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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
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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



-14-

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



-17-

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



-48-

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)

 

-57-



-58-

        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-


