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OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

12 NİSAN TARİHİNDE OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI...

Hazirun listesinde 62 üyenin katılım imzası olduğu tespit edilerek toplantı yeter sayısı sağlandığı görüldü.

Tevfik Tüzünkam '68 Divan Kurulu Başkanı , Refik Birand '68  Başkan Yardımcısı, Serhat Ayan '90 Sekreter olarak kabul
edildiler ve yapılan oylamada oy birliği ile Divan Kurulu seçimi tamamlandı .

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Öncel Koca '79  ve Yönetim Kurulu Saymanımız Sayın Engin Tunçay ‘76 ın
söz alarak bilgilendirme yaptığı Genel Kuruldan şu kararlar çıktı :
Yönetim Kurulu  ibra edilmesi oylandı ve oybirliği ile ibra edildi.
Denetim Kurulu  İbra edilmesi oylandı ve oybirliği ile ibra edildi.
2015 yılı üyelik aidatının taslak bütçede önerildiği gibi  250.- TL olması önerildi Oy birliği ile kabul edildi.
2015 yılı Giriş bedelinin 500.-TL olarak belirlenmesi önerildi ,Oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan oylamada 2016 yılı üyelik aidatının da 250.- TL olması oy çokluğu ile kabul edildi.
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SALLE ERENTOK YENİLEME ÇALIŞMALARI     

Çeşitli aktivite odalarının ve mini ofislerin oluşturulacağı eski
ÇATI BAR’ımız da kısa sürede Dernek üyelerinin kullanımına
açılacaktır.

Uzun çalışmalar sonunda, tüm alt yapı, tesisat, mutfak, bar
tamamiyle yenilendi. SALLE ERENTOK’umuz Dernek
üyelerinin kullanımına açıldı.
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DİVAN KURULUMUZ OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI 

Saint –Joseph’liler Derneği

31 Mayıs 2015

13-2015/2.Toplantı

Divan Kurulu Toplantısı Tutanağı

Başkan Cemşit Piran, Başkan yardımcısı Tevfik Tüzünkam ve sekreter Cenani Ercan Divan Kurulu toplantısını açtılar,
saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşı okundu.

Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı M. Koca Öncel söz aldı.
"Divan Kurulu üyelerimizin toplam sayısı 1026 olmasına rağmen toplantıya katılan üye sayımız 20 yi geçmemiştir.
Derneğimizin kuruluş amacı üyelerimize destek vermektir. Ancak toplanabilen aidatlar maalesef sosyal tesislerimizin
desteklenmesine harcanmaktadır. Bu nedenle yeni arayışlar içine girmek zorunda kaldık. Derneğimiz tesisleri 2 parsel
üzerine kurulmuştur. 68 Parsel okula ait olup Restoran bölümü bu parselde kalmıştır. 69 Parsel ise Vakfa ait olup
havuz ve tenis kortları bu parseldedir. 68 Parselde bulunan ana binamızın proje ve ruhsatındaki eksiklikler bugün
Belediye ile çeşitli sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Halen inşaatımız Belediye açısından bitmemiş gözük-
mektedir. 69 Parselde ise var olan tarihi duvar inşaat zorlukları çıkartmaktadır. Vakfı' mız sahip olduğu 69 Parsel de;
Kadıköy Belediyesinin emlak vergisi değerini yükseltmesi nedeniyle kira ücretini stopaj dahil 23.000.- TL olarak tayin
etmiştir. Emlak vergisi değerini düşürebilmek için hukuki yollara baş vurup fiyatın düşürülmesini istedik. Amacımız
her türlü hukuki sorunlarımızı çözüp tamamen yasal hale dönüşmektir, Okul – Vakıf – Dernek olarak Belediye ve
Tabiat ve Kültür Varlıkları kurul arasında çözüm için uğraşıyoruz. Bu arada bütün üyelerimizin yardımlarını bekliyoruz.
Profesyonellik açısından yeni bir hukuk bürosu ile çalışmaya başladık. Ayrıca inşaata devam edebilmek için eski
mimarımızın da muvafakatini almak zorunluluğumuz nedeni ile bu konu ile de uğraşıyoruz.
Burslar konusunda Derneğimizde iç yönetmelik yoktu. Bu yönetmeliği hazırlıyoruz.”

Dileklerde Çemşit Piran söz alarak üyelerimizin gerektiğinde çay veya kahve içerek oturabileceği bir bölümün
bulunması ve aidatlarını ödemiş üyelerimize % 20 indirim kartlarının hazırlanmasını hatırlattı.

Ferruh İskenderoğlu 1964 söz alarak , son günlerde çıkan sorunlar işletmeciyi ne kadar bağlıyor diye sordu.

Tevfik Tüzünkam vakıf resmi senedinde “ 69 parselde yer alan ve vakfın mülkiyetinde bulunan arazinin “ sadece Saint
Joseph’liler Derneği Sosyal Tesisleri olarak kullanılabileceği ve bunun değiştirilebilmesi için mütevelli heyetinin oy
birliği ile karar alması gerektiği” şartının bulunduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Divan Başkanı başka söz alan olmadığından son sözü alarak toplantıyı kapattı. 

Başkan: Cemşit Piran '53
Başkan Yardımcısı: Tevfik Tüzünkam '68
Sekreter: Cenani Ercan '70

1-        

2-        

3-        
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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?     

Eski çağlarda yaşayanların bazı taşların, cevherlerin birbirlerini ve demir parçalarını çektiğini çok önceleri fark etmişler
ve bu olaya çok değişik anlamlar yüklemişlerdi. Bunu ilk inceleyenlerin Mısırlılar ve Yunanlılar olduğu kadar Hintliler ve
Çinliler olduğu da bilinmektedir. Aynı zamanda reçine gibi bazı maddelerin kumaş veya deriye sürtüldüklerinde toz
parçacıklarını çektiğini de gözlemlemişler ve bu iki olayın benzediğine hükmetmişlerdi. Ama kısa zaman sonra bu iki
fiziksel olayın farklı yapıda olduğunu da anlamışlardı; çünkü kumaşa sürtülen reçine demir parçalarını çekmiyordu! Daha
sonra V. yy’da Çinliler, birbirlerini çeken minerallerin su üzerinde yüzecek kadar küçük parçalarının hep Kuzey’i göstere-
cek şekilde hareket edip sabitleştiklerini fark etmişlerdi, ama esas pusulanın imâli için birkaç yüzyıl daha geçmesi gereke-
cekti. 

MANYETİZMA, TARİHİ ve UNUTULMUŞ BİR ADAM

Yerbi-limciler tarafından sonraki dönemlerde incelenen bu mektup Maricourt’un mıknatısların en olağanüstü üç temel
özelliğini açıkladığını göstermektedir.
1. “Mıknatıslı bir çubuk ortadan kesildiğinde iki kutup birbirinden ayrılmaz, her parçada güney ve kuzey iki kutup ayrıca
belirir. Yeniden ikiye kesildiğinde her parçada hep iki kutup oluşmaya devam eder. Demek ki kuzey ve güney kutuplar
birbirlerinden ayrılamazlar, biri varsa öteki de muhakkak vardır.”
2. “Bir mıknatıs ısıtıldığında, belirli bir sıcaklıktan sonra mıknatısın sihirli özelliği kaybolur.” Bu sıcaklık eşiği altı yüzyıl
sonra Pierre Curie tarafından bulunacak ve buna “Curie sıcaklığı” denecektir. 
3. Maricourt manyetik bir taştan bir küre oymuştu. Daha sonraları bu küreye terrela adı verilmiştir. Bu kürenin küçük
mıknatıslar üzerinde nasıl bir etki gösterdiğini incelemiş ve kürenin iki kutbu olduğunu, çekimin de bu kutuplara olan
mesafeyle doğru orantılı olduğunu gözlemlemiştir. 
Bu özellikler 337 yıl sonra kraliçe I. Elizabeth’in hekimi, İngiliz William Gilbert ve Fransız Guillaume le Nautonier
tarafından yeniden keşfedilecekti. 
Hakkında pek fazla bir şey bilinmeyen Pierre de Maricourt’un içinde yaşadığı çağ da dikkate alındığında yaptığı araştırma
ve buluşlar, hiç şüphesiz en büyük bilimsel dâhiler sınıfına girmesine yol açmaktadır. 

Dr. Reşat Uzmen ‘65

Manyetizma denen bu olayın sırları insanları hep meşgul etmiş konu hakkında birçok araştırma
ve kuram ortaya atılmıştı. Ama manyetizma olayının anlaşılmasında ilk büyük adım XIII. yy’da
Fransa kralı Saint Louis’nin maiyetinde bulunan Fransız şövalyesi Pierre Pèlerin de Maricourt
(Latince adıyla Petrus Pellgrinus olarak da tanınır) tarafından atılmıştı. Oysa aynı dönemde Ka-
tolik Kilisesi bilim üzerine adetâ ağır bir örtü sermişti; uyguladığı dinî uygulamalarla tanınan aynı
dönemde yaşamış Clairvaux başrahibi Bernard, bilgisizliğin iyi bir Hıristiyan için cennete git-
menin vazgeçilmez şartı olduğunu ifade ediyor ve ona göre “anlamaya çalışmak, Kutsal Yazıları
sorgulamak inançsızlık ile aynı anlama geliyordu”. Bu davranış Hıristiyan Batı dünyasını zihinsel
çöküntüye uğratırken Yunan geleneğini devam ettiren İslâm dünyası süratle gelişiyordu. 
İşte tam bu sıralarda Batı’daki uyanış yeni başlamışken Pierre Pèlerin de Maricourt, Aristoteles’in
önerdiği deneysel yöntemle mıknatıslarla ilgilenmeye başlar ve Charles d’Anjou ile Güney İtalya
seferine katılmışken bir arkadaşına mektup yazar. Elimize ulaşan bu mektupta Pierre de Mari-
court’un Sorbonne’da derslere katıldığını ortaya koymaktadır. 
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FRENGİSTAN’DAN 

PIERRE LOTI EDİRNEDEKİ SELİMİYE CAMİİNİ ANLATIYOR Biz bülbül-i muhrik dem-i şekvâ-yı firâkız 
(Biz ayrılığın şikayetinin yakıcı demlerinin bülbülü  gibiyiz) 

Âteş kesilir geçse sabâ (sabah rüzgârı) gülşenimizden 
II. Selim

Pierre Loti, Yahya Kemal üstadımızın; “Bir beyti bir de câmi-i
mâ’mûru var” diye övdüğü padişah II. Selim’in yaptırdığı Selimiye
camiini, Balkan savaşı sonrası Edirnede tanık olduğu Bulgar mezali-
mini anlattıktan sonra şu şekilde tasvir ediyor: 

LA MOSQUEE DE SELIM
Dès qu’on pénètre dans la sainte cour, entre les rangées d’arceaux
et au pied des minarets qui s’élancent si aisément dans l’air, on se
sent comme imprégné soudain de calme et d’harmonie, de dé-
tachement et de pardon.
A l’entrée du sanctuaire, aussitôt qu’on a soulevé le lourd rideau de
cuir, un tranquille enchantement commence. C’est donc cela, l’in-
térieur de cette mosquée de Sélim que, de si loin dans la campagne 
déserte, on apercevait posée en diadème sur Andrinople, et que les alliés contemplèrent longtemps comme un joyau
défendu. Le lieu profond et magnifique apparaît dans une pénombre irisée :d’innombrables très petites fenêtres à vit
raux, qui s’alignent à différentes hauteurs, y donnent une demi-lumière qui a des nuances d’arc-en-ciel ; on ne sait  quelle
parfaite et mystérieuse concordance dans les proportions contribue à y répandre cette paix, qui n’est plus tout à fait ter-
restre. Très haut, la coupole centrale pose sur des moitiés d’autres coupoles qui l’agrandissent encore, et on dirait qu’elle
reste en l’air par magie, sans piliers, sans rien qui la soutienne : c’est elle que l’on regarde d’abord en levant la tête
: elle donne l’impression d’une sorte de vélum très léger planant au-dessus des choses :elle est diaprée de mille
couleurs qui se fondent dans l’éloignement : la décoration en est comme immatérielle, si l’on peut dire ainsi, et
semble imitée de ces dessins géométriques, d’une régularité trop impeccable, mais d’une fantaisie exquise, que le mic
roscope découvre dans les flocons de neige.

Sur les murailles, de merveilleux panneaux de faïence luisent
doucement : il en manque bien quelques-uns, hélas ! enlevés par
d’autres Slaves – les Russes, en 1878, qui détruisirent ici à la même
époque ce palais de Sélim tout en céramiques et en ciselures
d’or, un des plus purs chefs-d’œuvre de l’art turc en Europe –
mais l’effet d’ensemble est à peine gâté. Avec un éclat que le temps
n’a pu ternir, dans des bleus et des rouges inimitables, ces revête-
ments de carreaux représentent, parmi beaucoup d’arabesques, des
inscriptions saintes, ou bien d’étranges fleurs, rigides et comme
hiératiques, des fleurs religieuses, des fleurs d’Islam. Aucune statue,
bien entendu, aucune figure nulle part, rien qui rappelle l’humanité
comme dans nos églises. Toute cette splendeur, toute cette orne

mentation empruntée presque uniquement à des lignes qui se croisent et s’enchevêtrent, affectent je ne sais quoi d’abs
trait qui porte à oublier les choses d’ici-bas, à entrevoir des ailleurs apaisés et définitifs où l’on ne souffrira plus.

(Selimiye’nin 2013’de UNESCO dünya kültür mirasına
alınması münasebetiyle)

EDIRNE
Bir yerde görürsen ki:

ağır ve edalı akar
dal dal söğütleri öperek

samur üç belik gibi
üç koldan sular

müjdeler olsun efendim;
Edirne'desin.

Mevsim, fasl-ı bahardır.
gecedir ve mehtap vardır.

Ve sen
bir kavs-ı kuzahta (gök kuşağında) yürür 

gibi köprülerdesin
şataraban makamından bir şarkı 

dudaklarinda düşünür, çözemezsin:

Bu naz-ı istiğna, bu avaz neden;
neden yarı eğilmiş suya dallar?

öyle ferman etmiş eden
kimseler bilmez

Gönül bir top ibrişim
Sarılırsa çözülmez

Burda her şey.
bakınır hüsnüne hayran.

Seyreyler cemalini eğilmiş suya
mermer ihtişamında serhad-di vatan.

Aşina bir çehre sezer belki diye
devr-i saltanatından Edirne;

bir deste alev güldür, mahzun
yar elinden düşürülmüş şimdi suda.

Ve sular;

şimşir kelamı dilinde
destan okur, okur akar.

Ve bihaber Yıldırım'da bir evcikte
-akan sudan, uçan kuştan-

yeşil dut yapragında
ak bir ipek böceği,

ipeğini dokur dokur ölür.
Uyanır veda etmiş gibi artık uykuya

konuşan bir dil olur
çiler uzakta;

bülbül sesi yağmur gibi
Bülbül Adası'nda

Kanadı gümüşlü kuşlar geçer
Iki şak bölüp mehtabı;
Kıyık'tan uçurulmuş

Salınır bahçeler içre kızlar ki:
Nazardan kaçırılmış.

Ağzında kan kırmızısı bir caneriği
mehtapla beraber düşmüş gibi arza;

kızlar ki güzel,
dört başi mamur ve murassa (süslü).

Sevdaya tutulmak bile mümkün
yeni baştan

Neden yarı eğilmiş suya dallar?
öyle ferman etmiş, eden.

Söylemek kolay olsa eski türkümü
"Edirne köprüsü taştan

Sen çikardin beni baştan."
Ayırdın anamdan, hem kardaştan.

Niyazi AKINCIOĞLU   1945

Loti’nin Selimiye camii tasviri Niyazi Akıncıoğlu üstadımızın o muhteşem Edirne şiirini getiriyor aklıma Frengistanda…Ve
Pariste Pr Dr Pierre Chuvin’in evindeki sohbetimizde « Edirne’yi gördünüz mü görmediyseniz mutlaka gidip görün » deyişi
yankılanıyor belleğimde…

Ali AKTOĞU ‘ 71 Nükleer mühendis Dr. (Atom mühendisi)
Fotoğraflar Pr. Dr. Engin ERKMEN ‘79
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ATATÜRK VE SPOR

Atatürk, Türkiye’nin karanlık devrini bitiren büyük insan… Bu kişi ayni zamanda sosyal yönü çok kuvvetli bir insandı. Tüm
sosyal faaliyetler arasında spora ve spor kulüplerine de çok önem vermiştir. ‘Spor hayatı dünyada önemli olduğu kadar,
bizim için de önemlidir; esas olan tüm yaştaki Türk’ler için beden eğitimini sağlamaktır’ diyerek genç ve yaşlı tüm
insanlarımızı daha 1930’larda spor yapmaya teşvik etmek istemiştir. Atatürk ‘Türk milleti zekidir, çalışkandır’ diyerek bir
nev’i manevi baskı ile insanları çalışmaya yönelttiği gibi, ‘Türk milleti anadan doğma sportmendir, köy çocuklarını devamlı
güreşirken görürsünüz’ diyerek de sporu, özellikle Atalarımızın  sporunu her yerde teşvik etmeye çalışmıştır. Kendisi de
her gün hafif egzersiz hareketleri yapar, yaz aylarında denize girer ve İstanbul’da olduğu zamanlar Florya sahillerinde
kürek çekerdi. 

bahçe Spor Kulübünü ziyaret ederek başlamıştır.  Çanakkale’den Filistin cephesine tayin olarak gitmeden hemen önce
3 Mayıs 1918 günü Kuşdili’nde Fenerbahçe’yi ziyaret etmiş, bu kulüp binasında 2 saat kadar kalmış, kulüp çalışmalarını
takdir etmiş ve sonunda ‘Fenerbahçe’ye ebedi muvaffakiyetler dilerim’ diyerek yola koyulmuş; Kulüp mensupları da ken-
disini ‘Allah sizi yeni gazanızda muzaffer eylesin’ diye uğurlamışlardır. 
Atatürk ayni yıl içinde Beşiktaş’ta mukim olduğu evin yakınında Kulüp bahçesinde Jimnastik ve Futbol idmanı yaptığını
gördüğü Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcularını çok takdir ettiğini yakınlarına ifade etmiştir.  Ayni sıralarda bu çalışmaları
yaptıran başantrenörlere  de  tebriklerini ve muvaffakiyet temennilerini bildirmiştir. 
Cumhuriyetin ilanını takip eden aylarda Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği, Muhafızgücü Kulübünün faaliyete
geçmesini sağlamıştır. Atatürk Muhafızgücü’nün Ankara’da yaptığı tüm spor müsabakalarını izlemek için de fırsatlar
yaratırdı. 
Büyük Önder 1925 yılı Ekim ayında İzmir’de bulunduğu süre içinde Karşıyaka ve Altay kulüplerini de ziyaret etmiştir.
Atatürk her 2 kulüpte de gördüğü gençlerin faaliyetlerinin iftihara şayan olduğunu Kulüplerin defterlerine yazmıştır. 
Atatürk 1928 yılında harf devrimini takiben ilk imzalı ve resmi yazılı tebrik mektubunu yolladığı Galatasaray Spor Kulübünü
ise Galatasaray Lisesi ile birlikte 1930 yılında ziyaret etmiş ve ayrıca imzalı bir fotoğrafını hediye etmiştir. Ayni yıllarda
ve daha öncesinde Karadeniz ziyaretleri sırasında Atatürk özellikle Trabzonlu ve Sinoplu sporcular ile bir araya gelerek
zevkli görüşmeler yapmıştır. 

Atatürk’ün spor ile ilgisi izciliğin önemini kavraması ile 1915’ lerde
başlar. Atatürk izci kuruluşlarını, gençlerin umum terbiyesi ve beden
terbiyesi için önemli yerler olarak tanımıştır. Atatürk bu tarihlerde Har-
biye Nezareti tarafından İzci Cemiyetleri Müfettişliğine tayin olunca
konunun önemini iyice anlamış, ayrıca izci kuruluşları ile o sıralarda
mevcut olan spor kulüpleri ve ordu arasında bir bağ kurulmasının
gereği hakkında raporlar düzenlemiştir. 
Atatürk spor kulüplerine verdiği kıymeti göstermeye ilk olarak Fener

Kıymetini daha ziyade anladığımız bu günlerde Büyük Önder’i saygı ile anıyoruz.

Dr. Ömer Badur ‘76

Atatürk medeni insan yetiştirilmesi amacı ile kurulması direktifi verdiği
ve öncülüğünü yaptığı Halkevlerinin çalışma yapacağı kollar içerisinde
sporu da özellikle listeye yazdırmış ve yapısı müsait olan halkevleri
içine çok amaçlı spor salonları yapılması emrini vermiştir. 
Atatürk spor faaliyetleri arasında da en çok kürek, binicilik ve güreşi
sevdiğini ifade etmiştir. 
Ölümünden hemen önceki yıllarda Atatürk o yılların çok takdir edilen
Kulübü olan Güneş Kulübünü Sıraservilerdeki binasında ziyaret
etmiştir. 1935 yılında Kabotaj bayramı vesilesi ile Moda’ya gelmiş, tüm
deniz sporları ile ve özellikle çok sevdiği kürek ile ilgilenmiş ve Moda
Deniz Kulübünü ziyaret etmiştir. 
Atatürk 1922 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi kuruluşunda faal
rol oynamış ve 1924 yılında Paris Olimpiyat Oyunlarına bu komite
öncülüğünde sporcu gönderilmesini teşvik etmiştir. Oyunlara eskrim,
halter, futbol ve güreş dalında sporcular ve atletler katılmıştır.
Atatürk ölümünden hemen evvel de Beden Terbiyesi Kanununun
çıkmasını sağlayarak Türk sporuna tesis kazandırılması ve para
yatırımı yapılması esaslarını yasaya ve düzene bağlamıştır.
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II. Dünya Savaşı sonrası, savaş galibi ABD’nin emperyalist yayılmacılığına dayalı artan ihracatı ve Türkiye’nin buna
bağlı ithalat politikaları sonucu motorlu taşıt sayısında çok hızlı artışlar yaşandı. Bunun sonucu olarak toplu taşıma hizmet-
leri küçük girişimcilerin işlettiği motorlu taşıtlara kaymaya başladı. Böylece kent içi tramvay hatları için genişletilen yollar
yeterli olmaması neticesinde dönemin iktidarı yeni geniş yollar açmak için istimlak ( yıkım ) hareketlerine girişti. Anadolu
ve Asya yakasındaki konut ve işyeri sayısındaki dengesizlik Boğazdan motorlu araç geçişini hızla arttırdı. 1949’da Kar-
tal-Yalova, 1959’da Sirkeci-Kadıköy hattı açılmış,1966 yılında bu hattın yerini Sirkeci-Harem hattı almış ve bunlara İstinye-
Paşabahçe hattı eklenmiştir. Araba vapurları 1950 yılında günde ortalama 960 araç taşıyorken, bu sayı 1960 yılında
4800’e, 1970’de ise 13400’e yükselmişti. Geçişlerin %70’i Üsküdar-Kabataş hattından yapılıyordu. 1970 yılında bu hatta
ortalama geçiş ve bekleme süresi 36.9 dakika, ağır vasıtaların geçiş yaptığı Sirkeci-Harem hattında ise aynı süre 92.3 

dakika olarak kaydedilmişti. ABD demir çelik endüstrisinin ürettiği devasa malze-
meyi tüketebilmek için daha büyük ve daha ağır imal edilen otomobillerin tümü
artık Türkiye’de boy göstermeye başlamışti.Ford, Chevrolet, Chrysler, Dodge,
Desoto, Plymouth, Buick, Cadillac, Pontiac, Mercury, Oldsmobile, Nash, Packard,
Kaiser, Studebaker otomobiller yeni açılan Vatan, Millet Caddesi, Londra Asfaltı,
Sirkeci-Florya sahil yolu, Barbaros Bulvarı, Büyükdere ve Bağdat Caddelerinde
cirit atıyor, toplu ulaşımdaki büyük değişimin habercisi oluyordu. Bu furyayı Avru-
pa’dan ithal edilen daha küçük ve daha hesaplı otomobiller tamamladı. İngiltere’-
den Rover, Austin, Humber, Hillman, Vauxhall, Vanguard, Jaguar, Almanya’dan 

hanımlar Boğaz sefasında. Son durak Bebek. Önde tramvay rayları, arkada huzur dolu
Boğaziçi ve o günlerin gözde otomobili Cadillac. Toplu taşıma araçlarının yeni müdavim-
leriyse çarpık kentleşme ve sanayileşme sonucu oluşan varoşlarda gecekondu sakini
Anadolu’dan büyük umutlarla göçmüş fakir ve işsiz halktı. Bu değişim sonucunda yeni
açılan bulvarlardaki yarışı otomobillere karşı tramvaylar kaybetti. Tramvayların
modernleştirilmesi ve trafiği yavaşlatıyor savına karşı hızlandırılması yerine toptan
kaldırılmasına karar verildi. Avrupa yakasında 1961 yılında, Anadolu yakasında ise 1966
yılında tamamen kaldırılarak yerine troleybüsler işletmeye konuldu. Bu dönemde toplu
taşımacılık yönünden gelişme gösteren bir diğer kuruluş Şehir Hatları Vapur İşletmesi
oldu. Çok kaliteli ve dayanıklı gemilerin işletmeye alındığı bu periodta Şehir Hatlarında
14’ü araba vapuru olmak üzere toplam 63 gemi çalışıyor ve günde ortalama 325.000
yolcu taşıyordu. Bu yolcular Haliç hattında 2500, Boğaziçi hattında 73.300, Marmara 

uskurlu Dolmabahçe ve ikiz kardeşi Fenerbahçe’dir. Bu estetik form, kon-
for ve güzellik göstergesi 3 gemi Köprü- Kadıköy-Adalar-Yalova hattında
uzun yıllar çalışmış ve İstanbul halkının hafızasında unutulmaz anılar
bırakarak tarihe karışmıştır. Adalara sevdalanmamda bu 3 geminin rolü
yadsınamaz. 1968 yılında başlatılan elektrifikasyon çalışmaları nedeniyle
Tünel 1970 yılında işlemiyordu. Banliyö trenlerinde ise Avrupa yakasında,
Sirkeci-Halkalı hattında 1955 yılında elektrifikasyon,1956 yılında ise
sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı. Anadolu yakasında ise 1961’de
Pendik-Tuzla arası, 1963’de Tuzla-Gebze arası çift hat haline getirilmiş,
1969 yılında da Haydarpaşa-Gebze hattı elektrikli olarak işletmeye
açılmıştır. Bunun sonucu olarak Haydarpaşa-Gebze arası yolculuk süresi 

125 dakikadan 61 dakikaya indi.Bu çalışmalar sonucu 1970 yılında banliyö hattında yolcu sayısı hızla artarak Avrupa
yakasında günde ortalama 132.500, Anadolu yakasında ise 42.300 seviyesine ulaştı. Bu dönemde toplu taşıma sistem-
lerinde esas büyük gelişme otobüs taşımacılığında oldu. İETT 1948 yılında İsveç’den 52 adet Scania-Vabis otobüs satın
alarak filosunu hem yenilemiş, hem geliştirmiştir. 1947 yılında Şişli’de büyük bir garaj ve bakım ünitesi kurarak, kaynak
bulabildiği sürece otobüs ithal ederek filosunu sürekli olarak büyütmüştür. İstanbul Belediye Başkanı’nın muhalefet par-
tisinden ( Haşim İşcan ) olması bazı yatırım engellemelerine sebep olmuş, Türkiye’nin döviz darboğazına rağmen 1957
yılında Çekoslavakya’nın Skoda fabrikalarına verilen 300 otobüslük sipariş ile otobüs taşımacılığında önemli bir hamle
yapılmıştır. Ancak siyasi nedenlerle İETT 1968 yılına kadar filosuna yeni otobüs katamadığı için toplu ulaşımda aksamalar 

Mercedes,BMW, Volkswagen, Opel, Audi, Fransa’dan Renault, Peugeot, Citroen ile İtalya’dan FİAT otomobilleri de bu
motorlu taşıt kervanına katıldılar. Bu otomobiller içinde Renault ve FİAT Otomobilleri diğerlerine göre daha küçük ve
gösterişsiz idi. Ama olsun, onlarda 20 yıl sonra Türkiyede’ki pırıltılı günlerine hazırlanacaktı. Böylece İstanbul halkının
gönlünde artık karşı konulamaz bir otomobil sevdası yeşermiş, toplu taşıma araçlarına karşı bir isteksizlik uyanmıştı.
Fotoğrafın anatomisi bu değişimi açık şekilde gözler önüne sermektedir.Yıl 1950’lerin başı. Varlıklı ve seçkin İstanbullu

hattında 180.700, İzmit Körfez hattında 2700, Araba Vapurları hattında ise 65.900 olarak dağılıyordu. Bu sayılardan
görüldüğü üzere Haliç hattı çok süratli yolcu kaybetmiş, Haliç iskelelerinin sayısı 14’den 6’ya indirilmiştir. Bu döneme
damgasını vuran 3 efsane gemi İstanbul’un unutulmazları arasına girmiştir. Bunlar 1952 yılında, İtalya, Taranto’da Cantieri
Navale di Taranto tezgahında dizel motorlu ve çift uskurlu olarak imal edilen 1042 gros tonluk Paşabahçe, 1952 yılında
İskoçya, Glasgow, Dumbarton’da William Denny & Brothers tezgahlarında imal edilen 994 gros tonluk, dizel motorlu,çift 



baş gösterdi. Belediye başkanlığı seçimini iktidar partisine mensup Fahri
Atabey’in kazanması üzerine 1968 yılında İngiltere’den 300 adet Leyland,
1970 yılında 130 adet Büssing marka otobüs satın alındı. 1970 yılında 738
araca ulaşan otobüs filosu ile günde ortalama 639.500 yolcu taşınıyordu
Yine aynı yıl İETT İstanbul, Beyoğlu, Anadolu işletmeleri olarak 3 bölüme
ayrılarak 137 otobüs, 12 troleybüs hattında tüm metropoliten alana hizmet
veriyordu. O günlerden kalan bir Kadıköy fotoğrafı . Muhtemelen şimdi Hal-
dun Taner Tiyatrosu olan ( o zaman yaş meyve sebze hali ve itfaiye ) bi-
nadan çekilmiş . Suvat vapuru iskelede yolcu alıyor.( Suvat’ın ikiz kardeşi
Ülev). İskele kenarında balık ekmekçiler, Haydarpaşa Garı’na yolcu
taşıyan tümü Çankırı’nın aynı köyünden sandalcılar ve emektar Skoda oto-
büsleri. Sert amortisörleri nedeniyle kasislerde fena halde sallar, epeyce
hamile kadının düşük yapmasına sebep olurdu! Yinede uzun yıllar İstanbul’un insan yükünü büyük özveriyle taşıdılar.
1961’de kaldırılan Avrupa yakası tramvaylarının yerine işletmeye alınan ilk troleybüs aynı yıl Topkapı-Eminönü hattında
çalışmaya başladı. İtalyan Ansaldo San Giorgio firmasından ithal edilen troleybüsler 1968 yılında 89.9 km.lik bir şebekede
100 araçlık bir filo ile günde ortalama 97.700 yolcu taşıyordu. Tramvaya göre daha süratli, daha geniş bir şebekede,
daha az araçla daha çok yolcu taşıyor olmasına rağmen belediye başkanı Haşim İşcan’ın muhalif partiden olması yeni
yatırımlar için kaynak yaratılmasına engel oldu. Troleybüslerin 1970 yılında taşıdığı yolcu sayısı 90.800’e düştü. Anadolu
yakasında ise tramvayın yeri sadece otobüs işletmeciliği ile doldurulmaya çalışıldı. Bu dönemde taşıt araçları arasında
en hızlı artışı otomobil gösterdi. 1955 yılında İstanbul’da 140 resmi, 5697 özel, 4646 taksi ve dolmuş olmak üzere toplam
10483 otomobil bulunuyor ve günde ortalama 370.750 yolcu taşıyordu. 1966 yılında Otosan firmasının ilk yerli otomobil
Anadol’u üretmeye başlaması, üretim sayısının az olması nedeniyle artış eğiliminde önemli bir değişim yaratmamıştır.
1970 yılında İstanbul’da 34.930 özel, 3716 resmi otomobilin günde ortalama 300.000 yolcu taşıdığı düşünülebilir. 1966
yılında İl Trafik Komisyonu’nun aldığı bir kararla plaka sayısı dondurulmuş, bunun sonucunda 1970 yılında 15.203 taksi
ve taksi-dolmuşun günde ortalama taksilerin 296.000, taksi-dolmuşların 840.000, 705 adet sarı bantlı dolmuşların 115.000
yolcu taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Bu dolmuşlar kentin ana meydanlarından kalkarak 269 hatta hizmet veriyordu. Böylece
küçük girişimcilerin kent içi toplu taşımacılıkta artan payı bir ölçüde önlenmeye çalışılmış, fakat bunun sonucunda taksi 
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rak kentin merkezi iş alanlarını kenar mahalle ve gecekondu semtlerine bağlıyordu. Küçük girişimci araçlarının plaka
sayısının dondurulduğu 1966 yılında toplam resmi kayıtlı 3269 minibüsün günde ortalama 695.000 yolcu taşıdığı tespit
edilmiştir. Önemli sayıda korsan minibüsün taşıdığı yolcu sayısı bilinmediğinden bu sayıya dahil edilmemiştir. Bu
gelişmelerden sonra kent içi ulaşımda varılan noktayı özetlersek İstanbul’da günde ortalama yolculuk sayısının 4.275.000
olduğu, bu yolculuklardan %69’unu oluşturan 2.952.000’i araçlı, %31’ini oluşturan 1.323.000’i yaya yolculuklar olarak
kabul edilebilir. Kentte her araçlı yolculukta 1,25 araç kullanıldığı varsayılırsa, ortaya 3.692.000 araç kullanımı
çıkmaktadır. Bu kullanımların %9,3’ü özel, %57,4’ü küçük girişimci, %33,3’ü kamu araçları ile yapılmıştır. İstanbul’un
toplu ulaşım serüveninde 1970 yılı kırılma noktası olarak kabul edilmektedir. Dünya’nın ve Avrupa’nın gelişmiş kentlerinde
nüfusu 300 bini aşan her şehirde kent içi raylı taşımacılık, nüfusu 2 milyonu aşan her şehirde yer altı  metro taşımacılık
sistemi varken, nüfusu 2.849.950’ye ulaşan İstanbul’da bunlardan hiç biri yoktu. Mevcut raylı taşımacılık ise hiçbir etüd
yapılmadan yerini küçük girişimci ve özel motorlu araçların egemenliğine ve insafına terkedilmişti.

Erdal Tunçok ' 66

plakası bir rant aracına dönüşmüştür. Korsan taksilerin ortaya çıkışı bu
döneme rastlar. Tahminen 1000 kadar özel aracın kaçak çalıştığı, günde
ortalama 60.000  yolcu taşıdığı sanılmaktadır. 1960 yılında kent içi toplu
taşımacılığa katılan, İstanbul’da arabesk kültürün yaygınlaşmasında önemli
rol oynayan ve günümüzde toplumsal bir afet halini alan bir diğer araç
minibüs oldu. 1961 yılında  Otosan firması tarafından yerli olarak montajına
başlanılan  Ford minibüsler kent içi minibüs taşımacılığında  öncü rol
üstlendi. İTÜ’nin 1971 yılında yaptığı bir araştırmaya göre İstanbul’da
çalışan minibüsler Belediyece saptanan 7’si Anadolu yakasında olmak
üzere toplam 19 hatta, yine 588’i Anadolu yakasında olmak üzere toplam
3125 adet olarak belirlenmişti. Bu minibüsler tipine göre 9-13 yolcu taşıya-
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Taksim’de sıra dükkanlar üzerinde bulunan bir
zamanların çok ünlü mekanı kar-kış kıyamette bile
insanların buluşma yeriydi…Alafranga bir kahveydi;
müşterileri kadınlı erkekli kağıt oynarlar, kimileri de
onları seyrederek örgü örerlerdi…Kedileri, satranç
ustaları, bezik, briç, turnuvaları ile ünlüydü.                  

Abidin Dino’dan, İlhan Berk’e bir çok ünlünün mü-
davimleri arasında yer aldığı Eftalikus için    “en çok
da Sait Faik’in yurdudur” derlerdi. (Canerhan Tipi
notları)                

SAINT-JOSEPH NOSTALJİSİ 

İSTANBUL NOSTALJİSİ

Onur Erol Maestro Cher Frère 
Honoré’nin sağında

Ayakta: Ünal Maraşlı, Ziya Birder,
Davut Muraben, Temiz Üstün, 

Yılmaz Korel, Eduar Kamhi
Oturan: Sait Çolak, Erbil Töre, Onur

Erol, Aksel Demir, Cem Göknar

Ayakta: Emir Eren, Volkan Gökay,
Mario Kalya, Onur Erol, Nurgun Kut,

Birol Pekel, Tolunay Güney
Oturan: Erkan Gezer, Mehmet Birder,

Yılmaz Korel, Sami Rumani

Saint-Joseph Filarmoni Orkestrası
Yıl 1954 Okul Giriş Allesinde Bir

Grup
1954 Orta Kısım Bukliye Şampiyonu

Orta II A Sınıfı

Birinci sıra: Seno Arda, ?, Erdoğan
Uzuner, Ertunç Kerman; Osman İkbal
İkinci sıra: Onur Erol, Sönmez Köksal,

Ergin Göçmen, Moiz Donyo

Ayakta: Erol Eliezer, Onur Erol,
Mehmetçik Paykoç

Oturan: Ersan Örge, Salamon Celardin

Yıl 1958 Boğaz Gezisi Yıl 1958 İzmirliler

Ayakta: Üstünç Artuç, Ersan Örge,
Salamon Celardin, Türel Aygün, Engin
Erdoğan, Mehmet Sümer, Ersin Arısoy,

İnan Cerid
Çömelmiş: Seno Arda, Ziya Birder,

Jozef Debayar

Yıl 1958 Son Sınıftan Bir Grup

EFTALİKUS KAHVEHANESİ

Ersin Arısoy ‘58
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YARIM YÜZYIL ÖNCE ÜÇÜNCÜ KARODAN YÜRÜTENLER

CHER FRERE ETIENNE
(ETIENNE WEYMANN)
KÖPEK 

Orta III öğrencisi olduğumuzda bizleri okulda birkaç sürpriz birden bekliyordu. Önce okula
başladığımızdan beri “grand quartier” de bulunan “huitième” sınıfı bundan böyle “petit quartier” de
konuşlanmıştı.

Bir yıl öncesinin “inspecteur”ü  Cher Frère Humber sürekli yatılı öğrencileri buz sirkine götürüp genç
beyinlere yarı çıplak kadınları gösterme suçundan  görevinden alınmış yerine Cher Frère Etienne
atanmıştı. Kendisi aynı zamanda matematik hocalığımızı yürütecekti. “Inspecteur”lük görevini
emekli olana kadar uzun yıllar sürdürdü.

Ağızındaki iki köpek dişi diğer dişlerinin üzerinde yer almıştı Bu yüzden ağabeyler kendisine “köpek” takma adı uygun
görmüşler. Benim dişlerim de öyleydi.  Sevgili ve rahmetli sınıf arkadaşım Ergin Çavuşoğlu bu benzerlik yüzünden Cher
Frère Etienne’in bana özel bir sempatisi olduğunu savunurdu.

Uygulamaya çok önem verir, sınıfta sürekli alıştırma yaptırırdı. Problemi açıkladıktan üç beş saniye sonra elindeki sopayı
kürsüye vurur, sürenin bittiğini belli ederdi. Böylece çok kısa sürede problem çözmeyi öğrenmiştik. Ardından iç duvarda
sıralanmış öğrencilerin defterini inceler, doğru çözümlere ulaşanları haftasına göre TB ya da B damgası ile ödüllendirirdi.
Haftalık karnede matematik notumuzu bu damgaların toplamına göre ayarlardı. İlginçtir, yılsonunda yayınlanan “Palmarès”
te tüm okul yaşamım boyunca ilk ve tek kez matematik dersinde en başarılı beş öğrenci arasına o yıl girmiştim.

Okulda, özellikle gündüzleri teneffüslerde voleybol ya da basketbol oynayınca çok kirlenen ellerimizi yıkamaya vakit
olmaz, kirli ellerle derse girince kendimi rahatsız hissederdim. Buna çözüm olarak pantolonumun arka cebinde, küçük
bir plastik şişe içinde limon kolonyası bulundurur, derse başlamadan ellerimi öyle temizlerdim. Bir öğle yemeği dönüşü
yemekhaneden avluya üçüncü karoda ilerlerken benzeri amaçla söz konusu şişeyi cebimden çıkardım. Kapağını açtım.
Koridorun ortasında ilerleyen Cher Frère Etienne gördü. Kendisine kolonya ikram etmek için şişeyi uzatım. Yanıma geldi
ve “Ça, c’est pour ce qui sent mauvais!” dedi. Karşılıklı gülümseştik. 

Aslında bu üçüncü koridor yürüyüşlerinde birlikte olduğumuzda disiplinden hiç taviz vermezdi. Aralarında konuşan, ya
da yürüyüşünü yan karoya taşıran öğrencilerin yanına yaklaşır, sağ elinin işaret ve orta parmakları ile kafasının arkasına
ufak bir fiske atardı. Bu ufacık fiske o kadar sert olurdu ki yiyenin gözlerinde şimşekler çakardı. Bir kaç kez başıma geldiği
için tadını çok iyi anımsarım.

O yıllar gitara merak sarmıştım. Perşembe günleri Şaşkınbakkal’da oturmakta olan Sayın Ertuğrul Gürışık’tan özel ders
alır, hafta sonları evci çıktığım halamlarda da çok ciddi olarak çalışırdım. Okulda bazı derslerden zayıf olan ve dışardan
özel ders alan öğrenciler de vardı. 

Her seferinde okuldan çıkmadan kendisinden izin aldığım Cher Frère Etienne kimden ders aldığımı sordu. Bu konuda
Mösyö Jean ve Mösyö Matalon çok iddialı idiler. “Vos notes sont déjà bonnes, vous êtes d’ailleurs parmi les prix d’hon-
neurs, pourquoi vous prenez des leçons particulières?” diye sorduğunda “Moi je prends des leçons de musique.” diye
yanıtladım. “Alors c’est différent, courage donc!” dedi.

Yüz yıla yakın yaşadı. Doksanlı yıllarda Fransa Devleti tarafından hizmet madalyası ile ödüllendirildi. Bu amaçla okulu-
muzda düzenlenen ve eşi de bir Saint-Josephli olan zamanın başbakanı Tansu Çiller’in katıldığı törende kendisini son
kez gördüm.

Toprağı bol olsun, ışıklar içinde yatsın.

Ersin Arısoy ‘58
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Bir zamanlar Grand
Quartier’de jimnastik yapanlar

Bir zamanlar Petit Quartier’de
ders arası 

Ersin Arısoy ‘58

TARİHTEN SAYFALAR

FOTO BİLMECE

Yanda fotoğrafını gördüğümüz kişi 1922 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlk, orta
ve liseyi Saint Joseph Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki yükseköğreniminden sonra (1942),
gazetelerde, şirketlerde, ansiklopedilerde çevirmenlik ve çeşitli liselerde
Fransızca ve İngilizce öğretmenliği yaptı. Gazetelerde, dergilerde çalıştı. İkinci
Dünya Savaşı boyunca yedek subay olarak orduda görev aldı. Başından sonuna
kadar Meydan Larousse'un çalışmalarına katıldı; ilk romanı Sarduvan'ı 1944
yılında yayınladı. Arkasından çok sayıda şiir, öykü ve roman yazdı. Sarduvan'la
Orhan Kemal Roman Armağanı'nı Sancı Meydanı'yla 'Sait Faik Hikâye
Armağanı'nı kazandı. Fransızcadan birçok çevirisi vardır.
Saint-Joseph kökenli bu yazarımızı anımsayamadıysanız 18. sayfamıza baka-
bilirsiniz.
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ARNAVUTKÖY

Antik çaðda Histae olarak bilinen Arnavutköy’de Akıntı Burnu, semtin
ortak noktası. Rumlar buraya Megalu Revmatos (Büyük Akıntı)
derlermiş. Semtin Bizans  devrindeki adları Promotou ya da Anaplus
imiş. Buraya Konstantinos, Iüstinianos ve Komnenos iktidarları
sırasında aralarında  Ayios Mikhaileon Manastırının da bulunduğu
çok sayıda kilise yapılmış, bu yüzden yöre Melekler Kenti olarak da
bilinirmiş. Osmanlı döneminde köyün Arnavutköy adını alması, bir söy-
lentiye göre, Memet II (Fatih)’in Arnavutluk’tan getirttiği Arnavutların bu
semte yerleştirilmiş olması imiş

Ersin ARISOY ‘58   
Y.Mimar ODTÜ

Arnavutköy Yalıları

Arnavutköy Karakolu ise 1843 yılında kagir olarak yapılmış. “U” biçimli bir
kitlesi var. Kitlenin orta ve yan kanatları beşik çatı ile örtülmüş ve oluşan
alınlar ön cepheye yansıtılmış.  Pencerelerin yarım daireli kemerlerle
örtülmüş olması ve pencerelerde süs bulunmaması dönemin resmi daire
anlayışı ile uyum sağlamış. Giriş kapısı ampir başlıklı pilastrlarla
vurgulanmış, kapı üstündeki arşitrava bir kitabe panosu ile Abdülmecit’in
tuğrası yerleştirilmiş.

Komşu iki yapıdan solda yer alan Ar-
navutköy (Tefvikiye) Camisi Mahmut II
zamanında, 1832 tarihinde yapılmış.
Geniş bir avlusu var, her ikisi de denize
karşı iki kapısı avluya geçit vermekte.
Kapılardan biri cümle kapısı, diğeri
ahşap olarak inşa edilmiş hünkar
kasrının özel kapısı. Akıntı Burnu’nun
üzerinde yükselen cümle kapısının alın-

Bir zamanlar denizin az gerisinde, denizle iç içe yaşayan evler ve altlarında
kayıkhaneleri varmış. Boğaziçi’nin motorlu trafiğini sağlayan yol yetersiz kaldıktan
sonra, yalıların önünden geçirilen kazıklı yol eski keyifli yaşamdan çok şey yitir-
ilmesine yol açtı. Yapıların çoğunluğu onarıldı. Günümüzde söz konusu yalılar
konut işlevlerini yitirmekte ve yer katlarına ek olarak üst katlarında da yeni içkili
lokanta, taverna ve gazinolar açılmakta. 

Arnavutköy Konakları

Arnavutköy’de, denizden iç sokaklara doğru uzaklaşıldığında Art Nouveau biçe-
minde yapılmış  konaklar göze çarpmakta. Eski güzel yaşam biçiminden örnekler
sunan bu konakların yanına ne yazık ki estetikten uzak apartmanlar dikilmiş. Yine
de bu konakların bir kaçını bir arada görmek insana mutluluk vermekte.

Arnavutköy (Tevfikiye) Camisi ve Karakolu

lığında Yesarizade Mustafa İzzet Efendi’nin kitabesi görülmekte. Bir bodrum katı üzerinde yükselen cami kagir duvarlı
ve ahşap çatılı. Son cemaat yeri duvarında, kapının iki yanında ikişer pencere var. Harim bölümünün planı dikdörtgen,
göbeği dekoratif özellikli bağdadi bir tavan ile örtülü, uzun yan duvarlarında beşer, mihrap duvarında dört penceresi bu-
lunmakta. Minberi ahşap. 





B Ü L T E N Saint-Joseph’liler Derneği [16]  MART - NİSAN - MAYIS 2015

Gurur Kaynaklarım

Bu yazımda sizlere bir mezunumuzu değil, herkese insanlık dersi veren iki pırıl pırıl
öğrencimi tanıtacağım : Lise 2’de okuyan öğrencilerim Irmak Ilgaz ve Burcu Boyar.

Atıldıkları macerayı kendi ağızlarından ifade etmelerini rica ettim. Ortak kaleme
aldıkları yazıyı birlikte okuyalım :

“Kendinizi kelimeler olmadan, sadece işaretlerle ifade edebilir miydiniz? Soyut kavram-
lardan uzak, yalnızca sınırlı sayıda sözcükle karşınızdakine tüm düşüncelerinizi ak-

tarabilir miydiniz?

Biz de bu sorulara cevap bulabilmek için Yeditepe İşitsel Engelli ve Dilsizler Lisesi’ni ziyaret etmeye karar verdik. Şu ana
kadar yaptığımız etkinlikler arasında belki de en anlamlı ve en çok farkındalık yaratan çalışmanın arka planındaki hikayeyi
hocamızın isteği üzerine sizlerle de paylaşmak istedik.

Bir gün yolda yürürken tanımadığımız iki genç bize el kol hareketleriyle bir şeyler anlatmaya çabaladı. Bu iki gencin yol
tarifi sorduklarını çok sonra algıladık. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra, anlamakta
zorlandığımız o hareketlerin aslında işaret dili olduğunu fark ettik. Bu konuyu merak edip derinlemesine araştırmaya
başladık. Şarkı kliplerinden, kısa filmlerden ve bazı programların altında gösterilen işaretlerden esinlenerek bu dilin
mantığını kavramaya çalıştık. 

Çevremizde sürekli rastladığımız bu insanlara başka türlü nasıl yardımcı olabiliriz diye araştırmaya başladık. Bu merak
ve hevesimizle araştırmayı biraz daha genişlettiğimizde tanıdıklarımız sayesinde Yeditepe İşitsel Engelliler ve Dilsizler
Lisesi’ne ulaştık. Bu liseyi bir kaç kez ziyaret ettik ve sonuçta oradaki öğrencilerin düşünce tarzlarını, hayatlarını,
duygularını ve günlük hayatta farkında olmaksızın göz ardı ettiğimiz birçok özelliklerini keşfettik. 

Öğrencilerle birlikte bir dans gösterisi hazırlamayı teklif ettik ve çalışmalara başladık. Bundan sonraki planımız
hazırladığımız gösteriyi Yeditepe Lisesi öğrencileri ile birlikte okulumuzda sunmak ve engelleri aşabilmek için isteğin
yeterli olduğunu kanıtlayabilmek.”

Ne dersiniz ? Irmak ve Burcu ile Gurur duymakta haksız mıyım ?

Ender Üstüngel ‘83
Türk Müdür Başyardımcısı
İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 S A L A Ş P U R Ç I R N I K

2 U C U B E Z İ F O S İ L

3 P T U R G A Y C I R N I K

4 P İ S İ K O Ç U İ N M E

5 B A Y T B L E K E C İ Ş

6 E S E F E Ş İ K Z A B İ

7 S T İ M D A T K A L T A K

8 T A B L A Y T A N O D

9 E R İ K K A T R B R İ T

10 Ş A N S K A K A L A K I

11 Ş A H T U R Ş A M İ L B R

12 İ Ş M A R M E M U R C O P

13 Ş U A E H E M S A B U R A

14 E L U A R E N A O R A N

15 K A Y T A B A N L İ M A N
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Yiyos İçiyos Yazıyos - Reha Tartıcı‘87      

GELENEKSEL MEZELERİN MODERN YORUMU

Tarihi Pera’da bulunan Palazzo Donizetti Hotel’in teras katındaki Duble Meze Bar’a
yeme-içme sektörünün önde gelen ailelerinden Çapa’ların genç kuşak temsilcisi ve
mekanın işletmecilerinden  Emre Çapa ve hazırladığı yemeklere özel dokunuşlar ya-
parak attığı imzasıyla adından sıkça söz ettiren genç  Şefi Umut Karakuş’un davetiyle
gittim. İstanbul’un tarihi atmosferine hakim mekana nostaljik bir asansörle ulaşmanın
keyfi ve mekanın her yerinden görülebilen nefes kesen ışıltılı Haliç manzarası
karşısında adeta büyülendim. 

Şef Umut Karakuş ile “Duble Meze” ve lezzetleri üzerine başladığımız sohbetimize
gecenin ilerleyen vakitlerinde Emre Çapa ve uzun yıllar Kıbrıs’ta işletmecilik yapan
Arto Ankaralıyan da eşlik etti. Sohbetimiz sırasında “Duble Meze Bar” adının mekanın
iki teras katından oluşması ve meyhane kültüründe sıkça duyduğumuz “Duble” ke-
limesinden esinlenerek konulduğunu öğrendim. Duble Meze’de her gün yaklaşık
soğuk-sıcak 40 çeşit meze servis ediliyor. Umut Şefin tavsiyesiyle merakla
beklediğim çeşit çeşit tapas tarzında tadımlık mezelerle soframız şenlendi.
Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen yöresel ürünlerle hazırlanan yaratıcı lezzetler-
den özellikle beyaz trüf yağı ve tane hardallı levrek, bal ve Cezayir hurmalı şakşuka,  

pastırma turşusu, şeftali ağacıyla tütsülenmiş isli biber borani, kavruk tahinli ve kestane mantarlı humus, süzme yoğurt
ile servis edilen fırında pişmiş çıtır sızma kabak, pancar suyunda marine edilmiş terbiyeli somon, kapya biberi ve çörek
otlu tahinli patlıcanın farklı pişirme teknikleriyle sunulan yorumlarının hem görselliği hem de tadı gerçekten çok başarılıydı. 

“Kuzu Kokoreç Bruschetta” bence gecenin yıldızlarıydı. Şişte servis edilen az baharatlı
Kastamonu sucuğunun ve ızgara ahtapotun ise tadını güzel fakat bana göre biraz az
pişmiş buldum. Ancak hellim kıtırıyla servis edilen ızgara yonga ciğerin hem sunumunu
hem de pişirilme kıvamı yıldızları kaptı. Bence mekanın yeni parlayan yıldızı olmaya aday
lezzetinin Umut Şefin simit kırıntısıyla harmanlayarak kızartmış olduğu keçi peyniri
olduğunun altını da özellikle çizmek istiyorum. 
Soğuk ve sıcak mezelerin çokluğundan ana yemek için sunulan alternatifleri bir dahaki 

Duble Meze’nin oldukça ferah, geniş, zevkli ve açık rengin hakim olduğu ahşap dekorasyonuyla bütünlük sağlayan
mekanın simgesi konumundaki barında mezelerin sergilendiği bir bölüm de mevcut. Geleneksel Anadolu, Ortadoğu ve
Balkan mutfaklarının özel lezzetleri farklı dokunuşlarla burada adeta hayat buluyor.

Bu özel yorumlar mezelerin lezzetlerini daha da belirginleştirmişti. Arto Bey’in annesi
tarafından hazırlanmış olan benim vazgeçilmez Ermeni mezelerimden topiğin ise o
muhteşem tadı yine damağımda kaldı. Tuzlu Antakya yoğurduyla patlıcanlı harcın
keyifli bir ritüelle çırpılarak hazırlandığı babagannuş’un hafif ekşimsi tadı tam
kıvamındaydı. Saatler ilerlemeye ve mekan kalabalıklaşmaya başlamış ve eski 45’lik-
lerin tanıdık melodileri hem ambiyansı hoşlaştırmış hem de sanki sıcak servis edilen
mezelerin lezzetini daha da arttırmıştı. Sohbetimiz devam ederken Duble Meze’nin
adından söz edilmesinin en önemli nedeninin başta Umut Şef olmak üzere Emre ve
Arto Bey’lerin de hala ilk günkü gibi heyecanla yemeklerle ilgili yeni denemeler ve 
yeni yorumlar yapma isteklerinden kaynaklandığını keyifle gözlemledim. Mevsimine göre taze sebze ve meyvelerden
hazırlanan mönülerinde her damak tadına göre alternatif bulabilirsiniz. Ara sıcaklarda birer ikişer servis edilmeye
başladığında “Pastırmaya Sarılı Karides” olur mu? diyenleri bile şaşırtacak özel bir yorum ile karşılaştım. Bir Kayserili
olarak bu lezzeti ve ardından yediğim tabak niyetine kullanılmış tereyağlı Trabzon tava ekmeği üzerinde servis edilen 

sefere denemek üzere tatlı bir kapanış yapmayı tercih ettim. Gecenin finalini Hatay usulü çıtır kabak tatlısı ve sütsüz
çikolatalı tahinli sufle ile yaptım. Favorim kesinlikle içine manda kaymağı doldurulmuş orijinal bir lezzet olan kireçte kabak
tatlısıydı. Klasik meyhane kültürünü sevenler için biraz şık ve özellikli olarak değerlendirdiğim Duble Meze’nin zaman
içinde oturmuş ve deneyimlere açık oldukça geniş bir müşteri kitlesi bulunuyor. Özellikle yerli şarap ve rakı yelpazesinin
farklı alternatiflerinin bulunduğu mekanda gece yarısına doğru yemek servisi bittikten sonra keyifli müziklerle “club”
havasına geçiş yapılıyor. Kişi başı alkolsüz olarak ortalama 100 TL hesap ödeniyor. Hepimizin lezzetini yakından bildiği
birçok mezeyi farklı yorumlayarak modernleştiren Duble Meze geleneksel meyhane kültürüne alternatif modern meyhane
çizgisiyle eminim adını duyurmaya devam ettirecek.

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:85 Palazzo Donizetti Kat:7 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0212 244 01 88
www.dublemezebar.com

Reha Tartıcı’nın diğer yazı ve paylaşımlarını http://yiyosiciyosyaziyos.blogspot.com.tr/ den takip edebilirsiniz.
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Çözüm 16. sayfada...

SOLDAN SAĞA 
1-Seyrek donunmuş, astarlık ince bez - Küçük boyda kayık 2- Çok acayip, şaşılacak
kadar çirkin olan- yerden sıçrayan çamur - Ülke, Yurt. 3- Tarlalarda yuva yapan, sırtı
kahverengi, karnı beyaz olan, küçük, ötücü  kuş - Set duvarlarında su akacak delik. 4-
Çocuk dilinde kedi - Direkler üzerine, yüksekte kurulmuş Zahire ambarı – Vücudun bir
bölümünde hareket ve hissetmenin kalkması, Felç. 5- Parası, malı çok olan, zengin
kimse- Terbiyum elementinin simgesi - Kuru temizleme yapan, kuru temizleyici. 6-
Üzüntü, kaygı, tasa - Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak - Güney
Afrika Cumhuriyet’inin plaka işareti - Bizmut elementinin simgesi. 7- Odun hacim
ölçüsü birimi Ster’in simgesi - Tehlikede olana yapılan yardım - Üzeri meşin, halı vb.
şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümü. 8 – Satıcının kullandığı tahtadan tepsi
- Güneş doğmadan önceki alaca karanlık - Eski dilde ateş. 9- İncelik, naziklik- Nakış
veya dantelde motifleri birleştiren bağ. 10- Mantıkla açıklanamayan bir takım rastlantısal
olayların nedeni olan güç, baht, talih - Daha çok gemilerde görülen bir tür hamam
böceği. 11- İnce donanma gemilerinden biri - İçine alan, kaplayan, kapsayan - Brom el-
ementini simgesi. 12- El, göz veya baş ile yapılan işaret - Devlet hizmetinde aylıkla
çalışan kimse - Kalın, kısa değnek. 13- Işın - Çok önemli - Gemi safrası. 14 - İskambil
oyunlarında oynama sırası - Boğa güreşi yapılan alan - İki şeyin birbirini tutması,
karşılıklı uygunluk. 15- Sürü, deve sürüsü - Gemilerin barınmalarına, yük alıp
boşaltılmalarına, yolcu indirip bindirilmelerine yaran doğal veya yapay sığınak. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA 
1-Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı- Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü - İki
yaşındaki koyun. 2- Aktinyum elementinin simgesi- Giysilerde dikişli kıvrım - Baklagil,
kuruyemiş gibi ürünler satan iş yerlerinde kullanılan, plastik veya çelikten yapılmış
küçük kürek. 3- Çalgı onaran veya yapıp satan kimse- İri yapılı, bacakları tüylü, paçalı
bir tavuk ırkı. 4- Çatık asık yüz - Namlusu kısa, kurşun atan bir tür küçük tüfek - Utanma
duygusu. 5- Dar, uzun kıyı parçası - Bir evin yabancıların girmesine izin verilmeyen
bölümü. 6- Kötü, çirkin, tuhaf - Eski dilde uyku. 7 - Yakın olmayan yer - Kaba dokunmuş,
dayanıklı bir çeşit yün kumaş - Otlak. 8 – Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde
mikrolitler olan kayaç - Suda yaşayan, çok ilkel yapılı omurgalı hayvanlar familyası. 9-
Bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para yerine verdiği ve karşılığı
banka hesabından ödenen yazılı belge - Zevk, mutluluk, tat.
10-Küçük yaştaki erkek veya kız - Çifte demir atıldığında gemini dönmesiyle zincirlerin
karışmasını önlemek için kullanılan, fırdöndüye bağlı zincir düzeni. 11- Fiziksel bir olaya
dayalı, belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğukluk derecesi -
Müslümanlıkta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrı - Yüz
kuruş değerinde Türk para birimi. 12- Yüksek makamlardaki devlet adamları-
Olgunlaşmamış  incirin, dışına sızan tatlısı - İskambil kağıdıyla oynanan bir tür oyun.
13 - Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkü - Motorlu araçlarda
üretilen gücün tekerleklerden yere aktarılmasını sağlayan dönme kuvveti - Bir tür küçük
atmaca. 14- Gün tün eşitliği - Ördek - Rüzgar, şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan
sağanak yağışlı hava olayı. 15- Sıra, nöbet - Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin
biçemeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak. 
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ARAMIZA KATILANLAR

ARAMIZDAN AYRILANLAR

. Tunçer Murat Ergunsü' 46

. İsmail Hasan Aksoy' 56  

. Serkan Serdar' 91

. İpek İbrahimoğlu' 03

. Merhum Ali Berkol '31' un eşi, A.Ömer Berkol '61 ve Enis Berkol '70' un annesi, İlhan 
Berkol '70' un yengesi  Ayşe Ayten Berkol

. Frere Pierre Caporal '47' in ağabeyi Bernard Caporal

. Haluk Ceyhan '48

. Erdoğan Hürbaş '56

. Alp Atay Şefkatlioğlu '56

. Tevfik Tüzünkam '68' ın annesi Sahibe Emiroğlu

. S.Altay Elbek '69' in annesi Fahamet Elbek

. Aydın Uğur '70' un eşi Canan Uğur

. Mehmet Hakkı Erbak '70' ın aile büyüğü Prof. Dr. M. Ayhan Kızıl

. R. Bülent Akman '70 ve Reha Akman '74' ın babası Tahir Necdet Akman

. Hüseyin Yorgancıoğlu '74' nun annesi Fatma Yorgancıoğlu

. Murad Doğantan '76' ın babası Ahmet Fahrettin Doğantan . 

. M. Bahadır Güral '78' ın kayınvalidesi Fikret Şerbetçioğlu

. A. Kahraman Yener '79' in annesi Aydoğdu Yener
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