmadım. Ertesi 
yıl, Güven mühendisliği okuduğu Viyana’dan 
tatile geldiğinde beraberce Diamandi’ye gittik. 
Kendisine, “Güven, senin kız kardeşine gönlüm 
düştü. Seninle arkadaşlığımız sebebiyle onu 
aklımdan atmak istedim ama atamadım. Bu 
en bayanı verirsen alırım. Vermezsen bir daha 
gözünüze gözükmem” dedim. Güven kadehini 
kaldırdı ve benimkine vurdu. “Senden iyisine mi 
vereceğim” dedi. Eşim Güney yani en bayan, 
hem avukatlık yaptı hem de harika iki çocuk 
yetiştirdi. Nasreddin Mehmet ve Ayşe’yi Kala-
mış koyuna bakan sahildeki evimizde büyüttük. 
Mehmet karşımızdaki GS Kulübünde  yelken 

yaptı. Fenerbahçe’ye 4-3 yenildiğimiz maç günü 
onlarda sevinç bizde matem vardı. Ama onların yel-
kencileri yaş dökerken, Mehmet yelkende koca bir 
kupayı aynı gün Kalamış’taki tesislere getirdiği için 
yelken takımı sevinç içindeydi. Hem de yarışmayı 
Fenerbahçe düzenlemişti.
Mehmet İTÜ Maden Fakültesinden mezun olup 
Amerika’da Baltimore’da master yaptı. Halen Alfa 
Romeo’da çalışıyor.
Ayşe İngiliz dili ve edebiyatı mezunu ve Yeditepe 
Üniversitesinde  iletişim master’ı yaptı. 
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Halen Ultimo’da çalışıyor.
Mehmet, gelinim Emre Kodak  ile evlendi. O İngilizce 
işletme mezunu ve GAAD’da çalışıyor
Taner Saka aradı.
“Kendini anlat” dedi.
Kendimi tanımıyordum. Hakkımda birçok 
suggestion’larım vardı. Yine de baktım. MAHMUT’un; 
ala, rana ve müstesna oğlunu gördüm. Artık “keke-
me” değildi. Ancak bu husus, kendisine henüz teb-
liğ edilmemişti. 1936’nın yıl başı gecesi, MAHMUT, 

“Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar” şarkısını söy-
lerken doğmuşum.
Üniversiteyi, Mahmut’la birlikte bitirmiştik. Ben 
o zaman 1-2 yaşlarında olmalıyım. Bu ara-
da, Mahmut babamdır. Sonra Erzincan’da as-
kerlik ve Akdağmadeni’nde hakim muavinliği ve 
Akdağmadeni’nde ilkokula başladım. Bir tatilde, unu-
tulmaz öğretmenlerim Fatma ve Yaşar Önen çiftinin, 
Yüce Galatasaray hazırlık sınıfında okuyan oğulları, 
şimdi profesör Turgut Önen geldi. Göğsü, GS armalı 
mavi ceket ve ütülü gri kaşe pantolonunu görünce, 
derhal karar verdim. Ben de GS’da okuyacaktım. Za-
ten babam da beni GS’ya vermek istiyor fakat ben 
bunun anlamını kavrayamıyordum.
Ve bohem başladı. Ertan, Budak, Sarı Yüksel, Ayı 
Yüksel, Ayı Özdemir, Şevket, Mehmet Tatoğlu, Erol 
Özker, Turgay Güneş, Ayberk Çölok, Piç Ahmet, 
Cahit Can (Huysuz profesör), Altın Pınar, Ersin 
Üner, Manyak Türel, Yılmaz Cicioğlu… Burada biz-
den küçük bazı ayıları, İsmail Bürüngüz gibi piçleri, 

Av.Hamdi Barıştıran gibi arkadaşları zikretmiyorum. 
Çünkü, onlar henüz mikrofona gelmemişlerdi. Bu 
keratalarla, sokak kavgaları, stat anarşisi gibi ne 
halt varsa karıştırdık. Hele ben, 60 kg.lık cirmimle 
bu işlere neden sıvandığımı hep sorgulamışımdır. 
Her halde, temayüz etmek için olsa gerek. Doğan 
Sarıbeyoğlu’nun hakkımdaki bu görüşünü burada 
hatırlatayım. Huyum kurusun “Adil”imdir. 
O kavgalarda, Civciv birilerini döver, kavga yatışır. 

Ertan kopup gelir ve kavgayı ayrıran sivillerden bi-
rine kafa atar. Ve o sivil her seferinde Baş komiser 
çıkar.
Derken avukat oldum. Önce bibliothérapie ile, kendi-
mi kekemelikten; sonra tanıdıklarımın kendilerini ve 
yakınlarını, ağır cezalardan kurtardım.
Yaşasın arkadaşlarım. Onlardan çok yakınlık ve iyi-
lik gördüm. Bütün formasyonumu onlara borçluyum. 
Ancak Reşat Nuri’nin “Sarıpınar 1914”de, Rume-
lili mühendisin (Rana Cabbar ne güzel oynamıştı!) 
ağzından bize aktardığı repliği kaydetmeden geçe-
meyeceğim: “Em insanı deli edersiniz, em de deli 
dersiniz”. Bunun örneği arkadaşlarımın bana ödül 
vermiş olmasıdır. GS’li Ablalar Ağabeyler grubunun 
verdiği bu harika ödülü her toplantıda onur ve övünç-
le taşıyorum. Sonrakilerine bırakacağım en değerli 
hazinem, GS’dan kazandığım bu ödüldür. Kekeme, 
Platon’un şölenindeki “arkadaş” tır ve arkadaşlık kar-
şılıklı değildir.
Sizler için ödüllü de ödülsüz de olsam, yine de ben 
sizlerin arkadaşınızım.
Yaşasın arkadaşlarım.
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     Turhan AÇAR

1936’ da babamın memur olarak bulunduğu 
Tirebolu’da doğmuşum. İlkokulu Tirebo-

lu/Boyabat/Kütahya ve Polatlı’da okudum. Son iki yıl 
GSL’ye gidebilme hayaline kapılmıştım. Babam bü-
yük fedakarlıkla beni GSL’ye yazdırdı. 1947’de Yetiş-
tirici E’de başladım. 1955’de Fen’de okuduktan sonra 
bitirmelerde Bülent Ağralı ile ve yurt dışında yapmayı 
planladığımız üniversite eğitiminde daha önemli rol 

oynayacağına 
inandığımız, 
seçimli ders-
lerden, fiziği 
seçtik. Sa-
dece ikimizin 
katıldığı imti-
handa ikimiz 
de ikmale 
kaldık. Bülent 
Eylülde bitir-
di.  Ben biraz 
daha bekle-

dim! Beklerken Balıkesir Havaalanı inşaatında çalış-
tım. Mezuniyetten sonra Ankara Hukuk  Fakültesine 
girdim. Arada Fransız Kültür Merkezi’nde çalışmaya 
başlamıştım. 
60’da Ezher’le evlendim, 62’de oğlum Noyan doğdu, 

63’de askere gittim, 
65’de IBM’e girdim 
ve 10 yıl çılgınlar gibi 
çalıştım. 75 sonunda 
istifa ettim. Silkar Hol-
ding ve Impo’da yöne-
ticilik yaptım. Oğlum 
Saint Michel’i bitirin-
ce 80’de Fransa’ya 
gittik. Oğlum Lyon 
3’de ekonomi okudu. 
Sonra İngiltere’de, 
Kent Üniversitesinde  
master yaptı. Sand-
rine ile evlendi. Aline 
isminde, simdi 3 ya-
şında bir kızı var.
Ben bu arada tu-
rizm, Afrika’dan Suu-

di Arabistan’a hac taşımacılığı, uçak broker’liği gibi 
daha önce yapmadığım işlere girdim. İlginç, yorucu 

ve uzun bir dönemden sonra kendi turizm şirketim-
de daha sakin bir dönem yaşadım. Çok seyahat 
ettim. Bülent Ağralı’yı Avustralya’da, Tunçer Ören’i 
Kanada’da ziyaret ettim. Her fırsatta Türkiye’ye 
uğrayıp dostluk akülerimi doldurdum. Emekliliğimi 
de Paris’te geçiriyorum. Oğlum ve torunum burada. 
Amma artık her yıl İstanbul’da biraz daha uzun ka-
lıyoruz.
En büyük mutluluğum GSL’de okumuş olmak ve 
GSL’li dostlarım olması!
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     Türkay SALTIK

1936 yılında 4 kardeşin en ufağı olarak 
Mersin’de doğmuşum. 4 yaşında ba-

bamı kaybettim. İlkokulu Mersin İSMET PAŞA’da 
tamamlayıp Orta eğitim için 1947 yılı, Eylül ayında 
GALATASARAY LİSESİ’nde başlamak üzere KAYA 
MUTLU ağabeyimin korumasında İstanbul’a geldim 
ve Ortaköy Yetiştirici “A” sınıfında tüm yaşamımca 
onur duyacağım Galatasaray Lisesine başladım. 
6-B’den itibaren daimi yatılı okudum. 1955 yılında 
okuldan ayrıldım ve memleketim Mersin’de TEVFİK 
SIRRI GÜL Lisesinden mezun oldum.
1956 yılında ailece İstanbul, Osmanbey’e yerleştik..
İki yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine devam 
ettim. 1959-1960 arası yedek subay olarak 43. Sü-
vari Alayından tezkeremi aldım. Çalışma hayatım 
İstanbul’da teyzemin oğlu ile başladı. İnşaat demiri 
işi yapıyorduk. 
03 Ağustos 1962’de Eşim Kerka KOLUMAN ile ev-
lendim. 1963 yılının 24 Temmuzunda oğlum Selçuk 
Kaan doğdu. 1965 yılı Şubat ayında kayınbiraderim 
MUSTAFA KOLUMAN Ankara’da birlikle çalışmamı-
zı teklif etti. Aynı ay ailemle birlikte Ankara’ya taşın-
dım. 
04 Mart 1965’te bu sene 40. yılını idrak eden KOLU-

MAN MOTOR-
LU ARAÇLAR 
A.Ş.’yi kurduk. 
Şirketin Ana 
Sözleşmesini 
Ankara’da bizi 
ailecek kucakla-
yan vefakar ve 
sevgili arkada-
şım Av.ŞEVKET 
ÇİZMELİ (531 
Çamur Şevket) 
düzenledi. O 
günden bu yana 
Ankara’da şir-
ketimiz Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. 
1967 yılı 04 Martta oğlum Ali Türkay aramıza katıldı.
Oğullarım evlendiler, böylece iki kızımız oldu. Kaan’ın 
14 yaşında bir oğlu, bir de 9 yaşında kızı aileyi geniş-

lettiler. 
Galatasaray Lisesi içinde en yakın arkadaşlarım 
Şevket Çizmeli, rahmetli Metin Bıdık, 1121 Muzaffer 
Uyanık ve Alpagut Erenuluğ oldular. 
Unutamadığım bir anım ise 8-B’de Tophane’ye inen 
yol tarafındaki tuvalette METİN, ALPAGUT ile birlikte 
sigara içerken (Nerden geldin mektebe be tek dişli...) 
melodisinin kahramanı YUSUF BEY’in baskınına uğ-
radık; ilk ve son tekdir cezasını aldım. 
Çok ilginç bir rastlantı da, onca yıl ayrı kaldığımız 
arkadaşlarımızdan Lütfullah Konyalıoğlu ve Şevket 
Çizmeli ile mutlu tesadüf neticesi Ankara-Oran sem-
tinde aynı sokaktaki (50 m. mesafede) evlerde otu-
ruyor olmamızdır. GS’lılar Derneği üyesi olarak da 
Topluluğumuzu Ankara’da sürdürmekteyiz. 
Tüm arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı iletirim. 

Sevket Çizmeli’nin notu: 
Tam bir Galatasaray centilmeni olan Türkay, 1953’ten 
sonra da GS’li arkadaşlarıyla temas ve ilgisini hiç 
kesmeksizin sürdürmüştür. Kürt Kadri, Levent, 204 
Ergin Neng, Bülent Gürel ve Duran Berkin ile çok ya-
kın olmuşlardır.
40 yıllık Ankara serüveni Türkay için  hem ticari hem 
de sosyal başarıyı beraberinde getirdi. Türk-Merce-
des ortaklığı ve satıcısı olmak, Mersin, Gaziantep ve 
İstanbul (Bağdat Caddesi’ndeki) KOLUMAN isimli 
firma ona çok hareketli bir yaşamı da beraberinde 
getirdi. 
Bu 3 şehir dışında başta Almanya olmak üzere ya-
bancı ülkelere de çok sık seyahat etmektedir. Tüm 
kamu kuruluşları ve Bakanlıklara Mercedes araç ve 
makineleri Türkay aracılığıyla pazarlanır. Onların ba-
kımları ve türlü sorunları, sabırlı ve uyumlu Türkay’ın 
özenli ilgisiyle çözülür, hem de kolaylıkla.
İki aslan oğlu yavaş yavaş babalarının yükü-
nü hafifletiyorlar ama bizim ağır işçi Türkay’ın 
temposundan ödün vereceğini sanmıyorum.  
Tanrı ona uzun yıllar kuvvet ve ömürler ihsan etsin. 
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     Uğur BAHADIRLI      Yılmaz OK

Okulda hep sakin, az konuşan bir arkadaş olarak 
anımsadığımız Antakyalı Uğur’un 11 sınıfta bir 

çokları gibi kafasını kızdırırlar, başka liseden mezun 
olur ama kalbi hep GS’da kalacaktır. Dostluğunu An-
takya-İskenderun’a yolu düşen herkese göstermiştir. 
Sofrası hep açıktır GS’lılara… Lütfullah askerliğini 
İskenderun’da yaparken buna tanıklık etmiştir bol 
bol.
Uğur okuldan sonra İstanbul İktisat Fakültesinde   bi-
raz oyalanır ama yedek subaylıktan sonra baba top-
raklarında çiftçilik, onu daha çok saracaktır. Amik’in 
verimli topraklarıyla uğraşmak, baba mesleğini sür-
dürmek zor da olsa keyiflidir.
1960’ta ilk evlilik ve 4 çocuk, kendi deyimi ile “şimdilik 
6 torun.” Son 15 yıldır en büyük oğluna işleri devir, 
emekliliğin keyfini 1991’de hanımın vefatı bozar. İkin-
ci evlilik yaşamın bir zorunluluğu gibi.
Vaadini tutacaktır. Uğur ile pilavda hep beraber ola-
cağız. İskenderun’a yolu düşenleri bekleriz. Deniz 
Restoran’da Türkiye’nin en güzel Lagos ve karide-
sinin pişirilip yenildiği bu güzel lokantada ağamızın 
cömert masasına. Ağalık sonradan olunmaz, doğuş-
tandır, dememişler boşuna….
Nice güzel günlere...

Sevgili Yılmaz Mersin’de Kaya Mutlu ağabey ve 35 
kardeşimiz ile Galatasaraylılığı yaşatan seçkin 

arkadaşlarımızdan birisi… Mersin’e onun büyük uğ-
raşı ile kurulan ve başkanı olduğu, 1993’ten bu yana 
Türkiye’nin sayılı tenis kulüplerinden, Mersin Tenis 
Kulübü’ne (Hilton Oteli yanı) uğrayıp, iftihar edebi-

lirsiniz. Yılmaz’ın Yetiştiriciye başlama tarihi 1946. 
1952’ye kadar Beyoğlu’nda birlikte idik. Bir an önce 
lise diploması alma hevesi ile son iki yılını Mersin 
Lisesinde  geçirdi. Daha sonra İktisat  Fakültesine 
devam etti. 1959-1960 yedek subaylık ve Mersin’de 
iş hayatı. Ama Galatasaraylılıktan hiçbir şey kaybet-
meden.1963 yılında Mersin Valisinin kızıyla evlilik 
ve 3 erkek çocuk, 2 oğuldan 5 torun. Eşini talihsiz 
bir trafik kazasında yitirmesinden sonra çocuklarına 
gösterdiği yakın ilgi. Hem baba, hem arkadaş gibi. 
İşlerini onlara devredip şimdi Tenis oynama ve ku-
lübü yönetme mutluluğunun hep devamını diliyoruz. 
Mersin’de GS bayrağını hep yukarılarda dalgalan-
dırmaya devam ettirdiği için Yılmaz’a teşekkürler ve 
sevgiler.. 
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     Ünal ÇİNGİR

12 temmuz 1936 tarihinde Ýstanbul’da doðdu. 1947 
yýlýnda hazýrlýk sýnýfýna girip, 1955 yýlýnda Ga-

latasaray Lisesinden mezun oldu. Ýstanbul Üniversi-

tesi Ýktisat Fakültesini 1960 yýlýnda bitirdi. 1960-1962 
yýllarýnda askerlik yaptý. 1962 yýlýnda Türkiye Kredi 
Bankasý’na girdi. 1964 ila 1976 tarihleri arasýnda 

Arçelik Genel Müdür 
Muavinliði yaptý. 1976 
yýlýnda Atýlým Genel Mü-
dürü oldu. Bu görevi 1983 
yýlýna kadar sürdürdü. O 
yýl Koç Holding Koordi-
natör yardýmcýlýðýna ge-
tirildi. 1991-1996 yýllarý 
arasýnda Aygaz Genel 
Müdürlüðünü yaptý. 1997 
yýlýnda Toprak Grubu 
Baþkan yardýmcýsý 1998 
de Demirören Grubu 
danýþmaný olarak görev 
yaptý. 2000 yýlýnda MPS Yönetim Kurulu üyesi oldu.
Meslek hayatý boyunca pazarlama aðrýlýklý yönetici-
lik yaptý.
Tülay Çingir’le evli olup Ayþe Çolak, Zeynep Çin-
gir adýnda iki kýzý vardýr. Ayþe Çolak Turkish Bank 
Araþtýrma Müdürü olup onun evliliðinden Defne ve 
Derin adýnda iki küçük torunum vardýr. Zeynep Çingir 
Vestel’de Doðrudan Pazarlama Grup Müdürüdür.
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     Yavuz GÜRCAN

Yavuz Gürcan 9 Eylül 1933 
yılında Afyonkarahisar’ın 

Dinar ilçesinde doğdu. Anne 
ve baba tarafından Doğu Ka-
radeniz (Arhavi) kökenlidir. 
Dedesinin 1914’te kadı ola-
rak Dinar’a tayininden sonra 
tüm aile çoğalarak Dinar’da 
yaşadı.
İlkokulun dördüncü sınıfına 
kadar Dinar’da okuyan Ya-
vuz, beşinci sınıfta Galata-
saray Lisesine girdi ve liseyi burada bitirdi. Liseden 
sonra da iki yıl İktisat Fakültesinde okudu.
Yavuz, 1964 yılında ağabeyi Nedret’in eşi İzmirli Nu-
ran Hanım’ın kardeşi Nuray’la evlendi: Mutlu evlili-
ğinden 1965’te kızı Çığıl, 1971’de oğlu Osman dün-
yaya geldiler.
Öğrenim yıllarından sonra ailesinin Dinar’da bulunan 
Gürcanlar Un ve İrmik Fabrikası’nın ortağı olarak 
ölümüne kadar işadamlığını sürdürdü. Bir yandan 
da ilçesindeki tüm sosyal etkinliklere katıldı.Yavuz, 
okuma meraklısı bir kitap kurdu, tüm konularda bilgi 
sahibi aydın bir kişiydi. Öldüğünde çocuklarına çok 
zengin bir kitaplık önemli ölçüde Pul ve Batı Müziği 
koleksiyonu bıraktı. Bir süre de amatör fotoğrafçılığa 
merak saldı ve çok güzel doğa görüntüleri çekti.
Yavuz çevresinde iç zenginliği, nezaketi, konukse-
verliğiyle ve bir vefa ve gönül adamı olarak tanınır.
Bu özelliklerinden birçoğunun onun ailede yetiş-
me biçiminden kaynaklanmış olduğu söylenebilir. 
Aile,1958’de İsmet İnönü’nün muhalefet liderliği sı-
rasında Paşa’yı Dinar’da evlerinde bir gece  konuk 
etme onurunu yaşamıştır. Günün koşullarında basın-
da yer alan bu olay ilçenin de onuru olmuştur.
Özellikle yaz günleri Ege ve Akdeniz’e doğru tatile  
giden ve kendisine uğrayan Galatasaraylılara ve 
dostlarına fabrikasının özel unlarından vermesiyle 
de sevgiyle anılır.
Yavuz sıkı bir Galatasaraylıdır. Tutkun olduğu ‘sarı 
kırmızı’ renkler onun için vazgeçilmezdi. Evinde, iş-
yerinde, üstünde kullandığı eşyaların renklerini sarı 
kırmızı olarak seçerdi. Yavuz’un bu tutkusu Necdet 
ve Nedret ağabeylerin ve amca oğulları Coşkun ve 
Oğuz başta olmak üzere hemen hemen bütün aile 

bireylerinin de Galatasaraylı olmasıyla güzel anlamı-
nı zenginleştirmektedir.
Necdet Ağabey GSL’den (1950) sonra İstanbul Hu-
kuk Fakültesini de başarıyla bitirmiş, bir süre avu-
katlık yapmış, daha sonra aile şirketine gereksinim 
duyulduğu için ortak olarak fabrikanın işlerine yönel-
miştir. Dinar depreminden sonra ilçedeki sanayi ve 
sosyal etkinliklerindeki varlıklarını sürdürememiş ve 
yurdun çeşitli kentlerinde yaşamlarını sürdürmeye 
başlamışlardır. Necdet ve Nedret Gürcan Ankara’da 
oturmaktadır. Bir süre Galatasaray Lisesinde okuyan 
Coşkun (1955) ise 2005 yılında rahmetli olmuştur, ai-
lesi yaşamını İzmir’de sürdürmektedir.
Yavuz, çok güzel nitelikleri yanında sağlığına pek 
önem vermemiş, aşırı sigara içicisi olmuş ve sık sık 
kilo alıp verme problemi yaşamıştır. Bu nedenlerle 
rahatsızlanmış ve 8 Ekim 1973 günü kırk yaşınday-
ken İzmir’de bir kalp krizi  sonucu yaşamını yitirmiş 
ve Dinar’da toprağa verilmiştir.
Yavuz’un beklenmeyen talihsiz ölümüyle aile büyük 
bir şok geçirmiştir. Eşi yirmi altı yaşında dul kalmış, 
ama ailenin üzerinde titremesi ve kol kanat germe-
siyle evlenmeyerek kendisini çocuklarının yetişme-
sine adamıştır. Şimdilerde ise kızı Çığıl ve damadı 
Kütahyalı işadamı Rıza Gönen ile Kütahya’da otur-
maktadır. Kutan ve Belgü adındaki çocuklarından 
Kutan İstanbul’da Koç Üniversitesinde, Belgü de 
İstanbul’da Bil-Fen Lisesinde okumakta, anneanne-
leri Nuray Hanım da torunlarının başında bulunmak-
tadır. İşletme mezunu oğlu Osman da Kütahya’da 
Güral Kuruluşları’nın önemli bir bölümünde takım 
lideri olarak çalışmaktadır. Beril adında altı yaşın-
da bir kızı bulunan Osman 1998’de Afyonlu Akalın 
Ailesi’nin kızı Banu Hanım’la evlenmiştir. Gelinimiz 
Banu, çocuğunu yetiştirmek için çok emek verdiği 
işini bırakmıştır.
Eşi ve çocukları 1955’lilerin 50.yıl törenlerinde baba-
larının arkadaşlarını yalnız bırakmadılar ve duygu-
larını çok zarif sözcüklerle kaleme döktüler. ”Yavuz 
Gürcan’ın kısa yaşamından bıraktığı en güzel miras 
böylesine güzel bir camianın ailesini kucaklaması ve 
kendisini hala hatırlamasıdır.”
Sevgili Yavuz’u anlatmak için söz bitmez. Bizler onun 
ruhuna seslenerek: “Yavuzcuğumuz, sen yattığın 
yerde rahat uyu, ışıklar içinde kal. Bak senden sonra 
da ama sensiz geride bıraktıkların seni onurlayarak 
yaşıyorlar…” diyoruz.
Ve Yavuz’un kuzeni Dr.Osman Barkın da 
Galatasaray’da okumuştur (1950). Eşi de doktor 
olan Barkın, Ankara’da tanınmış Kulak-Burun-Boğaz 
uzmanlarından ve Danıştay Başhekimidir.
Dr.Barkın’ın babası, birçok kitabı, çeşitli edebiyat 
dergilerinde şiirleri, önemli gazetelerde siyasi ve 
ekonomik yazıları yayınlanan, yazar-şair Nedret 
Gürcan’dır. 
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 Ünal 
 SOMUNCUOĞLU

1935 yılında İstanbul‘da doğdu. 1942- 43 ders 
yılında Galatasaray Lisesi, ilk kısmında 

öğrenimine başladı. Sporculuğu yüzünden lise 2. 
sınıfta çaktı. Ancak okulu da sporculuğu sayesinde 
bitirdi (1955). 

1950 yılında teniste İstanbul Junior şampiyonu oldu. 
Lakin bir başka müsabakada yeterince koşmadığı 
için müsabakayı kaybedince, çok sevdiği amcası, 
onu, koşmayı öğrenmediği takdirde tenisi bıraktır-
makla tehdit etti. Ünal bu resti gördü ve tenisi kendi-
liğinden bıraktı ve 1952 yılında atletizme başlayarak 
koşucu oldu. 
1954 yılında gençler Türkiye şampiyonu ve birkaç re-
korun sahibi oldu. Aynı yıl, milli takıma girerek Avru-
pa şampiyonasına iştirak etti. Daha sonraki yıllarda 
büyükler Türkiye şampiyonu oldu ve yüksek tahsilini 
aksattığı için, ailesinin amansız baskıları ile, en par-
lak çağlarına ulaşacağı bir çağda (l958), çok sevdiği 
atletizme veda etmek zorunda kaldı. Oysa, Nebraska 
Üniversitesinden, Amerika‘da 5.000 ve 10.000 met-
relerde koşmak üzere full scholarship almıştı. Ailesi 
bu imkanı da reddetmesine sebep oldu. 
Ünal halen dış ticaret hukuku alanında avukatlık ve 
ticaret mahkemelerinde bu dalda bilirkişilik yapmak-
tadır. Ticaret hukuku ve deniz aşırı satım ve uluslar 
arası bankacılık işlemleri hukuku alanında otuzu aş-

kın makalesi ve akreditif hukuku alanında iki kitabı 
yayınlanmıştır. Makale ve kitaplarına birçok bilimsel 
eserde atıflar yapılmıştır. Çok sevgili eşi Mine So-
muncuoğlu ile 43 yıldır evli bulunmaktadır.

ÜNAL ‘dan iki hatıra:
Lise son sınıfta çaktığımda, sokakta Özer Berkay’a 
rastladım. O da benim gibi MAUMUS zede idi. Her 
ikimiz de evlerimizden kovulmadan önce, erkeklik 
bizde kalsın diye, kendiliğimizden evlerimizi terk et-
miş ve aç kalmamak için iş aramaya başlamıştık. O 
yıl HİLTON oteli yeni açılmış ve eleman almakta idi. 
Ben o tarihlerde oldukça şöhretli bir sporcu olduğum 
için, nasıl olsa beni havada kaparlar düşüncesi ile 
Hilton‘a müracaat ettim ve beraberimde Özer‘i de 

götürdüm. Benim gibi bir şöhreti (!) nasıl 
olsa işe alacakları gibi, Özer’i de işe al-
malarını rica ettiğim takdirde beni kırma-
yacaklarını düşünüyordum. Derhal appli-
cation formlarımızı doldurduk ve sonucu 
beklemeye başladık. O tarihte, Hilton ote-
linin, eleman alma kurulunun başında bir 
Galatasaraylı ağabeyimiz vardı. Mülakat 
esnasında bu ağabeyimiz bana aynen 
şöyle dedi. (Ünal‘cığım Özer’in ve senin 
application formlarınızı inceledik. Gönül 
isterdik ki her ikinizi de işe alabileyim. 
Ancak, senin Özer gibi mükemmel bir 
İngilizce’n olmadığı ve burası da bir Ame-
rikan firması olduğu için, maalesef seni 
işe alamıyoruz, çok üzgünüm kardeşim.) 
Ben application forma Fransızca ve 
az Almanca bildiğimi, İngilizce hiç bil-
mediğimi yazmıştım. Sonradan öğ-

rendiğime göre Özer, çok iyi Fransızca, çok iyi 
İngilizce ve biraz Almanca bildiğini yazmış ve 
bu sayede işi koparmış. Bundan sonra başı-
na neler geldiğini Özer‘den dinlemeniz gerekir. 

Sevgili Özerciğimle maceralarımız biter, tükenir gibi 
değil. Bir tanesini daha sizlere nakletmek isterim.  
Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum, Özer bir gün 
bana geldi ve birileri ile çok önemli işler yapacağı-
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nı ve bu nedenle 
kendisi için çok 
sağlam hükümler 
taşıyan bir şirket 
sözleşmesi yap-
mamı istedi ve söz-
leşme hazırlandık-
tan sonra ücretimi 
ödeyeceğini söy-
ledi. Derhal çalış-
maya başladım ve 
birkaç gün sonra 
sözleşmeyi Özer‘e 
götürdüm. İncele-
di ve çok beğendi-
ğini beyan etti. İş 
ücret meselesine 
gelince, cumartesi 
sabah bürosuna 

gelmemi, o zaman ücretimi ödeyebileceğini ifade 
etti. Cumartesi günü bürosuna bir gittim ki, KAPI 
DUVAR. Hanın odacısına sordum. 
Özerciğimin bir gün evvel 

han-
dan taşın-

dığını ve nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Tam iki 
yıl Özer’den haber alamadım. İki yıl sonra bir Pazar 
günü idi, ben hafta sonunu rahmetli Yavuzcuğumla 
geçirmiş, eve dönüyordum. Tam Ahırkapı fenerinin 
önünde, bir Mercedes arabanın içinden bana biri işa-
retler yapmaya başladı. Dikkat ettiğimde gördüm ki, 
ablasının arabasında Özer, bana durmam için işaret 
ediyor. Derhal arabayı durdurdum ve Özer‘i araba-
ma çağırdım. Özercik bütün içtenliğiyle yanıma gel-

di, arabaya bindi ve biz sarmaş, dolaş olduk. Ben, 
Özer‘e, ablasına veda etmesini ve kendisini dilediği 
yere bırakacağımı söyledim: Özercikte bu dileğimi 
aynen yerine getirdi ve biz ablasından ayrıldık, yola 
devam ettik. Dolmabahçe‘ye geldiğimizde, Özer, yo-
kuşu çıkıp, Şişli istikametine gitmemizi istedi, ben 
ise sohbetimizi daha da uzatmak için Balmumcu‘dan 
çıkacağımı ve oradan Şişli‘ye döneceğimi söyledim. 
Ancak, köprü sapağına geldiğimde, direksiyonu köp-
rü istikametine kırdım ve dönüşü olmayan köprü yo-
luna girmiş olduk. Özer evvela direksiyona saldırdı, 
ama bunun bir çözüm olmadığını anlayınca, kendini 
kaderine terk etti. Birlikte, o zaman ikamet ettiğim 
Çamlıca‘nın ücra bir köşesindeki evime gittik. Eşim 
ikimizi de büyük bir sevgi ile karşıladı amma Özer‘in 
suratından düşen bin parça. Hemen beni Mine‘ye şi-
kayet etmeye başladı. Akşam eşi ve eşinin annesi, 
babası, kardeşi ile tiyatroya gideceklerini ve tiyatro 
biletlerinin kendisinde olduğunu, kendisini derhal 
Şişli’ye götürmez isem, bir aile faciası yaşanacağı-
nı, bütün belagatı ile anlatmaya başladı. Her şikayet 
ve yarı yalvarmaları tehdit kıvamındaki sözleri beni 
biraz daha gaddarlaştırdığı için, bu sözleri beni hiç 

etkilemiyordu. O akşam kendisine bir şişeye 
yakın viski içirdikten ve saat de gece 
yarısını bir hayli geçtikten sonra, is-
terse evde kalabileceğini, isterse di-

lediği yere gidebileceğini söyledim. Bir 
taraftan Özer, bir taraftan Mine’nin ya-

karmalarına da kulaklarımı tıkadım ve 
yatağıma yattım. Hiçbir çaresi kalmayan 

biçare Özer o kar, kış kıyamette, bana 
olan kızgınlığından evde kalmayı reddet-

ti ve kilometrelerce yolu yürüyerek, evine 
dönmeye çalıştı. 

Sonradan anlattığına göre, evine sabaha 
karşı ve yarı sarhoş bir halde ulaşmış ve o 

tarihteki eşinden de kısa bir süre sonra bo-
şanmış. Şirket sözleşmesi bedelini de böylece 

faiziyle ödemiş oldu.
Buna benzer hikayelerimiz can kardeşim Yalçın 

İkizalp ile de var Sanırım o hikayeleri de Yalçın 
kendisi anlatır. Bütün Galatasaraylı kardeşlerimi 

sevgi ile kucaklıyorum. Ne mutlu bana ki, yaşamım-
da sizler oldunuz. Hepinize minnettarım Dostlarım.
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     Vural GÜNAL

1936 Nallıhan (Ankara) doğumludur.
1955 yılında Galatasaray Lisesinden  

mezun olmuştur.
1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini  
bitirmiştir.
1959 – 1960 yıllarında avukatlık stajını yapmıştır.
1960 – 1961 yıllarında askerliğini MSB Ar-ge Baş-

kanlığı emrinde yapmıştır.
1962 yılı T.C. Merkez Bankası’na avukat olarak inti-
sap etmiştir.
Merkez Bankası’nda görevi devam ederken 1965-
1970 arası Sağlık İdaresi Yüksek Okulunda Vergi 
Hukuku Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır.
1967 – 1968’de altı ay süre ile Ottoman Bank-Londra 
nezdinde bankacılık stajı yapmıştır.
1970 yılında Merkez Bankası II. Hukuk 
Müşaviri, 1973 yılında I. Hukuk Müşa-
viri olmuş, 1976 başında Banka’nın 
Baş Hukuk Müşavirliği’ne atanmıştır.
Bu esnada Gazi Üniversitesinde ban-
kacılığa ilişkin Master programında 
Döviz Hukuku Öğretim üyeliği yapmış-
tır. Libya, Kuveyt ve Türkiye nezdinde 
Arap Türk Banka’sının kuruluş çalış-
malarını yürütmüştür.
1978 yılı sonunda T.C. Merkez Banka-
sı Başkan ( Guvernör ) Yardımcılığı’na 
tayin edilmiştir. 1980 sonrası ilk borç 
erteleme çalışmalarına katılmıştır.
1982 yılı başında Sermaye Piyasa-
sı Kurulu kurucu üyeliğine getirilmiş 

ve bu görevi 13 yıla yakın sürdürmüş, görevi süre-
since sermaye piyasası mevzuatı düzenlemesine 
fiilen katılmış, İMKB kuruluş mevzuatını hazırlayan 
Komite’de çalışmıştır.
Bu esnada İOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasası 
Kurulları Teşkilatı) genel kurullarında ve Alt Komite 
toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu’nu temsil 
etmiştir.
1994 yılında Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğin-
den ayrılarak İstanbul’da serbest hayata geçmiştir; 
Pekin&Pekin Hukuk Bürosu’nda göreve başlamıştır. 
Anadolu Grubu ve İMKB’de Başkan Danışmanlığı 
yapmıştır.
Uzun yıllar İMKB-“Borsa Temsilcisi” yetiştirme prog-
ramında, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde 
Sermaye Piyasası Hukuku Dersi vermiştir; halen GS 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aynı dersi okutmak-
tadır.
1994’ten beri Pekin&Pekin Hukuk Bürosu’nda, (Seni-
or Partner) titri ile “Hukuk Müşaviri” olarak çalışmak-
tadır.
Özel Finans Kurumları mevzuatını hazırlayan 
Komite’nin başkanlığını da yapmış olan Günal, evli 
ve 2 çocukludur; Fransızca konuşabilmektedir.
Günal’ın 6’sı kitap 200’ü aşkın mesleki makalesi ya-
yınlanmıştır.
Vural Günal’ın eşi A. Gülin Günal, A.Ü.Fen Fakül-
tesi Matematik Bölümünü bitirmiş, Devlet Planlama 
Teşkilatı’nda ve T. Emlak Kredi Bankası Araştırma 
Müdürlüğü ve Genel Sekreterliği’nde bulunmuş, bi-
lahare İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ An-
kara Temsilciliği yapmış, halen İstanbul Teknik Üni-
versitesinde Kentleşme konusunda öğretim görevlisi 
olarak çalışmaktadır. Bayan Günal, ODTÜ Felsefe 
Bölümü’nden, felsefe master derecesine de sahiptir. 
Vural Günal’ın 2 çocuğu vardır. Emre Günal Yedite-
pe Üniversitesinde öğretim görevlisidir; evli ve Burak 
isimli bir çocuğu vardır. Sinan Günal ise, İTÜ mezu-
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nu olup, Koç Üniversitesinde MBA yapmış ve halen 
e-trade konusunda hizmetler veren Project House 
Ltd.Şirketi ortaklarındandır. Evlidir. Vural Günal, Lise 
hayatında bir ihtarla cezalandırılmıştır; rahmetli Mü-
dür Macit Saner, bu cezayı Ulus gazetesi satın aldığı 
için vermiştir.   

     Yalçın İKİZALP

24 Ağustos 1935’te İstanbul’da doğdu. Maçka 
ilköğretim okulundan sonra 1955’te Galatasa-

ray Lisesinden mezun oldu. Yüksek öğrenimini An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yaptı. Bir süre 
devlet bürokrasisinde çalıştı.
Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve Michigan Sta-
tes Üniversite Tarih bölümüne kabul edildi. Yurda dö-
nüşünden sonra uzun yıllar turizm sektöründe çalıştı. 
1995’te emekli oldu.
Bir kızı, bir oğlu ve bir kız torunu var.
Kızı Dr Nazlı İKİZALP Atlanta Üniversitesi mezunu-
dur. Oğlu Osman İKİZALP West Georgia Üniversite-
si mezunudur.

     Alpagut ERENULUĞ

A lpagut’un başarılı bir yazarlık ve gazetecilik ha-
yatı olmuştur.

Çağrı ve Aysu adında iki çocuğu vardır. En iyi dost-
larının arasında Timuçin YEKTA gelmekte idi. Liseli 
yıllarda arkadaşlarının kurtarıcısı olarak velilerin ve 
hocaların imzasını, aslından daha iyi taklit etmede 
büyük bir yetenek olup büyük bir şöhrete sahiptir.
Ankara’da yaşamaktadır.

     Erdoğan EROL

Erdoğan’nın lisedeki lakabı Kılcı’dır.
Didem EROL’la evli olan Erdoğan’ın Yasemin, 

Çiğdem ve Mine adında üç çocuğu vardır.
Uno Halıcılık unvanı altında Kadıköy’de uzun yıllar 
ipek halı imalat, ithalat ve ihracatını yapmıştır.
Son zamanlarda iş değiştirmiştir. 
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     Yılmaz CİCİOĞLU

1944-1945 öğretim yılı Ortaköy yetiştirici sı-
nıfına girdim. 1950 yılına kadar Galata-

saray Lisesinde okudum, babamın vefatı nedeniyle 
okuldan ayrılmak zorunda kaldım.
1933 Tekirdağ doğumluyum. Tekirdağ’da çiftçilik, zi-
raat ve inşaat işleriyle uğraştım. Yavuz Sultan Selim 
zamanından kalma 
500 yıllık mezarları-
mız vardır. Tekirdağ’ın 
en eski ailelerinde-
niz. Babamın babası 
Fuat bey 1905 yılın-
da Tekirdağ Belediye 
Başkanlığı ve 1920 
yılında ikinci defa Be-
lediye Başkanlığı gö-
revinde bulunmuştur. 
Annemin babası Nuri 
bey 1937 yılında, ba-
bamda 1946-1950 yıl-
ları arasında Tekirdağ 
Belediye Başkanlığı 
yapmıştır. Bende Te-
kirdağ Spor Kulübü başkanlığı, Yağlı Tohumlar Koo-
peratifi başkanlığı, Siyasi parti başkan ve yöneticiliği, 
Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, THK, Ziraat Fakül-
tesi ve Namık Kemal Üniversitesi Kurma derneklerin-
de ve Tekirdağ Galatasaray Derneği’nde yöneticilik 

görevlerinde bulun-
dum. Eren isminde 
bir oğlum var. Bütün 
işleri o yönetmekte, 
ben emekli oldum 
ve emekliliğin tadını 
çıkarıyorum. Buğday 
ve ayçiçeği tarımı, 
büyük ve küçük baş 
hayvan yetiştiriciliği 
yapmaktayım. Sev-
gili arkadaşımız Özer 
Berkay sayesinde 15 
yıldır, Mayıs ayının 
ikinci yarısında çiftli-
ğimde okul arkadaş-
larımla toplanarak 

hasret gidermekte ve birbirimize kenetlenmekteyiz. 
Ben bu dostluğa ve arkadaşlığa son derece önem 
veririm.
Oğlum Eren’den ikisi kız, ikisi erkek dört torunum var. 
Kızlardan büyük olanı 17 yaşında ve Fransız Saint 
Mİchel Lisesi ikinci sınıfında, küçük olanı 16 yaşında 
ve Pera Güzel Sanatlar Anadolu Lisesinde  okumak-
tadır. İki erkek torunum 18 aylık ve ikizdirler.
Ömrümün 70 yaşından sonrasını mutluluk ve sevgi 
içinde geçirmekteyim. Bunda 49 yıldır evli olduğum 
sevgili eşimin büyük desteği ve sevgisi var. Ailemin 

birer resimlerini koyu-
yorum.
Bana bu sevgiyi ve 
imkanı veren bütün 
değerli arkadaşları-
ma şükran ve sevgi-
lerimi sunarım.

Arkadaş notu: 

Yılmaz Cicioğlu Ga-
latasaraylı arkadaş-
larına çok düşkün-
dür. 20 yıldır, her 
mayıs ayında, onları 
Tekirdağ’daki çiftliğin-
de kuzu çevirme par-

tisinde  ağırlar. Galatasaray’la ilgili hiçbir toplantıyı 
kaçırmayan Cicioğlu, GSAAG yani GS’lı Ağabeyler 
ve Ablalar Grubu’nun organizasyon komitesinde de 
görev yapmaktadır.
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     Yüksel BAĞCI

1935’ de İstanbul’da doğdum. İlkokulu Be-
şiktaş 24. Okul’da bitirdim. Sonra rüya 

gibi bir okul olan Galatasaray’a kaydoldum. 1947-
48 döneminde yetiştirici E’ye devam ettim. 1948-49 
da 6-C’de Raşit baba, Salih bey, Bekir Bircan, Esat 
Mahmut Karakurt hocalarımız ve Sait bey, Ferruhzat 
hoca, Cingöz Recai 
ve sevgili müdürü-
müz Behcet Gücer 
yönetiminde eği-
time devam ettim. 
7-C’de Hasan Sel-
çukoğlu ve Taner 
Saka ile ön bahçe-
deki orta kapının 1. 
mermer sütununun 
2 karış 4 parmak 
uzağına 25 yıl son-
ra açılmak üzere 
gömdüğümüz 2,5 
kuruşun bir hafta 
sonra rahmetli Ha-
san tarafından iç 
edildiğini görünce 
çok bozulmuştuk. Galatasaray Lisesinden hiç kaç-
madım. Ertuğrul Tepe ile birlikte daha kolay bir yön-
tem uygulayıp pazartesi günleri okulu astık. Salı sa-
bahları uydurma bir mazeret dilekçesi beraberinde 
ilk derse yetişmeyi ihmal etmedik. 10-C’yi ikinci defa 
okurken ani bir kararla, önümüzde pek çok örneğin 
de etkisiyle, Özel Gazetecilik Okuluna geçtim. Liseyi 
orada bitirdim. Askerlik görevimi yedek subay olarak 
Siirt’te eşim ve 6 aylık kızımla birlikte yaptım.

GSL’de aletli jimnastik çalışmış sonra da Hasnun 
Galip Sokaktaki Kulüp binasında da Türköz, Rıza, 
Haldun gibi arkadaşlarla aletli jimnastik branşının 
yeniden kurulmasına ön ayak olmuştuk.
Okuldan sonra Beşiktaş’taki işyerimde kum ticareti 
ve inşaatçılık yaptım. Bu arada 1976 - 80 yıllarında 
Silivri’de Bağ-Kent yazlık sitesini inşa ettim Özdemir 
Kırşan, Erdoğan Bingüler, Zekai Kalkandelen, Taner 
Saka, Aykut Akıncılar, Doğan Hasol arkadaşlarım 
birer daire almak suretiyle moral bakımından bana 
destek vermiş oldular ve siteye de damgalarını vur-
dular. Bu nedenle onlara hep şükran duyarım. GSL 
dayanışmasının en güzel örneklerinden birini daha 
yaşadım. Kızım ve damadım İtalya’da polisle başı 
derde girince, Çetin Olgaç‘ı aradım ve kendisiyle 

arkadaşlığım olma-
masına rağmen du-
rumu ona anlattım. 
Bana “Hiç merak 
etme, hallederiz.” di-
yen Çetin bir telefon-
la çocuklarımın ser-
best bırakılmasını 
sağladı. Ona da her 
zaman minnettarlık 
duyarım. İkisi de evli 
2 çocuğum ve iki de 
torunum var. Irmak 
Saint-Pulcherie son 
sınıfta ve kendi ba-
şıma internete giri-
yor olmamdan çok 
mutlu oldu. Böylece 

Turhan’dan gelen e-mailler’den kurtulduğuna çok 
memnun oldu. Ancak ilginç olan şu ki, üyeliğini sildir-
medi ve olayı beğeni ile izliyor. Nazlı ise Koç Üniver-
sitesinde okuyor.
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     Yüksel EDİZKAN

Ben, 1119 Yüksel Edizkan. 2 mart 1935’te Hacı 
Asiye ve manifaturacı Hacı Ferhat Edizkan’ın     

3. çocukları olarak Eskişehir’de dünyaya geldim. Ab-
lalarım Necmiye Ekmekçioğlu ve Şükran Akbıyık’tır. 
1947-1955 tarihleri arasında Galatasaray Lisesinde  
okudum. Bilahare Almanya, Stuttgart-Hohenheim 
Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldum.

Türkiye dönüşü, Ekmekçioğlu şirketler grubunun 
muhtelif kademelerinde görev aldım ve buradan 
emekli oldum. Halen iş ilişkim devam etmektedir.
Lakabım “Sarı Bomba” yetiştiricide okurken rahmetli 
beden eğitimi hocamız Selami Akal tarafından “Kara 
Bomba” Necmi Silahtar’a karşı takılmıştır. Lisede 
okurken Galatasaray Kulübü Genç-Amatör takımla-
rında İstanbul Genç karmasında futbol oynadım. Şu 
anda yaşımın elverdiği ölçüde spor yapıyorum. 

Lise yıllarında sınıf arka-
daşım rahmetli Tuncan 
Okan ile sinema afişleri 
yaptım ve ilk paramı ka-
zandım.
Karikatür yapmak ve 
özellikle de Galatasaray 
Adasında yüzmek en 
büyük zevklerimin ara-
sındadır.
Sevgili eşim Zeynep 
Afşar’la 30 aralık 1974’te 
evlendim.

Eşim, Ankara Yükseliş Koleji ve Ankara İktisadi İlim-
ler Akademisi mezunudur. Yağlı boya ağırlıklı resim 
yapmaktadır.
3 ocak 1976 doğumlu büyük oğlum Ferhat, Galatasa-
ray Lisesi ve Mimar 
Sinan Üniversitesi 
resim bölümü me-
zunudur. Hali hazır-
da Güzel Sanatlar 
Fakültesine öğrenci 
yetiştirmek üzere 
özel dersler verdiği 
bir kurs açmıştır.
20 ağustos 1977 
doğumlu 2. oğlum Efe, Şişli Terakki Lisesi orta kısmı-
nı, Özel Birkan Yetkin Turizm ve Otelcilik Lisesini ve 
AHMA (Amerikan Hotel &Hotel Association) Turizm 
Otelcilik’i birincilikle bitirmiştir. Halen ParkSa Hilton 
otelinde yönetici olarak çalışmaktadır.
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Ferhat Edizkan’nın eseri

Zeynep Avşar Edizkan’nın eseri

Yüksel Edizkan ve eşi madalya töreninde
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  Yüksel SUNGURTEKİN

Yüksel Sungurtekin, GSL Fen bölümünü bitirdikten 
sonra, bir yıl profesyonel rehberlik yaptı ve ardın-

dan  Fransız Hava Yolları’nda bir süre çalıştı. Daha 
sonra Fransa’ya gidip Ecole d‘Organisation Scienti-
fique deTravaille’da lisans eğitimini yaptı.
Türkiye’ye dönen Yüksel Sungurtekin, Koç gurubuna 
girdi. Otoyol ve Tofaş’ta çeşitli kademelerde görev 
yaptı ve 1979 yılında aynı gurubun bir pazarlama şir-
ketine Genel Müdür oldu. Bu görevinden 1994 yılın-

da emekli oldu. Halen Kıraç Şirketler Topluluğunda 
danışman olarak görev yapmaktadır. Eşi, Rüya Sun-
gurtekin, felsefe ve psikoloji eğitimini tamamladık-
tan sonra İktisat Fakültesinde master yapmış. Rüya 
Sungurtekin halen Koç Gurubunda, iç Pazar ve Satış 
Müdürü olarak çalışmaktadır.
Yüksel Sungurtekin’in oğlu, Murat ABD Pittsbourg 
Lisesini, Dallas Üniversitesi, Operasyonel İş İdaresi 
bölümünü bitirerek lisans eğitimini tamamlamış.
Sungurtekin çiftinin kızları halen Saint Joseph, Kü-
çük Prens İlk Öğretim 2. sınıfında okumaktadır.
Sungurtekin, Galatasaray Lisesinde, normal tedrisa-
tın dışında da pek çok şeyi; hem öğrendiklerini, hem 
de yaşadıklarını ve bunların içinde  tevazu’unda da 
önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Ayrıca Galatasaray 
Lisesine çok şey borçlu olduklarını, çok değerli Türk 

ve Fransız hocalarda  okuduklarını sözlerine ekledi.  
Bütün arkadaşları gibi, Galatasaray Lisesinde  pek 
çok anıları olduğunu da anlatan Yüksel Sungurtekin 
bunlardan bir kaçını da bizimle paylaştı:
Yedinci sınıftayız. Birden sınıfa Eskişehir’li Şahap Er-
kara heyecanla girdi ve Hüsnü Beyin, “Cin gibi birini,” 
aradığını söyledi. “Niye cin gibi?” diye sorduk. “Ken-
disine kitapları teslim edeceğini ve bir tanesinin dahi 
kaybolmasını istemediğini,”söyledi.
Şahap’a “Tamam bu tarife ben uyuyorum,” dedim ve 
Hüsnü Beyin odasının yolunu tuttum. Kapıyı tıkladık-
tan sonra içeri girince, etrafıma bir dedektif edasıyla 
seri bakışlar yönelttim. “Hah işte, tam istediğim gibi 
biri geldi,” dedi ve bana içi kitap dolu bir dolabı ema-
net etti. Dolabı getiren hademeler sınıftan çıktıktan 
sonra arkadaşlara dönerek, “Bedava kitap var, iste-
yen yok mu?” diye sordum ve üç beş dakika içinde  
arkadaşlarım bütün kitapları kapıştılar. Hiç kimse 
hiçbir zaman, benden o kitapların hesabını da sor-

madı.
Efsane Hocamız, Raşit Erer’in 
dersindeyiz. Bize daha önce 
defalarca anlattığı bir konu-
da bir soru sordu ve “Teodora 
kimdi?” dedi. Ben de kendisine 
onun kullandığı tek sözcüğü 
kullanarak kim olduğunu söy-
ledim. Sınıfta bir gülüşme oldu. 

“Ne gülüyorsunuz? Çocuk doğ-
ru söylüyor. Otur evladım, on,” 
dedi. 9. sınıftayız. Bir gün kalın 
kaşları, heybetli duruşu ve tarih 
bilgisiyle hepimizin hayranlığını 
kazanmış olan Halit Sarıkaya 
hocamız “Gelecek hafta sınav 
var,” dedi bize.
Akşam etütte bütün arkadaşlar 
harıl harıl sınava hazırlanıyordu. 
Muallim muavininin (Belletici) 

dışarı çıkmasını fırsat sayarak tahtanın önüne fırla-
dım ve “Arkadaşlar boşuna çalışmayın, ben gelecek 
soruları biliyorum, bana güvenin,” dedim. Onlara ne-
lere çalışmaları gerektiğini anlattım ve kendilerinden 
Halit Sarıkaya hoca kitap istediği zaman kimse öne 
fırlamasın ben kendi kitabımı vereceğim,” dedim. 
Sınav günü geldi çattı. Tarih hocamızın sevdiği konu-
lar vardı. Örneğin Likya ve Kapadokya ile ilgili konu-
larda bize kitap dışı bilgiler verir ve onları kitabın yan 
ve alt boşluklarına yazmamızı isterdi. İşte tam o say-
fanın arasına bir kurşun kalem koydum ve kalemi o 
sayfaya alıştırmaya başladım. Kalemi çektiğim halde  
o sayfa kalem varmış gibi duruyor ve eliniz attığınız-
da o sayfa açılıyordu. Bununla yetinmemiş kendime 
bir de bir canlı hazırlamıştım. Yani sorunun cevabını 
daha önceden bir sınav kağıdına yazmıştım. Plan 
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işledi ve Hoca benim kitabımı aldı, istediğim sayfayı  
açtı ve hazırlandığımız soru geldi. Benim cevabım 
hazır olduğundan bana kalan bolca vakti biraz de-
ğerlendireyim, dedim. Kopya çekmek istiyormuşum 
gibi huzursuz öğrenci rolü oynadım. 
Sınav sonunda, Halit Sarıkaya kağıtları topladıktan 
sonra, ilginç bir soru sordu: “İçinizde hiç kopya çe-

ken oldu mu?” dedi. Baktım ki iş kötüye gidecek bü-
tün sınıfın kopya çektiği anlaşılacak ayağa kalktım, 

“Ben çektim” dedim. Sınıfta bir gülüşme oldu. Ben 
bu gülüşmeyi arkadaşlarımın, işi bir kurbanla atlat-
manın kendilerini rahatlamasına bağladım. Hoca 
bana kopyayı nasıl çektiğimi sordu. Ben de tek ba-
şıma kopya çektiğim izlenimi vermek için olayı kendi 
açımdan anlattım. Hoca bana, ”Böyle bir kopya çek-
me sistemi aklımın köşesinden bile geçmezdi, artık 
tarih çalışmana gerek yok benden hep on alacaksın,” 
dedi. Hocamız daha sonra  Kurucu Meclis üyeliğine 
de seçildi. Nur içinde yatsın.

GSL Gazete’nin 1989 ocak sayısından alınmıştır.

Güven Toğrul daha okuldayken elektrik konularında-
ki ustalığını ispat etmişti. Tevfik Fikret salonunun ışık 
düzenini yeni baştan kurmuş, okula bina içinde mü-
zik yayını yapacak bir sistem oluşturmuştu. Liseden 
sonra Fransa’da eğitim gördü. Dönüşünde elektronik 
ve benzeri alanlarda çalıştı. Kendi imalathanesi oldu; 
başkalarına danışmanlık yaptı. Bu arada bütün bü-
yük gazetelerin teknik yönetimini yürüttü.

Arkadaş notu: Güven’in okula kurduğu müzik sis-
temi sayesinde sabahları kalk zili çalmıyor onun ye-
rine, Yves Montant’ın, “J’aime flaner sur les grands 
boulevards” adlı şarkısıyla uyanıyorduk. Ancak o 
sırada sapla saman birbirine karışmış ve uyandırı-
lışımızdan hiçbir günahı olmayan hatta aksine güne 
müzikle başlamamızı amaçlayan Güven Toğrul’u so-
rumlu tutmaya başlamıştık. Sanki Güven’in sistemi 
olmazsa biz daha geç kalkabilecekmişiz gibi… Gü-
ven sanki başına gelecekleri biliyormuş gibi yataka-
nedeki hoparlörleri zaten çok yüksek olan tavanlara 
yakın bir yere astırmıştı. Buna rağmen arkadaşlar 
hoparlörlere; terlik, ayakkabı ve yastık gibi eşyalar 
fırlatıp kendilerini rahatlatıyorlardı. Ne var ki, biz bizi 
rahatsız edenin Yves Montant değil aniden patlayan 
yüksek volümün olduğunu hiçbir zaman bilinç üstü-
ne çıkaramamıştık.

     Güven TOĞRUL
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   Yüksel GAMGAM   Yüksel İNCİDELEN

TEKİRDAĞ / 03 MART 1935 
1942-1947 GSL Ortaköy (İlkokul) 

1948- 1954/1955 GSL Beyoğlu (Orta ve lise)
İngiltere / Manchester “University of SALFORD’da 

Tekstil Mühendisliği (4 yıl). 
Daha sonra gene Manchester’de “ICI” firmasında 1.5 
yıl çalıştım. Türkiye’ye döndüm. Yedek subay olarak 
ilk 6 ay İstanbul Levazım Okulu ve bilahare 18 ay 

Ankara Genelkurmay’da tercüman olarak askerlik 
görevimi bitirdim. Askerde iken İstanbul’da endüstri-
yel elektrik motorları üretmek üzere ağabeyimle bir-
likte GAMAK A.Ş.’yi kurdum ve halen yönetim kurulu 
başkan yardımcılığı görevime devam etmekteyim.
Evli – 2 çocuk + 1 torun
GS ile anımız o kadar çok ki, ne yazsam bitmez !

Galatasaray Lisesinden, 10 sınıfını okuduktan 
sonra ayrılıp Özel Gazetecilik Lisesine geçtim. 

Orayı bitirdikten hemen sonra yedek subaylığımı, 
Ankara Piyade Okulunda yaptım. Kıtaya çıkınca 
önce Kahraman Maraş sonra da İstanbul Yassıviran  
Piyade Alayında görev yaptım. Askerliğimi bitirdikten 
sonra Hollanda Bankası’na girdim. Beş yıl orada ça-

lıştıktan sonra ayrılıp, ticarete atıldım. Önceleri, kısa 
bir süre Aygaz bayiliği yaptım, sonra  demir ticaretine 
başladım. Halen Kadıköy Osmanağa’da faaliyetime 
devam ediyorum.
1963 yılında eşim Ersal İncidelen’le evlendim. 1967 
doğumlu Elvan adında bir oğlum ve 1970 doğumlu 
bir kızım var. Oğlum Elvan, ABD Florida Atlantik Üni-
versitesinin Uluslararası İşletme Fakültesinden me-
zun. Kızımdan olan torunum Diray ise Kenan Evren 
Lisesinde okuyor.
Galatasaray Lisesinin atletizm takımında 100 metre 
koşuyor ve aletli jimnastik yapıyordum. 100 metrede 
çok iyi derecelerim ve birinciliklerim var ama en iyi 
derecemin kaç olduğunu hatırlamıyorum.
Yakın arkadaşlarım arasında, Aydın Bingöl, Selçuk 
Kartaç, Fikret  Özmelek, Tarcan Atay, Ertuğrul Tepe, 
Taner Saka ve Yüksel Bağcı da vardı.
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     Zekai DENİZCİ

Ben bundan yetmiş yıl önce Beykoz’un küçük bir 
balıkçı köyü olan Anadolu Feneri’nde kıyının 

reislerinden birinin oğlu olarak dünyaya geldim. O 
küçük yerde en şanslı çocuklardan biriydim. Ailenin 
tek oğlu olmak çok güzeldi, ama bu şansım sade-
ce üç sene sürdü. Tam üç yaşıma basmıştım ki eve 
babamın ölüm haberini getirdiler. İşte ondan sonra 
yaşantım birden değişti. Annem kardeşim ve ben 
orayı terk edip İstanbul’un içine dayımların yanındaki 

eve yerleştik. Belki de bu benim için yeni bir hayatın 
başlangıcı oldu. İlkokulu bitirdikten sonra böyle bir 
okul ile tanıştım. Burada okumak, burayı solumak, 
sarı kırmızı renklerle tanışmak ve en önemlisi de 
baba şefkatini öğretmenlerimde bulmak çok güzeldi. 
İşte bu güzelliğin tek bir adı vardı, Galatasaray Lise-
si. Burada çok güzel anılarım oldu. Salı akşamları 
toplanıp eğlence yapılırdı. 
Hocam Osman Bey por-
takaldan nasıl deve yapıl-
dığını biliyor musun? dedi. 
Hayır Hocam bilmiyorum 
dedim. Elimdeki portakalı 
alıp sana göstereyim, por-
takalı güzelce soydu ve 
yedi. Sonra bana dönerek 

“Gördün mü? Portakal deve 
oldu” dedi.
Yukarı liseye gittiğim zaman 
daha büyümüştüm. Tenis 

topundan maç yapardık, oynadığımız toplar altı açık 
olan tuvaletlerin içine girerdi alamazdık. Gene top 
oynamak için toplandık fakat büfeden top alacak pa-

ramız kalmamıştı. Ben de kolları sıvayıp tuvalet için-
deki topları toplayıp yıkadım. Üç tanesini kendimize 
ayırdım, beş tanesini de sattım. Anılarım o kadar çok 
ki anlatmakla bitmez. Kırgız’dan gelip padişahın sa-
rayında kapı ağası ve ibrikçi ağası olarak görev yap-
mışlar. Babam 1938 senesinde bir kaza kurşunuyla 
vurularak hayatını kaybetti.1959 senesinde evlenip 
iki kız evlat sahibi oldum. Büyük kızım Fatoş 1960 
doğumlu olup Ergun Parlar’la evlendi. Ergun Parlar 
(damat ) Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakülte-
sinden mezun halen Modelle Deri Giyim Sanayinde 

Muhasebe Müdürü olarak gö-
rev yapmaktadır. Küçük Elif, 
Barış Günay’la evlenmiştir. 
Barış Günay (damat) Güneş 
Koleji mezunu olup iki sene 
Amerika’da Lisan kursu gör-
müş.halen Dinarsu TAŞ’de Dış 
İhracat bölümünde çalışmakta-
dır. Tuğrul Fırat Parlar Orman 
Fakültesi Mühendislik üçüncü 
sınıf öğrenci olup Bilfen Koleji 
mezunudur. Eşim ortaokul me-
zunu olup ev kadınıdır.



-366-

      Reşit ERZİN

Reşit Erzin İstanbul’da doğdu. Dokuz yaşınday-
ken o günlerin ünlü pedagogu ve orkestra şefi 

Seyfettin Asal’ın teşvikiyle müziğin içine girmiş oldu. 
Viyolonsele Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası-
nın çellisti Edip Sezen’le başladı ve iki yıl sonra İstan-
bul Konservatuarına girerek burada Feyha Talay’ın 
öğrencisi oldu. Dört yıl süren öğrencilik döneminin 
sonunda konservatuarın yüksek devresini pekiyi ile 
bitirerek aynı kurumda öğretmenliğe başladı. Kon-

servatuarda okurken devam ettiği İstanbul Üniversi-
tesi Sanat Tarihi Bölümünden de aynı yıllarda mezun 
oldu. 1967 yılında Salzburg’ta Prof. Enrico Mainardi 
ile de çalışan sanatçı ilk profesyonel konserini Fer-
di Statzer’in yönettiği İstanbul Şehir Orkestrası’nın 
eşliğiyle Schumann’ın Çello Konçerto’sunu seslen-
direrek vermiş, ilk resitalini de yine Prof. Statzer’in 
piyanosu eşliğinde gerçekleştirmiştir. Reşit Erzin 17. 
yüzyıldan günümüze kadar uzanan geniş bir repertu-
ara sahiptir. Bu repertuarının seslendirilmesinde Prof. 
Statzer’den sonra Özen Veziroğlu, Ergican Saydam, 
Yannis Papadopulos, Isaac Lazarewitsch, Hüseyin 
Sermet ve Vasıf Ali Hasanov gibi saygın piyanistlerin 
katkıları olmuştur. Sanatçı, TRT ve yabancı radyolar 
için arşiv bantları doldurmuş, yerli ve yabancı orkes-
tralara solist olurken, Anatole Fistoulari, Micea Bas-
sorab, Gustav Kuhn, H.M. Teger, Janus Przbylski, 
G.E. Lessing, F. Qoatrocch, Günther Kehr, Vladimir 
Kojuhar, Gürer Aykal gibi şeflerle birlikte çalışmış; 
Türkiye’den başka Almanya, Avusturya, Bulgaristan, 

Yunanistan, Rusya (Kazan), Estonya, Ukrayna ve 
Azerbaycan’a çeşitli konser turneleri yapmış, İstan-
bul ve PLovdiv festivallerine de solist olarak katılmak 
suretiyle çok başarılı kritikler almıştır. “Bulgarska 
Muzika” dergisinde B. Abrachev imzasıyla yayınla-
nan bir yazıda Reşit Erzin’in konserinden festivalin 
en önemli olayı olarak söz edilmiştir.
Programlarında Türk bestecilerine de yer veren sa-
natçı, 1995 yılında İlhan Usmanbaş’ın yapıtlarının 
yer aldığı bir compact disk’e Lucoslawski’nin anısı-
na bestelenmiş olan “Music 94” ün ilk seslendirilişini 
kaydetmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Kon-
servatuarında öğretim üyesi olan Reşit Erzin, halen 
bu kurumun müzik bölümü başkanıdır. Bunun dışın-
da Trakya Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesinin 
devlet konservatuarında da dersler vermekte olup, 
ayrıca Marmara Üniversitesinde master ve doktora 
programı yaptırmaktadır.

Biz Galatasaray’da öyle iyi hocalarda okuduk ki bu 
kadar olabilirdi ancak.
Bu nedenle de biz, varlığımızı ve bugün geldiğimiz 
yerleri onlara borçlu olduğumuzu söylersek yanlış ol-
maz. Onların hepsini anlatmaya da yerimiz yetmez.
Ben sadece müzik ve resim sanatıyla ilgili olan ho-
calarımızdan söz edeceğim. Resim ve müzik ders-
lerindeki hocalarımız da diğerleri gibi çok değerli ve 
çok donanımlıydı. Ressam Kemal Zeren hocamız 
Paris’te yetişmişti. Seyfettin Asal Hocamız 1921 yı-
lında Viyana Filarmoni Orkestrası’na tam 20 yaşın-
dayken girmeyi başarmış  ve Bach’ın keman konçer-
tosunu çalmış bir müzisyendi. İznini geçirmek üzere 
geldiği İstanbul’a bir Rum kızına aşık olmuş, onunla 
evlenmiş ve geri dönmemişti. 
Hiç unutmam bir gün Hocamız derse geldiğinde, “İçi-
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nizde  bir müzik aleti çalan var mı?”diye sormuştu. 
Yalçın İkizalp piyano, ben keman, Altuğ Berksun 
bağlama ve Tamer Sungar ut demişti. Ut lafını duyan 
Seyfettin Hoca Tamer’e “Otur yerine” deyince çok 
gülmüştük.
Babam arkadaşı Reşat Nuri Güntekin’den İtalya’dan 
dönerken bana bir keman getirmesini istedi. O yaz 
ben Seyfettin hocamdan ders almaya başladım. 
Bana viyolonsel tekniğini o öğretti ve ondan öğren-
diğim temel bilgiler beni konservatuarın son sınıfına 
kadar yetti. İlkokulda İstiklal Marşı’nı üç sesli olarak 
söyledik. İlkokuldan beraber başladığım arkadaşla-
rımın benim için özel bir yeri vardır. Aykut Duraman, 
Özdemir Erginsav, Oktay Aras, Turgut Saylan, 242 
Deli Turhan, Köstebek Mustafa ve 31 Ünal gibi…

Yazar Melahat ve Gültekin Ozansay’ın eserinden
Erzin, Reşit (1936 -) Türk çelloçalar. Yusuf Ziya ile 
eşi Mehire Erzin’in oğulları olup 8 Ekim 1936 günü 
İstanbul – Maçka’da doğdu. İlk ve ortaokulu Gala-
tasaray Lisesinde  okudu. İlkokulun beşinci sınıfın-
dayken Seyfettin Asal’ın şevklendirmesiyle kemana 
başladıysa da okul dersleri yüzünden fazla zaman 
ayıramayışı ve öğretmeninin kısa süre sonra ölmesi 
dolayısıyla çalışması sürekli ve verimli olamadı. Lise 
öğrencisi iken kendi isteği ile viyolonsele başlayarak 
iki yıl Edip Sezen’den ders aldı. Lise öğrenimini Saint 
Michel Koleji’nde bitirdiği gibi 1957’de İBK giriş sına-
vını kazanarak orta dönem beşinci sınıfına öğrenci 
oldu ve Feyha Talay’dan viyolonsel, Raşit Abed’ten 
armoni görmeye başladı. Ayrıca Nusret Kayar’dan 
da viyolonsel dersi aldı. 1961’de İBK’nın yüksek dö-
nemini bitirdikten sonra aynı yılın Ekim’inde İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesini n sertifika sınavla-
rını vermeye koyuldu. 1963 Şubatı Üniversite’nin Sa-

nat Tarihi bölümünü bitirdiği gibi aynı yılın Ekiminde 
İBK’nın diploma yarışmasını da verip okula viyolon-
sel öğretmeni atandı. 1964 – 66 yıllarında yedek su-
baylığını yaptıktan sonra Salzburg’a gidip kısa süre 
Enrico Mainardi ile çalıştı. Şimdi gene İBK viyolonsel 
öğretmeni olup bilinçle küğ yapan az bulunur değer-
lerimizden biridir. 1964 Mayısı F. Statzer eşliği ile Be-
ethoven, Brahms ve Strauss sonatlarından oluşma 
bir dinleti vermiş, 1967 Haziranı Filibe Uluslar arası 
Odaküğü Şenliği’nde Ergican Saydam’ın piyano eş-
liğiyle Debussy ve Saygun sonatlarını çalarak başarı 
kazanmış, 1968 başı Ankara’ya gelerek CSO ve ay-
rıca piyano eşliğinde sanatını dinletmiştir.

Yusuf ERZİN 
ve 
Eşi
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Ekonometri ve bilgisayar programlama alanların-
da Türkiye’nin ilk uzmanlarından olan İlban Onur 

9 ağustos 1936’da İstanbul’da doğdu. Babası Hıfzı-
sıhha ve Verem Savaş derneğinin kurucularından, 
İstiklal Madalyası sahibi Dr. Nurettin Onur’dur. 
Orta öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamlayan 
İlban Onur, babasının Frére Supérieur ile çok iyi dost 
olması nedeniyle 9. sınıfta Saint Benoit Lisesine geç-
ti. İstanbul Üniversi’tesi İktisat Fakültesini bitirdikten 
sonra London School of Economics’de sürdürdü. 

Akademik kariyeri sırasında, Devlet Planlama 
Teşkilatı’nda, “İkinci Beş Yıllık Plan” programında 
ve Tübitak’ın “Bilgisayar Sistemine Geçiş” hazırlık-
larında çalıştı. Üniversiteler arası giriş sınavlarının 
bilgisayar sistemine geçişinin ilk düzenleyicisi ve 
programcısıdır.
Öğrencilik yıllarında profesyonel turizm rehberi ola-
rak çalıştı, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir’in çöme-
zi oldu.
Dostları onu, engin ansiklopedik bilgisiyle harmanla-
dığı hayat felsefesi ve mizah duygusuyla hatırlar.

      İlban ONUR

1969 yılında, Erzen Pakel Onur’la evlendi. Erzen 
Onur, Notre Dames de Sion mezunu olup İstanbul 
Üniversitesi Psikoloji mezuniyetinden sonra “master” 
ını Boğaziçi Üniversitesinde  yapmış, Notre Dame de 
Sionlular derneğinin kurucu başkanıdır. 

Onur ailesinin kızı Tuna Bü-
yüksuda, annesi gibi N.D.S. 
mezunudur. Sosyoloji me-
zunu olup, ABD’de master 
yapmıştır. Tuna, 1953 me-
zunu Erdal Büyüksuda’nın 
oğlu Gökhan Büyüksuda 
ile evlidir. Çiftin Bora adın-
da bir çocuğu vardır. Onur 
Ailesinin oğlu Kaya Onur, 
St.Michel ve İ.Ü.Makine 
Mühendisliği mezunudur. 
University of Southampton 
Sound & Vibration Resear-
ch İnstitute’de çalışmakta-
dır.

Arkadaş Notu:

İlban, Galatasaraylılara 
pek sokulmayan, pilavlara 
katılmayan kategoriye gi-
ren arkadaşlarımızdan bi-
riydi. Bu nedenle ona ulaş-

mak için İstanbul Teknik Üniversitesinin tanıdık öğre-
tim üyelerine başvurmak zorunda kaldık. 8 ağustos 
2000 tarihinde kaybettiğimiz arkada-
şımız hakkında öğretim üyeleri çok 
olumlu şeyler söylediler. Onun için 
‘dahi’ demekte tereddüt geçirdiler 
ama üstün zekalı olduğunda ittifak 
ettiler. Ekonometri kürsüsünde Do-
çent olan İlban Onur’un, değişik ve 
kalender  bir karakteri olduğu için,  
profesörlük için başvurma gereğini 
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bile görmediğini, belirttiler. En zor konuların üste-
sinden rahatça geldiğini ve Teknik Üniversite cami-
asında kendisine saygın bir yer edinmiş olduğu da 
söylendi.

Matematik ve bilgisayarı çok iyi bildiği, ele aldığı ko-
nularda uzmanlaşmayı sevdiğini ve bu alışkanlığını 
özel hayatında da sürdürdüğü de ifade edildi. Balık-
çılık, yelkencilik konularında uzman olduğu gibi çeşitli 
konularda örneğin lakerda yapımı üzerine konferans 
verecek kadar bilgisi olduğu  belirtildi. Okuldayken 
spor yaptığını gören olmamasına karşılık mükem-
meliyetçi olduğu için çok iyi bir yelkenci olup çıkıver-
miş. İlban’ın kendisini tercih eden öğrencileri çok iyi 
yetiştirdiği de belirtildi. 

Erdinç Binatlı, arkadaşlarına ve arkadaşlığa çok 
önem veren bir Galatasaraylıdır. Kalender bir ta-

biata sahiptir tam bir kötü gün dostudur. Uzun yıllar, 
babadan kalma Sirkeci Büyük Postane karşısındaki 
büyük mağazasında konfeksiyon ve ayakkabıcılık 
yaptı. Kardeşi Erol Binatlı 
da kendisi gibi çok sevi-
len bir Galatasaraylıdır. 
Erdinç’in mağazası Gala-
tasaraylıları ağırlayan bir 
lokal gibiydi. Sirkeci ve 
Eminönü’nde işyeri bu-
lunan, Mesut Canayakın, 
Hasan Selçukoğlu, İlhan 
Alanyalı, Taner Saka, Gün-
gör Ayyıldız ve  Yurtsever 
Hürbaş onun sık sık ziya-
ret ettiği GSL’li arkadaşla-
rındandı.
Ne var ki, ikinci derecede tarihi eser olan bina birkaç 
yıl önce restorasyona girdi. Erdinç mecburen, Gala-
tasaraylıların ulaşamayacağı Topçular’daki işyerine 
geçti. 04.12.1965 tarihinde Ediz Binatlı ile evlenen 
Erdinç’in İstanbul Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölü-
mü mezunu  büyük kızı Esin, Murat İlhan’la evli olup  
Esra ve Büsra adında iki torunu vardır. Erdinç’in 
küçük kızı ekonomist Zeynep Binatlı, Yapı Kredi 
Bankası’ında bilgisayar programcısı olarak çalış-
maktadır.

      Erdinç BİNATLI
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Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde eğitim 

gördü. 1956’da Küçük Sahne’de dekorcu ve grafiker 
olarak çalışmaya başladı.

Uzun süre tiyatroda de-
kor tasarımı yaptı. Tiyat-
rocular Derneği ve Cep 
Tiyatrosu’nun kurucuları 
arasında yer aldı. 1959’da 
yıl Atıf Yılmaz’ın yönettiği 

“Karacaoğlanın kara sev-
dası” isimli filminde asistan 
olarak, sinema alanında 
çalışmaya başladı. Bu 
dönemde Kırık Çanaklar, 
Ölüm Perdesi, Mahallenin 

Sevgilisi, Keşanlı Ali destanı ve bir çok filmde dekor 
tasarımı, sanat yönetmenliği, yönetmen asistanlığı 
yaptı. 1965’te ilk filmi “Bitmeyen Yol”u yönetti. Bu 
filmde kırsal kesimden büyük kente göç eden insan-
ların yaşam kavgalarını ve bu kavgalarındaki dramı 
gerçekçi bir şekilde yansıtarak büyük ilgi topladı. 
Türk sinemasının altın çağı olarak tanımlanan 1960 
ile 1967 döneminin en önemli yönetmenlerinden biri 
olan Sağıroğlu, 1976’ya kadar sinemada yönetmen, 
senarist ve sanat yönetmeni olarak çalıştı, 20’ye 
yakın film yönetti. Bitmeyen Yol ile yaptığı çıkışını 
Yılmaz Güney’li Ben Öldükçe Yaşarım ve sınıf bilin-
cini kusursuz bir şekilde işlediği Namus ile sürdürüp. 
Küçük, kıstırılmış, kimi zaman çaresiz insanların, 
ayakta kalma çabalarını ve özlemlerini toplumsal 
bir tabana oturtarak gerçekçi bir şekilde anlatmanın 
üstesinden gelen Sağıroğlu, 1979’da İDGSA sine-
ma-tv enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalış-
maya başladı. 1990’lı yıllardan itibaren profesyonel 
çalışmalarını dekor konusunda yoğunlaştıran Duygu 
Sağıroğlu, 1990-97 yılları arasında “Derin Bir Soluk 
Al”, “Bir Delinin Hatıra Defteri”, “İnsanlarım”, “Çöp-
lük”, “İçimdeki Çığlık”, “Oyun Karıştı” adlı oyunlara 
yaptığı dekorlarla “en iyi dekor” ödülleri kazandı. 
Mart 2000’de İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafın-
dan “Muhsin Ertuğrul emek ödülü” verilen Sağıroğ-
lu, halen Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, sinema-tv bölümü’ndeki görevine devam 
etmektedir.

      Duygu SAĞIROĞLU

Yönettiği Filimler:

Korkusuz Cengaver 1976, İnsan Avcısı 1975, Önce 
Vatan 1974, Yanaşma 1973, Leyla İle Mecnun 1972, 
Namus 1972 Satın Alınan Koca 1971 Meçhul Kadın 
1970, Vatan Ve Namık Kemal 1969, Kuduz Recep 
(Aslan Arkadaşım) 1967, Seni Affedemem 1967, Ya 
Sev Ya Öldür 1967, Yanık Kalpler 1967 Her Zaman 
Kalbimdesin 1967, Sonu Olmayan Yol 1967, Kan-
lı Mezar 1966, Nuh’un Gemisi 1966, Ben Öldükçe 
Yaşarım 1965, Bitmeyen Yol 1965, Filmleri - Senar-
yo (31 Film) Korkusuz Cengaver 1976, Ağrı Dağı 
Efsanesi1975, İnsan Avcısı 1975, Kılıç Aslan 1975, 
Battal Gazi’nin Oğlu 1974, Önce Vatan 1974, Battal 
Gazi Geliyor1973, Gönülden Yaralılar 1973, Toprak 
Ana 1973, Yanaşma 1973, Kara Orkun 1973, Battal 
Gazi’nin İntikamı 1972, Leyla İle Mecnun 1972 Mu-
rat İle Nazlı 1972 Namus 1972, Nazlı İle Murat 1972, 
Satın Alınan Koca 1971, Meçhul Kadın 1970, Şoför 
Nebahat 1970, Büyük Yemin 1969

Erdal Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Sümer 
Bileydi’nin de arasında bulunduğu grupla birlikte 

lisans eğitimleri için Amerika’ya gitti ve Idaho Üniver-
sitesinde İşletme okudu.
Yurda dönünce önce Ereğli Demir Çelik’te Coppers 
firmasında, daha sonra da Pektim’de bir süre çalıştı. 
Dış İşleri Bakanlınlığının açtığı sınavı kazandı dipo-
mat oldu. Endonezya Amerika Viyana Çekoslovakya 
ve Fransa’da muhtelif kademelerde çalıştı ve  so-
nunda başkonsolosluk görevine getirildi.
1969 yılında Ersin hanımla evlendi. Kızı Webster 
Üniversitesi mezunu olup New-York’ta çalışmaktadır. 
Oğlu Old Dominion Üniversitesi mezunu olup, mas-
terını Japonya’da yapmış ve halen bu ülkede çalış-
maktadır.
1997 yılında emekli olan Erdal İzmir’e yerleşmiştir. 

      Erdal GÜROL
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      Özer ESKİYURT

18 Kasım 1936 yılında Erzincan’da doğan Özer 
Eskiyurt Kemahlı Arap Kadı’nın oğlu, öğret-

men Hayri bey ile Erzincan’lı Öğretmen Cemile Ha-
nımın oğludur. 3 yaşında ailesi ile İstanbul’a gelen 
Özer, Karagümrük ilkokulundan sonra girdiği Galata-

saray Lisesini 1955 yılında hiç sene kaybı olmadan 
bitirir. Aynı yıl babasının ısrarını kıramayıp Erdoğan 
Teziç’le beraber Mülkiye’ye kaydolurlar. Ancak bir-

kaç hafta sonra Ankara’da yapamayacaklarına karar 
verip İstanbul’a dönüp Hukuk Fakültesine yazılırlar. 
1959’da mezun olup askerlik görevini yerine getirdik-
ten sonra 1961’de Hukuk Fakültesi Devletler Umumi 
kürsüsünde, babası gibi sevdiği, Prof.Dr.Edip Çelik’in  

yanında asistan olur. 1964’de burslu olarak doktora 
yapmak üzere gittiği Paris’te uzun bir süre kaldıktan 
sonra Doktorasını tamamlayıp 1971’de Fakültedeki 
görevine döner.1975’te Doçentlik tezini hazırlarken 
geçirdiği kalp krizi hayatının dönüm noktası olur. An-
cak 1978 yılında bir arkadaş toplantısında karşılaş-
tığı Dr.Nurten ile yaşamında ikinci bir dönem başlar. 
1979’da evlenirler, 1980’de oğulları Hayri Cem’in do-
ğumundan sonra yarım kalan Doçentliğini tamamlar. 
Daha sonrada İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalında başasistan olarak 
çalışan eşinin Doçentlik çalışmalarına destek olur. 
1986’da ikinci kalp krizinden sonra bile Fakültedeki 
görevine ve Akademik çalışmalarına ara vermeden 
devam eder. 17 Ekim 1989’da girdiği dersi zorlukla 
tamamlayıp ertesi gün 18 Ekimde son uykusundan 
bir daha uyanmaz.
Bugün, eşi Nurten hanım İstanbul Çapa Tıp Fakül-
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Eskişehir’de ilkokulu bitirdikten sonra 1947-1948 
eğitim yılında Ortaköy’de hazırlık okudu.

Arkadaşları ile her zaman tam bir uyum içinde olan 
Erdoğan’ın, gücü kuvveti yerinde olduğu halde, arka-
daşlarıyla tartıştığı dahi ne görülmüş ne de işitilmiştir. 
O tam bir gönül adamıdır. Ancak bu onun haksızlık-

lara isyan etmediği anlamına gelmemektedir. Daha 
bacak kadarken kendisine haksız olarak tokat atan 
Müdür Muavini Rıdvan beye “Bana tokat atamazsı-
nız” diye diklenmiş ve  onun geri adım atmasını sağ-
lamıştır.
O aynı zamanda tam bir spor ve müzik tutunuydu. O 
dönemlerde pek tanınmayan bir spor dalı olan aletli 
jimnastik, barfiks, paralel, halka, kasa ve yer jimnas-
tiği gibi dalları içine almaktaydı. Erdoğan, Galatasa-
ray Lisesinin efsanevi aletli jimnastik takımında yer 
almış, son sınıfta kaptanlığına kadar yükselmişti. Ak-
şam yemeği sonrasındaki etütlerde elleriyle kulakla-
rını kapatıp, mırıldanarak hem şarkı söyler hem de 
sözleri ezberlerdi. Doğrusunu söylemek gerekirse 
başta Erdoğan’ın sesinde kimse öyle bir fevkaladelik 
sezememişti. Ancak son sınıflara doğru Tevfik Fikret 
Salonundaki konserlerde sahneye çıktığında başarı 
grafiği hepimizi hayrete düşürmüş ve olağan üstü bir 
sesle tanışmıştık. Bu Erdoğan’ın sesi olamaz diye 
düşünmedikte değil. Erdoğan azimle çalışmasının 

      Erdoğan ÖZPOYRAZ

tesi fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ana bilim dalında 
Profesörlük yapmaktadır. O, diğer sosyal aktiviteleri-
nin yanında Osteoporoz Derneği Başkanlığını da yü-
rütmektedir. Kültür koleji ve Kültür Üniversitesi bilgi-
sayar bölümü mezunu olan Cem Eskiyurt bilgisayar 
programcısı olup halen Sabancı topluluğuna dahil 
Teknosa firmasının satış ve pazarlama bölümünde 
önemli bir pozisyona sahiptir.

Arkadaş notu:  Erdoğan TEZİÇ
570 Özer ESKİYURT aramızdan çok erken ayrıl-
dı. Bizim arkadaşlığımız aynı mahallede başladı. 
Galatasaray’da tekrar buluştuk. Sonra, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrencilik yılları 
ile öğretim üyeliğine uzanan aşamalarda dolu dolu 
geçen, bizleri düşünce yapısında zenginleştiren gün-
lerimiz oldu.
Galatasaray Lisesindeki yıllarımızda Özer, bizim 
devrenin en hareketli, neşeli, sevecen, giyim ve ku-
şamına özen gösteren, sosyal hayatına renk katma-
sını bilenlerdendi. Çoğumuzun ilk dans öğretmeniydi. 
Öğretmen anne-babanın çocuğu olduğu her halinden 
belli olurdu. Bizler hiç yalnızlıktan hoşlanmazdık. Ka-
labalık ailelerin çocuklarıydık. Evlerimiz çoluk çocuk 
cıvıltısıyla coşardı. Özer evimizin sürekli bir ferdiy-
di. Bizleri diri tutan kalabalık ve gürültülü ortamlardı. 
Burada aradığımız mutluluğu bulurduk. Onun Lisede 
farik vasıflarından biri de sınav korkusu yaymaktı. 
En sakin geçeceğini umduğumuz bir günde dahi, so-
nunda kendisinin de inanır hale geldiği “imtihan ba-
lonunu” uçurmasıydı. Bütün bir sınıfı panik havasına 
sokmayı ustaca becerirdi. Bazen de bu balon gerçek 
oluverirdi. Çünkü bizler lise öğrencilik yıllarında ha-
berli habersiz çok imtihan olurduk. Her dem hazır ol-
mak zorundaydık. Hazırlıksız yakalanma ihtimali kar-
şısında Grand-Cour’daki kömürlüklerin çatı arasına 
kaçarak kurtulurduk. O mekanı hepimiz çok severdik. 
Hürriyetin, korkusuz yaşayabilmek olduğunu uygula-
mayla öğreniyorduk. Ama sığındığımız özgürlük or-
tamının tadını kaçıran, aşağıdaki mutfak kazanlarını 
kalaylayan müstahdemin yarattığı boğucu duman 
oluyordu. Ara sıra yakalansak ta, neşemizden hep 
güç almaya devam ederdik.
Beyoğlu’nun göbeğinde, hayatla ilgili deneyleri erken 
yaşama şansını bulmuştuk. Hataları tekrar etmeme-
yi de öğreniyorduk. Hafta sonları okuldan çıkarken 
Beyoğlu’nun birer beyefendisi olmayı ihmal etmez-
dik. Lisemizin öğrencisi olmanın sorumluluğu hoca-
larımızın uyarılarında hiç eksik olmazdı.
Geride bıraktığımız yılları içinde Eskiyurt’un eksikli-
ğini hep hissettik.
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semeresini almıştı. “A Paris, Le Grand Boulevard, 
Sensationnel, Toi tu ne ressemble a personne” gibi 
zamanın en sevilen parçalarını söylemesi bütün ar-
kadaşları tarafından zevkle dinlenirdi. Okulu bitirdik-
ten sonra müzik hayatını Fransa’da sürdürmek istedi. 
Ancak sefil bir hayat sürmeyi göze alamadı. Ticarette 
karar kıldı ve Kadıköy’de, Kardeşler adlı bir giyim ma-

ğazası açtı. Evlenip 2 çocuk sahibi oldu. Kızı Müge 
İlgen bankacı oldu ve halen Finansbank’ın Maçka 
Şubesi müdürlüğünü yapmaktadır. Damadı Sami İl-
gen ise St.Michel lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi me-
zunu olup halen aksesuar ve tekstil işleri yapan bir 
Fransız firmasının Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. 
Torun Nazlı ilgen ise 5 yaşında olup şimdiden Fran-

sız kültürü ile yetişmeye başlamıştır. Oğlu 
Okan Özpoyraz ise babasının rüyasını ger-
çekleştirdi ve müzisyen oldu.
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini  firesiz ola-
rak dört yılda bitirdim. Askerliğimi Damal sınırında 

yaptım. Kışın yollar kapandığından daha yaz bitme-
den iaşemizi temin eder ve altı ay orada mahsur ka-
lırdık. 1963 senesinde Çanakkale’de Yargıçlık stajı-
na başladım. 1965 yılında Kemaliye’de (Eğin)
Cumhuriyet Savcısı olarak işe başladım. Güneş dağ-
ları aşamaz ve saat 10.00 da doğar ve erkenden ba-
tardı. Kemaliye Fırat vadisindeki iki dağın arasınday-
dı  ve Fırat’ı geçebilmek için iki dağın arasına çelik 
halat geriliydi. Karşıya küfe içinde çekilerek geçerdik. 
Bu ilkel yaşamı bizzat yaşayarak öğrendim. O sıra-
larda  Adalet Bakanlığına Fransa’dan bir burs gelmiş. 

Adalet teşkilatındaki hakimleri tarayıp Fransızca bi-
len aramış ama bulamamışlar. Benim Galatasaraylı 
olduğumu öğrenmişler ve Fransızca bildiğimi varsa-
yarak bursu bana vermişler. 1969 yılında Ecole Na-
tionale de Magistrature’de (Yüksek Hakimler Okulu) 
staj yaptım.
On ay süren stajım bitti. Yurda dönünce, Ceza Usu-
lü ile ilgili olarak Bakanlığa bir rapor gönderdim. Bu 
raporu her halde hiç kimse okumadı. Çünkü kimse-
den ses çıkmadı. 1970 yılında ani bir kararla, Türkiye 
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün sınavına 
girip kazandım. Bakanlıktan izin istedim. Tesadüfen 
işim bir Galatasaraylı ağabeyime düştü. Ancak tah-
minlerin aksine, Müsteşar Melih Ezgü adlı ağabey 
beni koruyacağına azarladı “Kesinlikle izin vermem.” 
Dedi. Ben de Danıştay’da dava açarım.” Dedim. Bu 
başkaldırım etkili oldu ve gerekli izni vermek zorunda 

      Erhan SORAL

kaldılar.  Bu arada Fransız Kültür Ataşesinin dikkatini 
çektim ve o bana burs teklif etti. Önümdeki tek engel 
olan Bakanlık iznini Fransız Ataşe aldı.
İmza İçin Melih ağabeyin yanına girince, yine azarı 
yedim. “Bu bir emri vaki” dedi Melih Ağabey. Ama 
çaresizlik içinde kağıtlarımı imzaladı. Bu bir Galata-
saraylıdan yediğim ikinci azardı. Ancak ben bursu-
mu beklerken onlar beni Mardin’e savcı muavini ola-
rak sürdüler. Bu arada bursum gelmişti. Raporumu 
Ankara’ya götürdüm. Bursum iki yıllıktı. Bana Bakan-
lıktan “İmkanı yok gidemezsin” dediler.
Ben hemen Beyabi lakabı ile bilinen sınıfça benden 
iki yıl büyük olan Erdoğan Soral ağabeyime gittim. 
Fikrini sordum. Ağabeyim bana, “İstifa et” dedi. İs-
tifa ettim. Normal şartlarda bu tür istifaları bir hafta 
bekletirler. Benim istifam 24 içinde kabul edildi. Yıllar 
sonra Melih Ağabeye Ankara Galatasaraylılar Evin-
de rastladım ve ona teşekkür ettim. O gün içinde bu-
lunduğum koşulları kendisine borçlu olduğumu söy-
ledim. Melih ağabeye böyle bir serzenişte bulundum 
ama ona  hiçbir zaman kırgınlık duymadım. 
Bu kez Ecole Nationale d’Administration’da iki yıl 
okudum ve sertifika aldım. Paris Hukuk Fakültesin-

de Droit Pénal ve Science Criminelle 
‘master’i yaptım. Ama bu master beni 
tatmin etmedi. 100 sayfalık bir “memoir” 
(Ön çalışma) hazırladım. 1939-1945 yıl-
ları arasında işleyen ve La cour de Justi-
ce denen mahkeme dışı adalet sistemini 
inceledim. Section Spéciale denen bu 
mahkemelerin, makable şamil (Geçmi-
şe etkili) uygulamalarını hayretle tespit 
ettim. İş hukuku (Droit sociale) üzerine 
bir ‘master’ daha yaptım. Bunun üzeri-
ne bursumu uzattılar ve ben de dokto-
ra çalışmalarıma başladım. 1975 yılın-
da bursum bitti. İki yıl boyunca Avenue 
Carnot’da ünlü bir otelde veilleur de nuit 

(Gece görevlisi) olarak çalıştım. İki yıl çok sıkıntı çek-
tim ama bu sıkıntılar bana hem büyük hayat tecrü-
besi verdi hem de Avrupa’nın içyüzünü öğrenmiş ol-
dum. Gece çalışıyor ertesi gün öğlene kadar uyuyor 
ve sonra kütüphaneye gidiyor doktora tezimi hazırlı-
yordum. Doktoramı bitirince Üniversiteye sözleşmeli 
araşırma görevlisi (Ingénieur d’étude) oldum. Daha 
sonra öğretim kadrosuna girdim. O sıralarda eşimle 
tanıştım ve bir süre sonra onunla yani Marie-Armelle 
Souriac’la evlendim. Araştırma uzmanı olarak çalış-
malarıma devam ettim. Eşim ise aynı Üniversitede 
(Professeur Agregée) unvanıyla çalışmaktadır. 2004 
yılının sonunda emekli oldum ama bilimsel çalışma-
larıma devam ediyorum. Eşimle birlikte Paris’in ban-
liyösü olan Asnière-sur-Seine’de oturmaktayız.
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      Sümer BİLEYDİ

7 şubat 1936 tarihinde Antalya’da doğdu. İlkoku-
lu Antalya’da bitirdi. 1947-1948 eğitim yılında 

Ortaköy’deki aşağı okulda yetiştirici C sınıfında oku-
du. 1956 yılında 12/B sınıfın-
dan Galatasaray Lisesinden 
mezun oldu. 1957 yılında, li-
sans eğitimi için, Amerika Bir-
leşik Devletlerine gitti. 1961 
yılında Michigan Üniversitesi 

“Kitle İletişim” Fakültesinden 
mezun oldu ve 1962 yılında 
da “Uluslararası Pazarlama 
İletişimi” konusunda ihtisas 
diplomasını aldı. 1963’te 
Türkiye’ye dönerek, İhracatı Geliştirme Merkezi-
nin (İGEME) kuruluşunda uzman olarak görev aldı. 
1964’te Amerika’ya döndü. Orada çeşitli uluslar arası 
reklam şirketlerinde yönetici ve pazarlama uzmanı 
olarak görev yaptı. 1971 yılında yurda dönüp yedek 
subaylığını Ankara Milli Savunma Bakanlığı Planla-

ma Dairesi’nde yaptı.
1973 yılında tekrar Amerika’ya döndü ve Amerikalı 
ortakları ile beraber “CL” reklamcılık şirketini kurdu.
1998 yılında bu şirketi, Dünya’nın en büyük reklamcı-
lık kuruluşu olan “İnterpublic” grubuna sattı. 1999 yı-
lında Global Reklam Şirketi JWT’nin  daveti üzerine, 
Manajans reklam şirketine Genel Müdür olarak dön-
dü. 2001 yılı sonunda Manajans’ın reorganizasyonu 
tamamlanınca emekli oldu ve yeniden Amerika’ya 
gitti. Şimdi emeklilik yıllarının altı ayını Florida da 
kurmuş olduğu “Global Marketing Communication”  

pazarlama, iletişim ve danışmanlık şirketinin yöne-
timinde; diğer altı ayını da ‘rezidans’ inşaat ilerini 
yürütmekle geçirmektedir. Sümer, bu rezidanslardan 
birinin ilk katını Galatasaray Derneği’ne hibe etmiş 
olup, 2007’ deki pilavda “Antalya Galatasaraylılar 
Evi” olarak açılışı yapılacaktır.
Eşi Filiz Bileydi ile üniversite yıllarında tanıştı. Fi-
liz Bileydi Michigan Üniversitesinin Kütüphanecilik 
bölümünden mezun oldu ve Minnesota Üniversite-
sinde ,  ‘Bilgi İletişimi’ konusunda ihtisas diploması 
aldı. Uzun yıllar çalıştığı Minnesota Üniversitesinde 
n emekli oldu.
Oğlu, Can Mehmet Bileydi, Minnesota Üniversitesin-
den, “İş İdaresi”, Arizona AGSİM Üniversitesinde n 

“Uluslararası İş İdaresi” MBA ihtisas diplomlarını aldı. 

1985 yılında askerlik görevini Türkiye’de yaptıktan 
sonra, New-York’ta Uluslararası İhracat ve İthalat 
Şirketini kurdu.
Kızı, Sera Neriman Bileydi Minnesota Üniversi-
tesinden “Ekonomi” konusunda diploma aldıktan 
sonra global mağazalar zinciri kuruluşu olan Target 
Şirketi’nde Kredi Müdürü olarak çalışmaktadır.
Sümer’in 2,5 yaşında Deniz ve 2 yaşında iki erkek 
torunu var.
Sümer’e Galatasaray Lisesinde okurken Yelpaze 
dergisi ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı.
Lisenin “Galatasaray Dergisi” nin Yazı İşleri Müdürlü-
ğünü yaptı. Ayrıca, izci olarak, uluslararası izci kamp-
larında Türkiye’yi temsil ederek İsviçre ve İtalya’ya 
gitti. Uluslar arası tanınmış kişilere ayrılan “Who is 
who” ansiklopedisine girdi, Amerikanın “Yöneticilik”
,”Pazarlama” kuruluşlarında yöneticilik görevleri de 
aldı. Son yıllarda, işi biraz azaltıp emekliliğin tadını 
çıkarmak için, eşi ile beraber yurt dışı gezileri yapı-
yor, golf oynuyor, balık tutuyor ve yatçılık yapıyor. 
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      Turgut UZCAN

23.07.1935 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Üç 
kız kardeşi vardır. Eskişehirli Turgut Mekte-

bi Sultani’ye yatılı olarak gönderilir. Gırgır, şamata,.
okuldan kaçmalar, diz boyu haylazlıklar lakabını da 
belirledi: Deli Osman! Ve unutulmaz arkadaşlıklar 

kurmuştur. Ahmet Yalamanoğlu, Ergun Aslan, Erdo-
ğan Özpoyraz ve Yıldızhan Yayla en yakın arkadaş-
larındandır. Galatasaray Lisesinin bir numaralı fotoğ-
rafçısıdır artık. Çektiği yüzlerce fotoğrafı da  kendisi 

tabetmektedir. Bu merakını daha sonraları çıktığı 
seyahatlerde devam ettirir.
Turgut orta 1. sınıfındayken, Uzcan Ailesi  İstanbul’a 
taşınır. Yine kendisi gibi Eskişehirli olan İlhan 
Alanyalı’nın ailesiyle birlikte Göztepe’de bitişik iki 
arsa alınır, birbirine benzeyen iki ev yapılır  ve Uz-
canlarla Alanyalılar komşu olurlar. Turgut Uzcan 

Liseden sonra İktisat Fakültesine girer ve Hukuk 
Fakültesinde öğrenim gören İzmirli Türegün ailesi-
nin kızı Yüksel’le tanışır, 1961 yılında nişanlanır ve 
1962 yılında evlenirler. 1964 yılında Gülin 1967’de 
Yeşim adında iki kız çocukları olur. İlhan Alanya-
lı ile Turgut Uzcan’ın babaları sadece komşu değil, 
Sultanhamam’da da ortaktır ve iplik ticareti yaparlar. 
Turgut Babası ile birlikte çalışmaya başlar. Turgut’la,  
İlhan Alanyalı işlerini ayırır ama komşuluk ve dostluk-
ları her zaman devam eder. Denize olan düşkünlüğü, 
imal ettiği naylon ipliğine de marka olmuştur: Yunus. 
Dürüstlüğü ve iş ahlakıyla Sultanhamam piyasasın-
da da saygınlık telkin eden bir kişilik oluşturmuştur. 
Arkadaş canlısı ve esprili kişiliğiyle girdiği ortamlarda 
kendini sevdiren, gülmeyi ve güldürmeyi seven biri 
olarak, Sultani’de edindiği spor alışkanlığını; masa 
tenisi, yelken ve yüzme sporuyla devam ettirmiştir.
Lisedeki pilav günlerini hiç kaçırmayan Turgut’u eşi-
nin arkasından 1991 yılında çok erken sayılabilecek 
bir çağda kaybetmiş bulunuyoruz.
Turgut’un büyük kızı Gülin, Avusturya Lisesi ve İst.
Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup, Tunç De-
deoğlu ile evlidir. Tunç Dedeoğlu Doğuş Lisesi ve 
Trakya Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup 
tekstille uğraşmaktadır. Çiftin çocukları Turgut Emre 
St.Pulcherie ve Nazlı, Özel Sezin İlk öğretim Okulu 
öğrencisidir.
Turgut’un küçük kızı Yeşim, Avusturya Kız Lisesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce bölümü mezunudur. 
Eşi Yusuf Haim St.Benoit lisesi mezunu olup tekstil 
işiyle uğraşmaktadır. Çiftin Ege adında bir erkek ço-
cukları vardır.
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      Özcan YUVALI

30 Nisan 1934’te İstanbul’da doğan Özcan YU-
VALI, ilk – orta ve Lise öğrenimini Galatasaray 

Lisesinde yaptı.
1954 yılında emekleme döneminde başlayan turizm 
hareketinde, tercüman rehber oldu. Daha sonra, 

işletme iktisadı eğitimini aldığı Almanya’nı Krefeld 
şehrine gitti. 1962 yılında askerlik hizmetini bitirdi ve 
yurtdışı görevle, Almanya’ya dönerek: AB, karayolu 
ile yolcu nakliyatı “Resmi Geliştirme” çalışmalarını 
yürüten Alman Devlet Demiryolları bünyesinde Doğu 
Avrupa ve yakın doğu destinasyonları planlama ve 
işletme sorumlusu olarak çalıştı. Bu dönem içinde, 
işletme eğitimini turistik işletmecilik ve politika sis-
temleri konusunda, lisans üstü düzeyde gerçekleş-
tirdi.
1967 yılında Türkiye’ye dönerek aynı ulaşım siste-

minin Türkiye kolunda, seyahat acenteliği bölümünü 
kurdu.
1973 yılında Koç gurubuna geçerek: Gümrük dışı ma-
ğazalar, seyahat ve turizm kredi kartları ve rant-a-Car 
sistemlerini gerçekleştiren şirketin seyahat acenteliği 
bölümünde yönetici olarak çalışmaya başladı. 
1975 yılında: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin 
sırasıyla Başkan ve Başkan Yardımcılığı görevlerini 
1983 yılına kadar deruhte etti.
Bu dönem içinde, çeşitli uluslar arası meslek kuruluş-
larında, kongre ve konferanslarda Türkiye’yi temsil 
etti.
1980 yılı Eylülünde B. Milletler bünyesinde kurulan 
WTO (Dünya Turizm Örgütü) nün ilk genel kurulunda 
Türkiye’yi temsil etti.
Aynı yıl içinde Turizm Bakanlığı ile M.G. Konseyine 
sunulan “Turizm Brifingi” nden sonra M.B. Konseyi 
Genel Sekreterliğince yapılan çağrı üzerine, konse-
yin “İktisadi Konular Daire Başkanlığı”nda, turizm 
sektörü temsilcisi olarak görev yaptı.
Aynı yıl içinde kurulan bir Turistik Denizcilik şirketinde, 
ülkenin yolcu taşıma amaçlı ilk sac gemisini inşa ede-
rek, 1984 yılı yaz sonunda ortakları ile birlikte, “Kös-
tence – İstanbul” arasında seferleri gerçekleştirdi.
Aynı şirket, daha sonra Osmanlı döneminin ilk beton 
arme binaları olan, Laleli’deki “Tayyare Apartmanları” 
nı ortakları Net Holding ile beraberce restore edip 5 
yıldızlı bir otele dönüştürdü ve 1987 yılında “Rama-
da” İstanbul adı ile dönemin Başbakanı Sayın Turgut 
Özal tarafından hizmete aldı.
1991 yılında, İ. Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğ-
retim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
1992 yılında, Türkiye’de kurulu bir su ürünleri fabrika-
sını devir alan şirketi temsilen, su ürünleri sektörüne 
girdi.
1995 yılında eşi Ülker Yuvalı’yı kaybetti. Su ürünleri 
ihracatında ve üretiminde AB normlarını yerleştirme 
çalışmalarını başlattı ve arkadaşları ile “Türkiye Su 
Ürünleri Vakfı”nı kurdu.
Bu vakfın Başkanlığını yaptığı dönemde 9. cu Cum-
hurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in hizmetlerin-
de Türkiye’nin ilk defa yapılan “Su Ürünleri Şurası”nı 
gerçekleştirerek sektörün: Avcılık – İmalat – Gıda 
Sağlığı ve Pazarlama ile ilgili modern bir yasal yapıya 
kavuşacağı toplantıyı yönetti. Aynı konudaki AB mük-
tesebatını tercüme ve uygulamasını Tarım Bakanlığı 
ile birlikte Vakıf kaynakları ile gerçekleştirdi.
2000 yılında çalışmalarına ara vererek yurtdışında 
kamu görevinde bulunan ikinci eşi ile evlenerek yurt-
dışına gitti.
2003 senesi sonuna kadar yaşadığı İtalya’da Turizm 
Geliştirme Politikaları, işletmesi ve eğitimi çalışmaları 
sırasında doktora yaptı.
Müteveffa eşinden iki evladı bulunan Özcan Yuvalı, 
Fransızca, Almanca, İngilizce ve İtalyanca biliyor.
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29 Şubat 1936 da Konya’da doğdum. Dokuz ay-
lıkken İstanbul’a ailece göç ettik ve 1962 yı-

lına kadar orada kal-
dık. Ayrıca doğum 
günüme dikkat edin. 
4 yılda bir yaş gü-
nüm olmakta, daha 
doğrusu diğer sene-
lerde 28 Şubat veya 
1 Mart’ın durumuna 
göre doğum günü 
kutlamalarım çift al-
ternatifli olmaktadır.
İlkokulu Fatih’te 3 
ayrı ilkokulda oku-
duktan sonra (bun-
ların üçüncüsünde 
son sınıfta Şenol 
Ekin’le beraber oku-
yup) mezun oldum. 
Galatasaray’a kayıt 
için biraz geç kalın-
dı. Ancak o sırada 
dedelerimizin kom-
şu köylerden tanıdık 
olmaları dolayısıyla TBMM Başkanı sıfatı ile rahmet-
li Sayın Kazım Karabekir’in kontenjanından o sene 
ilk defa açılan 20 kişilik Yetiştirici-E sınıfına kapağı 
attım.  Zaten sınıfın tamamı da çeşitli kimselerden 
torpilliydi.
Sonra Beyoğlu’na geçiş ve rahmetli Sait Hoca’nın 6-
D sınıfı. İlk dersi-
ne girdik, elimiz 
yanağımızda 
hayran hayran 
kendisini dinle-
meye başladık. 
Beş dakika son-
ra şimdi size La-
tince bir atasözü 
söyleyeceğim 
dedi: “Verba 
volan, skripta 
manent” (belki 
yazışta bir hata 
vardır, Latince 

bilenler tenkit etmesin).  “Söz uçar yazı kalır” anlamı-
na gelen bu atasözünü hiçbirimiz unutmadık. Sonra 
da, “Çıkarın hepiniz birer kağıt kalem. Ne aval aval 
bakıyorsunuz? Söylediklerimi not alın. Bilir misiniz ki 
bu atasözü  tüm yaşantımda bana düstur olmuştur. 
Gerek iş, gerek özel hayatımda daima cebimdeki kü-
çük bir not kağıdına veya ajandama yapılacak işlerin 
notlarını alırım.” dedi.
Mezuniyetten sonra İTÜ İnşaat Fakültesine kapağı 
attım. Tabii bu sınavdaki en büyük etkenlerden biri 
de, 12 - Fen’deki çok genç matematik öğretmenimiz 

Mr. Maumus’ün 
bize verdiği mate-
matik nosyonu ve 
sevgisidir. Sınava 
girmeden evvel 
Fatih camii kütüp-
hanesinde Oktay 
Aras’la çalıştığımız 
günleri dün gibi ha-
tırlıyorum.
İTÜ’de GSL’den 
sınıf arkadaşla-
rım Şenol Ekin ve 
Ersan Günen’le 
hemen bir gurup 
kurduk. Mezun ola-
na kadar da, hem 
okulda hem dışa-
rıda hep beraber 
olduk. 1960 ihtilali 
tam mezuniyet sı-
navlarımıza denk 
düştü ve o yüzden 

de haziran yerine temmuzda mezun olduk. Tabii 
mezuniyetten sonra ister istemez insanların yolları 
ayrılıyor.
1961 de askerlik ve Halıcıoğlu’nda İstihkam Okulu. 
Sonra kur’a çekimi ve Ankara’ya göç ediş. Ankara  
Kızılay’daki bahçe içinde GS’lılar Derneğinde çok 

güzel günlerimiz 
oldu. Çoluk ço-
cuk ve  arkadaş-
larımızla hayatı-
mız burada geçti. 
Hatta benim kı-
zım Beril, Ertan 
Karasu’nun kızı 
Ayça ve Özdemir 

      Tamer SUNGAR
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Kalpakçıoğlu’nun oğlu Sinan (şimdi galiba GS Spor 
Kulübünün Genel Sekreteri) neredeyse Dernekte 
doğdular ve büyüdüler. Uzun yıllar Dernekte yöneti-
cilik yaptım ve daha sonra bu görevi genç arkadaşla-
ra devrettik. Bu görevlerde çok değerli Başkan Ağa-
beylerimizle çalıştık ve onlardan cemiyette yaşama 
ile ilgili çok önemli dersler aldık.
Askerlik bitince proje bürosu çalışmaları ve 1965 de 
inşaat müteahhitliğine başladım.1975 yılında ise Rı-
fat Diker ve Uğur Tarhan’la beraber RUTO Ltd.Şti’ ni 
kurduk ve çok büyük projeler yaptık. 
1975-1995 yılları arasında 20 yıl MSB ağırlıklı olmak 
üzere onlarca proje yapıp teslim ettim.
Ankaradaki boş vakitleri değerlendirmek için de An-
kara Briç Kulübüne üye oldum. O yıllarda muhtelif 
branşlarda sayısız Ankara Şampiyonlukları ve dere-
celeri aldım. Ayrıca bir kere de takım şampiyonasın-

da Türkiye şampiyonu oldum.
1995 yılında şansımı denemek üzere İsrail’de 3-4 
yıllık müteahhitlik denemem var. Sonra, orada elde 

edilen bir takım 
temsilcilikler ve iş-
birliği imkanları ile 
Türkiye’ye döndüm 
ve danışmanlığa 
başladım. Şu anda 
Danışmanlık ağır-
lıklı olarak çalışma-
larıma devam et-
mekteyim.
Gelelim aile duru-
muma:
Eşim Semra’yı Yapı 
ve Kredi Bankasın-
da çalışırken tanı-
dım ve süratle ev-
lendik. 3 çocuğum ve 2 torunum var.
Beril (1963 doğumlu) evli, İstanbul’da oturuyor. Kızı 
Öyküm Avusturya Lisesi son sınıfta.
Yankı (1974 doğumlu) ilkokul’u ABD’de, lise’yi Anka-
ra Kolejinde okudu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fa-
kültesini bitirdi. İrlanda Dublin’de 3 yıl Oracle’ da ça-
lıştı. Sonra Türkiye’ye döndü. Eşi Aslı ve kızı Aylin’le 
beraber İzmir’de yaşıyorlar. Kendine ait bir bilgisayar 
şirketi var.
Cem (1980 doğumlu, bekar) ilkokulü ABD’de, Lise’yi 
ODTÜ Lisesinde okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi İn-
şaat Fakültesini bitirdi. Sonra Bilkent Üniversitesinde 
iki yıl süren İşletme Master’ı yaptı. Halen Ankara’da 
bir Alman inşaat malzemesi firmasında (Knauf) yurt 

dışı malzemeler satış yetkilisi 
olarak çalışıyor.
Genelde Ankara’da Şevket 
Çizmeli’nin organizasyonları 
ile ara sıra bekar, bazen aile-
lerle, genelde yemekli olarak 
buluşup hasret gideriyoruz. 
Zaten burada bizim dönem-
den 8 -10 kişiyiz.
Yazımı hep aklımda olan bir 
konu ile bitireyim: “Yaklaşık 
70 yıllık hayatımda GS Li-
sesindeki eğitimimin ve ya-
şamımın bana verdiği genel 
kültür, dünya görüşü ve daha 
bir sürü özelliği yaşamımın 
hiçbir safhasında başka ku-
rumlardan almadım. GS Lise-
sinde okumamdan ve mezun 
olmamdan dolayı çok mutlu-
yum.”
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Toplu Davetler, Mini Pilavlar, 
Toplantılar, Seyahatler, 

Özel Lokaller ve 
GSLAAG
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Galatasaray Lisesinde okumuş olanların (me-
zun olup olmamaları hiç önemli değildir) bir 
araya gelmeleri için pek çok neden ve pek 

çok fırsat vardır, çünkü Galatasaraylılar özüne dön-
me, yani toplu yaşam özlemini her zaman içlerinde 
taşırlar.
Galatasaray’ın pilavı ünlüdür ve pek çok okula ve 
derneğe (sivil kuruluşa) örnek oluşturmuştur. Yılda 
iki kez yapılan bu toplantılara oldukça geniş bir katı-
lım olur. Bunun dışında okulda her vesile ile Galata-
saraylılar bir araya gelirler. Tevfik Fikret salonu anma 
ve plaket törenlerinin dışında forumlar, konserler, 
kongreler, divan gibi toplantılara ev sahipliği yapar. 
Okulda yapılan her toplantı kısmen de olsa Pasaj’da 
veya Rejans’ta devam eder. Pasaj zaten Okulun bir 
uzantısı gibidir. Öğrenciyken Okuldan kaçıp pasaja 
uğramak rutin eğlenceler arasındaydı. Yaşar ağabe-
yin de Okuldan kaçanları aradığı ilk durak pasajdı. 
Bu ayak alışkanlığı, Galatasaraylılarda Okuldan çı-
kınca soluğu pasajda almak gibi refleks haline gel-
miş olduğundan, Galatasaray Lisesindeki toplantılar 
bitince doğruca pasaja gitme alışanlığı da bir toplu 
davranış biçimi olarak devam edip gitti.   
Daha önce de söylediğimiz gibi Okulda edinilen be-
raber yaşama kültürü Galatasaraylıların ruhuna işle-

diğinden onlar Okul dışında da, bir vesile yaratıp, bir 
araya gelmek için organizasyonlar yaparlar.
Bunlardan en önemlisi, bazı arkadaşlarımızın villa 
veya çiftliklerinde yapılan ve mini pilavlar diyebilece-
ğimiz toplantılardır. Yavuz Zeytinoğlu Çamlıca’daki 
villasında, Dr.Kerim Özcan Gelibolu’daki yalısın-
da, Yılmaz Cicioğlu Tekirdağ’daki çiftliğinde, Erhan 
Özütürk Elmalı’daki çiftliğinde birden fazla devreye 
yayılan geniş toplantılar yaparlar. Galatasaraylıların 
kendi dernek lokallerindeki yemeklere katılmaları 
yetmiyormuş gibi toplu olarak seyahatlere çıkar-
lar. Galatasaray Kulübü’nün Kuruçeşme Adası ve 
Kalamış’taki tesisleri Galatasaraylılarla dolup dolup 
taşar. Bu yetmiyormuş gibi bazı arkadaşlarımızın 
işyerleri özel Galatasaray lokalleri gibi çeşitli devre 
mensuplarının uğrak yeri konumumdadır. Meselâ, 

Feridun Dörtler’in Balıkpazarı’ndaki şekerci dükkanı 
ve Mehmet Ali Zeren’in yazıhanesi her zaman arka-
daşlarının ziyaretine açıktır.
Son yıllarda kurulmuş olan ve amaçlarından birinin 
de devreler arasındaki iletişimin sağlanması olan, 
GSL’li ablalar ve ağabeyler grubu her ay bir başka 
mekanda bütün devrelere açık 100-150 kişilik top-
lantılar düzenlemektedir. Bunun dışında her devre 
kendi mümessili veya moderatörünün liderliğinde 
periyodik yemekli toplantılar düzenler. 1955’liler ola-
rak bizler de iki ayda bir, yaklaşık 40 kişilik gruplarla 
bir araya gelmekteyiz. Son yılların en gözde toplantı-
ları da Boğaz’daki yemekli yat gezileri olmaktadır. 
Şimdi, bu açıklamaları, yabancı birinin gözüyle okur-
sak, “Bu Galatasaraylılar da amma boğazlarına 
düşkün oluyorlar...” gibi yanlış bir düşünceye varırız. 
Oysa, yazının başında belirtmiş olduğumuz PİLAV 
olayı bütün bu toplantıların sihirli anahtarıdır. Bu ne-
denle bütün yemekli toplantılarda mutlaka pilav olur. 
Anahtarın açılımı da şudur; 

TOPLANTI YERİ BİR KAZANDIR, GALATASARAY-
LILAR DA O KAZANDAKİ PİRİNÇ TANELERİ...Pi-
şirilen pilav ile ruhlarımızdaki, yüreklerimizdeki ve 
beyinlerimizdeki açlık doyurulmaktadır, DOSTLUK 
açlığı, ARKADAŞLIK açlığı, KARDEŞLİK açlığı...
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1955 Ve 1956 Devresinin 
Abant Seyehati

Gelibolu 
Dr. Kerim Özcan Evi

Çamlıca 
Yavuz Zeytinoğlu Evi
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Çamlıca 
Yavuz Zeytinoğlu Evi

Aksaray 
Mehmet Ali Zeren Bürosu
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Çamlıca 
Yavuz Zeytinoğlu Evi

Çamlıca 
Yavuz Zeytinoğlu Evi
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Silivri Klasis Otel

Ankara
Galatasaray’lılar Evi

Ankara
Galatasaray’lılar Evi
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Galatasaraylı
Ablalar 
Ve
Ağabeyler
Grubunun
Kurulduğu
Alem 
Restoran

GSLAAG
Başkanı
Cevdet
Dayıoğlu
Bürosunda
Genişletilmiş
Bir
Toplantı

GSLAAG
Point Hotel
Toplantısında 
1955 liler
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İlk Mezun Ablaların Katılımı İle Yapılan Bir Yemekli Toplantı

GSLAAG’nin
İlk

 Yemekli
 Toplantılarından 
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1955’lilerin 
GSLAAG
Büyük Klüp 
Toplantısında

1955’liler
Tekirdağ Cicioğlu
Çiftliğinde
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1955’liler 
GSLAAG’nin
Point Hotel 
Toplantısında

1955’liler
Tekirdağ Cicioğlu
Çiftliğinde

1955’liler
GSLAAG’nin
La Maison 
Toplantısında
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Eşler
           Gözü İle



Galatasaray Gelini 

Merhaba,
Benden, “Galatasaray Gelini Olma” haliyle ilgili görüş istendiğinde, hiç 
duraksamadan, hemen yanıt veririm. Galatasaraylı olmak, herkesin de-
diği gibi ayrıcalıklı olmaktır. Ayrıcalıklı olma hali, ilgi çekicidir. Bu neden-
le bu tür soruları yadırgamam. Yarım yüzyılı aşan bir süredir, Galata-
saray topluluğu içinde olduğumdan, bu toplulukla ilişkim, balığın suyla 
ilişkisi gibidir. Başka bir değişle Galatasaray Gelini olmak, benim doğal 
halimdir .
Umarım başlıktaki Galatasaray Gelini sözlerini yadırgamamışsınızdır. 
Geçmişte, camia içine ilk girdiğim yıllarda, büyüklerimiz bana böyle der-
lerdi. Ben de o zamandan beri kendimi ,Galatasaray topluluğunun gelini 
olarak duyumsadım.   
Akrabam olan eşim, Ortaokul yıllarında, Fransızca dersi vermek için 
bizim eve gelirdi. Daha o zamanlar, ona göz koymuştum. Bazı hafta sonları, kimi zaman evin izniyle kimi 
zaman da kaçak olarak, onunla buluşup, Ayazpaşa’daki Cennet bahçesine giderdik. Orada, onun Galatasa-
raylı sınıf arkadaşlarıyla buluşur, doyumsuz sohbetlere dalardık. Aynı grupla öğrenci çaylarına ya da Taksim 
Belediye ve Şan sinemasındaki konserlere giderdik. Eşimin Galatasaray Lisesinden sınıf arkadaşı olan bu 
gençleri, gerçek ağabeylerim gibi sever ve hatta sayardım. Çünkü onlardan beş altı yaş küçüktüm. 
Yıllar geçti hep birlikte yaşlandık. Ama ben hala onları aynı duygularla sevip saymayı sürdürüyorum. Zaman-
la yeni yeni Galatasaraylı dostlar edindik. Eskiler ve yenilerle hep birlikte, yılları aşıp bu günlere eriştik. 
1980’lerde ailece toplantılar düzenlenmeye başlandı. Yüz elli kişiyi aşan eşli toplantılarda, biz Galatasaray 
gelinleri, birbirimizi yakından tanıma olanağı bulduk.  
O zamanlar her birimiz, çoluk çocuğa karışmış yetişkin hanımlardık. Huylarımız, davranış, tutum ve değer 
yargılarımız, oldukça kemikleşmişti. Ama birbirimizi kabullenmekte, hatta kırk yıllık arkadaş gibi kaynaşmak-
ta hiç zorlanmadık. Bazılarıyla giderek, kardeş gibi olduk. İyi günde, kötü günde, aynı eşlerimiz gibi, birbiri-
mizi arar sorar olduk. Aramızda bu ilişkilere mesafeli duranlar da var. Ama onlar da bizim kardeşlerimizdir. 
Elbette bir aile içinde bile, insan ilişkileri değişik boyutlarda gelişiyor. Hatta öz kardeşler arasında bile...
Şimdilerde aramıza, yeni kuşaklar da katıldı. Bunların arasında evlatlar gelinler, torunlar olduğu gibi, Galata-
saraylı kızlarımızla evlenen, Galatasaray damatları da var artık. Hep birlikte uyum içinde yaşayıp gidiyoruz. 
Bu anlamlı topluluğun, kuşaktan kuşağa sürmesini diliyorum. Her kuşaktan tüm Galatasaraylıları sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum. 
BİN DOKUZ YÜZ ELLİ BEŞ MEZUNU KARDEŞLERİMİN ELLİNCİ YILLARINI KUTLUYORUM. NİCE YIL-
LAR DİLİYORUM. 14.11.2005

Galatasaray Gelinlerinden 
Gülten Dayıoğlu  

2 Aralık Cuma akşamı GS Üniversitesine alaca karanlıkta vardığımızda 1221 Orhan Erkut’un kısa pantolon-
lu haliyle rıhtımda “Kaptan düdük!” diye bağırdığını görür gibi oldum. “En nihayet 41 yıldır dinlediğim renkli 
GS anılarının mekanlarını gördüm.” dedim. Pazar günü de Liseyi büyük bir keyifle gezerken, birden neden 
17 yaşımdayken okulu bırakıp onunla evlendiğimi anladım. Galatasaraylıların esprileri, köşeleri törpülenmiş 
egoları, Osmanlı-Türk terbiyesinin batı kültürüyle mezcedilmiş efendiliği bu geleneğin bir ürünüydü. Akşam 
Tevfik Fikret Salonundaki özenli resepsiyon ise Camianın 50. yıl mezunlarına gösterdiği sevgi ve saygının 
ifadesiydi. Ben de bu sıcak dayanışmanın bir parçası olmaktan çok büyük bir haz aldım.
Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene!

 S.Beril Erkut
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GALATASARAYLILAR ARASINDA 40 YIL

40 yılı aşkın bir zamandır Galatasaraylılar arasında yaşayan bir Fenerbahçe taraftarıyım. Eşim rahmetli M. 
Fikret Özmelek 1955 mezunuydu. Kızım Nurgün 1984, oğlum Serkan ise 1999 yılında Galatasaray Lisesin-
den mezun oldu. 
Benim Galatasaray Lisesi ile ilgili ilk anılarım 1950’li yıllara kadar geriye gider. Tünel’de bahçesi olmayan 
bir taş binada eğitim veren İngiliz Kız Orta Okulu öğrencisi iken her gün Galatasaray Lisesinin önünden  ge-
çerdik. Haşmetli kapısı ve bahçesiyle okul bizi büyülerdi, tabii ki okulun kapısında duran delikanlılar da. Bu 
okuldan flörtü olan ablaları da merak ve biraz da kıskançlıkla izlerdik. Amerikan Kız Kolejinden mezun olur 
olmaz bir Galatasaraylı ile evleneceğim o zaman hiç aklımdan geçmezdi.
 Eşimin anlattığı okul anıları hala kulaklarımda. Zaman içinde ben de eşimin anılarını paylaştığı arkadaş-
larını tanıdım. Galatasaraylılar arasındaki dayanışma ve hoşgörü bizim okuduğumuz İngiliz ve Amerikan 
okullarında hiçbir zaman olmamıştı. Galatasaray camiası ile ilişkimiz sosyal tesislerin yer aldığı Galatasaray 
Adası’nda devam etti. Kızımız o ailenin içinde büyüdü. Kulübün kürek takımında aktif sporcu olarak yer aldı. 
Ortaokul çağına geldiğinde Galatasaray’ın sınavında başarılı olunca babası hiç düşünmeden onu okula 
yazdırdı. Yetmişli yıllarda okulda Fransızca ve fen dersleri hocalarının çoğu Fransa’dan askerlik yapmak 
için Türkiye’ye gelmiş  ve üniversiteyi yeni bitirmiş tecrübesiz gençlerdi. Bu durum eğitim kalitesini olumsuz 
etkilemişti hiç kuşkusuz. Buna rağmen, kızımız 10. sınıfta AFS bursuna kazanarak bir yıl Amerika’da okudu 
ve üniversite sınavlarında da başarı göstererek Boğaziçi Üniversitesine girdi.
Oğlum Anadolu Lisesi sınavlarına girdiğinde, gönlümden  benim okuduğum okullardan birini kazanması ge-
çiyordu. Hakikatten de öyle oldu ve Nişantaşı Anadolu Lisesini asil listeden kazandı. Galatasaray Lisesi’nde 
ise yedekler arasındaydı. Ancak babası ona o yaşa kadar Galatasaray ruhunu aşılamıştı. Bir ay boyunca 
listeler takip edildi ve oğlum da “bu camianın adamı olmak istiyorum” diyerek tercihini babasının okulundan 
yana yaptı. Oğlumun öğrenci olduğu 90’lı yıllarda eğitim ve sosyal hayat yetmişli yıllara göre çok değişmişti. 
Bu olumlu değişimde Galatasaray Eğitim Vakfı’nın çalışmalarının etkili olduğunu veli olarak katıldığım top-
lantılarda gördüm. Çocuklar tarihi binada çağdaş bir eğitim gördüler, tiyatro oyunları sahneye koydular, festi-
valler düzenlediler. Müdürlerinin de desteğiyle yurtdışında birçok etkinliğe katıldılar. Ancak okulda öğrenciler 
arasında meydana gelen zıtlaşmaların çok endişeli günler yaşattığı da oldu bana. Hayatlarının en güzel 
yıllarında aynı sıraları paylaşan çocuklar birbirine zarar vermekten başka bir şey düşünmediler kimi zaman. 
Her şeye rağmen mezuniyet günü geldi ve yaşananlar unutuldu. Serkan’ın lise arkadaşlarından  çoğu eği-
timlerine Galatasaray Üniversitesinde devam ettiler.

“Benim üç Galatasaraylımın” okuduğu farklı dönemlerde Lise yatılı bir erkek okulu olmaktan da çıktı. Fikret 
okulda gördükleri tek kızın lisenin lojmanında oturan bir idarecinin kızı olduğunu anlatırdı. Nurgün’ün öğrenci-
lik yıllarına denk gelen 1970’li yıllarda okula kız öğrenciler de çoktan kabul edilmişti, ancak kızlar Ortaköy’de 
erkekler ise Beyoğlu’nda eğitim görüyorlardı. Serkan’ın öğrenci olduğu 90’lı yıllarda ise Beyoğlu’ndaki bina-
da kızlar ve erkekler beraber okudular. Bugün oğlumun arkadaşları arasında günlük yaşamını paylaştığı, akıl 
danıştığı çok değerli kız arkadaşları da var.
Rahmetli eşimin hayat görüşünü oğlumla kıyaslayınca Türkiye’de yetişen yeni neslin hakikatten modernleş-
tiğini düşünüyorum. Rahmetli eşim, kadının yerinin evi olduğuna inanırdı.  Çok istediğim halde beş on yıllık 
İngilizce öğretmenliği dışında bir çalışma hayatım olmadı. Ne yazık ki eşim genç bir yaşta aramızdan ayrıldı 
ve on dört yaşında olan oğlumla baş başa kaldık. Oğlum üniversite sınavlarına hazırlanırken benim de sına-
va girmemi istediğini ve kazanacağıma emin olduğunu söyleyerek beni cesaretlendirdi. Bir yıl sonra ikimiz de 
üniversiteli olmuştuk; ben Yeditepe Üniversitesi Antropoloji bölümünü burslu olarak kazanmıştım. Oğlum da 
Galatasaray Üniversitesinde iktisat okumaya başladı. Üniversite yılları boyunca her gün yaşadığımız olayları 
paylaştık. O üniversiteden sonra çalışma hayatına başladı, bense Mimar Sinan Üniversitesinde yüksek li-
sans yapıyorum. Ailemizin dördüncü Galatasaraylı taraftarı bu sene Eyüboğlu Lisesi son sınıf öğrencisi olan 
torunum Berk. O da annesi ve dayısının izinden gidiyor.
Hayatımın en güzel günlerini eşimle beraber çocuklar büyürken yaşadım. Ancak şu anda da beni hayata 
bağlayan modern düşünceli bir erkek evlat, kendi ayakları üzerinde durabilen ve bu yıl büyük bir gayretle 
oğlunu üniversiteye hazırlarken bir yandan da ikinci üniversitesini okuyan bir kız çocuğuna sahip olduğum 
için mutluyum. Galatasaray camiasına  bana iyi evlatlar yetiştirmemde yardım ettiği için teşekkür ediyor ve  
bütün Galatasaraylılara hayatlarında, başarılı ve sağlıklı günler diliyorum.

Nurten ÖZMELEK
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Mezunlarla Okul
Arasındaki Köprü

Müdürümüz
Gün Kut
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Bir lise düşününüz, her şeyi ile farklı olsun…
Akla hiç, bir lisenin müdürlerinin üniversite hocala-
rından tayin edilebileceğine ihtimali gelmez. Üniver-
site hocalığını bırakıp kim Lise Müdürü olmayı tercih 
eder? Lise Galatasaray ve  öğretim üyeleri Galatasa-
ray mezunu olursa iş değişir. 
O müdürlerden birinin 2003 yılından beri, okulda 
öğrencilere ne çıkıyorsa aynı yemeği yemek üzere, 
mezunları her devreyi ayrı olmak üzere okula davet 
etmesine ve mezunlarında bu davete koşa koşa ka-
tıldığına inanmak mümkün değil. Olay bizim başı-
mızdan geçmemiş olsa biz de inanmazdık.
Evet dünyada belki de bir ilk ve tek olan bu uygula-
mayı, Müdürümüz Doç Dr.Gün Kut gerçekleştirmiştir. 
Okulun mezunlarına, mezunların da okullarına sahip 

çıktığı akla sığmayacak  bir uygulamadır.
Diğer öğrenim kurumlarına her zaman örnek olan ve 
hep ilkleri yaratan GSL bu son tutumuyla da, örnek  
alınabilecek yeni bir davranış biçimi  sergilemiştir.
2003 yılında her dönemi ayrı ayrı toplamaya başla-
yan Doç.Dr.Gün Kut  bazı kez üç devreyi bir arada 
toplamak suretiyle olaya bir derinlik de getirmiştir. 
İşte size lisenin 2003 yılında küçük 2006 yılında bü-
yük amfide yapılan toplantılarla, yemekhaneden gö-
rüntüler.
 

2003 yılında küçük anfideki toplantı



-395-

2005 yılında büyük anfideki toplantı



Şenol EKİN
Orhan GÜRSOY
Tansu TOLAN
Ergin SOYTÜRK
Özen DALLI
Ergin ÇEP
Gürgül BULAK

Şevket ÇİZMELİ
Tuncer ÖREN

02 Mart 2005  Doğa Restaurant

-396-



-397-

     02 mart baltalimanı
     05 mart çengelköy
     26 nisan baltalimanı
     22 mayıs tekirdağ
     26 mayıs meyhane gecesi
     04 haziran yat gezisi
     05 haziran pilav
     03 ekim baltalimanı
  02 aralık GSÜ ortaköy
  05 aralık madalya töreni
  05 aralık pilav
  05 aralık balo ve kokteyl

     2005 yılı
                     Toplantılarımız...
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Şevket ÇİZMELİ
Erman TULGAR
İlhan TÜRKER

Tuncer ÖREN
Orhan GÜRSOY
Erdoğan SÜBAR

Onat ARINÇ
Tuncer ÖREN
Ercan GÜNERİ
Orhan GÜRSOY
Şevket ÇİZMELİ
Erman TULGAR
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02 Mart 2005  Doğa Restaurant

Şevket ÇİZMELİ
Tansu TOLAN

Erdoğan SÜBAR 
Orhan GÜRSOY
Nuray ERÇİRO
Şevket ÇİZMELİ
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Ergin ÇEP
Oktay ARAS

Yılmaz CİCİOĞLU
Özkan KURTBOĞAN
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Taner SAKA 
Mehmet Ali ZEREN
Ergün ŞAMLI
Mustafa GÖNEN
İlhan TÜRKER
Ünal SOMUNCUOĞLU
Ergin SOYTÜRK
Erhan ÖZÜTÜRK
Özer BERKAY
Refik UZLAR
Orhan GÜRSOY
Orhan ERKUT
Erdoğan SÜBAR
Orhan ERDİVANLI
Yüksel EDİZKAN
Yüksel GAMAGAM
Onat ARINÇ
Ercan KONUK
,Şevket PERİ
Zekai DENİZCİ
Erdinç BİNATLI

     26 Nisan 2005 
 Baltalimanı
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Yüksel GAMGAM - Ünal SOMUNCUOĞLU - Mehmet Ali ZEREN - Zekai DENİZCİ - Onat ARINÇ
Orhan ERDİVANLI - Erdinç BİNATLI - Erdoğan SÜBAR - Yüksel EDİZKAN - Şevket PERİ - Erhan ÖZÜTÜRK
Refik UZLAR - Orhan GÜRSOY - Mustafa GÖNEN - Ercan KONUK - Ergün ŞAMLI - Orhan ERKUT
Oktay ARAS - Şenol EKİN - İlhan TÜRKER - Özer BERKAY - Reşit ERZİN - Mustafa Emin DEMİRKAN 
Özen DALLI
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Ünal SOMUNCUOĞLU
Erhan ÖZÜTÜRK
Zekai DENİZCİ
Orhan GÜRSOY
Ergün ŞAMLI
Şevket PERİ
Erdinç BİNATLI
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Orhan ERDİVANLI - Özer BERKAY
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İlhan TÜRKER
Oktay ARAS

Mustafa GÖNEN
Reşit ERZİN

Ünal SOMUNCUOĞLU
Yüksel EDİZKAN

Yüklsel GAMGAM
Mustafa  Emin DEMİRKAN

Onat ARINÇ
Erhan ÖZÜTÜRK

Orhan ERDİVANLI
Şevket PERİ

Mehmet Ali ZEREN



Cengiz AKATLI
Erdoğan KARAKOYUNLU
Serap GENÇSU
Orhan GÜRSOY
Yılmaz CİCİOĞLU
Turgut ALKANLI
Yılmaz SOLMAZ
Yalçın ORAL
Oral OĞUZ

CİCİOĞLU
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Özer BERKAY
Feridun DÖRTLER
Yılmaz CİCİOĞLU
Erdoğan KARAKOYUNLU
Cengiz HADIMLI
Yılmaz SOLMAZ
Turgut ALKANLI
Erhan ÖZÜTÜRK
Mesut CANAYAKIN
Kurt BARAN
Turgay SANCAKOĞLU
Cemal SATKAN
Özkan KURTBOĞAN

Özer BERKAY
Erol GÜNAYDIN
Yılmaz CİCİOĞLU
Erdoğan KARAKOYUNLU
Kaya MUTLU
Yomtov GARTİ
Erdal BÜYÜKSUDA
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                    26 Mayıs 2005 Meyhane gecesi  (Nevizade)

Toplantılarımız geleneksel meyhane 
gecesi ile devam etti. 2005 
toplantılarımıza ilk kez katılanlar 
olayın tadını başkalaştırdılar. Yurt 
dışında yaşayan ve toplantıya gelenler, 
hepimize heyecan ve mutluluk verdiler.



Ersan GÜNEN - Orhan GÜRSOY - Tansu TOLAN -
Taner SAKA - Özen DALLI - Şenol EKİN - Zekai DENİZCİ -
Kerim ÖZCAN - Özkan KURTBOĞAN - Mehmet Ali ZEREN -
Özer BERKAY - Orhan ERDİVANLI - Erhan ÖZÜTÜRK - Onat ARINÇ -
Ünal ÇİNGİR - Mustafa Emin DEMİRKAN - Oktay ARAS - Yüksel BAĞCI 

Ünal ÇİNGİR
Erhan ÖZÜTÜRK

M
EY

H
A

N
E 

G
EC

ES
İ

26 MAYIS
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Ergün ŞAMLI ve eşi
Şevket PERİ ve eşi

Orhan GÜRSOY
Ersan GÜNEN

Şevket ÇİZMELİ

YA
T 

G
EZ

İS
İHer yıl mezuniyetinin 50. yılını kutlayan devrelerin yap-

tığı etkinliklerin içinde en ‘gözde’ olanı yat gezisidir. Ye-
mekli toplantıların dışında en çok tutulan etkinliklerden  
birisi olan yat gezisini Orhan Gürsoy büyük bir titizlikle 
düzenledi. Haziran pilavından bir gün önce, 04.06.2005 
tarihinde saat 18 civarında bizi bekleyen Çırağan adlı 
gemiye bindik ve saat 18.45 civarında Üsküdar’a geçe-
rek Kadıköy yakasında oturan arkadaşlarımızı da aldık 
ve Boğaz’daki muhteşem tarihi yalıların, elimizi uzat-
sak tutacakmışçasına,  yakınından geçerek, geze geze 
Beykoz’a  kadar gidip, akşam yemeği için orada demir-
ledik. 
Bu arada profesyonel bir turist rehberi bize yalıların ta-
rihçeleri hakkında bilgi verdi. Galatasaray camiasının 
fotoğraf işlerini yürüten bir başka profesyonel Fatih Çak-
makçı da, yat gezisine ayırdığımız sayfaları süsleyen 
görüntüleri tespit etti. Hayatımızda,  unutulmayan bazı 
günler vardır ya, tekrar kavuştuğumuz gerçek dostlar-
mızla işte öyle  unutulmaz bir akşam üstü ve güzel bir   
gece geçirdik.  

Yat Gezisi
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Ertan KURTOĞLUŞevket ÇİZMELİ

Acar BAŞKUT yalısı ve 
ünlü GS bayrağı

Şevket ÇİZMELİ
Tarcan ATAY
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Orhan GÜRSOY - Somer ÖZKÖK - Güngör CERİT Oktay ARAS ve eşi

Güngör CERİT

Yüksel BAĞCI - Behice BAĞCI Zekai DENİZCİ Şevket PERİ ve eşi
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Erhan ÖZÜTÜRK
Sevinç ÖZÜTÜRK
Yalçın ORAL ve eşi
Nefise ABALIOĞLU

Serkan ÖZMELEK
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Yüksel BAĞCI
Behice BAĞCI
Türkan BİNGÜLER
Erdoğan BİNGÜLER

Lütfullah KONYALIOĞLU
Vural GÜNAL
Türkay SALTIK
ve eşleri

Aykut AKINCILAR
Güven TOĞRUL
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Ünal ÇİNGİR ve eşi

Günay ÇİLİNGİROĞLU - Onat ARINÇ
Ünal ÇİNGİR - Gürgül BULAK - Oktay ARAS

Zekai DENİZCİ - Yüksel EDİZKAN
Ertan KURTOĞLU

Ersan GÜNEN
Mustafa Emin DEMİRKIRAN
Ahmet BALTACI
Yalçın İKİZALP
Onat ARINÇ
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Vural GÜNAL
Türkay SALTIK

Şevket ÇİZMELİ
Yüksel EDİZKAN
Erdoğan TEZİÇ

Halit GÜVENER
Erdoğan TEZİÇ



-417-

Çetiner ÖNAL
Şevket ÇİZMELİ

Erdoğan KARAKOYUNLU
Özer BERKAY

Yalçın ORAL
Vural GÜNAL
Lütfullah KONYALIOĞLU
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Çetiner ÖNAL
Kerim ÖZCAN
Sümer BİLEYDİ

BERKAY & KARAKOYUNLU 
ailesi
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Orhan GÜRSOY
Serkan ÖZMELEK

KABATAŞ’tan Hareket
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Orhan GÜRSOY
Şevket ÇİZMELİ
Güngör CERİT
Somer ÖZKÖK
Erdoğan TEZİÇ

Mustafa Emin DEMİRKIRAN
Onat ARINÇ
Muammer VELİDEDEOĞLU
Orhan GÜRSOY
Perihan BERKAY
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Muammer VELİDEDEOĞLU
Erdoğan TEZİÇ
Gürgül BULAK
Ünal ÇİNGİR

TEZİÇ ve 
VELİDEDEOĞLU
aileleri
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Reha Bilge / 2005 Pilavı Konuşması/ Tevfik Fikret Salonu
5 Haziran 2005

Sevgili  Galatasaraylılar,

Sayın Konuklarımız
Sayın ve Sevgili Okul Müdürüm
Sevgili Ağabeylerim,Arkadaşlarım ve Kardeşlerim
GALATASARAYLILAR DERNEĞİ adına hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bugün bir pilavı daha, 2005 Pilavını kutluyoruz.

Bir bakıma amaç okulumuzu görmek; arkadaşlarımızla buluşmak, içinden yetiştiğimiz 
Bu havayı solumak. Ama aynı zamanda da ortak değerlerimizi anmak, ortak duygularımızı pekiştirmek. Yani 
pilav, Galatasaraylıların tüm ortak değerlerini paylaştıkları ve geleneklerini geleceğe aktarmasının kutlama-
sıdır.

Pilav Galatasaray’ın 500 yılı aşan tarihimizin anımsamasıdır ki bu Dünya’da ve Türkiye’de herkesin sahip 
olduğu bir miras değildir.

Sözlerimi bitirirken, bu yıl Galatasaray’da 50 inci yıllarını ifa eden bütün Ağabeylerime, 
hoş geldiniz diyorum.

Hep birlikte 
Mutluluklarla

Galatasaraylılar derneği başkanımız Reha Bilge’nin  konuşmasının bir özeti olarak sadece bazı paragrafla-
rını  kitabımıza alıntıladık. Kendisine Haziran ayı pilavının düzenlemesi ve plaketlerimizin hazırlanmasındaki 
işbirliği,  titizliği  ve zarif plaketlerimiz   için şükranlarımızı sunuyoruz.

Haziran 
Plaket
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Bilkay EDİZ
Atilla BÜYÜKERHUN
Sevgen BÜYÜKARMAN
Erol GÜNAYDIN

Dr. Ali
TANRIYAR

Yomtov GARTİ ve Eşi
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Budak ERİM
Taner SAKA

Erdoğan SÜBAR
Şenol EKİN

Yüksel EDİZKAN
Ertan KURTOĞLU

Gürgül BULAK
Şevket ÇİZMELİ

Acar BAŞKUT

Yalçın İKİZALP - Ercan GÜNERİ - Erhan ÖZÜTÜRK - Sevgen BÜYÜKARMAN
Ertuğrul TEPE - Erol İKİZLER - Taner SAKA - Yüksel EDİZKAN - Tarcan ATAY
Günay ÇİLİNGİROĞLU - Budak ERİM - Şenol EKİN - Turgay SANCAKOĞLU
Şevket ÇİZMELİ - Ercan KONUK - Orhan GÜRSOY - Gürgül BULAK
Nefise ABALIOĞLU - Turhan AÇAR - Acar BAŞKUT - Serkan ÖZMELEK
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Vural GÜNAL
Gündoğdu AYTEMÜR

Lütfullah KONYALIOĞLU
Günay ÇİLİNGİROĞLU

Erol İKİZLER

Güngör CERİT
Erdoğan ÖZPOYRAZ

Erman TULGAR

Orhan ERKUT
İlhan GÖKYAY
Ergüden MÜDERRİSOĞLU 
Taylan ALTAN
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İlhan GÖKYAY
Ergüden MÜDERRİSOĞLU
Taylan ALTAN
Zeki BAKIRCI (ÖZTEKİN)

Yalçın İKİZALP
Ercan GÜNERİ
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Basri KARAGÖZ
Ergün ŞAMLI
Serap DURAMAN
Erdoğan BİNGÜLER
Nuray ERÇİRO

Zekai DENİZCİ
Budak ERİM
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Zeynep ARINÇ
Onat ARINÇ
Gürgül BULAK
Meral BULAK

Yalçın İKİZALP - Ercan GÜNERİ - Erhan ÖZÜTÜRK - Sevgen BÜYÜKARMAN
Ertuğrul TEPE - Erol İKİZLER - Taner SAKA - Yüksel EDİZKAN - Tarcan ATAY
Günay ÇİLİNGİROĞLU - Budak ERİM - Şenol EKİN - Turgay SANCAKOĞLU
Şevket ÇİZMELİ - Ercan KONUK - Orhan GÜRSOY - Gürgül BULAK
Nefise ABALIOĞLU - Turhan AÇAR - Acar BAŞKUT - Serkan ÖZMELEK
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Halit
GÜVENER 

ve
Oğlu

Şenol EKİN
Turhan AÇAR

Ersan GÜNEN

Şenol EKİN 
Turhan AÇAR

Orhan GÜRSOY

Ünal ÇİNGİR
Akagün TAHIL
Mustafa Emin 

DEMİRKAN
Tansu TOLAN
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Altınok ÜNSAL - Turhan AÇAR - Orhan GÜRSOY - Ercan KONUK - Muammer VELİDEDEOĞLU
Mesut CANAYAKIN - Vural GÜNAL - Yüksel GAMGAM - Orhan ERDİVANLI - Ergin SOYTÜRK
Erdoğan SÜBAR - Mustafa GÖNEN - Ercan GÜNERİ - Somer ÖZKÖK - Erhan ÖZÜTÜRK ve Eşleri
Ezher AÇAR -  Traute ÖZKÖK -  Ayşe GÜRSOY - Bn. KONUK - Tülin VELİDEDEOĞLU
Sevinç ÖZÜTÜRK - Gülin GÜNAL - Ömür SOYTÜRK - Bn. GÜNERİ - Ayten ÜNSAL - Mesude AKINCILAR
Esin CANAYAKIN 

Orhan GÜRSOY
Ercan GÜNERİ

Mesude AKINCILAR
Bn. GÜNERİ

Aykut AKINCILAR
Ayşe GÜRSOY

Ezher AÇAR
Turhan AÇAR 
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03 EKİM 2005
BALTALİMANI

PROF. EVİ



-434-

Orhan GÜRSOY
Orhan ERDİVANLI

Erdoğan SÜBAR
Yüksel GAMGAM

Mesut CANAYAKIN
Esin CANAYAKIN

Mesude AKINCILAR
Gülin GÜNAL
Vural  GÜNAL

Onat ARINÇ

Erhan ÖZÜTÜRK
Muammer VELİDEDEOĞLU
Somer ÖZKÖK
Sevinç ÖZÜTÜRK
Tülin VELİDEDEOĞLU
Ömür SOYTÜRK
Traute ÖZKÖK
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Ercan GÜNERİ
Muammer VELİDEDEOĞLU

Ergin SOYTÜRK
Ömür SOYTÜRK

CANAYAKIN
 ve
ÖZÜTÜRK
Aileleri
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ERDİVANLI - AKINCILAR - GÜRSOY - CANAYAKIN - GAMGAM - SÜBAR -AÇAR 
KONUK - GÜNERİ  Aileleri

ALTINOK
TURHAN

AYKUT
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Özütürk ve Canaydın aileleri
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Fatoş ATAY
Tarcan ATAY
Nurten ÖZMELEK
Nefise ABALIOĞLU
Şevket ÇİZMELİ
Fatma ÇİZMELİ

Fatoş ATAY
Tarcan ATAY

Nurten ÖZMELEK

     02 Aralık 2005 GSÜ Ortaköy
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     02 Aralık 2005 GSÜ Ortaköy
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Semra AĞANOĞLU - Gürgül BULAK - Tuncer AĞANOĞLU - Ergin NENG ve Eşi

Erdoğan TEZİÇ - Gürgül BULAK - Deniz TEZİÇ - Meral BULAK
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Tansu TOLAN
Şenol EKİN

ve Eşi

Yalçın İKİZALP
Günay ÇİLİNGİROĞLU
Ünal SOMUNCUOĞLU

     02 Aralık 2005 GSÜ Ortaköy
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Sevinç GÖNEN
Ersin KONUK

Muammer VELİDEDEOĞLU - Tülin VELİDEDEOĞLU - Sevinç ÖZÜTÜRK - Sebla ARINÇ
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Ertan KURTOĞLU - Orhan ERKUT - Beril ERKUT - Fatma ÇİZMELİ - Güneş KARABUDA
Taner YÜCEL - Filiz YÜCEL - Şevket ÇİZMELİ - Sevgen BÜYÜKARMAN

Ertan 
KURTOĞLU

Erdoğan 
SÜBAR
Sevgen

BÜYÜKARMAN
Ercan

GÜNERİ

     02 Aralık 2005 GSÜ Ortaköy
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Aralık Madalya Töreni
2005
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Sayın Konuklar ,
Değerli  Galatasaraylı  Büyüklerim,
Sevgili 55’li Arkadaşlarım,

Bugün burada Büyük Atatürk’ün Lisemizi onurlandırmasının 75’nci, Okulumuzun kuruluşunun 524’nci ve  biz 
55’lilerin Galatasaray Lisesinden mezuniyetinin 50.Yıl dönümünü sizlerle beraber kutlamanın mutluluğunu 
ve heyecanını yaşıyoruz.
Başta unutulmaz Müdürümüz Behçet Gücer olmak üzere, artık hepsini rahmet ve minnet duygularıyla an-
dığımız çok değerli müdür, öğretmen ve idarecilerin yetiştirdiği bizler bundan tam 50 yıl önce, okulumuzu 
bitirdik. Galatasaray’da aldığımız güçlü eğitim sayesinde, yurt içinde ve dışında devam ettiğimiz yüksek 
öğretim kurumlarını da başarıyla tamamlayıp, iyi birer meslek sahibi olduk. Pek çoğumuz; tıp doktoru, mü-
hendis, mimar, hukukçu, ekonomist, hariciyeci, bankacı, sanayici, gazeteci, yazar, sanatçı ve bazılarımız da 
mesleklerinin zirvesine ulaşıp, büyükelçi, profesör, rektör ve hatta Y.Ö.K Başkanı olarak ülkemize başarıyla 
hizmet etti. Altını çizerek vurgulamak istiyorum, bu başarıyı okulumuza, Galatasaray’ımıza borçluyuz. Gurur 
duyalım, bu ocaktan tarihinin her döneminde ülkeye en yüksek kademelerde hizmet veren değerler yetişmiş-
tir ve bundan böyle de yetişecektir.
Bizler, artık yavaş yavaş yerimizi, kendimizden daha başarılı olmalarına çalıştığımız çocuklarımıza, gençlere 
bırakmağa hazırlanıyoruz. Bu arada ne yazık ki bazı arkadaşlarımız aramızdan zamansız ayrıldılar. Sevgili 
kardeşlerimiz:
Tuncer Müftüoğlu, Saip Altuğ, Barlas Akkaşoğlu ,Güven Sayın, Altuğ Berksun, Rıza Heleteli, Çeler Alabay, 
Ender Üster, Özdemir Erginsav, Tuncan Okan Özer Eskiyurt, Erten Üçer, Güven Erer, Selçuk Kartaç, Yılmaz 
Gürsoy, Atilla Tuna, Doğan, Şeker, Ahmet Aytuğ, İlhan Ören, Coşkun Aydın, Fikret Özmelek, Necdet Gülen, 
S. Doğan Abalıoğlu, Alper Yücetürk, Yalçın Erhuner, Sorguç Kandemir, Mete Salihoğlu, Alptekin Tekin, Erol 
Kutan, Dinçer Güner, Ersan Feray, Hitay Daycan, Atilla Güven Ürfioğlu, Turgut Uzcan, Ünal Temel, Çetin 
Alparslan, Biler Sözeri, Tanju Altaylı, Timuçin Akkutay, Turgut Saylan, Aykut Duraman, Gençer Yıldırımgeç, 
Oktay Kınacı, Aydın Bingöl, Özdemir Kırşan, Orhan Aktar, Daniş Cambaz, Yavuz Gürcan, Gürsel Gönenden, 
İhsan Gerzile, Güngör Toygarlı, Erten Pamir‘i rahmetle anıyoruz. Ayrıca, bugün sağlık sorunları nedeniyle 
aramıza katılamayan: Orhan Ziyal, Cengiz Hadımlı, İlhan Gökyay kardeşlerimize ve çok değerli hemşiremiz 
Suna Kıraç hanımefendiye şifâlar diliyoruz.
Büyük Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayan, lâik, demokratik, Cumhuriyetimizin koruyucusu olacak, ay-
dın, bilgili, vatansever gençler yetiştirmeğe devam edeceğine inandığımız okulumuzun müdürü, sayın Doç.
Dr.Gün Kut kardeşimize, bu amaçla okulumuza her zaman destek veren, şimdiye kadar binlerce genç  GS‘lı 
başarılı öğrenciye burs temin eden ve biz 55’lilere yuvamızda, unutulmaz bir kutlama şöleni düzenleyen, 
Eğitim Vakfımızın çok değerli kurucusu ve başkanı sevgili İnan Kıraç kardeşimize ve yardımcılarına, 55’liler 
adına başarı dileklerimizi ve içten teşekkürlerimizi sunuyorum.
Çok sevgili dönem arkadaşlarıma da sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam ve daha nice kutlamalar diliyor, hepi-
nize saygılar sunuyorum.

Orhan Gürsoy
(55’liler dönem temsilcisi)
 04 Aralık 2005
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Serkan Özmelek- Akagün Tahıl- Orhan Erdivanlı- Oktay Aras- Somer Özkök
Onat Arınç- Gürgül Bulak- Tansu Tolan- Basri Karagöz- Yüksel Edizkan
Nefise Abalıoğlu- Özen Dallı- Tarcan Atay- Orhan Gürsoy- Özer Berkay- Nuray Erçiro 
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     Aralık Pilav 2005



-452-

2005 Yılı Aralık Pilavı
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Ertuğrul Tepe- Tansu Tolan- Özcan Yuvalı- Ünal Çingir- Taner Saka- Oktay Aras
Özer Berkay- Tarcan Atay- Gürgül Bulak- Mustafa Gönen- Begüm Hesapçıoğlu
.... Yuvalı- Fatoş Atay- Nefise Abalıoğlu- Orhan Gürsoy- Nuray Erçiro- Gün Kut

Turhan Açar- Mustafa Emin Demirkan- Aykut Akıncılar- Serkan Özmelek
Akagün Tahıl- Oktay Aras- Şevket Çizmeli- Ünal Çingir- Ercan Konuk
Erhan Özütürk- Nefise Abalıoğlu- Özen Dallı
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2005 Yılı Aralık Pilavı
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2005 Yılı Aralık Pilavı
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 50. Yıl Balosu
2005
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GALATASARAY LİSESİ 1955 MEZUNLARI ADINA 
ERDOĞAN TEZİÇ’İN KONUŞMASI

4 Aralık 2005

Sevgili Galatasaraylılar,
 Değerli Dönem Arkadaşlarım.

 Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanımız İnan Kıraç, biraz önce protokol oluşturmanın güçlüğünden söz 
etti. Benim bu gece tek sıfatım var; 55 mezunu olmak.

 Konuşmamı biraz kural dışı yapacağım. Çünkü teşekkür edeceklerimi öne almak istiyorum. Ondan 
sonra da sizleri yarım yüzyıl öncesinin ortamında dolaştırmaya çalışacağım: Kısa metraj bir film gibi olabilir 
bu. 

 Bu gece gayri iradî aramızda olamayanlar var. Mezuniyet yıllığını, ya da siyah-beyaz fotoğraflı al-
bümlerimizi karıştırdığımızda boğazımız düğümleniyor. Çünkü öğrencilik yıllarında her birimiz bir diğerimizle 
anlam kazandı. Sonraki yıllarda da, bağlarımız, gücünü korumaya devam etti. Ben, dönem arkadaşlarım 
arasında ve onların yanında her zaman kendimi çok güçlü ve şanslı hissettim. Lise yıllarında voleybol spo-
runda kulüpten, milli takıma; üniversite öğrenciliğinden, öğretim üyeliğine ve oradan Galatasaray Üniversite-
sinin kuruluş aşamasında Lise Müdürlüğü’ne, sonra Üniversitemizde Rektörlük ve bu dönemde de Yüksek 
Öğretim Kurulu Başkanlığına uzanan çizgide, dönem arkadaşlarımın sıcak ilgisini ve desteğini her zaman 
yanımda hissettim. Gelişme yıllarımda sizler olmasaydınız kendimi eksik hissederdim. Bu gece huzurunuz-
da sizleri, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

 Bu vesile ile bir noktaya değinmek istiyorum. Galatasaray her şeyden önce bir irfan kurumudur. 
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Türkiye’de bir benzeri olmadığı gibi, başka ülkede de olduğuna tanık olmadık. Lisemizin bağrından pek çok 
kuruluş ortaya çıktı. 1905 yılında kurulan Spor Kulübümüz de Liselilerin eseridir. Ama o da özünde, temelin-
de bir eğitim ocağı sayılır. Spor da eğitimin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Hepimizin bildiği gibi, günümüzde 
spor yolu ile eğitim, her kademedeki eğitim öğretim kurumlarının da gündeminde yer almaktadır.

 Galatasaray, sporu da hep eğitimin bir aracı olarak görmüş ve bu çerçevede anlam kazandırmaya 
çalışmıştır. Bugün de bu misyonunu, Galatasaray Spor Kulübünde sporun değişik dallarında devam ettir-
mektedir.

 Galatasaray’ın tarihi 15. yüzyıldan beri eğitimle anılıyor. Kulüp kurulmadan önce de sportif faaliyetler 
vardı. Müzemizi dolaştığımızda orada sporun Klüp öncesi damgaları görülmektedir. Ülkemizde keşke Gala-
tasaray modeli gibi, İngilizce, Almanca, İtalyanca öğretim dilinin kullanıldığı birkaç kurum daha olabilseydi.

Seksenli yılların sonuna doğru kendi bünyemizde bir Üniversite oluşturma düşüncesi ortaya çıktı. Bunun fikir 
babası İnan Kıraç’tır. Bunun yanı sıra diplomatik zarafetini, inceliğini ve maharetini kullanarak statümüzü 
oluşturmada büyük bir gayret göstermiş olan merhum Coşkun Kırca’yı ve yine kuruluş aşamasında dehasın-
dan yararlandığımız Yiğit Okur’u burada anmak isterim. Bu üçlü   yola   çıktıklarında  bizler  onların  çizdiği 
çerçevede, akademik platformda destek vermeye çalıştık. Bu üçlüyü Galatasaray Camiası hiçbir şekilde 
unutmamalıdır. Şunun için unutmamalıdır: Bugün  Galatasaray Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının ilk ve orta 
öğretim genel mevzuatı içinde varlığını sürdürebiliyorsa bunda Üniversite şapkasının  rolü büyüktür. Çünkü 
Galatasaray Üniversitesi Kanunu’nun ve bu Kanun’un temelini oluşturan Türk-Fransız ikili anlaşmasının 
sağladığı hukukî güvenceler Lisemizin de büyük bir hamle yapabilmesini sağlamıştır.

 Burada bir kişiye daha vefa borcumu yerine getirmek isterim: Üniversitemizin kuruluş aşamalarında, 
gerekse iç sınavların hazırlanmasında geceli-gündüzlü hep bizlerle beraber çalıştı. Özellikle sınavların ha-
zırlanması gibi bu zorlu görevde bizleri yalnız bırakmadı ve bu konudaki korkulu rüyalarımı defetmede bana 
yardımcı olmakta hiç tereddüt etmedi. Öğrencilerimizi evlatları gibi kucakladı; benden önce Lisede Müdürlük 
yapan Prof.Dr.Yıldızhan Yayla ile de çalışmış olan ve Lise Müdürlüğümde de kendisi ile yaklaşık sekiz yıl 
omuz omuza çalıştığım, ayrıca Üniversitemizde de öğretime katılan, değerli dostum, ders nazırımız, Geor-
ges Doumergue’e sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

 Teşekkürlerimi konuşmamın sonuna bırakmak istemedim. Zira, artık yaşım ilerliyor. İhmal ettiklerim 
olur endişesiyle “takdim-i tehir” hakkımı kullanmak zorunda kaldım. Şimdi devam ediyorum.

 Bizim dönemin çocukluk yılları II.Cihan Savaşı içinde geçti. Ülkemiz savaşa girmedi ama, yansıma-
larını, olumsuzluklarını, acılarını yaşadık. Günlük  hayatımızın  eksiklikleri,  bizlerde  “verilenlerle  yetinme”  
kültürünü oluşturdu. Talep etme becerimiz gelişmedi. Onun için de öğrencilik yıllarımızda bizlere sunulan-
ların özenle korunması sorumluluğunu hiç unutmadık. Bu “sorumluluk” sözcüğü benliğimize kanaviçe gibi 
işlenmişti. Bu konuda kişisel bir anımı da sizlerle paylaşmak isterim: Galatasaray’a ilk adımı atacağım günün 
sabahı (belleğim beni yanıltmıyorsa 1947 yılının 23 Eylül sabahı) dedemin, iki omzumdan tutarak, Rumeli 
şivesi ile söylediği “Gazi bize vatan vermiştir okuyasın” cümlesi, geride bıraktığım yıllarda kulağımda güçlü 
bir ses olarak yankılanıp durdu, beni rahat bırakmadı!

 Hafif sisli ve güneşli eylül sabahında, Ortaköy’deki rıhtımda, biblo zarafetindeki binanın önünde bay-
rak töreninde hepimiz büyülenmiş gibiydik. Velilerimiz tören sonrası okuldan ayrılırken bizler de sınıflarımıza 
yöneldik. Dilini anlamadığımız öğretmenlerimizle iletişim  kurmaya başladık. Daha ilk derslerde kendimize 
olan güven duygumuz gelişmeye başlamıştı. Hepimiz yatılıydık. Akşam yemekten sonra garip bir burukluk 
hissettik, rıhtıma çıktığımızda, geçmekte olan bir Boğaz vapuruna içimizden birinin “kaptan düdük” diye hay-
kırışı hepimizi coşturuverdi; birden kaynaşıverdik. 
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 Etrafa dikkatli baktıkça basket, voleybol, hentbol sahalarıyla karşılaştık. Bu sonuncusunda, ara sıra 
kaçamak futbol oynardık. Bu ortamda sahaları paylaşarak oynama hürriyeti kurallara bağlıydı. Böylece ku-
rallara bağlı olmak koşulu ile hepimizin bir hakkı olduğunu öğrendik. Sahalar belli gün ve saatlerde farklı 
farklı sınıflara tahsis edilmişti. Çizelgeye bakarak önceden ne yapacağımızı biliyorduk. Kurallara uymanın, 
özgürlüğü kullanmada yardımcı olduğunu öğreniyorduk.

 Gece yatmadan önce ve sabahları kahvaltı öncesi ders çalışma saatlerimiz vardı. Etüd diye anılan 
bu zaman dilimlerinde bizlerle liseden mezun ağabeyler ilgilenirdi. Onlara o tarihlerde “muallim muavini” de-
niyordu. Galatasaray Lisesi mezunu ağabeylerimiz Fındıklı’da o tarihte “Güzel Sanatlar Akademisi’nde” öğ-
renciydiler. Yatılılık hayatında, toplu yaşamanın zorunlu kıldığı güvenlik kuralları  vardı, bunun uygulamaları 
da olurdu. Örneğin bir tehlike anında alarm zilleri çaldığında nasıl davranacağımız öğretilirdi. Bir gece, geç 
vakit, alarm zilleri çalmadan yatakhanelerde bağrışmalar, koşuşturmalar ile irkildik. Gökyüzü kızıla boyan-
mıştı. Çünkü Güzel Sanatlar Akademisi yanıyordu. 1948 yılı Mart ayıydı sanırım. Hiç unutmuyoruz; soğuk 
gecede pijamalarının üstüne paltolarını giyerek okullarına koşan ağabeyler ellerinde ıslanmış kitaplarla gelip 
onları kurutmaya çalışıyorlardı. Etüd ağabeylerimizin gözyaşları, üzüntüleri hepimizi çok  etkilemişti. Öğren-
meye  olan  tutkunun, inancın, ne denli kutsal olduğunun bir başka ifadesiydi bu acıklı manzara. O insanlar 
bizlerde çok derin izler bıraktılar. Onlara gıpta ederdik, yakışıklı, genç, iyi giyinen, güzel konuşan insanlardı. 
Hocalarımız kadar etkiliydiler. 

 Hazırlık sınıfını (yetiştirici denirdi o zaman) aşmak, Ortaköy’den Beyoğlu’na terfi etmek demekti. 
Galatasaray’da Ortaokul, Liseliliğin çömezlik dönemiydi. Giyim kuşamımız değişti. Hiyerarşiyi tanıdık. Üst sı-
nıflar bize daha mesafeliydi. Ama zaman zaman büyüklerin sırlarına ortak olurduk. Ağabeylerin kalın kitaplar 
içine sakladıkları sigara paketlerini sıralarımızda saklardık. Hiyerarşinin böyle bir yanı da vardı.

 Beyoğlu’nda; ufkumuzu açan, bizi müzik dünyasının zenginliği ile tanıştıran hocamız Seyfettin Asal 
ile karşılaştık. İlkokul yıllarında bir türlü ısınamadığımız notalarla bizi yormadı hocamız. İlk müzik dersinde 
piyanonun başına geçti. Bazı sorular sordu: Mozart, Beethoven, Bach, Chopin kimdir? 3 B denince kimler 
aklımıza gelir? Cevap yok.! Bu değerli öğretmenimiz piyano tuşlarında gezinirken bu müzik dehalarını tek tek 
tanıtarak, kulaklarımızın  pasını  silerek ve bizi bilgilendirerek ufkumuzu, penceremizi başka bir tarafa doğru 
açmaya başladı. Son derece kültürlü babacan Hocamız, bizler son sınıfta mezuniyet sınavlarına hazırlanır-
ken aramızdan ayrıldı. Haberini aldığımızda içimiz burkuldu, ürperdik. Nur içinde yatsın Seyfettin Hoca, bize 
çok şey verdi.

 Yıllar sonra Lisemizde Müdürlük sorumluluğunu yüklendiğimde, müzik derslerinde sıkıntılar vardı. 
Öğrencilerimizle nota temelli ders yapmak mümkün olamıyordu. Lisemizdeki bir toplantıda Candan Erçetin’le 
karşılaşınca (sanırım 1994 yılıydı) kendisinin hiç olmazsa 8. sınıfların müzik derslerine hoca olarak girmesini 
istedim. Candan bir ders yılı çok zorlandı; ama pes etmedi. Ben de kendisinin okutman statüsüne geçmesini 
sağlayarak hocalık görevine resmiyet kazandırabildim. O gün bugün görevine büyük bir hazla devam ediyor. 
Sağ olsun.

 Hafta sonu izinli çıkacak yatılılar için ön hazırlıklar cuma gününden başlardı. Berber İhsan ve 
Selim’deki kalabalığı yarmak kolay olmazdı. Terzi odasında sökük ve yırtıkları onarmak ve ütü faslı gece-
nin geç saatlerine kadar sarkardı. Boyacı Şevket’in sandığının önünde, cumadan cumartesi öğleye değin, 
upuzun koridor boyunca, ayakkabı kuyruğu her hafta tekrarlanan alışılmış bir dekordu. Sinemaya, tiyatroya, 
konserlere, ara sıra operaya, ya da edebiyat metinlerine katılırken, kılık kıyafetlerimize özen göstermeyi hiç 
ihmal etmezdik. Henüz blucin denen kovboy pantolonları giysi kirliğine galebe çalmamıştı. Düzgün giyimli 
dolaşmak kent kültürünün bir parçası olarak algılanırken, tarihi Lisemizin saygınlığına gölge düşürmemekten 
de sorumluyduk. 
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 1950 yılının Mayıs ayındaki genel seçimler, iktidar değişikliğinin ayak seslerini önceden hissettiriyor-
du. 14 Mayıs’tan önceki çarşamba günü büyük cümle kapısı (demir kapı) nasıl olduysa aralandı. Bütün okul 
sanki boşalmıştı; ya da bana öyle geliyordu. Reisicumhur İsmet İnönü, Taksim Meydanı’nda konuşacaktı. O 
tarihte İstanbul Valisi ve Belediye reisi (iki makamı bir kişi temsil ediyordu) Ordinaryüs Profesör Dr.Fahrettin 
Kerim Gökay’dı. Gökay’ın bir şöhreti de sarhoşlarla mücadele etmesiydi. Akşamcılar küçük rakı şişelerine, 
sempatik ufak tefek Valimize nazire, “Fahrettin” adını vermişlerdi. İçki siparişlerinde “ver bir Fahrettin” dendi-
ğinde maksat hasıl olurdu. 

 Taksim Meydanı hınca hınç doluydu: Fahrettin Kerim Gökay’ın bir Halk Partili olarak kalabalığı işaret 
ederek, İsmet Paşa’ya “işte Paşam İstanbul” cümlesi o günlerde gazete manşetlerinde bir süre yer aldı. Ama 
sonuç çok farklı oldu. 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yerini Demokrat Parti’ye bırakıyordu. Bu seçi-
min yansımaları Lisemizin öğretmen ve yönetici kadrolarında da kendini gösterdi. Önemli bir bölümü 1950 
eğitim-öğretim yılı başlarken okuldan başka yerlere tayin edilmişlerdi. Bütün ömrünü Lise’ye vakfeden çok 
sevdiğimiz Müdürümüz Behçet Gücer de sessiz sedasız Lise’den ayrıldı. Bu salonda bizlere ayrılış mektu-
bunu okudular. Kendisi veda edemedi kısa bir süre sonra da üzüntüsünden vefat etti. Cenazesi için yapılmak 
istenen tören engellenince çok tatsız olaylar yaşandı Lise’mizde. Müdür ayrılmak zorunda kaldı. Kısa süre 
sonra Macit Saner hoca müdür olarak atandı. Macit Saner, Galatasaray Lisesi kökenli olmasının yanı sıra 
uygar kimliği ile okula yeni bir soluk getirdi. 

 Bizim gençlik yıllarımızda teknolojik olanaklardan yararlanmamız son derece sınırlıydı ama, biz ken-
di teknolojimizi yaratmıştık. Fizik derslerindeki bilgilerimizin desteği ile, galen taşı, kulaklık, pil, kablo ve 
kalorifer borusundan oluşan araçlarla kulaklı radyomuzu yaptık. Bununla İstanbul Radyosu’nun gece caz 
müziği, geç saatlerde klasik batı müziği yayınlarını dinleyebiliyorduk. Yatakhanelerde 01.00’den önce uyu-
mak mümkün değildi. Ama önemli olan kendi teknolojimizle ürünümüzü yaratmıştık! Ne mutlu bize. Lise 10., 
11., 12. sınıflarda delikanlılığımızı doya doya yaşayabiliyorduk.

 Lise bölümünde çarşamba günleri Galatasaray maçları için bileti olanlara izin veriliyordu. Bileti olan-
lar çıkıyor, demir parmaklıklardan o biletler tekrar içeri giriyor, böylece kısa süre sonra Liseliler çarşamba 
öğleden sonraları Beyoğlu’na çıkış yasağını fiilen ortadan kaldırıyordu. Yönetim öğrencilerle başa çıkama-
yacağını anlayınca kapıları açtı ve “çıkın” dedi.

 1950’li yıllarda Amerikan sineması ortalığı istila etmişti; ama yer yer İtalyan filmleri de bizleri çarpma-
ya başladı. Hatırlarsınız, “Acı Pirinç” filminde İtalyan yıldız Silvano Mangano, güzelliği ile bedenimizi titretti. 
Ne uyku kaldı, ne düşünce. Akdeniz güzeli hepimizi fethetmişti. Bunun gibi “Ağa Düşen Kadın” (La Red) 
filminde Rossana Podesta’nın posteri de dolap kapaklarımızın vazgeçilmez dekorunu oluşturdular. Yatakha-
neler biraz daha renklendi. Son sınıfa geldiğimizde Şan Sinemasında hepimizi derinden etkileyen, bizim de 
kederimizi paylaşan bir film seyrettik: “Sahne Işıkları”. Hatırlarsınız Charlie Chaplin’in (Şarlo) meslek haya-
tının son filmiydi. Bizler 12. sınıftaydık ve artık lisemize veda günleri yaklaşıyordu. Duygu yüklüydük. Bizim 
ruh halimizle örtüşüyordu bu büyük ustanın eseri. Çıkışta, edebiyat hocamız, şair Zeki Ömer Defne’ye rast-
ladık. Hocamız hep hüzünlü biriydi. Ona kendi aramızda “ızdırapların çocuğu” derdik. Filmle ilgili yorumlarını 
yaparken bizleri çok iyi anladığını o zarif üslubu ile dile getirdi. Bizlerin de veda vakti geliyordu.

 Lisemizde bizleri yetiştiren hocalarımız değerlendirilirken üçe ayırırdık. Kimileri konularını hem sev-
dirir ve çok iyi bilgilendirirdi. Kimileri hem bilgi verir, sevdirir hem de kara mizahımızı geliştirirdi. Kimilerinin 
derslerinde ise kara mizahı bizler geliştirirdik. 

 Öğrencilik yıllarımızda bizlere emeği geçen fedakâr müdürlerimiz Behçet Gücer ve Macit Saner 
hocalar her yönleri ile örnek insanlardı. Hocalarımızla ilgili kısa bir not düşmek gerekirse şunu hep söyleriz: 
Onlar bizlerde körü körüne inanan değil, düşünen insanı görmek için gayret sarf ettiler. En büyük gücün bilgi 
olduğunu hatırlatmaktan hiç bıkıp usanmadılar. 

 Biraz önce Galatasaray’ın Türk eğitim tarihindeki önemine değinirken benzer örneklerinin olmama-
sının boşluğu üzerinde durmuştum. 19. yy.da bir devlet kurumu olarak yapılandırılırken Fransızca dışında 
başkaca batı dillerinde (Almanca, İtalyanca, İngilizce gibi) öğretim yapan tarihi devlet liselerinin eksikliği 
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günümüzde daha iyi anlaşılıyor. Ama günümüzde öğretimin dili de küreselleşiyor. Dikkat ederseniz eğitimin 
dili demiyorum. Eğitim mutlaka ulusal dille olur. Başka türlü düşünülemez. Ama Galatasaray’da olduğu gibi, 
bir yabancı dil ağırlıklı programlar da öğretimde yer alabilmelidir.

 Artık günümüzde liselerde ve üniversitelerde bütün dünyada yaygın olarak kullanılan dil İngilizce’dir.  
Lise Müdürlüğü yaptığım dönemlerde Lisemiz çıkışlı İngilizce öğretmenlerini getirtebilmiştim. Bununla yetin-
meyip 1993 yılında lise aşamasında okulumuza Latince ve ardından İtalyanca derslerinin de programa alın-
masını sağladık. Lise edebiyat şubesinde programda bir süre sonra Grekçe de yer aldı. Umarım bu dersler 
aksamadan yapılıyordur. Biz lisemizde Fransız dili başta olmak üzere, aynı düzeyde İngilizce’yi de öğretmek 
zorundayız.
 Küreselleşen ortamda Fransızca’nın öğretimi “farklılığı” ifade etmesi açısından önemlidir. Gelecekte, 
tek boyutlu insan yerine, farklılıklarla yoğrulmuş gençlerimizin varlığı ülkemiz açısından büyük yararlar sağ-
layacaktır. Bu çerçevede, ulusal benliğimize, kültürümüze sahip çıkmak, laik Cumhuriyetimizin geleceğini 
daha da güçlendirecektir.

 Konuşmamı sonlandırmanın iyi olacağını düşünüyorum. Sabrınızı taşırmak istemem. 1955 yılı bitir-
me sınavları sonunda Müdürümüz, ekim ayında diploma töreni yapılacağını söyledi. Bu Galatasaray Lisesin-
de ilk kez yapılacaktı. Ancak 1955 eylül ayında “6-7 Eylül” olaylarını  yaşadı İstanbul. Bu büyük bir yağma-
lama ve tahribattı. Güzelim İstanbul sanki yer yer bombalanmıştı. Maddi tahribat içimizi sızlattı. Ama ondan 
daha vahimi ruhlarımızdaki tahribattı. İstanbul’un çeşitliliğinde oluşmuş, perçinleşmiş dostluklar, sevgiler ve 
sevgililer birbirlerinden kopmaya başladı. İstanbul’un dokusunda bir büyük yara açıldı. Değerli dostum Yiğit 
Okur “Hulki Bey ve Arkadaşları” romanında bu konuya cesaretle parmak basar. Gerçi 1960 yılında Yassıada 
duruşmalarında 6-7 Eylül olaylarının sorumluları yargılandı ve Türkiye bu konuda gereken duyarlılığı göster-
di. Ancak bu yıl 6-7 Eylül olaylarını belleklerde tazeleyen bir sergi açıldı ama, buna tepkiler de geldi. Gelecek 
yıllarda bu olayın, tarihin derinliklerine bırakılmasını sağlamak amacıyla, değişik ve zarif bir  yol  izlenebilir 
mi?  Bildiğiniz  gibi,  Beyoğlu  denince  akla hemen Galatasaray Lisesi gelir. Bu bakımdan, gelecek yıl aynı 
tarihlerde, Lisemizden, müzikli bir ortamda, Beyoğlu’nun yer yer çiçeklerle donatılarak barışçıl bir havanın 
yaratılması sorumluluğunu yüklenmesi düşünülmelidir.

 Bitirirken son bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Biraz önce Galatasaray’ın eğitim alanındaki 
farklılığından söz ettim. Bu farklılığı simgeleyen hüzünlü bir olayı lisede müdürlüğümün ilk yılında yaşadım. 
Hatırlayacaksınız, 1993 yılı Haziran ayında, üç öğrencimizi elim bir trafik kazasında kaybettik. Onlar için orta 
avluda tören düzenlendi. Tabutlarının üzerinde lisemizin bayrakları vardı. Yalnız bir öğrencinin baş ucunda 
ilâve olarak Fenerbahçe Spor Kulübünün bayrağı da konmuştu. Arkadaşları, onun bir Fenerbahçeli olması 
nedeniyle, kendisine duydukları saygının ifadesi olarak yapmışlardı bunu. Orada bulunan basın mensupla-
rı bana gelerek “hocam bunu nasıl açıklıyorsunuz? ” dediler. Aralarından bir başkası hemen cevap verdi: 

“Galatasaray’ın farkı” dedi. 

 Değerli Galatasaraylılar, 

Bizim farklılığımız, aldığımız kültürle, körü körüne inanmamakla, hoşgörümüzle ve insana saygıda kusur 
etmemeyle yakından ilgilidir.

 Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca, bizlere emeği geçen bütün hocalarımıza 
olduğu kadar, bizler için yemekhanede, yatakhanede, dershanelerde binanın bakım ve onarımında bıkma-
dan usanmadan görev yapan memurlara, müstahdemlere ve çavuşlara dönem arkadaşlarım 1955 mezunları 
adına minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklarım.
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Galatasaray’da
                   Yapılanma ve
                                         İletişim
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                                GS  CAMİASI

Gel de «bizim zamanımızda» deme. Neyimiz vardı ki: Ortaköy, Yukarı Okul, İstanbul ve Ankara Dernekleri! 
Nasıl haberleşirdik? Görüşerek! Görüşemezsek, görenlerden haber alarak !

Bugün herşey değişti. Camiamızda daha çok kuruluş var. İnternet geldi, haberleşme kolaylaştı, hızlandı. 
Camia enine bölündü, boyuna bölündü, gruplar önce küçüldü, sonra nispeten büyüdü. Ve şöyle oldu:

I   - EĞİTİM KURUMLARI

         Galatasaray İlköğretim Okulu   www.gsi.gsu.edu.tr
         Galatasaray Lisesi     www.gsl.gsu.edu.tr
         Galatasaray Üniversitesi    www.gsu.edu.tr

II  - SPOR KULÜBÜ

        Galatasaray Spor Kulübü    www.galatasaray.org.tr

III- GALATASARAYLILAR DERNEKLERİ

        a)  Yurtiçi Kuruluşlar

        İstanbul Galatasaraylılar Derneği   www.gscemiyet.org.tr
        Ankara Galatasaraylılar Birliği   www.ank-galatasaray.org.tr
        İzmir Galatasaraylılar Derneği
        Bursa Galatasaray Liseliler Derneği   www.gslbursa.8m.net
        Eskişehir Galatasaraylılar Derneği
        Çukurova Galatasaraylılar Derneği
        Antalya Galatasaraylılar Derneği
        Kapadokya Galatasaraylılar Birliği
        Galatasaray Üniversitesi Mezunları Derneği  www.gsumed.org

        b)  Yurtdışı Kuruluşlar

       Galatasaray Alumni Association USA, INC  www.galatasaray-usa.com
       Association Européenne des Anciens de GS, Isviçre
       Amicale de Galatasaray, Fransa   www.ags-france.org
       The Galatasaray U.K. Charity Fund
       Les Anciens de Galatasaray au Bénélux  www.agsb.org/
       Almanya Galatasaraylılar Derneği
       Avusturya ve Çevresi GSL Eski Öğrencileri Derneği
       Galatasaray Association de Monaco
       
IV  - VAKIFLAR

       Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı
       Galatasaray Eğitim Vakfı    www.gev.org.tr
       Fondation Alliance, Fransa

V  - GALATASARAY İŞBİRLİĞİ KURULU  www.gsisbirlik.org

Kuruluşlar kendi içlerinde organize olurken Internet devreye girdi. Bundan önce bir hususun açıklanmasın-
da yarar var. Bizim zamanımızda olmayan bir hususun. 1968 Lisemizin 100.cü kuruluş yıldönümü idi. O yıl 
mezunları dönemlerini 100 diye isimlendirdiler. Ondan sonra gelen yıllarda bu adet devam ettirildi. Böylece 
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devreler numarayla tanınır oldu. Yani 106 dönemi 1968’den 6 yıl sonra 1974’de mezun oldu. Bu mantığa 
göre biz 55’liler 87. dönemi oluyoruz.

Dönemler teker teker kendi internet sitelerini kurmaya başladılar. 150-200 dönem arkadaşı böylece kolay-
lıkla haberleşebiliyorlardı. Grup adresleri birbirini takip ediyordu: groups.yahoo.com/group/galatasaray108 
veya gsl1961-63@yahoogroups.com gibi. Bizim dönemlerimizden internet kullanan az olduğu için 1954-
1958 dönemleri için tek grup kuruldu: groups.yahoo.com/group/gsl54-58. Her grubun, teknik nedenlerle, bir 
veya iki yöneticisi, moderatörü var. Bugün 42 veya 43 internet grubu var. Bu grupların moderatörleri için de 
bir grup kuruldu. Böylece bir moderatörün bu gruba gönderdiği bir haberi, bir mesajı diğer moderatörlerden 
arzu edenler kendi gruplarına iletebiliyorlar. Yani çok kısa bir sürede bütün Galatasaraylılara bir haberi ilet-
mek artık mümkün. 

Bu hızlı haberleşme faydaları yanında Camiamız alışkanlıklarından farklı, zararlı tutumlara da sebebiyet 
verdi. Dönemler kendi içlerinde kaldı. Ağabey-kardeş bağları zayıfladı. Camia değerleri iletilemez oldu. 

Dönemler arası grupların kurulması belki bazı çözümler getirdi. Bakın neler kuruldu:

VI-Dönem grupları
(İlerde detaylı olarak verilecektir)

VII-Dönemden bağımsız gruplar
Dönem Moderatörleri e-grubu   GSLDM
Sultani e-grubu     groups.yahoo.com/group/sultani
AGS Cimbom e-grubu    groups.yahoo.com/group/agscimbom
Fransa Galatasaray Liseliler e-grubu  groups.yahoo.com/group/AmicaleGalatasaray
Almanya Galatasaray Liseliler e-grubu  groups.yahoo.com/group/GSLAlmanya
Isviçre Galatasaray Liseliler e-grubu  groups.yahoo.com/group/AEDAG
Benelux Galatasaray Liseliler e-grubu  groups.yahoo.com/group/GS-EURO
Galatasaray USA Alumni Association  groups.yahoo.com/group/GSUSA
Enderun1868     groups.yahoo.com/group/enderun1868
Bilgi Iletim grubu – GSBIG   GSBIG
Gönüllü Mimarlar ve dostları e-grubu  groups.yahoo.com/group/gsl-mimarlar
Müzik Odası e-grubu    groups.yahoo.com/group/gslmuzikodasi
Bilişim grubu     groups.yahoo.com/group/GSLITG
Motorsikletseverler e-grubu   groups.yahoo.com/group/sultani-riders
Tiyatro grubu     groups.yahoo.com/group/GSSahnesi

GSL Business & Marketing   groups.yahoo.com/group/gslbusiness-marketing
GSL Ekonomi-Finans    groups.yahoo.com/group/GSL_EkonomiFinans
GSL Doktorlar     groups.yahoo.com/group/gsldr
GSL Turizm     groups.yahoo.com/group/GSL-Turizm
GSL Hukuk     groups.yahoo.com/group/gslhukuk
GS’li folklorcular    groups.yahoo.com/group/gslfkl
GSL İnsan Kaynakları grubu   groups.yahoo.com/group/gslik
Galatasaray Lisesi Chat grubu   http://perso.wanadoo.fr/mecoglu/gsl
Cimbom France     http://www.geocities.com/cimbomfra

Bu gruplarla ilgili olarak bilinmesi gereken başka hususlar da var. Gruplardan ikisinin üye adedi yaklaşık 
900 civarındadır. Bu üye sayısı “falan şirketinde bizden kim var?”, “Falan hastanede bizden doktor var mı?” 
sorgulamalarını geliştirdi. Derken büyük bir çoğunluğun kan grupları ve cep numaraları tespit edildi. Ani kan 
aramalarda çok işe yarıyor doğrusu. İş ve personel arayanlar duyuruluyor. Mal ve müşteri arayanlar duyuru-
luyor. Tüm Galatasaray Camiasını ilgilendirebilecek bir konu için iletisim@sultani.com adresi kullanılmakta-
dır. Galatasaraylı köşe yazarları her gün http://www.gscemiyet.org.tr/ adresinden okunabilmektedir. Camia 
bu potansiyeli kullanmaktadır.
         Turhan Açar
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Devre 
Bilgileri
Dönem E-grup adresi Moderatör Web  adresi

86-1954 groups.yahoo.com/group/gsl54-58 Turhan Acar
87-1955 groups.yahoo.com/group/gsl54-58 Turhan Acar
88-1956 groups.yahoo.com/group/gsl54-58 Turhan Acar
89-1957 groups.yahoo.com/group/gsl54-58 Turhan Acar
90-1958 groups.yahoo.com/group/gsl54-58 Turhan Acar
91-1959 groups.yahoo.com/group/GSL478-79-80 Savaş Manço
92-1960 groups.yahoo.com/group/GSL478-79-80 Savaş Manço
93-1961 groups.yahoo.com/group/GSL478-79-80 Savaş Manço
94-1962 gsl1961-63@yahoogroups.com Münir Hamamcıoğlu
95-1963 gsl1961-63@yahoogroups.com Münir Hamamcıoğlu
97-1965 groups.yahoo.com/group/gsl97 Mehmet Dirik
98-1966 groups.yahoo.com/group/gs66 Mehmet İdil

101-1969 groups.yahoo.com/group/gsl101 Vedat Oygür
Selçuk Perin

102-1970 groups.yahoo.com/group/gsl102 Ali Saatçi
103-1971 groups.yahoo.com/group/gsl103 Dr.Ahmet Girgin
104-1972 groups.yahoo.com/group/gsl104 Nejat Özcan
105-1973 groups.yahoo.com/group/gsl105 Vedat Bilge
106-1974 groups.yahoo.com/group/gsl106 Mahmut Değer www.gsl106.com
107-1975 groups.yahoo.com/group/galatasaray107 Macit Umul

108-1976 groups.yahoo.com/group/galatasaray108 Yalçın Meçoğlu
Sükrü Munoğlu

www.galatasa-
ray108.com

109-1977 groups.yahoo.com/group/gsl109 Fatih Hakgüder www.gsl109.8m.
com

110-1978 groups.yahoo.com/group/gsl110 Tanju Ünal www.gsl110.org
111-1979 groups.yahoo.com/group/gsl111 Metin Bağcı
112-1980 gs112.sultani.com Vecdi Türk gs112.sultani.com
113-1981 gs113.sultani.com Vecdi Türk gs113.sultani.com
114-1982 groups.yahoo.com/group/gsl-114 Ayşe Fidan Baturalp

115-1983 GSL115@googlegroups.com
Göker Arıca
Yasemin 
Chicheportiche

gsl115.free.fr

116-1984 groups.yahoo.com/group/gsl116 Emre Evren www.gs116.com
117-1985 groups.yahoo.com/group/gsl117 Emre Evren
118-1986 groups.yahoo.com/group/gsl118 Aydın Gürel www.gsl118.org

119-1987 groups.yahoo.com/group/gsl119 Barış Atay
Uğur Ilgın

120-1988 groups.yahoo.com/group/120 Mehmet Kamil Erişen
Erkut İpek

121-1989 groups.yahoo.com/group/gsl121/ Erhan Levent Öztürk
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Dönem E-grup adresi Moderatör Web  adresi
122-1990 groups.yahoo.com/group/122 Faruk Küçükaşık
123-1991 groups.yahoo.com/group/gsl123 Boğaçhan Çelen
124-1992 groups.yahoo.com/group/gsl124 Güçlü Borhan
125-1993 groups.yahoo.com/group/gsl125 Rami Sayliman

126-1994 groups.yahoo.com/group/gsl126 Bertan Yördem
Üner Öncel

127-1995 groups.yahoo.com/group/sultani-127 Levent Apaydın
128-1996 groups.yahoo.com/group/gsl128/ Hüdai Polat

129-1997 gsl-129@yahoogroups.com
Utkan Boyacıoğlu
Mehmet Ulusoy
Burcu Alpaykut

130-1998 groups.yahoo.com/group/130gsl Üstün Yıldız

131-1999 fr.groups.yahoo.com/group/gsl131/ Erkin Diyarbakırlıoğlu
Meri Izrail

132-2000 1 groups.yahoo.com/group/gsl132 
2 groups.yahoo.com/group/132 Artun Özsemerciyan

133-2001 groups.yahoo.com/group/gsl133 Osman Tuncel
Kerem Kocaer

134-2002 groups.yahoo.com/group/134 Yavuz Akçakaya www.gsl134.gen.tr

135-2003 groups.yahoo.com/group/mekteb135
Yasin Özdemir
Arman Boyacı
Burak Taşçı

www.gsl135.com

136-2004 groups.yahoo.com/group/gsl136 Yiğit Güler www.gsl136.com
137-2005 groups.yahoo.com/group/gsl137 Gökhan Sümer

1955 lilere hizmet eden e-mail grupları

1- groups.yahoo.com/group/gsl54-58

İsminden de anlaşılacağı gibi bu e-mail grubu beş döneme birden hizmet vermektedir. Moderatörü ve kuru-
cusu Turhan Açar 1955 devresindendir. E-mail adresi Şöyledir:   gsl54-58@yahoogroups.com

2- http://fr.groups.yahoo.com/group/gslaag/
    gslaag@yahoogroupes.fr   

İsminin yani GSLAAG’nin açılımından da anlaşılacağı gibi bu e-mail grubunu GS’lı Ablalar Ağabeyler grubu 
kurmuştur ve onların yazışma aracıdır. GSLAAG’nin 950’nin üzerinde üyesi vardır. Büyük abla ve ağabeyleri 
temsil eden bu e-mail grubu, her gün üyelerini artmaktadır. Halen 150 üye ile yazışmalarına devam etmek-
tedir. Bu E-Mail grubunda yazılı olmayan kurallar geçerlidir. GSL’li Ablalar ve Ağabeyler Grubuna egemen 
olan temel felsefe; taraf tutmama, demokrasi, eşitlik, kardeşlik, GS’ kurum ve kişileri hedef almama ilkeleri 
telaffuz edilmediği halde e-mail grubuna ve yazışmlara da yansımıştır. GSLAAG’li üyeler içinde 1955 liler 
önemli bir yer tuttuğu gibi; organizasyon komitesinin 7 üyesinin 5’i, Özer Berkay, Mehmet Ali Zeren, Yılmaz 
Cicioğlu, Taner Saka, Özkan Kurtboğan 1955 devresindendir. Sadece, e-mail grubunun moderatörleri yani 
Başkan Cevdet Dayıoğlu  ve Hatice Günay  1955 ve 1974 devresindendir.
Üye olmak için: gslaag-subscribe@yahoogroupes.fr
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Kutlama 
Komitesi
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50. Yıl Kutlama Komitesi ve Çalışmaları

Bizler, Ortaköy’deki okula, 1943 yılında birinci sınıftan,1947 yılında ihzari (Hazırlık) sınıflarından katıldık. Bir 
kısmımız 1955 veya daha sonraki yıllardan Lise’den mezun oldu. Bir kısmımız ise kayıp yılları telafi etmek 
için düz okullara geçti. Bundan başka, yıl kaybedip bizi bekleyen büyük sınıflardakilerle, Saint-Benoit vs. gibi 
Fransızca tedrisat yapan liselerden gelen arkadaşlarımızla da beraber okuduk. Bu nedenle tamı tamamına 
188 kişi ile başladığımız 8 yıllık eğitim sürecinde sınıf ve devre arkadaşlarımızın sayısı yaklaşık 300’e yük-
seldi. Aynı sınıfta olmasa da aynı seviyedeki sınıflarda yan yana okumak bizde, lise arkadaşlığı ötesinde bir 

“sınıf arkadaşlığı” duygusu bıraktı ve yollarımız ayrılmış olsa bile yaşam boyu bu duygu bizi hiç terk etmedi. 
Gözlerimiz hep o 300 kişiyi aradı. Liseden sonra bazı istisnalar dışında, uzun yıllar birbirimizi görmeden ya-
şadıktan sonra, büyük bir çoğunlukla tekrar bir araya gelebilme fırsatını, mezuniyetimizin 50. yılını kutlama 
vesilesi ile yakaladık..
50. yıl kutlamaları, her Galatasaraylının rüyalarını süsleyen bir olaydır. Başlangıçta çok uzakta ve aşılamaz 
gibi görünen 50 uzun yıl, göz açıp kapayıncaya kadar geçti ve sıra bize geldi. 
Her dönemde olduğu gibi bu kutlamanın hazırlığını ve organizasyonunu birilerin yapması gerekirdi.
Bizler de, aşağıda öyküsünü okuyacağınız şekilde bu görevi üstlendik ve yerine getirmeye çalıştık. İlk iş 
olarak, beraber okuduğumuz o yaklaşık 300 arkadaşımızı bulmayı hedefledik.

İlk somut adımlar 2001 yılı Haziran pilavında atıldı. 

1. Mektup
18 Mayıs 2004

Sevgili Kardeşlerim,

Galatasaray Lisesinden mezun olduğumuzdan bu yana 49 sene geçti. Gelecek sene mezuniyetimizin 
ellinci yılını kutlayacağız. Bu büyük olayın, bizden önceki dönemlerde olduğu gibi bizim dönemi-
mizde de şanına layık bir şekilde kutlanabilmesi için, hiç vakit geçirmeden çalışmalara başlanılma-
sı gereğine inanıyorum ve bu konuda geç kaldığımızı biliyorum.
Bundan üç sene evvel bir pilavda, Erdoğan Teziç henüz lise müdürü iken odasında bir toplantı yap-
mıştık. Orada 50. yıl törenimizin hazırlığını Erdoğan’la benim yürütmem istenmişti. Fakat gerek 
Erdoğan’ın çok yoğun olması, gerek benim meşguliyetim dolayısıyla bu konuda bir şey yapamadık.
Son olarak okul müdürü Sn. Gün Kut’un daveti üzerine okulda yediğimiz yemekte beni devre
temsilcisi olarak seçtiniz. Daha önce 40. yıl kutlamalarını ben organize etmiştim. Erdoğan da
okulda bir akşam yemeği vermişti. Fakat bu sefer, görüyorum ki, Erdoğan YÖK’ten başını
kaldıracak halde değil, ben de işlerim dolayısıyla bu organizasyonu yürütecek durumda değilim. 
Bu arada sevgili Turhan Açar’dan bu konuda geç kalındığını belirten bir uyarı iletisi aldım. Gene 
sevgili Tarcan Atay bu konuda çalışabileceğini belirtti. Sınıf arkadaşlarımızdan sevgili Taner Saka 
da bizlere yardımcı olabileceğini söyledi.
Ben son olarak G.S. Eğitim Vakfından 1955 mezunlarının isim listesini ve adreslerini aldım. Bu liste 
çok karışıktı. İçinde 1953, 1954, 1956 mezunlarının bir kısmı da, 1955 mezunu olarak gözüküyordu. 
Bendeki kayıtları da tarayarak mümkün olan en doğru şekilde düzenlemeye çalıştım. Fakat halen 
birçok isim ve adres eksik ve belki de yanlış. Bu isim ve adreslerin tamamlanması için ekte size 
gönderdiğim listelerde düzeltmeler yaparak bana gönderin. Bu organizasyonda çalışmak isteyen 
arkadaşlar lütfen bana bildirsinler. Bu arkadaşlarla bir araya gelerek bir çalışma gurubu oluştu-
rur ve program yaparız. Ayrıca bu organizasyonla ve kutlama programı ile ilgili düşüncelerinizi de 
bana iletirseniz, oluşturulacak çalışma gurubunun işini kolaylaştırırsınız.
Bu seneki pilavda bu organizasyonun bir çözüme kavuşturulması için bir toplantı yapılması çok iyi 
olur kanaatindeyim. Fakat ne yazık ki ben yurtdışında olacağım için pilava katılamayacağım.
Bu konuda gıyabımda bana vereceğiniz her türlü göreve (organizasyonun yürütülmesi dışında) ha-
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zırım.
Hepinizi gözlerinizden öpüyorum.
Oktay Aras

Ek: 1 adet G.S. Lisesi 1955 mezunlar listesi

Bu mektuptan sonra 2004 Haziran Pilavında bir araya gelindi. Pilavdan sonra, Orhan Gürsoy ve Turhan 
Açar’ın önderliğinde 9 Haziran 2004 tarihinde Etap Marmara’da bir toplantı düzenlendi. O toplantıya Orhan 
Gürsoy ve Turhan Açar’ın dışında Yalçın İkizalp, Şenol Ekin ve iki yıl önce kutlama tecrübesi yaşamış olan, 
Erdoğan Karakoyunlu da katıldı.
21 Haziran 2004 tarihinde Galatasaray Eğitim Vakfı’nda yapılan toplantı ile Kutlama Komitesi, Oktay Aras, 
Orhan Gürsoy, Şenol Ekin, Turhan Açar, Taner Saka, Şevket Çizmeli, Tarcan Atay olarak belirlendi. Bu takı-
mı yürütmesi görevi Orhan Gürsoy’a verildi. Orhan Gürsoy aynı zamanda sınıf temsilciliğini de üstlendi.

2. Mektup

08 Nisan 2005
Sevgili 55 ‘li sınıf arkadaşlarımız,
 
Nihayet 50. yılı kutlama sırası biz 55’lilere de geldi.

50. yılımızı bizlere yaraşır bir şekilde kutlayabilmek için, Haziran 2004’te müteşebbis heyet tarafın-
dan görevlendirilen ve Oktay Aras - Orhan Gürsoy - Şenol Ekin -Turhan Açar‘dan oluşan, kutlama 
komitemiz titiz ve yoğun bir çalışma sonunda, Yalçın İkizalp - Taner Saka - Şevket Çizmeli -Tarcan 
Atay’ın da katkılarıyla isim-adres listelerini büyük ölçüde tamamlamış ve kutlama programının ana 
hatlarını belirlemiştir.

Bilindiği gibi “Haziran Pilavı” Dernek tarafından her yıl Haziranın ilk Pazarı düzenlenmekte ve 
50. yılı kutlayanlara plaket verilmektedir. Bu yıl 5 Haziranda yapılacak törende mezuniyet şartı 
aranmamaktadır. 43/55 döneminde aynı sıraları paylaştığımız bütün arkadaşlarımız plaketlerini 
alacaklardır.

“Aralık Pilavı” ise GSEV tarafından Aralığın ilk Pazarı yapılmaktadır. Bu yıl 4 Aralık‘a rastlayan 
bu günde (aynı zamanda okulumuzun 524 .kuruluş yıldönümü) sabah kutlama töreninden sonra ak-
şam da 55’liler onuruna bir balo veriliyor. Bu törende 1955 mezunlarına ve aynı dönemde okuyup 
daha sonraki yıllarda mezun olan arkadaşlarımıza (isteğe bağlı) madalyaları verilecek. 

Bu resmi törenler dışında bizler özel olarak 4 Haziranda Boğaz’da bir tekne gezisi, 3 Aralıkta da 
bir otelde müzikli akşam yemeği hazırlıyoruz. Arzu edenlere, otelde geceleme ve sabah topluca 
okula gitme alternatifi de var. Bu özel toplantılar eşli olacak. İsteyen eşsiz de gelebilir.
Bu kutlamalardan sonra tekrar birbirimizden kopmak istemiyoruz. İlk defa, çok güzel bir nedenle, 
tam kadro bir araya gelme şansını yakalamış bulunuyoruz. Bu şansımızı iyi değerlendirelim, ilişki-
lerimizi devam ettirelim. Çoğumuzun ortak özlemi ve dileğidir bu. İlk aktivite olarak, 2 Mart 2005 
günü Baltalimanı Doğa Balık Rest.’da 30 arkadaşımızın katıldığı bir akşam yemeği düzenledik. 
Unutulmaz bir akşamdı. Genel arzu üzerine ikinci toplantımızı, yine aynı yerde 26 Nisan Salı ak-
şam saat 18.00 de yapıyoruz. Hava henüz kararmamış olacağından, Boğaz kıyısında yıllığımız için 
resimler çekme imkanı bulacağız.
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Evet yıllığımız diyoruz, Oktay Aras ve Taner Saka, 50. yıl kutlamaları çerçevesinde, 43/55 dönemini 
kapsayan 55‘lilerin 50. yıllığı adı altında bir albüm-kitap hazırlamağa başladılar bile. Bu nedenle 
sizlerden :
a) yeni çekilmiş vesikalık resim
b) ailenizle çekilmiş bir fotoğraf , 
c) doğum yeri-tarihi, GSL’de okuduğunuz yıllar, mezun olduğunuz yıl, daha sonraki kısa 
özgeçmiş, meslek, medeni hal, ailenin tanıtımı (eş, çocuklar, torunlar), adres ve telefonlar, e-mail 
gibi bilgileri ve GSL ile ilgili anılarınızı acilen bekliyorlar. 

Bunların dışında,çok şeyler borçlu olduğumuz okulumuzu ve yeni yetişen GSL’li gençleri de unut-
madık. Eğitim Vakfına Burs fonu için tatminkar bir meblağ tahsis edeceğiz. Ayrıca GS Yardımlaşma 
Vakfının yaptırdığı ve kaba inşaatı biten “Yaşlılar Evi” nde 55’lilerin adını taşıyan bir oda tefri-
şini üstleneceğiz. Yine Eğitim Vakfımıza “Mektepli Fon” için bir miktar ayırmak istiyoruz. Erdinç 
Binatlı’nın önerisi üzerine, GSL‘nin unutulmaz müdürü rahmetli Behcet Gücer’in, Edirnekapı Şe-
hitliğinde bulunan kabri, ailesinden hayatta kimse olmadığı için çok bakımsız kaldığından, acilen 
burayı temizletip, restore ettirmek te istiyoruz.

Mayıs toplantımızı arkadaşımız Erdoğan Sübar‘ın 4 Mayıs 2005 tarihinde, Beşiktaş’taki Deniz Mü-
zesi Sanat Galerisinde açacağı resim sergisinin kokteyli ile birleştireceğiz. Saat 16.30 da orada 
buluşacağız. Erdoğan hepinize ayrıca davetiye gönderecek.

50. Yılımızı en güzel şekilde kutlamak ümidiyle, hepinize sağlıklar diliyoruz. Sevgilerimizle…

55’liler 50.Yıl Kutlama Komitesi

Şenol Ekin, Haziran pilavında dağıtılacak “TAMBOUR” mecmuasının hazırlanmasını üstlendi. Büyük bir gay-
ret ve özveriyle, bu çalışmayı yürüttü ve sekiz sayfadan oluşan çok başarılı bir dergi ortaya çıkardı..
Orhan Gürsoy ise takımın beyni gibiydi. Mali işler, Galatasaray Eğitim Vakfı ve Galatasaraylılar Derneği ile 
ilişki kurmak, yemekli toplantı ve yat gezileri düzenlemek, plaketleri seçmek, zamanında yapılmasını düzen-
lemek hep onun görev alanına giriyordu.
Mektupların sekreterya ve dağıtımını Oktay Aras yürütüyordu.

3. Mektup

04 Mayıs 2005
Sevgili 55‘li sınıf arkadaşlarımız,
 
Sizleri bilgilendirmek ve uzun yıllardan sonra bu emeklilik döneminde yakaladığımız birlikteliğimi-
zi pekiştirmek için mektuplarımıza devam ediyoruz.

Daha önceki mektubumuzda bildirdiğimiz üzere, 26 Nisan Salı akşamı, Boğaz kıyısında 
Baltalimanı’ndaki Doğa Restaurant’da buluştuk. İşletmecisi de bir Galatasaraylı kardeşimiz olan 
bu Restaurant sahiden Boğaz’ın en güzel manzaralarından birine sahip. Nefis bir gün batımı izle-
dik. Taner Saka’nın reji ve kamera çalışmalarıyla resimler çektirdik. 35 kadar arkadaşın katılımıyla 
gerçekleşen bu gecede, hatıralar anlatıldı, espriler, şakalar yapıldı, hasret giderildi.
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Bugün saat 16.00 da Erdoğan Sübar’ın resim sergisine gideceğiz. Oradaki izlenimleri de gelecek 
mektubumuzda anlatırız.

İlk mektubumuzda bahsettiğimiz, 4 Haziran Cumartesi günü yapmayı planladığımız, tekne gezisi 
için, sizlerin cevaplarını bekliyoruz. Süremiz çok kısıtlı, tekne kiralamak için katılım adedini bilme-
miz gerekiyor. Lütfen Orhan Gürsoy’a katılıp, katılmayacağınızı bildirin. Tekrar hatırlatıyoruz, bu 
gezide eşler ve ailelerle birlikte olacağız.

Dönemimizin Galatasaray camiasına yapmayı tasarladığı katılımlar için önceki mektubumuzda 
bahsettiğimiz ödemeleri de tekrar hatırlatmak isteriz.

55‘lilerin 50. yıllığı için göndereceğiniz resim ve yazıları bekliyoruz.

Tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyoruz.

55’liler 50.Yıl Kutlama Komitesi

Yemekler, toplantılar derken bir yandan da, yayınlanacak 1955’liler albümünün çalışmaları yürütülüyordu. 
İstanbul’da Taner Saka ve Oktay Aras bu işin yürütülmesini üstlenmişti. Ankara’dan Tarcan Atay, eşi Fatoş 
Atay ve Şevket Çizmeli ise bu işe çok emek verdiler. Bilhassa Şevket Çizmeli, kaybettiğimiz arkadaşların bü-
yük bir çoğunluğunun hayat hikayesini yazdı, ailelerinden fotoğraf aldı ve yurt dışında yaşayan arkadaşlarla 
temas kurdu.
Taner Saka ise inanılmaz bir tempo ile, 55’liler kitabının çalışmalarını yürüttü.

4. Mektup

21 Temmuz 2005
Sevgili Arkadaşlar,

1955 devresinin 50. yılını kutlarken, “Kendimize bir de yıllık yapalım.” dedik. Ancak sizlerin yardı-
mına ihtiyacımız var hem de acilen.
EVVELA YILLIĞIN MANTIĞINI ANLATALIM. BU ELLİNCİ YIL KUTLAMALARI, BİZİM ARKA-
DAŞLARIMIZA “İlk defa büyük çaplı olarak” YENİDEN KAVUŞMAMIZ ANLAMINA GELMEK-
TEDİR. BU KUTLAMALAR OLMASA BİZİM BU KADAR GENİŞ BİR İLETİŞİM AĞI KURMAMIZ 
MÜMKÜN OLAMAZDI. BU NEDENLE KUTLAMALAR BİTTİKTEN SONRA DA BİRBİRİMİZ-
DEN KOPMAYACAK VE YAŞADIĞIMIZ GÜZELLİKLERİ TEKRAR YAŞAMAYA, TOPLANTILARI 
VE İLİŞKİLERİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ. BUNUN İÇİN DE BİRBİRİMİZİYENİDEN 
VE EN İYİ BİR BİÇİMDE TANIMAMIZ GEREKECEKTİR. 

İŞTE YILLIĞIN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR İŞLEVİ DE BU OLACAKTIR. 

Şu anda eski ve yeni olmak üzere toplam 300 fotoğrafımız vardır. Her arkadaşımıza en az bir sayfa 
ayıracağımız bu kitapçıkta sizin bir portrenizi (vesikalık da olabilir) ve aile bireylerinizin tümünün 
toplu veya ayrı ayrı fotoğraflarını basacağız. Böylece yıllığımız uzun yıllar güncelliğini yitirmeye-
cektir. Zaten ailelerimizi oluşturan bireyler, Galatasaray kültür,davranış ve geleneklerini yakından 
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gözlemlemiş ve benimsemiş olduklarından, bu yıllıkta yer almayı hak etmişlerdir.

Önceki yıllarda ağabeylerimizin 50. yıl albümlerinde belli bir modele uyarak biyografilerini yaz-
dıklarını gözledik. Biz daha serbest bir içerik kullanabileceğimiz fikrini önermek istiyoruz. Yıllıkta 
arkadaşlarımızı tanıttığımız bölümde, arkadaşlarımız en çok şu sorunun cevabını bulmayı ümit 
etmektedir. “Yahu! Ersan’ı, Ercan’ı, Tuncer’i veya pek çok arkadaşımı Galatasaray’dan sonra hiç 
görmedim. Neler yaptılar, nerelerde yaşadılar? Öğrenmek isterim”. Okuldan sonra izlerini kaybet-
tiklerimiz, azımsanmayacak kadar fazla olduğundanbu soru hepimizin kafasında oluşmaktadır. Öğ-
rensek bile unutabilir veya olayları ve bilgileri birbirine karıştırabiliriz. Bu nedenle bu bilgileri eli-
mizin altında duracak olan sağlam bir kaynaktan öğrenme,yeniden gözden geçirme imkanına sahip 
olmamız gereklidir.Başka anlatımlaarkadaşlarımızın pek çoğunu yeniden keşfetmemiz gerekiyor. 

Bu kitapçık işte tamı tamamına bu işlevi görecektir. Bu nedenle klasik bir CV den başka, CV dışın-
daki bilgilere de ihtiyacımız var. Lisede ne yapardınız,kimlerle dosttunuz. Hangi hoca size takmıştı. 
Rıdvan’a yakalanmanız nasıl oldu. Yaşar abi numaranızı ezbere biliyor muydu. “Pente” dan hiç 
kaçtınız mı? En sevdiğiniz hoca hangisiydi gibi binlerce soru akla gelebilir... Liseden sonra nereden 
mezun oldunuz, nerelerde çalıştınız. Sohbet eder gibi anlatınız lütfen. Çoluk çocuk ne alemde aca-
ba? Bu soruların cevabını alırken, torunlar dahil ailenin toplu, olmazsa kısmen toplu, kısmen tek 
tek fotoğrafları yıllığımızı renklendirecektir. Yazıların okunaklı ve anlaşılabilir ve fotoğrafların 1,5 
ila 3 m. gibi yakın bir mesafeden çekilmiş olması çok önemlidir. İşle ilgili detaylar da ilgi çekebilir. 
Mesela inşaat müteahhidi ise yaptığı eserden küçücük bir örnek resim koyabiliriz. Kendisi veya eşi 
resim yapıyorsa bunları da koyabiliriz. Spor yapmaya devam ediyorsa onu da merak ederiz. Hangi 
kulüplere üye falan...

Asıl önemli olan bu hayat hikayesinin yavaş yavaş ve iri harflerle, el yazısı ile kaleme alınması 
olmalı (mecburi değil elbette). Yazının kimseye hitaben yazılmaması da önemli bir detay olarak 
karşımıza çıkıyor. El yazısı, olaya biraz dostluk,biraz da duygu yükleyecektir. Bu da bize yakışan bir 
tavır olacaktır. Puntoların sevimsiz hali, mümkün olduğu oranda, aradan çekilecektir.
Bundan başka GS Lisesinin verdiği eğitim, sağladığı olanaklar ve arkadaşlık vs. vs. üzerine de 
değerlendirmeler yapılabilir. Bizim okulumuz neden iyidir, neden arkadaşlıklar bir başkadır. Bu 
okulda okumuş olmak nasıl bir duygu?..gibi (mecburi değil). Bizce önemli olmamakla beraber, Va-
kıf, olanakları darlığı nedeniyle, 4 Aralık’ta verilecek Anı Plaketlerini sadece mezunlarla sınırlı 
tutmaktadır. Ancak biz mezun olsun, olmasın, 1943 - 1955 arası birlikte okuduğumuz tüm sevgili 
arkadaşlarımıza albümde yer vereceğiz. Bu nedenle albüm için istenilen bilgi, belge, resim ve yazı-
lar istisnasız herkese yönelik bir yükümlülüktür. Bütün arkadaşlarımızı 4 Aralık’ta birlikte olmaya 
bekliyoruz. Tüm arkadaşlarımızın, hem 2 Aralık 2005 Cuma günü YÖK Başkanı Erdoğan Teziç’in 
Ortaköy’de vereceği aksam yemeğine, hem de 4 Aralık’ta okuldaki Pilav’a ve Tevfik Fikret Salonun-
daki tören’e davetli olduklarını belirtiriz. Özetle:
1. Arkadaşlarımızın adları, soyadları, doğum tarihleri ve yazışma adresleri, cep telefonları ve 
varsa e-mail adresleri ( bu mecburi değil ama iletişim için ve Turhan’ın moderatörü 
2. GSL den sonra yaptığı tahsil, meslekleri, bulunduğu görevler ve eserleri, aldığı ödüller ba 
 şarıları, yazdığı makale ve kitaplar...Üye olduğu kulüpler, amatör çalışmaları, uğraştığı   
 sanat dalı ve halen yaptığı sporlar,
3. Eşin adı soyadı, evlilik tarihi, mesleği, faaliyetleri,
4. Çocukların adları soyadları, evli iseler, eşleri de dahil, okudukları okullar, halen işleri ve  
 meşgaleleri, başarıları., ödülleri yazdıkları kitaplar tezler vs.,
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5. Torunların adları doğum tarihleri ve okudukları okullar.,
6. GS Lisesinden ayrılmadan önceki ve ayrıldıktan sonraki hayat hikayeleri, okuldaki en sa  
 mimi arkadaşları, halen sık sık hangi arkadaşlarıyla görüştükleri,
7. Okulda iken çekilmiş olan toplu resimleri (kopyalandıktan sonra iade edilecektir, arkasına  
 ad soyadı yazmayı unutmayın),
8. Başınızdan geçen ve Galatasaraylılara özgü komik olay ve fıkralar, Sevgi ve selamlarımızla 
cevaplarınızı bekliyoruz Matbaa işleri için uzun uğraşlar vereceğimizden lütfen bizleri yalnız bı-
rakmayın ve destekleyin. 
50. yıl kutlama komitesi

Haziran Pilavı geçmiş, bir yandan 4 Aralık’taki Galatasaray Eğitim Vakfının 50. yıl kutlama hazırlıkları devam 
ediyor, bir yandan da yemek ve toplantı organizasyonları yürüyordu.

5. Mektup

20 Eylül 2005
Sevgili 55 ‘ liler ,

Yaz tatili nedeniyle ara verdiğimiz toplantılarımıza tekrar başlıyoruz. Bu kez 02 Ekim Pazar 19.00 
da İst. Üniv. Baltalimanı tesislerinde eşli olarak toplanacağız. Katılmak isteyen arkadaşlarımızın, 
rezervasyon için, hemen  Orhan Gürsoy‘ a ( Tel: 0532 4556600 ) kayıtlarını yaptırmalarını rica 
ediyoruz.
Bildiğiniz gibi, 50.Yıl Kutlama Komitesi olarak sizlerin de desteğiyle, bazı projeler hazırlamıştık. Bu 
projeleri gerçekleştirmek için bir‘’Fon’’oluşturduk.Bugüne kadar katkıda bulunan arkadaşlarımıza 
çok teşekkür ediyoruz. 

… Ayrıca, 50.Yıl Albüm’ ü ( Yıllığı ) için daha önce sizlerden istediğimiz yazı ve
resimleri henüz vermeyen arkadaşlarımızın Oktay Aras veya Taner Saka ile temasa geçmelerini 
bekliyoruz. Lütfen acele edelim !

Sevgiler,

55’liler 50.Yıl Kutlama Komite’niz.

Bir gün gene beraber olmayı umduğumuz, hiçbir zaman unutamayacağımız acı kayıplarımızın ailelerine de 
seslenmek istedik.

6. Mektup

22 Eylül 2005
Sayın Dostlar,

Sizler bizim çok sevdiğimiz ve aziz hatıralarını her zaman titizlikle sakladığımız ve zamanından 
önce kaybettiğimiz arkadaşlarımızın yakınlarısınız. Bugün aramızda olmayan arkadaşlarımızı si-
zler temsil ediyorsunuz ve bu durum bizim üzüntümüzü belli bir ölçüde hafifletiyor.
Bildiğiniz gibi, bu yıl 1955 yılında mezun olanlar veya aynı yıl mezun olması muhtemel olan 
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arkadaşlarımızla birlikte 50. yılımızı kutluyoruz. Görüldüğü gibi mezun olma koşulu bulunmadığı 
gibi yıl kaybettiği için daha sonraki yıllarda mezun olanlar da bizimle beraber bu kutlamaya 
katılmaktadır. 

Bu kutlama vesilesi ile bir albüm-yıllık çıkartıyoruz. Bunu çıkarırken de artık aramızda olmayan 
arkadaşlarımıza da sayfalar ayırdık. Bu yıllık kitabımızda  sadece arkadaşlarımıza değil aile birey-
lerine de yer veriliyor. Böylece kitabımız çocuk ve torunlarımıza da hitap ediyor olacaktır.

Bu nedenle sizden bilgi ve fotoğraflar istiyoruz. Kitabı aralık ayında basıp sizlere göndermeyi 
planlıyoruz.

Bize lütfen en kısa zamanda,

1-Arkadaşımızın bir fotoğrafını gönderiniz - okuduğu üniversite, bulunduğu görevler, eserleri, 
aldığı ödüller, başarıları yazdığı makale ve kitaplar, uğraştığı sanat dalı ve onu kaybettiğimiz tarihi 
bildiriniz
2-Aile bireylerinin (Eş, çocuklar damat ve gelinlerle torunlar kardeşler) tek tek veya toplu olarak, 
yüzlerinin rahatça seçilebildiği fotoğraflarını
3-Eşinin adı soyadı mesleği ve faaliyetleri 
4-Çocuk gelin damat torunların ad ve soyadlarıyla okudukları okullar, işleri, başarıları, ödülleri, 
yazdıkları kitaplar vs.
Bunları en kısa zamanda tarafımıza ulaştırmanızı saygılarımızla rica ederiz.

Arkadaşlarımızın hatıraları olan sizleri sevgiyle kucaklıyoruz,

55’liler Organizasyon Komitesi

4 Aralık 2005’te 50. yıl kutlamaları yapıldı. Fakat görevimiz bitmedi. Geri kalan yaşamımızda 
birlikteliğimizi devam ettirmek komitemizin en büyük görevi olacak.

50. Yıl Kutlama Komitesi

Oktay Aras
Orhan Gürsoy
Taner Saka
Tarcan Atay
Turhan Açar
Şenol Ekin
Şevket Çizmeli
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Alfabetik sıraya göre katkı yapan profesyonel fotoğrafçılar
1- DV Production Orkut Güney GSL1996/128 (Aralık 2005 Madalya
    töreni, pilav, kokteyl ve ön kapak)
2-Fatih Çakmakçı (Yat Gezisi, Aralık Madalya Töreni, Pilav, Kokteyl ve 
   Balo)
3-Kemal Suman (Zeplinden GS Lisesi ve Arka Kapak)

Katkı sırasına göre amatör fotoğrafçılar
1-  Taner Saka (Lise, Havuz, İlkokul, Tüm Toplantılar)
2-  Ercan Konuk (Tüm Toplantılar)
3-  Orhan Gürsoy (Aralık 2005 Madalya Töreni ve Pilav Fotoğrafları)
4-  Erhan Yekta Özütürk (GSÜ Toplantısı ve 2005 Aralık Pilavı)
5-  Tarcan Atay (GSÜ’deki Toplantı ve 2005 Haziran Pilavı)
6-  Ersan Günen (Meyhane Gecesi ve 2005 Haziran Pilavı)
7-  Tuncer Ören (Doğa Restoran ve Çengelköy Toplantısı)
8-  Ayşe Gürsoy (2005 Aralık Pilavı ve Madalya Töreni)
9-  Sevinç Özütürk (GSÜ’deki Toplantı ve 2005 Aralık Madalya Töreni)
10- Fatoş Atay ( 2005 Haziran Plaket ve Madalya Töreni)
11- Alp Bulak (2005 Madalya Töreni, Aralık Pilavı)
12-Bener Akbaş (Saat Kulesi)
13-Toygar Bilgin (Siyah Beyaz Grand Cour, Ön ve Arka Bahçe Fotoğrafları)
14-Serkan Özmelek (GSÜ’deki Toplantı ve 2005 Aralık Pilavı)
15-Nurgün Özmelek (2005 Haziran Pilavı)
16-Erdem Eralp (Kütüphane Fotoğrafları)

Editör
Oktay Aras
Taner Saka

Yazı kurulu
Oktay Aras
Özer Berkay
Metin Gürman
Şenol Ekin
Şevket Çizmeli
Taner Saka
Tuncer Ören
Turhan Açar

Redaksiyon 
Fatoş Atay
Metin Gürman
Oktay Aras
Suat Sezer

Yıllığın Hazırlanmasında Katkıda Bulunanlar:

1953 yılında çekilmiş hocalarımızın fotoğrafını arşivinden bize veren Dr.Kerim Özcan’a (1956)
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Faydalanılan Kitap ve Yayınlar:

1- Ertuğrul Erol Ergir: Unutamadığım Galatasarayım ve İstanbulum
2- Hıfzı Topuz: Elveda Afrika Hoşça Kal Paris
3- Ahmet Yüksel Özemre: Geçmiş Zaman Olur ki…
4- Niyazi Öktem, Kemal Suman, Turhan Ilgaz  :
 Galatasaraylı Monsenyör Pierre Dubois’nın Anı ve  Görüşleri 
5- Hakan Onurhan: Mektebi Sultani’den Hoş Bir Seda
6- Orhan Karaveli: Bir Ankara Ailesinin Öyküsü
7- Güneş Karabuda: İndim Zaman Bahçesine
8- Selim İleri: Yıldızlar Altında İstanbul
9- Eser Tutel: İstanbul’u yel Üfürdü…Su Götürdü
10- Aydemir Balkan: Akşam Nöbeti
11- Fuat Bezmen: Bir Duayenin Hatıratı
12- Necati Aydın: İmparatorluğun Cumhuriyet Kapısı
13- Vefa Semenderoğlu-İzzettin Çalışlar: Ortak Bellek
14- Güneş Karabuda: Zoraki Randevular Parkı
15- Acar Başkut: Üç Kalas İki İnsan Bir Heves
16- Vefa Semenderoğlu-Osman Tamburacı: Dünden Bugüne Galatasaray
17- Suat Aray: Bir Galatasaraylının Hatıraları
18- Sinan Erdem: Adanmış Bir Hayat
19- Can Kıraç: Anılar-Olaylar
20- Hilmi Kamil Baytur: Galatasaray Hatıraları
21- GEV Yayınları
22- İnternet
23- Glatasaraylılar Dayanışma Mecmuası
24- Çeşitli Dergi ve Yayınlar
25- Prf.Dr. Aykut Kazancıgil, Tahsin Berküren: Galatasaray Lisesi mezunları 1871-1996
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Sıra  İSİM NO Meslek

1 Abdurrahman Baytur 1130

2 Abdülkadir Günyaz 1234 Gazeteci

3 Acar Başkut 564 Ressam

4 Ahmet  Aytuğ 287 Eksper

5 Ahmet  Baltacı 864 Turizm

6 Ahmet Çopur 1472 Fabrikatör

7 Akagün Tahıl 1143 Elk.Y.Müh.

8 Akay Balkınar 1128

9 Akın Yıldırım 1389 Ticaret

10 Ali Göynü 1062

11 Ali Özcan Talayman 1062

12 Ali Üçer

13 Alpagut  Erenuluğ 778 Yazar

14 Alper  Yücetürk 1008 İktısatçı

15 Alptekin Tekin 1450

16 Altan İyigil 1497

17 Altan Kemahlı 594

18 Altan Tüten 883

19 Altuğ Berksun M. 845

20 Altun  Ünsal 1098 Ticaret

21 Argun  Özpay 759 E.Büyükelçi

22 Arman Somer 1255

23 Atilla  Güven (Ürfioğlu) 787 Diş Dr.

24 Atilla  Tuna 50

25 Atilla Avcı 925

26 Atilla Büyükerhun 965 Turizm

27 Aydın  Aydın 1105 Ticaret

28 Aydın Bingöl 934

29 Ayhan Türkbaş 982

30 Ayhan Yalçın 989

31 Aykut  Akıncılar 624 Bankacı

32 Aykut Duraman 147 Bankacı

33 Aykut Yazgan 501

34 Barlas Akkaşoğlu 742

35 Basri  Karagöz 1176 Avukat

36 Biler  Sözeri 1155 Jeolog

37 Bilkay Ediz 148 Ticaret

38 Budak Erim 939

39 Bülent Ağralı 615 Jeolog

40 Bülent Gürel 45

41 Bülent Tercüman 1232

42 Cahit Bahadır 505

43 Can Bayakır 93

44 Cemal Satgan 1682 Bankacı

45 Cengiz Hadımlı 1277 Gazeteci

46 Cengizay Aktuna 785

47 Coşkun  Aydın 893

48 Coşkun Gürkan 763

Sıra İSİM NO MESLEK

49 Çeler Alabay 780 Alm.Öğret.

50 Çetin  Alparslan 1149 Turizm

51 Çetin Oral 1023

52 Çetin Pınarbaşı 605

53 Çetin Yaka 760

54 Daniş Cambaz 623 Ticaret

55 Değer Eraybar 607 Gazeteci

56 Demir Dino 1345

57 Dinçer  Güner 1664 Gazeteci

58 Doğan  Okan 1661 Ticaret

59 Doğan  Şeker 124

60 Doğan Abalıoğlu S. 1005 Y.Mimar

61 Doğan Özipek 258

62 Duygu Sağıroğlu 732 Tiyatro

63 Dündar  Gürol 1626 İnş.Y.Müh.

64 Dündar Güç 635

65 Emin Memik 829

66 Ender  Üster 40 Y.Deniz T.

67 Engin Heper 306

68 Ercan Güneri 1033 Danışman

69 Ercan İncekara 1427

70 Ercan Konuk 133 Elek.Y.Müh.

71 Erdal Gürol 848 Dış İşleri

72 Erdem Tunca 903

73 Erdinç Binatlı 1338 Ticaret

74 Erdoğan Aytun 724 B.Elçi

75 Erdoğan Bingüler 726 Bankacı

76 Erdoğan Erol 675

77 Erdoğan Özpoyraz 1399 Ticaret

78 Erdoğan Sisli 924

79 Erdoğan Sübar 971 Avukat-Ressam

80 Erdoğan Teziç 496 Yök Başkanı

81 Ergin Aydoğmuş 318

82 Ergin Çep 1066 Kim.Müh.Dr.

83 Ergin Ergüç 822

84 Ergin Neng 204 Bankacı

85 Ergin Örgügören 751

86 Ergin Soytürk 685 Y.Mim.Müh.

87 Ergun  Menokan 1485

88 Ergun Uzun 821

89 Ergüden Müderrisoğlu 802 Avukat

90 Ergün Şanlı 1163 Otelci

91 Erhan  Soral 1187 Hukukçu

92 Erhan Özütürk 1643 İnş.Y.Müh.

93 Erkut İlgen 876

94 Erman Tulgar 795 Prof.Dr.Y.Müh.

95 Erol Akdeniz

96 Erol Günaydın Tiyatro

1955 DÖNEMİ İSİM LİSTESİ
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Sıra İSİM NO MESLEK

97 Erol İkiz 1020 Ticaret

98 Erol Kutan 1591

99 Erol Türer 361

100 Ersan Feray 630 Ticaret

101 Ersan Günen 1180 İnş.Y.Müh.

102 Ertan Korbaş 1207

103 Ertan Kurtoğlu 943 Denizci

104 Erten Pamir 1250

105 Erten Üçer 571 Ticaret

106 Ertuğrul  Tepe 1070 Dış TicaretAtaşe

107 Ertuğrul Köni 1248

108 Esen Gür 781

109 Evin  Ertür 246 İktisatçı

110 Feridun Dörtler 1587 Ticaret

111 Fikret  Özmelek 951 İktisatçı

112 Galip Üstün 962

113 Gençer Yıldırımgeç 818 Sinema

114 Günalp Akbay 1135

115 Günay Çilingiroğlu 970 Y.Mimar

116 Gündoğdu  Aydemir 960 Y.Mimar

117 Gündüz  Ulupınar 922 Eczacı

118 Güneri Aytolu 814

119 Güneş  Karabuda 1500 Sanatçı-Yazar

120 Güngör  Cerit 606 Ticaret

121 Güngör Ayyıldız 666 Ticaret

122 Güngör Demirtaş 1099

123 Güngör Toygarlı 196

124 Gürgül Bulak 710 Hava Y. Yön.

125 Gürkan  Eke 632

126 Gürsel Gönenden 492 Matbaacı

127 Güven Erer 793 İktisatçı

128 Güven 223

129 Güven Sayın 786

130 Güven Toğrul 1494 Y.El.Müh.

131 Halit Güvener 629 B.Elçi

132 Hasan  Selçukoğlu 1148 Ticaret

133 Hasan Engin 26

134 Hitay  Daycan 540 Tiyatro

135 İhsan Gerzile 1652 Ticaret

136 İlban Onur 1363 Doç.Dr.

137 İlhan  Ören 799 Eczacı

138 İlhan Gökyay 631 Op.Doktor

139 İlhan Tomruk 1285

140 İlhan Türker 808 Turizmci

141 İsmail Yılmaz Ortaç 952

142 Kahraman Kurter 847

143 Kayıhan Günay 1165

Sıra İSİM NO MESLEK

144 Kıvılcım Tuğrul 469

145 Köksal  Girav 355

146 Kurt Baran

147 Levent  Olgay 1082

148 Lütfullah Konyalıoğlu 966 Y.İnş.Müh.Müt.

149 M. Ersan  Günen 1180

150 M.Nedim  Kitiş 335

151 Mehmet  Akalın 660 İktisatçı

152 Mehmet  Silahtar 608 Tekstilci

153 Mehmet Ali Zeren 313 Sanayici

154 Mehmet Cansu 871

155 Mehmet Evrenos 575

156 Mehmet Tat 1029

157 Mesut Canayakın 55 Ticaret

158 Mete  Salihoğlu 1433 Bankacı

159 Metin Bıdık 1674

160 Metin Eriş 796

161 Metin Göksel 718

162 Metin Kafkas 1046 Maliyeci

163 Muammer Velidedeoğlu 526 Op.Doktor

164 Mustafa  Gönen 205 Turizm

165 Mustafa Emin Demirkan 838 Prof.Y.Mimar

166 Mustafa Reşit Erzin 214 Çellist

167 Muzaffer Uyanık 1121

168 Nail Temel 559

169 Nazmi Alanya 461

170 Necdet  Gülen 958 İnş.Y.Müh.

171 Necmettin Silahtar 1370 Tekstilci

172 Nejat  Soytürk 159

173 Nuray  Erçiro 860 Teks.Müh.

174 Nurettin Tan 1420

175 Oğuz Metin  Dinçer 1183 Ticaret

176 Okay Ergun 576 Ziraatçi

177 Oktay Aras 65 Yük.Mak.Müh.

178 Oktay Belkuvvar 1128

179 Oktay İlter 107

180 Oktay Kınacı 3

181 Oktay Kozluca 578

182 Olcay Ertuğrul 920 Ticaret

183 Onat Arınç 478 Prof.Dr.

184 Oral Sinkil 852 İktisatçı

185 Orhan Gürsoy 1061 İnş.Y.Müh-Müt.

186 Orhan Aktar 733 Gemi İnş.

187 Orhan Çakır 481 Fabrikatör

188 Orhan Erdivanlı 667 B.Elçi

189 Orhan Erkut 1221 İnş.Y.Müh.

190 Orhan Ziyal 392 Mak.Müh

191 Osman Kutluözen 1666 Ekonomist
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Sıra İSİM NO MESLEK

192 Osman Şapçı 985 Ticaret

193 Osman Ural 824

194 Ömer Naci Taşel

195 Özalp Bilgebay 1158

196 Özcan  Yuvalı 60 Turizmci

197 Özcan Erkmen 558 Hukukçu

198 Özcan Kalaycıoğlu 4

199 Özdemir Erginsav 285 Prof.Dr.Mimar

200 Özdemir Kırşan 1447 Ticaret

201 Özdemir Zeybekoğlu 236 Turizmci

202 Özen  Dallı 596 Turizm müş.

203 Özen Üçer 573

204 Özer  Berkay 730 Yazar-Turizmci

205 Özer Eskiyurt 570 Hukukçu

206 Özer Pala 679 Prof.Dr.

207 Özger Demirer 914

208 Özhan  Pekuysal 1484

209 Özkan Kurtboğan 504 Hakim

210 Refet Yönsel 1145

211 Refik Uzlar A. 1281 Yük.Müh.Mimar

212 Rıza Heleteli M. 1115 Mak.Y.Müh

213 Ruhan Ünal 1466

214 Saffet Karagöz 1125

215 Saip Altuğ 700 Maden Y.Müh.

216 Salah Abut 1343

217 Selçuk  Kartaç 1073 Turizm

218 Selçuk Baysarı 68

219 Selçuk Cansu 871

220 Selçuk Tarı 873

221 Semasi Yurtsever 1563

222 Sevgen  Büyükarman 1037 İktisatçı
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