
 Kasım’18 - Şubat ‘19



2



1

BA
KA

ND
AN

GÜRAY KARACAR ’90
SAINT-JOSEPH’LİLER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Başkandan
Saint-Joseph’liler Derneği’nin 
Değerli Üyeleri, 

Yaz dönemine dair gelişmeleri 
bir araya getiren Quartier Dergi-
mizin yeni sayısını beğenilerinize 
sunar, sizleri saygı ve sevgi ile 
selamlarız. 

2018 bir değişim yılı olarak 
devam ediyor. Ofi simizde artık 
iki mezunumuz görev alıyor, 
yeni bir dernekçilik anlayışıyla, 
dinamik bir yapıda planlama-
larımızı yapıyoruz. Amacımız 
camiamızı çağın getirdiği tüm 
imkanlardan faydalanarak daha 
yakın bir iletişim içinde tutmak. 
Bu çabalarımızda bizlere sonsuz 
desteklerini sunan önceki dö-
nem yönetim kurullarına, Divan 
Kurulu’na, okulumuza ve siz de-
ğerli üyelerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz. 

Bu amaçla hazırladığımız mobil 
uygulamayı kısa bir süre son-
ra kullanımlarınıza sunacağız. 
Dernek üyelerine özel avantajlar 
sağlarken, bir araya geleceğimiz 
keyifl i ortamları bizlere sunacak 
olan uygulama aynı zamanda 
temel iletişim platformumuz 
olmaya aday. 

Saint-Joseph’li kimliğini haya-
tının her noktasında yaşamak 
isteyen üyelerimiz için “SJ 
Butik” yeni bir kapsamla ele 
alınıyor. Keyifl e kullanacağınızı 
umduğumuz, özel günlerimize 
renk katacak ürünlere mobil 
uygulamamızdan ve internet 
sitemizden basit bir işlemle eri-
şebileceksiniz. 

Diğer yandan sizlerle daha sık 
bir araya gelebilmek, bilgi ve 
tecrübelerimizi keyifl i ortam-
larda paylaşabilmek amacıyla 
çeşitli sohbet toplantıları, semi-

nerler, sinema geceleri düzen-
liyoruz. Dostlarınız ile katılım-
larınız bizleri motive ederken 
çalışmalarımıza güç katacaktır. 

Yaz aylarına girerken okulumuz 
tarafından düzenlenen harika 
törenle üniversite sıralarına 
uğurladığımız kardeşlerimiz ile 
3 Kasım tarihinde ‘Retour en 
Novembre’ toplantısında bir ara-
ya geliyoruz. Amacımız eğitim 
hayatları süresince kendilerine 
nasıl yardımcı olabileceğimizi 
onlardan dinlemek, Girişimcilik 
Kulübü faaliyetleri konusunda 
bilgi vermek. Kendilerine şim-
diden bu yeni dönemde sonsuz 
başarılar diliyoruz, umarız ki 
hayatlarının her döneminde 
Saint-Joseph’li olmanın haklı 
gururunu yaşar ve yaşatırlar. 

28 Ekim tarihinde Divan Kurulu 
toplantımızı gerçekleştireceğiz. 
25 yılını dolduran üyelerimi-
zin katılımları ile düzenlenen 
toplantımızda çalışmalarımızı 
birlikte değerlendirirken tecrü-
belerinden faydalanma imkanı 
buluyoruz. Toplantıda sosyal te-
sislerin işletmesi ile ilgili hukuki 
süreci de değerlendirerek gele-
cek döneme dair planlamamızı 
hazırlayacağız.  

93 Mezunlarımıza, acısını hala 
hissettiğimiz Kaan Onuk’93 
anısına toplamış oldukları burs 
desteği için teşekkürlerimizi su-
narız. Sizlerin de değerli katkıla-
rını bekleriz.

Zorlu ekonomik koşulları geti-
ren 2018 yılının tüm Saint-Jo-
seph camiası için yeni başarılara 
vesile olmasını diler, dayanış-
manın, sevgi ve saygının sürekli 
artarak devamını dileriz.

Sevgi ve saygılarımla, 
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FRANSIZ LİSESİ
MÜDÜRÜ

Okuldan

Ce proverbe d’origine 
amérindienne nous 

interpelle par sa sagesse à 
une époque où les activités 
humaines ont de fortes 
répercussions sur les 
écosystèmes de la planète 
et tendent même à les 
transformer. Cette époque 
est même considérée à 
présent comme une période 
géologique : l’anthropocène 
qui a commencé dès la fi n 
du XVIIIème siècle avec 
la première révolution 
industrielle. Les termes de 
« pollution », de « recyclage 
», de « réchauffement 
climatique », de « réfugiés 
climatiques » nous sont 
désormais familiers et la 
communauté internationale 
est partagée entre ceux qui 
font la sourde oreille au 
nom d’intérêts économiques 
nationaux et ceux qui 
proposent des mesures pour 
penser un autre modèle 
économique global. Les 
accords de Paris – la COP21 
de 2015 -  constituent un 

espoir de prise de conscience 
globale des changements 
radicaux à mettre en œuvre 
dans notre quotidien. Il est 
apparu que « la transition 
écologique pose un défi  de 
connaissance et d’ancrage 
citoyen pour appréhender et 
s’approprier les enjeux du 
changement climatique, de la 
raréfaction des ressources, 
de la transition énergétique 
ou de la reconquête de la 
biodiversité… vers un modèle 
économique et social qui 
renouvelle nos façons de 
consommer, de produire, 
d’habiter, de travailler, de 
vivre ensemble » .

En tant qu’éducateur 
et directeur du lycée 
Saint-Joseph d’Istanbul, 
il m’apparaît essentiel 
de mettre en œuvre 
une politique éducative 
promouvant la découverte 
des richesses de notre mère 
Nature, le développement 
durable, l’utilisation 
d’énergies renouvelables 
ainsi que la lutte contre le 

« Nous n’héritons pas de la 
terre de nos 

ancêtres, 
nous l’empruntons à nos 

enfants »

[1] Source / Kaynak : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable
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gaspillage. Nous l’avons d’ailleurs inscrit dans 
notre projet d’établissement au chapitre de 
l’innovation car nous sommes convaincus qu’il 
s’agit d’un enjeu d’avenir au même titre que 
l’innovation numérique.

C’est dans cette perspective que mes 
prédécesseurs ont œuvré pour sensibiliser 
les jeunes qui nous sont confi és. Même si la 
question n’était pas d’actualité à cette époque, 
on pourrait dire que cela a commencé par 
les frères qui ont depuis les années 1870 
apporté un soin constant à constituer une 
collection impressionnante d’espèces animales 
(dont un pélican venant de Kurbağalıdere), 
d’herbiers (contenant des espèces botaniques 
anatoliennes qui ont disparu depuis) et de 
minéraux. Ces collections permettaient aux 
enseignants d’illustrer leurs leçons. En 2008, 
le projet de valoriser ces collections a donné 
naissance au centre des sciences naturelles 
qui a ouvert ses portes pas seulement aux 
élèves du lycée mais à toutes les écoles et c’est 
actuellement 6000 élèves qui viennent nous 
rendre visite chaque année, à la découverte de 
la beauté et de la richesse de la biodiversité.

Par ailleurs, l’histoire du lycée est à cet égard 
édifi ante. A l’origine, les frères avaient acquis 
le terrain pour en faire un terrain de camping 
et de jeux dans un parc. C’est l’incendie de leur 
école à Galata qui les a poussés à concevoir 
le projet de construire un collège et un lycée à 
Kadiköy. Il en reste bien sûr le parc à l’entrée 
du lycée et dans le petit Quartier qui servait de 
potager à une époque où le lycée vivait en quasi 
autosuffi sance. 

A l’initiative d’une enseignante et d’un groupe 
d’élèves très motivés, le projet de permaculture 
a vu le jour d’abord dans le parc du lycée puis a 
fait des petits avec la généreuse collaboration 
de la mairie de Kadiköy dans le parc de 
Fenerbahçe. L’objectif ici est de sensibiliser les 
jeunes mais aussi les riverains à la possibilité 
de cultiver des fruits et des légumes en local 
sans utiliser de produits chimiques, de mettre 
la main dans la terre.

Nous avons aussi consenti beaucoup d’efforts à 
la mise en place du triage des déchets dans les 
classes et les couloirs du lycée pour favoriser 
le recyclage. Il y a encore beaucoup à faire 
pour que cela devienne un réfl exe mais nous 
sommes optimistes de nature.

Afi n de lutter contre les gaspillages 
énergétiques et en eau, nous avons par 
ailleurs décidé d’équiper le lycée d’un système 
informatisé de régulation thermique afi n 
d’optimiser et de réduire notre consommation 
en gaz de ville. Nous avons par ailleurs 
commencé à installer des fontaines d’eau à 
fi ltration et supprimé les gobelets, sources 
de pollution au plastique. Nous visons aussi à 
réduire la consommation de papier en utilisant 
au maximum le support numérique. Enfi n, un 
club d’élèves a mis en place un recyclage des 
restes alimentaires à destination des animaux 
de la rue.

C’est dans ce contexte que j’ai demandé 
à M. Ahmet Birsel, Coordinateur du DBM 
et du développement durable, d’étudier la 
faisabilité d’installer des panneaux solaires 
dans l’école afi n d’introduire une source 
d’énergie renouvelable à l’école. Après avoir 
eu le soutien des monuments historiques 
et de la municipalité, nous avons opté pour 
une surface bien exposée pour la pose de 
panneaux photovoltaïque qui produisent dès 
à présent 10% de nos besoins en électricité. 
Si l’expérience est viable et si l’avenir nous le 
permet, il serait possible d’étendre la surface 
de ces panneaux en utilisant pourquoi pas de 
nouveaux matériaux innovants tels que les 
tuiles photovoltaïques qui sont plus discrètes.

Je souhaite associer les élèves au suivi de 
cette innovation pour qu’ils comprennent les 
nouveaux enjeux qui se tissent dès maintenant, 
qu’ils soient économiques, sociaux, sanitaires, 
philosophiques, juridiques ou autres.

C’est dans cet esprit que nous souhaitons 
restaurer un bâtiment qui servait autrefois de 
four à pain pour les internes du lycée. Nous 
ambitionnons de restaurer cette belle bâtisse 
en utilisant les standards d’une maison verte 
aux normes LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design). Cette maison 
servirait de laboratoire d’idées pour tous les 
clubs d’innovation de notre école dans un 
environnement éco-citoyen.

Ceci pourrait n’être qu’une goutte de pluie 
dans l’océan mais toute école a une vocation 
à préparer l’avenir, à être un exemple pour 
donner des idées, de la même manière que 
nous aussi, nous nous inspirons de notre 
héritage et des dernières innovations.
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Okuldan

Bu bilgece söylenmiş 
Kızılderili atasözü, 
insanoğlunun faaliyetlerinin 
gezegenin ekosistemleri 
üzerinde güçlü etkiler 
yarattığı ve hatta onları 
dönüştürmeye yöneldiği bu 
dönemde bizleri düşünmeye 
davet etmektedir. XVIII. 
yüzyılın sonundan itibaren ilk 
Sanayi Devrimi ile başlayan 
Antroposen - İnsan Çağı, 
bazılarına göre günümüzde 
jeolojik bir devir olarak 
kabul edilmektedir. Artık 
“kirlilik”, “geri dönüşüm”, 
“küresel ısınma”, “iklim 
mültecileri” terimleri günlük 
yaşamımızda yer almaktadır. 
Uluslararası kamuoyu ise, 
-ulusal ekonomik çıkarlar 
adına- görmezlikten gelenler 
ile başka bir küresel ekonomi 
modeline yönelik tedbirler 
önerenler olarak ikiye 
ayrılmış durumdadır. 2015 
yılındaki Paris Anlaşması - 
COP21, günlük yaşamımızda 
yürürlüğe konması gereken 
radikal değişiklikler adına 
global bir bilinçlenme 

umudu teşkil etmektedir. 
“Ekolojik dönüşüm, iklim 
değişikliği, kaynakların 
tükenmesi, yenilenebilir 
enerjiler ve biyoçeşitliliğin 
geri kazanımı konularının 
öneminin kavranmasını, 
bilgilenmeyi ve bilinçlenmeyi 
gerektirmektedir… tüketim, 
üretim, ikamet etme, çalışma 
ve birlikte yaşam tarzlarımıza 
yenilikler getiren bir 
ekonomik ve sosyal modele 
doğru…”1 ifadesi ortaya 
konmuştur.

Bir eğitimci ve İstanbul 
Saint-Joseph Lisesi’nin 
Müdürü olarak, tabiat ananın 
zenginliklerinin keşfi ni, 
sürdürülebilir kalkınmayı, 
yenilenebilir enerjilerin 
kullanımını ve israf ile 
mücadeleyi ön plana çıkaran 
bir eğitim politikasının 
uygulamaya konulmasının 
çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bu konuyu 
Kurum Projemizin inovasyon 
bölümüne de dahil ettik. Zira, 
tıpkı bilişim teknolojileri gibi 

“Bu dünya bize 
atalarmzdan miras 

kalmad, 
biz onu çocuklarmzdan 

ödünç aldk“
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bu alanın da geleceğin konularının başında 
geldiği inancındayız.

Benden önce bu görevi üstlenenler de bizlere 
emanet edilen gençleri aynı bakış açısı ile 
bilinçlendirmek için çalışmışlardır. O dönemde 
bu konuların gündemde olmamasına rağmen 
Frerlerin bu alandaki çalışmaları 1870’li yıllarda 
başlamış diyebiliriz. Düzenli olarak topladıkları 
farklı hayvan çeşitlerinin (Kurbağalıdere’den 
gelen bir pelikan dahil olmak üzere), farklı bitki 
çeşitlerinin (Anadolu’da yetişen ve günümüzde 
yok olmuş bazı bitki çeşitleri dahil olmak 
üzere) ve minerallerin bulunduğu son derece 
ilgi çekici koleksiyonlar oluşturmuşlardır. Bu 
koleksiyonlar öğretmenlerimize örneklerle 
ders anlatma imkanı tanımıştır. 2008 yılında 
söz konusu koleksiyonları değerlendirme 
projesi kapsamında Doğa Bilimleri Merkezi 
hayata geçirilmiş ve kapılarını sadece lisenin 
öğrencilerine değil, tüm okullara açmıştır. Bu 
sayede mevcut durumda her yıl 6000 öğrenci 
okulumuzdaki merkezi ziyaret etmekte, 
biyoçeşitliliğin önemini ve zenginliğini keşfetme 
imkânı bulmaktadır.

Bu bağlamda lisenin tarihi de ilginçtir. İlk 
başta Frerler, lisenin bulunduğu yeri kamp 
alanı ve açık hava sporları için almışlardır. 
Galata’daki okullarında çıkan yangın onları 
Kadıköy’de ortaokul ve lise tasarlama projesine 
yönlendirmiştir. Okulun, ihtiyaçlarını kendisinin 
karşıladığı dönemde sebze, meyve yetiştirme 
alanı olarak kullanılan Küçük Avlu’daki bahçe 
ve lisenin girişindeki bahçe günümüzde yeşil 
alan olarak varlığını sürdürmektedir.

Konuya büyük ilgi duyan bir öğretmenimizin 
ve bir öğrenci grubunun girişimiyle 
Permakültür Projesi önce lisenin bahçesinde 
hayata geçirilmiş, sonrasında ise Kadıköy 
Belediyesi’nin cömert işbirliği sayesinde 
Fenerbahçe Parkı’nda gelişme imkânı 
bulmuştur. Bu proje ile hedefl enen, gençlere 
ve semt sakinlerine doğal ortamda herhangi 
bir kimyasal madde kullanmaksızın sebze ve 
meyve yetiştirme imkânı olduğunu gösterme ve 
onları toprağa dokunmaya teşvik etmektir.

Aynı zamanda geri dönüşümü desteklemek 
amacıyla sınıfl arda ve koridorlarda atık 
ayrıştırmasının hayata geçirilmesi yönünde 
büyük gayret gösterdik. Bunun bir refl ekse 
dönüşmesi için yapılacak çok şey var ancak 

bizler mizaç itibariyle iyimseriz…

Enerji ve su israfı ile mücadele etmek adına 
çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Doğal gaz 
tüketimimizi optimize etmek ve azaltmak için 
lisenin merkezi ısıtma sistemini otomasyonlu 
sisteme dönüştürdük. Diğer taraftan fi ltreli su 
sebilleri kullanmaya başladık ve plastik atığa 
dönüşen bardakları yaşamımızdan çıkardık. 
Ayrıca mümkün olduğu kadar bilişim araçlarını 
kullanarak kağıt tüketimini de azaltmayı 
hedefl iyoruz. Bir öğrenci kulübü ise yemek 
artıklarının toplanarak sokak hayvanlarına 
verildiği bir faaliyeti yürürlüğe koydu.

Bu kapsamda, okulumuzda yenilenebilir enerji 
kaynakları alanında bir başlangıç yapılması 
adına DBM ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Koordinatörümüz Sayın Ahmet Birsel’den güneş 
panelleri yerleştirilmesi için bir araştırma 
yapmasını talep ettim. Anıtlar Kurulu’nun ve 
belediyenin desteğini aldıktan sonra fotovoltaik 
panellerin yüksek ışınım alacak şekilde 
yerleştirilmesini sağladık. Bugün elektrik 
ihtiyacımızın %10’u bu sayede üretilmektedir. 
Gerçekleştirilen projenin olumlu sonuçları 
ve imkânlarımız doğrultusunda gelecekte 
fotovoltaik kiremitler gibi daha az görünen 
inovatif malzemeler kullanarak enerji üretimini 
daha geniş alanlara yayabiliriz.

Gerçekleştirilen bu yenilikleri öğrencilerin 
takip etmelerini arzu ediyorum. Bu sayede 
şimdiden geleceğe yönelik oluşmakta olan 
ekonomi, sosyal, sağlık, felsefe, hukuk ve 
diğer alanlardaki yeni gelişmeleri, yaklaşımları 
anlayabilirler.

Ayrıca eskiden lisenin yatılıları için ekmek 
fırını olarak kullanılan bir binayı restore 
etmek istiyoruz. Bu güzel yapıyı Yeşil Bina 
standartlarında LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) normlarını 
kullanarak restore etmeyi arzu ediyoruz. 
Bu binanın eko-vatandaşlık ortamında 
okulumuzun tüm inovasyon kulüpleri için 
bir fi kir laboratuvarı olarak hizmet vermesi 
öngörülmektedir.

Tüm bunlar sadece okyanusta bir yağmur 
damlası olabilir… Ancak her okulun geleceğe 
hazırlama, fi kirler geliştirmek için örnek 
teşkil etme görevi vardır, aynı bizlerin de 
devraldığımız mirastan ve son yeniliklerden 
esinlendiğimiz gibi…
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MEHMET ÖZDENİZ ’68
SAJEV KURUCU TEMSİLCİSİ

VE GENEL MÜDÜR

Vakıftan
Değerli Dostlar,
SAJEV Özel Küçük Prens Eğitim 
Kurumları; öğrencilerine verdiği 
eğitimin kalitesini yurtiçi ve yurt-
dışı başarılarla, aldığı uluslararası 
onay ve belgelerle de kanıtlamak-
tadır. Okulumuz tarafından Fran-
sa Dışişleri Bakanlığı‘na yapılan 
LABEL başvurusu, uzun inceleme-
lerden sonra sonuçlanmış ve oku-
lumuz, LABEL sertifi kası verilen 
okullar arasına kabul edilmiştir.
SAJEV Küçük Prens Eğitim Ku-
rumları‘nın öğrenci ve eğitim-
cilerinin başarılarını yansıtan, 
okullarımızda Fransızca olarak 
verilen derslerin Fransa’da verilen 
derslerle eşdeğer olduğunu gös-
teren LABEL üstün başarı belge-
sini almaya hak kazanmasından 
duyduğumuz büyük memnuniyeti 
sizlerle de paylaşmak istedim.
Kurumsal yapı içinde başarı; 
zümreler ve okullar arasında eş-
güdümün, güven ortamının sağla-
nabilmesi ile mümkün olmaktadır. 
Ayrıca kurum; seçilmiş eğitim 
kadrosunu yaşatabilmeli, motive 
edebilmelidir. Bunlar, kurumun 
tüm okullarını kapsayan genel bir 
başarıyı da beraberinde getire-
cektir. Bu anlamda, SAJEV Özel 
Küçük Prens Eğitim Kurumları‘nın 
çok başarılı bir eğitim yılını geride 
bıraktığını ve yeni yıla da güvenle 
başladığını söyleyebilirim. Orta-
okulumuzun LGS’de, lisemizin 
TYT ve AYT’de elde ettiği sonuçlar, 
geçen öğretim yılında sağlanan 
başarılardan sadece birkaçıdır. 
Bu sonuçları sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 
Özel Küçük Prens Lisesi 2018 
üniversite sınav sonuçlarına göre 
mezun olan 14 öğrencimizin tercih 
ettiği üniversite ve bölümler:
1. Sorbonne Üniversitesi - Güzel 
Sanatlar Fakültesi
2. Sorbonne Üniversitesi - Hukuk
3. Grenoble Üniversitesi - Sinema 
ve Televizyon 
4. Esmod Üniversitesi - Moda Tsr.

5. Eindhoven Üniversitesi - Makine 
Mühendisliği
6. Koç Üniversitesi - Hukuk
7. Koç Üniversitesi - İşletme
8. Koç Üniversitesi - Ekonomi 
9. Sabancı Üniversitesi - Sanat ve 
Sosyal Bilimler Psikoloji (İngiliz-
ce-%25 burslu)
10. Özyeğin Üniversitesi - Psikoloji 
11. Acıbadem Üniversitesi - Tıp 
Mühendisliği (%50 burslu) 
12. Yeditepe Üniversitesi - Endüstri 
Mühendisliği
13. Yeditepe Üniversitesi - Tarih 
14. Yeditepe Üniversitesi - Beslen-
me ve Diyetetik(%25 burslu)
Bahsedilen öğrencilerimiz, gir-
me haklarını elde ettikleri birçok 
üniversite arasından bu tercihleri 
yapmışlardır. 
Ortaokulumuzu bitiren öğrenci-
lerimizin 2018 LGS sonuçlarına 
göre kayıt yaptırdıkları okullar ise 
şöyledir:
• Küçük Prens Lisesi:28
• Saint-Joseph Fransız Lisesi:11
• Notre Dame de Sion Fransız 
Lisesi:7
• Sainte Pulcherie Fransız Lisesi:4
• Saint Michel Fransız Lisesi:3
• Saint Benoit Fransız Lisesi:1
• İstanbul Amerikan Robert Lisesi: 3
• Üsküdar Amerikan Koleji:2
• Sev Amerikan Koleji/Sac Okulları:2
• Işık Lisesi:2
• İstanbul Erkek Anadolu Lisesi:1
• Beşiktaş Kabataş Erkek Anadolu 
Lisesi:1
• İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi:1
• Haydarpaşa Anadolu Lisesi:1
• Alman Lisesi:1
• İtalyan Lisesi: 1
• TED Rönesans:1
• Yurtdışı:2
Yeni başarılarda buluşmak 
dileğiyle...
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Baskı ve Cilt
Sade Ofset Matbaacılık & Etiket 

sadeofset.com.tr 
 

Kemalpaşa Mahallesi, 2. Cad. D:179, 
34204 Bağcılar/Istanbul

(0212) 629 03 39

Dergimiz Sappi‘nin değerli katkılarıyla yayımlanmıştır.
Kapak tasarımı SJ‘08 mezunu Berkay Dağlar‘a aittir.

YER 1 sayı Yıllık (3 sayı) 

İÇ TAM SAYFA 1.500 TL 3.750 TL

ÖN KAPAK İÇİ / ARKA KAPAK İÇİ 4.000 TL 10.000 TL

ARKA KAPAK 6.000 TL 15.000 TL

REKLAM TARİFESİ

10 ‘93 MEZUNLARI BİR ARAYA GELDİ
93 MEZUNLARINDAN BURS FONUNA BÜYÜK DESTEK

12  MEZUNLARIMIZIN BULUŞMALARI 
14  ETKİNLİKLER
16  DERNEĞİMİZDEN HABERLER
18  BİZDEN HABERLER
20  RÖPORTAJ
MFÖ’DE SAINT-JOSEPH HAMURU

22  RÖPORTAJ
TÜRKİYE‘DE İNSAN KAYNAKLARINI BAŞLATAN
ŞERİF KAYAR‘LA BEYİN AVCILIĞI 

24  RÖPORTAJ
YELKENDE ULUSLARARASI BAŞARILARA
İMZA ATAN ALP ALPAGUT‘LA SÖYLEŞİ 

26  RÖPORTAJ
MATEMATİĞİN OSCAR‘INI KAZANAN
ALİ NESİN‘LE SÖYLEŞİ

28  RÖPORTAJ
SAİNT–JOSEPH‘TEN DÜNYA SAHNELERİNE
CENGİZ BAYSAL 

30  RÖPORTAJ
ALP E. AKSUDOĞAN İLE PROFESYONEL YAŞAMI
VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

32  RÖPORTAJ
ALİ OZAN AKIN VE BERKAY DAĞLAR
İKİ SAİNT–JOSEPH‘LİNİN KESİŞEN YOLLARI

34  FRANKOFON
DELİ FUAT PAŞA‘NIN SAİNT–JOSEPH‘İ

36  SAĞLIK
KULAK UĞULTU VE ÇINLAMALARI

38  HUKUK
HUKUK SİSTEMİ VE KALİTE

40  FRENGİSTAN‘DAN
1990‘LARDA FRANSA ELEKTRİK KURUMU‘NUN
AR–GE DERGİSİNDE ALİ AKTOĞU İLE YAPILMIŞ SÖYLEŞİ

42  LEZZETLİ HİKAYELER
BİR STEAKHOUSE‘DAN ÇOK DAHA FAZLASI

44  BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
SANTORİNİ ADASI VE ATLANTİS EFSANESİ

46  KEŞİF
TADINA DOYULMAZ CALİSSON

48  BULMACA



 

ALICI
BANKA ADI
HESAP NUMAARRASI :: 40000795666
IBAN NUMARAASIS :: TRT 83 0009 60600000 00000 8 4000 0795 66

1

2

3

QR kod aarraaacılığıyyla ya da tarayıcınızdan 
FonZip Üyyeee Bağıışş ve Aidat Yönetim 
Programı’nnnaa girişş yaparak ilgili 
yönlendirmmmeleri iizzleyebilirsiniz.

Sainnttt--JJosephh’’liler Deernnneeği oolarak ihtiyacı olan öğrencilerimize
kattkıda buluuunnmaakk üzere oluşturduğumuz
eğittim bursuuunaa deesteklerinizi bekliyoruz. 
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- Prof. Dr. Ahmet Fatih Durmuşoğlu
  Sağlık / Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
- Alhan Yüksel’05
  Sanayi / Al Alüminyum Genel Müdür 
- Alp Alpagut’93
  Spor / İtalya Yelken Federasyonu Baş Antrenör
- Altuğ Yanardağ’95
  Spor / Profesyonel Yelkenci 
- Arzu Özev Dörter’02 
  Kişisel Gelişim / Yoga, Nefes, Meditasyon
- Atakan Ercan
  Hukuk Bürosu / Avukat
- Atalay Gürel’04
  Sanayi / Flowserve / Uygulama Mühendisi 
- Ayşe Elerman Nemutlu
  Yay Danışmanlık / Firma Sahibi 
- Baran Esendal Çam’10 
  Saint-Joseph’liler Derneği / Mali ve İdari İşler 
  Sorumlusu 
- Derya Arın’14
   Otomotiv / Altec Otomotiv Tasarım 
- Derya Kibar’68
   Emekli Kimya Mühendisi 
- Didem Geçkin’01
   Lojistik / Galata Taşımacılık Satış Uzmanı 
- Duygu Çaylı Tercan’08
   İlaç / Guerbet İlaç Dış Ticaret & Lojistik Uzmanı 
- Ece Deniz Aykaç’10
   Finans / Deloitte Senior Consultant  
- Eda Zeynep Çelik’18
   Öğrenci
- Elif Obdan Gürkan’05
   İletişim / İksv - Yönetici 
- Erdem Güneş’93
   Elektronik Ve Bilişim / Letta Teknoloji 
   Genel Müdür 
- Esat Tuğrul Akyüz’88
   Bilgi ve İletişim Teknolojileri / Netaş 
   Yazılım Mühendisi 
- Fatma Hande Ovacık’97
   İletişim / Arkas Holding Kurumsal İletişim 
   Grup Müdürü 

- Fırat Bingöl’05 
  Eğitim / Mikado İstanbul Fransızca Öğrenme ve 
  Geliştirme Yabancı Dil Kursu Müdür 
- Hamdi Karadeniz’01 
  Denetim Belgelendirme  / Bureau Veritas 
  Gemi İnşaat Mühendisi 
- İkbal Dilara Adaş’07
  Eğitim / Mikado İstanbul Fransızca Öğrenme ve 
  Geliştirme Yabancı Dil Kursu Uzman Eğitimci  
- İrem Baltaoğlu’10 
  Kozmetik / As Watson Group Senior Customer 
  Service Specialist 
- İpek Özgüven’07
  Zorlu Holding / Gayrimenkul Yönetici Asistanı
- Kerem Bıçakçı’14
   Hukuk / İstanbul Bilgi Üniversitesi 
   Hukuk  Fakültesi Mezunu / Stajyer Avukat
- Mahmut Selim Atamer’68
   Tekstil / Ormo Yün İplik Sanayi 
- Nehir Atalay’15 
   Strasbourg Üniversitesi Hukuk / Öğrenci
- Oğulcan Kemal Sagun’06
   Deniz Ürünleri / Group Sagun / Yönetim Kurulu   
   Başkan Yardımcısı
- Oğuz Atay’73
   Ambalaj / İmsaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
- Ozan Berber’11
  Turizm / Trivago Proje Sorumlusu
- Özgen Eriş’88
   Sigortacılık / Eureko Sigorta İzmir 
   Bölge Müdürü
- Serdar Yüksel’05
   İnşaat / Şişecam Pazarlama Şefi  
- Tuğçe İskenderoğlu’01 
   Bankacılık / Aktifbank Kurumsal 
   İletişim Direktörü
- Uğurcan Uzundurukan’13
   Ensa Montpellier / Yüksek Lisans Öğrencisi 
- Yasemin Sezen
   Havayolu / Türk Hava Yolları Şef  
- Yasemin Tolunay Erna’01
   Reklam / TBWA Müşteri Direktörü 
- Zuhal Didem Takinacı
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Fizyoterapi ve 
  Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

Aramıza Katılanlar
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SJ’93 mezunları geniş katılımlı bir 
organizasyon ile mezuniyetlerinin 25. yılını 
kutladılar. 25. yıl plaketlerinin de alındığı bu 
geceyi eşsiz ve özel kılan en büyük etken ise 
1996’da elim bir kaza ile aramızdan ayrılan 
sevgili Kaan Onuk’93’un değerli ailesinin 
şeref konuğu olmasıydı. Bu anlamlı ve özel  
gecede, Kaan Onuk’93 adına derneğimizin 
SJ’liler Eğitim Bursuna, Onuk ailesinin ve 
SJ’93 mezunları  katkılarıyla 71.250 TL bağış 
toplandı.
Gece ile ilgili olarak ise ABD’de yaşamasına 
rağmen bu anlamlı organizasyon için elinden 
geleni yapan ve büyük emek veren Enis 
Okşan’93’ın (93) hepimize söyleyecekleri var: 
“22 Haziran 1993’teydi mezuniyet günümüz. 
Üniversite sınavından 2 gün sonra güzel bir 
Salı akşamında aldık plaketlerimizi Cevizlik’te 
ve her saniyesini doya doya hissettik o efsanevi 
mezuniyet gecesinin. Grand Quartier’deki 
dürümcü minibüslerinin far ışıkları eşliğinde 
söndürmüştük feneri. 
Aradan tam 25 sene geçmişti ve hayat gailesi, 
hani hepimizin bir hikayesi var ya, hayat da 
beni yıllar önce Amerika’ya fırlatıverdi. Yıllar 
geçtikçe zaman daha da hızlı akıyormuş gibi 
geliyor bana. Gün oluyor doğumları, düğünleri 
kutluyoruz ama gün oluyor dostlarımızı ve 
aile büyüklerimizi toprağa veriyoruz. Hüzün 
çöküyor içimize. Zaman sınırlı. Öyle olunca da 
yolumun kesiştiği dostlara daha bir tutunasım 

geliyor. Uzak bir kıtada her gün işe gitmek için 
direksiyon sallarken eski dostlarla konuşur 
halde buluyorum kendimi. Vefalı olmaktan 
daha fazlasını yapasım geliyor kimi zaman. 
Hele ki mevzubahis o sıralarda kader birliği 
yaptığım kardeşlerim olunca taşın altına elini 
koyanlardan biri olmam gerekiyordu. 
Fiziken orada olamayacağımı ilk günden 
beri biliyordum. Ama “ben gelemeyeceğim 
beyler” demekten fazlasını yapmam lazımdı. 
En azından 82 kişinin her birine ulaşmayı 
denemeliydim. Öyle ki kimse birbirine “o 
niye yok, buna ulaştık mı” diye sormamalıydı. 
Güzel bir sinerji yaratıp takım çalışması yaptık 
ve yurtdışından gelenlerle beraber aşağı 
yukarı 50 kişiyi oraya topladık. Fiziken orada 
değildim ama ruhen her saniyesini yaşamış 
gibi hissediyorum. Teknolojinin nimetlerinden 
biri, birkaç defa kamerayla bağlanıp herkese 
“merhaba” deme şansım oldu. Oğlumla 
beraber canlı bağlandık. Özellikle oğlumun o 
kadar hoşuna gitti ki. İnsan çoluğuna çocuğuna 
köklerini, geçmişini bir şekilde anlatmak, 
göstermek istiyor. Hele doğup büyüdüğün 
yerden binlerce kilometre uzaktayken 
bunu yapmak daha da zor.  Küçük anların 
ayrıntısında gizli hayatın sihiri bazen. Annesine 
“babamın lise arkadaşlarını gördüm anne” 
derkenki yüz ifadesi paha biçilemez bir an oldu 
benim için. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Uzaklık 
dediğin nedir ki?”

93 mezunlarından eğitime büyük destek
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‘08 Mezunları 
Buluşması

 ’08 mezunları, mezuniyetlerinin 10. 
yılında Mert Efe Çelik’08’in  sahibi 
olduğu Kadıköy Müsade Meyhane‘de bir 
araya geldiler.

‘13 Mezunları 
Buluştu

Sosyal tesislerimizde yemeğe katılanlar 
İrem Akbulak, Petek Alkoy, Dünya 
Özbay, Kardelen Eroğlu, Begüm Güngör, 
Gizem Yönet, Ilgın Aydın, Irmak Duman, 
Ozan Turançiftçi, Serhun Zoroğlu, Alp 

Gülel, Onur Özgan, Tunç Şimşir, Baturay Önbaş, 
Selina Başaran, Altuğ Turpoğlu, Cansu Arıcan, 
Merve Mollaahmetoğlu ve İdil Uzay Uzun. Aynı 
zamanda Saint–Joseph’de bir süre öğretmenlik 
yapmış olan Sarah Fakhry ve hala öğretmenlik 
yapmakta olan Laurent Chapdelaine de daveti 
onurlandırdılar.

‘67 Mezunları Bir Araya Geldi

67 mezunları 3 Ekim 2018 tarihinde Moda Koço Restaurant‘ta bir araya geldi. Masanın sol başından 
sağa doğru Haldun Türkay, Demir Serezli, Edip Bicioğlu, Refi k Birand, Tahsin Burcuoğlu, Cahit Ensari, 
Ahmet Vefi k Alp, Mustafa Gevrek, Dimitri Steyanof, Erol Coşkun Eliya, Ferit Bigat, Vardar Çobanoğlu, 
Demir Kısakürek, Ali Cevat Akkoyunlu, Osman Sengel, Nurol Saatçıoğlu, Fuat Güner, Ahmet Tükel, 
Durdin Ürün, Kenan Tepedelen.
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‘84 Mezunlarımız Sosyal
Tesislerimizde Buluştu

SJ 84 mezunları 11 Eylül’de sosyal tesislerimizde bir araya geldiler. Sol baştan : Cem Horzum, 
Yusuf Sayah, Deniz Güneysu, Kahraman Köprülü, Onur  Güven, Ömer Gürün, Sağ baştan : Rauf 
Tüfekçi, Kemal Köprülü, Süleyman Bozkurt, Sinan Güven, Tolga Esmer, Alp Sunar, Ayaktakiler : 
Kemal Erman, Erol Erensoy.

‘03 Mezunlarının 15. Yıl Kutlaması
 SJ’03 mezunları, sosyal tesislerimizde mezuniyetlerinin 15. yılını kutlamak için bir araya geldi-
ler. Saint-Joseph’liler Derneği olarak mezunlarımıza 15. yıl plaketlerini takdim ederken, geçtiğimiz 
Mart ayında kaybettikleri arkadaşları Sinem Akay’ın annesi Gamze Akay da plaketini almak için da-

vetimizi kabul edip bizlerle beraber oldu.
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Arzu Özev’02 İle Söyleşi & İmza Günü
Arzu Özev’02 ile yeni kitabı “Zehirli Masallar” üzerine keyifl i bir söyleşi ve imza 
günü gerçekleştirdik.

TDL ile Drone Workshop
Drone artık gündelik hayatın bir parçası. 
Üyelerimizle birlikte dünyada drone tek-
nolojisinin ulaştığı son aşamalar hakkın-
da bilgi aldık ve drone uçurduk.

Bülent Demirdurak ile Söyleşi ve İmza Günü
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Ekmek Atölyesi
“İyi ekmek nasıl yapılır?“ sorusunun yanıtını dü-
zenlediğimiz “Ekmek Atölyesi“ ile deneyimledik.

Şarap Tadımı Etkinliği
Urla şarapçılık tarafından gerçekleştirilen şarap tadım etkinliğimizde şarap tadımı etkinliğimizde 
farklı üzüm türlerinden elde edilen şaraplar hakkında bilgi aldık, nitelikli şarapların tadımını 
gerçekleştirdik.

Salsa Workshop
Dünya ve Avrupa Salsa Şampiyonası 2‘ncisi 
Leymin Şaylan ile “Latin Dansları Workshop“unu 
gerçekleştirdik. Dernek üyelerimiz, Şaylan‘dan 
salsanın inceliklerini keşfetti.

Fransızca Film Gecesi
“Fransızca Film Gecesi“ etkinliğimizde Amélie fi lmini izledik. Amélie, Audrey Tautou’nun 
başrolünde olduğu bir Jean-Pierre Jeunet fi lmi. Fransız yapımı bu romantik komedi, Jeunet ve 
Guillaume Laurant tarafından senaryolaştırıldı. Montmartre’de geçen fi lm, modern Paris hayatının 
idealize edilmiş alaycı bir yorumu.
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Viski Kültürü & Köklerine Yolculuk
Viski mentörü Murat Çark ile viski hakkında bilmediğimiz bilgiler edinirken, degüstasyon tekniklerini öğren-
dik.
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2007-2009 Dönemi Dernek Başkanımız Merter Özay’97’nin
Ofi sinde Gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantımız

Her köşesi Saint-Joseph’i yaşatan muhteşem ofi sinde gerçekleştirdiğimiz Ekim ayı Yönetim Kurulu 
Toplantısında bize gösterdiği misafi rperverlik için Merter Özay’a teşekkürlerimizi sunarız.
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Yüzyıllık Okulların Mezunları
Cumhuriyet Coşkusunda Birleşti 

Cumhuriyet’in ilanının 95 yıllık coşkusu Yüzyıllık Okulların 
mezunlarını çok özel bir baloda bir araya getirdi. Mas-
lak Hilton’da düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda Behzat 
Gerçeker & Enbe Orkestrası ve Can Hatipoğlu katılımcılara 
coşku dolu anlar yaşattı. Gecede ayrıca İstanbul Erkek 
Lisesi Zeybek Ekibi ve Avusturya Liseliler Derneği Vals & 
Dans Gösteri Grubu gösterileriyle büyük beğeni topladı.
Türkiye’nin tarih sahnesine önemli isimler yetiştiren 
okulların bir arada olmasından büyük mutluluk duyulduğu 
belirtilen gece sonunda şu ifadelere yer verildi: “Kaliteli, 
çağdaş ve eşit eğitim bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. 
Bizler farklı formalar giysek de kalbimizde Atatürk sevgisi 
ile yetişmiş, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve değerlerine 
yürekten bağlı bir neslin evlatlarıyız.”
Bu özel geceye destek veren Yüzyıllık Okullar mezun der-
nekleri ise şöyle Avusturya Liseliler Derneği, Beyoğlu Ana-
dolu Lisesi Mezunlar Derneği, Darüşşafakalılar Derneği, 
Erenköy Kız Liseliler Derneği, Feyziyeliler Işıklılar Derneği, 
Galatasaraylılar Derneği, İstanbul Alman Liseliler Derneği, 
İstanbul Erkek Liseliler Derneği, İtalyan Liseliler Derneği, 
Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Notre Dame de Sion’lular 
Derneği, Robert Kolej Mezunlar Derneği, SaintBenoit’lılar 
Derneği, Saint-Joseph’liler Derneği, Saint–Michel‘liler 
Derneği, Sainte Pulchérie‘liler Derneği, Şişli Terakki Lisesi 
Mezunlar Derneği, Vefalılar Derneği.

Alliance Française’den Piknik
1976 yılında kurulmuş olan Bursa Türk - Fransız 
Alliance Française Kültür Derneği her yıl Fran-
kofon camiayı piknik organizasyonuyla bir araya 
getirmektedir. Bu sene de Değerli Üyemiz Sn. 
Mehmet H. Erbak ‘70’in ev sahipliğinde gerçekle-
şen Barbekü Partisi, Fransa’nın İstanbul Başkon-
solosu Sayın Bertrand Buchwalter’ın katılımı ile, 
Uludağ’ın eteklerinde bulunan Çaybaşı köyündeki 
ULUDAĞ MADEN SUYU TESİSLERİ piknik alanında 
7 Ekim Pazar günü yüksek bir katılımla gerçekleş-
miştir.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bu yıl beşincisi 
düzenlenen BİLGİ Cup’18, 11 liseden toplam 
66 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Kıyasıya 
mücadelenin yaşandığı yelken yarışlarının kazananı 
Özel Saint Joseph Fransız Lisesi oldu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi sponsorluğunda 
Vira Yatçılık ve BİLGİ Yelken Kulübü tarafından 
düzenlenen BİLGİ Cup’18’de kupalar sahiplerini 
buldu. 23 Eylül Pazar günü santralistanbul 
Kampüsü Kayıkhane’de bu yıl beşincisi 

gerçekleştirilen yarışmada, liseli sporcular en 
hızlı yelkenci olmak için yarıştı. Haliç sularını 
hareketlendiren genç spor tutkunlarının rekabet 
ettiği BİLGİ Cup’18, yarışmacı öğrencilerin ailelerine 
ve yelken tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı.
BİLGİ Cup’18 yelken yarışında rekabet eden 11 okul 
içinden Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi birinciliği 
göğüsledi. İkinciliği FMV Erenköy Işık Lisesi alırken, 
İstanbul Erkek Lisesi adını üçüncü sıraya yazdırdı.

Bilgi Cup’ 18 ‘in Galibi Saint-Joseph

Dernek Ofi simiz Yenilendi
Ofi simiz yeni kadrosu ve yenilenen ofi si ile aynı ad-
reste çalışmalarına devam ediyor.
Yenileme çalışmalarına destek veren Motiva Mobilya 
ve kurucu ortaklarından Burak İzgi’89’ye teşekkür 
ederiz.
Saint - Joseph’liler Derneği Müdürü olarak Begüm 
Dündar’01, Üye İlişkileri Yöneticisi olarak Yasemin 
Yılmaz, İş Geliştirme ve İletişim Yöneticisi olarak 
Begüm Çobanoğlu ve Proje Yöneticisi olarak Baran 
Esendal’10 yeni dönemde görev alıyor. Kendilerine 
görevlerinde başarılar diliyor, üyelerimizi ofi simize 
bekliyoruz.
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İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, 2016 
yılından bu yana permakültür ilkelerini uygulayarak 
geliştirdiği Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi 
Projesi ile Çin’de inovasyon alanında çok özel bir 
ödülün sahibi oldu. Shaanxi Kadın Federasyonu, 
Xi’an Kadın Federasyonu ve Xi’an Beilin Üniversitesi 
Endüstriyel İnovasyon Bölgesi Yönetim Komitesi 
tarafından düzenlenen The Second Silk Road 
Women’s Innovation Design Competition’da (İkinci 
İpek Yolu Kadın İnovasyonu Tasarım Yarışması) 
yüksek eğitim kurumları, tasarım fi rmaları, 
araştırma şirketleri ile rekabet eden Saint-Joseph 
Lisesi öğrencileri, “Green Living” (Yeşil Yaşam) 
kategorisinde birinciliğe layık görüldü.
“Gönüllü bir harekete dönüştü”
Girişimcilik faaliyetleri ve inovasyon çalışmaları 
için kadınların cesaretlendirilmesi amaçlanan 
bu yarışmada Coğrafya Öğretmeni Şükran Toy 
ve Permakültür Kulübü öğrencilerinin elde ettiği 
başarıyı değerlendiren İstanbul Özel Saint-
Joseph Fransız Lisesi Müdürü Paul Georges, 
Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile hayata geçirilen 

Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi Projesi’nin ilk 
günden itibaren birçok ortamda takdir gördüğünü 
belirterek, geliştirdikleri sanal gerçeklik uygulaması 
ile Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’nin yurtiçi ve 
yurtdışında ziyaretçilere açıldığının altını çizdi.
“Tabiat ananın zenginliklerine odaklanan bir 
eğitim politikası”
Paul Georges, Saint-Joseph Lisesinin çağın 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yenilenmeyi 
desteklediğini, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve 
inovasyon gibi kavramlara oldukça önem verdiğini 
vurgulayarak “Bir eğitimci ve İstanbul Özel Saint-
Joseph Fransız Lisesinin Müdürü olarak, tabiat 
ananın zenginliklerinin keşfi ni, sürdürülebilir
kalkınmayı, yenilenebilir enerjilerin kullanımını 
ve israf ile mücadeleyi ön plana çıkaran bir eğitim 
politikasının uygulamaya konulmasının çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu kurum 
projemizin inovasyon bölümüne de dahil ettik. 
Zira,tıpkı bilişim teknolojileri gibi bu alanın da 
geleceğin konularının başında geldiği inancındayız” 
dedi.

Lisemizin Çin’deki Büyük Başarısı 

Çağdaş Sanatçılar İCAF‘ta
Dream Sales Machine tarafından 07–09 Eylül 2018 
tarihleri arasında Saint-Joseph Tesisleri Club 
Quartier ve Moda All Saints Kilisesi‘nde düzenle-
nen İstanbul Comics and Art Festival [İCAF], bu yıl 
10.000‘in üzerinde sanatseverin katılımıyla tamam-
landı. İCAF, kamusal alan enstalasyonları, çizgi ro-
man ve illüstrasyon stand ve sergileri, canlı graffi ti 
çalışmaları, katılıma açık atölyeleri, sanatçı katılımlı 
seminerleri, karikatürist, çizgi romancı ve sanat-
çı katılımlı söyleşileri, konserleri, animasyon fi lm 
gösterimleri, şehre ve hayata ilişkin çizgi dünyası ve 
farklı sanat disiplinleri üzerinden yaratıcı deneyim 
alanlarıyla bu yıl yine birbirinden renkli etkinliklere 
ev sahipliği yaptı. 
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Nasıl bir öğrenciydiniz? Saint–
Joseph yılları nasıldı? Size neler 
kattı?
1960 yılında başladım Saint–
Joseph’e. 2 senelik hazırlık ve 
3 senelik ortaokul döneminde 
hem iyi bir öğrenciydim, hem 
de sportif faaliyetlerde aktiftim. 
Bizim tenefüsler uzundu. 
Bahçede elinizi kolunuzu 
sallayarak gezemezdiniz, spor 
yapmak zorundaydık, basketbol, 
voleybol, bouclier vs... Çok 
disiplinli bir okuldur. Hocalar 
dersi öğretmek için elinden gelen 
her şeyi yapardı ve dersleri iyi 
öğrenirdik. Özellikle matematiği 
sevmemde ve sonra mühendis 
olmamda hocalarım Mösyö 
Matalon ve Mösyö Garti’nin 
katkılarını unutamam. Liseye 
geçtiğimizde, benim için müzik 
ağır basmaya başlamıştı. Hem 
lise 2’de hem de lise 3’te kaldım. 
O sırada Barış Manço ile Paris’te 
plak dolduruyorduk. Lise son 
sınıfta mezun olamamaktan 
korktum ve ilk sömestrde 14 
kırığım olmasına rağmen ikinci 
sömestrde çok çalışıp direkt 
mezun oldum. Saint–Joseph’li 
olmaktan daima övünmüşümdür. 
Hem fen bilimleri, hem de dil 
eğitimi konusunda çok başarılı bir 
okuldur. Spora verdiği önemi de 
çok takdir etmişimdir.
Lise ve üniversite yıllarınızdaki 
spor faaliyetlerinizden bahseder 
misiniz?
Gerek Saint–Joseph’te, gerekse 
üniversitedeyken sporun birçok 
dalıyla uğraştım. Futbol, voleybol, 
koşu, yüzme, yelken vs... Saint–
Joseph’teyken liselerarası 400 
metre yarışmasında birinci 
oldum. Yelken yarışlarında 
kupalarım var. Spora 
merakım hep devam etti. Hala 
yüzüyorum, haftada 2-3 kez 
pilatese gidiyorum. Maçları da 
seyrederim, Fenerbahçeliyim.
Gençlik yıllarınızda Beatles 
hayranıydınız. 2001 yılında 
Beatles Alaturka isimli bir 

çalışma yaptınız. Beatles 
müziğinize neler kattı?
Beatles beni çok etkiledi. 16 
yaşındayken “She Loves You” 
diye bir şarkı duydum radyoda, 
tüylerim diken diken oldu. 
Beatles merakı ve sevgisi öyle 
başladı. Oradaki 3 ses kullanımı 
ve armoni, sonraki müzik 
üretimimin temelini oluşturdu. 
Mazhar ile tanışmamızı sağlayan 
da Beatles sevgisidir. Kalamış’ta 
Soley Pastanesinin önünde 
elinde Beatles’ın yeni çıkan plağı 
ile yürüyordu. Yanına gittim, 
konuşmaya başladık, sonra 
birlikte plağı dinlemeye gittik. 
Yani dönüm noktaları hep Beatles 
ile ilgili... Beatles Alaturka da 
çok özel bir çalışmadır, arşivlik 
bir albümdür. Paul McCartney’e 
yolladık izin için, “go fot it” dedi. 
Liverpool’da Beatles Festivali’nde 
binlerce kişiye çaldık. Bence 
her müzisyenin, özellikle de 
grup müziği yapanların Beatles’ı 
incelemesi, öğrenmesi lazım.
MFÖ’den önce Mazhar Alanson 
ile Kaygısızlar grubunda 
birlikteydiniz. Barış Manço ile 
de bir dönem çalıştınız. O yıllar 
nasıldı?
Kaygısızlar aynı mahallede oturan 
arkadaşlardan kurulu bir gruptu. 
Davulda rahmetli Ender Arol, 
bas gitarda ve vokalde Semih 
Oksay, vokalde ve gitarda Mazhar 
Alanson, vokalde ve gitarda ben... 
3 vokal olduğumuz için Beatles 
şarkılarını çalıp söyleyebiliyorduk. 
Aynı zamanda kendi bestelerimizi 
de çalıyorduk. Zaman içinde 
ekipte değişiklikler oldu tabii. 
Sonra reklam şirketi sahibi 
Marifi  Orhon aradı, “Barış Manço 
Türkiye’ye dönüyor, kendisiyle 
çalışır mısınız” dedi. Böylece 
“Barış Manço ve Kaygısızlar” 
oldu. Benim Barış‘la dostluğum 
da böylece başlamış oldu. İkimiz 
da Frankofon olduğumuz için 
gayet iyi anlaşırdık.
İpucu Beşlisi dönemi için neler 
söylersiniz? Heyecanlı mıydı?

“Müzik 
tarihimizde 

birçok ilklere 
imza atan, 

Türkiye‘nin en 
köklü müzik 

grubu MFÖ‘nün 
kurucularından 
Fuat Güner’69 
ile bir söyleşi 

gerçekleştirdik.   

MFÖ hamurunda 
Saint–Joseph var



21

RÖ
PO

RT
AJ

İpucu Beşlisi’ni ben, Mazhar, 
Özkan, Ayhan Sicimoğlu ve 
rahmetli Galip Boransü kurduk. 
Heyecanlı ve Hop Oturup Hop 
Kalk şarkıları 45’lik olarak 
piyasaya çıktı. Ve Heyecanlı’ya 
Ankara Oran’da çektiğimiz klip, 
Türkiye’nin gerçek anlamda ilk 
klibidir. 
MFÖ’den sonra çok sayıda grup 
kuruldu ve dağıldı. MFÖ’nün 
sürekliliğinin ve her zaman 
popüler olmasının sırrı nedir?
MFÖ’nün sürekliliğinin ve 
popülerliğinin sırrı değil, sırları 
var bence. Birincisi yaklaşık 
50 senedir kendi bestelerimizi 
yapıp sözlerimizi yazıyoruz, kapı 
kapı şarkı aramıyoruz. İkincisi 
bu yaptığımız şarkılar, çok sesli 
olmasına rağmen millete yabancı 
gelmeyen, aksine sıcak ve yakın 
gelen şarkılar oldu. Ve nesilden 
nesile aktarıldılar. Üçüncüsü 
birbirinden ayrı karakterlere 
sahip 3 adam, grubun başarısı 
ve milletin gruba olan sevgisi 
için bazı şeylere susmayı, bazı 
şeylere katlanmayı bildi. Aynı 
zamanda birbirimizi farklı 
çalışmalar yapmak konusunda 
özgür bıraktık. Böylece bunca 
yıl aynı coşkuyla ve beraber 
geçti. MFÖ’nün müzikal başarısı, 
ülkemizde birçok grubun da 
önünü açtı. Eskiden sadece 
şarkıcıların meşhur olabildiği 
müzik piyasasında gruplara da 
yer açılmış oldu.
İlk solo albümünüz Aziz Fuat 
Güner için “gümbürtüye gitti” 
demişsiniz. Hikayesini anlatır 
mısınız?
Besteleri, sözleri ve Erdal 
Kızılçay’ın aranjeleriyle, 
yani her şeyiyle içime sinen 
bir albümdür. Hala severek 
dinlerim. “Gümbürtüye gitti” 
dememin sebebi, sonraki 
süreç. Albüm kapağına Aziz 
Fuat Güner yazılınca benim 
olduğum anlaşılamamış. 
Oradaki fotoğrafta da çok 
belli değilim. Diğer yandan iyi 
tanıtım ve PR yapılmadı. Bir 
de o dönem Mesam’da başkan 
yardımcısıydım. Televizyonlardan 
telif tahsilatı yapabilmek için 
davalar açmıştık. Televizyon 
yöneticileri için hedef kişilerden 

biri de bendim. Tabii bu şartlar 
altında ne kliplerimi yayınladılar, 
ne de şarkılarımı çaldılar.
Peki ikinci solo albümünüz 
“Dinleyene Aşkolsun”?  
Kayıtlarını İngiltere’de Peter 
Gabriel’in stüdyosunda yaptık. 
Orman içinde bir gölet ve bir 
değirmen düşünün. Değirmen 
stüdyo olarak dönüştürülmüş. 6 
kişi gittik, orada çalıştık, orada 
yedik içtik, orada yattık. Daha 
keyifl i olamazdı. Albümdeki 
şarkıların ve sözlerin çoğu benim. 
Aranjeleri Tolga Kılıç yaptı. O da 
sevdiğim bir albümdür. 4 şarkıyı 
kliplendirdik.
Uzun aralar vererek sinema 
ve dizi oyunculuğu da yaptınız. 
Oyunculukla aranız nasıl?
“Koltuk Sevdası” adlı dizide ve 
“Tehlikeyle Flört” adlı fi lmde 
rol aldım. Ama daha zoru, 
Ferhan Şensoy’un “Şahları 
da Vururlar” ve “Kahraman 
Bakkal Süpermarkete Karşı” 
adlı iki tiyatro oyununda 
oynadım. Neredeyse 400 
temsil yapmışızdır. Oyunculuğu 
seviyorum ama ana işim daima 
müzik. Hep müzikle alakalı 
şeylere kafa yordum. Onlarca 
reklam cıngılı yaptım. Yıllarca 
stüdyo işlettim. Mesam’da 7 
yıl başkan yardımcısı olarak 
çalıştım. Radyo programları 
yaptım. Televizyon programları 
yaptım. Sanırım program yapmayı 
seviyorum, hala da yapıyorum.
Evet, çok program yaptınız. 
Bahseder misiniz onlardan?
4 yıl boyunca her hafta TRT FM’de 
konuk ağırladığım canlı müzikli 
sohbet programı yaptım. Son 
sene stüdyomuza kameralar 
eklendi ve TRT Müzik’ten 
eşzamanlı yayına başladık. NTV 
Radyo’da da müzik programı 
yaptım. TV Em’de canlı müzik 
programı yaptım. “Fuat Güner’le 
Kuşaktan Kuşağa” bir süre Show 
TV’de, bir süre TRT’de yayınlanan 
bir seyahat programıydı. “Şarkı 
Söylemek Lazım” ve “Rising 
Star” yarışmalarında jüri olarak 
yer aldım. MFÖ ile de televizyon 
programı yapmıştık, “MFÖ ile 
Müzikli Hatıralar”. Ama benim 
için hepsinden özeli “Aramızda 

Müzik Var”.
“Aramızda Müzik Var” devam 
edecek mi?
Evet. TRT 2 yeniden açılıyor, yeni 
bölümler orada yayınlanacak. 
“Aramızda Müzik Var” gibi bir 
program yapılmadı bugüne kadar. 
Konuklarımız, dünyaca ünlü 
müzisyenler veya şarkıcılar. Davet 
ettikleri ülkeye gidiyoruz çekim 
için. Konuklarla hem sohbet 
ediyorum, hem de 1-2 şarkılık 
performans gerçekleştiriyoruz 
birlikte. Peter Gabriel’den Deep 
Purple’ın solisti Ian Gillan’a, 
Goran Bregoviç’ten Haris 
Alexiou’ya kadar birbirinden 
kıymetli 13 sanatçı ile 9 ülkede 
çekim yaptık. Çekim için ok 
almak kolay iş değil. Ama 
yapılabileceğini göstermiş 
olduk. Yeni bölümler için yollara 
düşeceğiz yakında...
Fotoğraf sanatının büyük 
ustalarından Sami Güner, 
babanız. Fotoğraf çekiyor 
musunuz, profesyonel olarak 
uğraşmayı hiç düşünmediniz mi?
Babamdan elbette çok şey 
öğrendim. Onunla beraber çok 
dolaştım, çantasını taşıdım, 
bana iyi  fotoğraf nasıl çekilir ve 
bu konudaki teknik özellikler 
nelerdir hepsini anlattı, gösterdi. 
Dolayısıyla fotoğraftan anlarım, 
iyi fotoğraf da çekebilirim. Ama 
profesyonel olarak yapmadım, 
yapacağımı da sanmıyorum
Model uçak tutkunuzu biliyoruz. 
Nerede ve nasıl başladı bu 
tutku?
Model uçak tutkusu 
çocukluğumda başladı. Ben 12-13 
yaşlarımdayken, lastik pervaneli 
model uçaklar satılırdı, onları 
alır uçururdum. 90’lı yıllarda 
radyo kontrollü, motorlu model 
uçaklarla çalışmaya başladım. 
Uçakları hem evdeki atölyemde 
yapıyorum, hem de uçuruyorum. 
İstanbul Model Uçak Kulübü 
üyesiyim, uçaklarımızı Kurnaköy’de 
yapılmasına katkı sağladığım 
pistte uçuruyoruz. Avrupa ve 
Dünya Şampiyonasına da katıldık 
ekip olarak. Aslında normal uçak 
uçurmaya da merakım var, bröve 
almadım ama bir iki pilotluk 
denemem de olmadı değil.
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Müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duydunuz. 
Bateriye davula merakınız, ilginiz nasıl
başladı?
Petit Quartier‘de Sarp Maden‘in rock 
grubu kurma fi kriyle başladı.
Saint-Joseph yılları nasıldı? Sarp 
Maden‘le kurduğunuz gruptan bahseder 
misiz?
İlk önce Foyer sonra tiyatro salonu bize 
çalışma odası olarak tahsis edilmişti. 
Bunun için Frère Caporal‘a ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Gerçekten çok 
rahat bir ortamımız vardı. Bir saat on beş 
dakikalık öğ len teneffüsünün tamamını 
müzik odasında geçirirdik çoğ u zaman. 
Milliyet Müzik Yarışması‘nda birincilik 
aldığ ımız grup, gitarda Sarp Maden, basta 
Tekin Kunt, klavyelerde Alman Lisesi‘nden 
Alper Maral ve davulda şahsımdan 
oluşuyordu. Bu çalışma ortamımızda 
bizden önce başarılı bir grup kuran ve 
bize ağ abeylik eden Ömer Nafi z, Tufan 
Acuner, Selim Sayar gibi müzisyenleri 
hatırlıyorum. Tufan Acuner‘in beni 

Saint- 
Joseph‘ten

dünya
sahnelerine

Cengiz
Baysal ‘88

Cengiz Baysal ‘88 müzik kariyerini 
dergimizle paylaştı.
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yaptığ ı trafi k kazasından 
dolayı hapis yatacağ ı hikayesi 
ile iki hafta kadar işletmesi 
efsane idi. Ayrıca el yapımı 
kaykay ile prova aralarında 
tiyatro koltukları arasındaki 
koridorda kaymak gibi X ergen 
eğ lencelerimiz vardı. Yaz 
tatilinin büyük kısmını tiyatro 
salonunda müzik çaldım 
ve bir de Ron Affi f turnesi 
hatırlıyorum.
2000‘den sonra hem 
Türkiye hem de yurtdışı 
performanslarınız devam etti. 
Hangi gruplarla çalıştınız?
Nicholas Simion, Audio Fact, 
Mercan Dede, Kerem Görsev, 
Turqumstances.
Alternatif rock, grunge ve 
jazz…Farklı tarzlarda çalmak, 
farklı gruplarla çalışmanın
dinamikleri nedir?
Biz seksenlerin çocuklarına 
müzik okullarında “all 
around” müzisyen olma fi kri 
aşılandı. Benim de gençlik 
kahramanlarım bu tip 
davulcular oldu. All around 
davulcular arasında benim 
favorim Peter Erskine idi. 
Değ işik stilleri çalarken genel 
bir fusion yaklaşımı içinde 
çeşitlemeler yapmak yerine, 
çalışını ve soundunu o müziğ in 
diline tamamen adapte etmesi 
beni etkilemiştir. Alternatif 
Rock grubunda pek çok 
alışkanlık değ işiyor tabii. 
Mesela turnede havaalanına 
iki saat önce gitmek yerine 
uçağ ı son saniyede yakalamak 
stile daha uygun. Gecenin zifi ri 
karanlığ ında güneş
gözlükleri ile dolaşmak yine 
stilin olmazsa olmazı.
Albümlerinizden söz edersek, 
“Yıldızların Üstünde“, 
“Candy and Milkshake“ ve 
“Baby Steps“in öykülerinden 

bahseder misiniz?
Yıldızların Üstünde ismini 
günlük yürüme yolum olan 
Hollywood Bulvarı üzerindeki 
yıldızlardan almıştır. Candy 
and Milkshake, eşimle evde 
beslediğ imiz tavşanlarımızın 
isimleridir. Baby Steps albümü 
ise kızımın doğ umuna ithaf 
edilmiştir.
Cengiz İstanbul Caz Center 
nasıl oluştu? Çalışmalarınızda 
kimlerle birlikte çalıştınız?
İstanbul Caz Center Aytek 
Sermet ve Kerem Görsev 
ortaklığ ında başladı. Orada 
Lee Konitz, Dave Samuels, 
Mark Murphy, Chip Crawford, 
Dena De Rose, Eve Cornelius 
gibi sanatçılarla çalıştım. 
Sololarınız müzikseverler 
tarafından “efsane yorumlar“ 
olarak değerlendiriliyor.
Sizin bakışınız nedir?
Sololarımda bir motif veya 
birkaç motif üzerinden 
hikayeler anlatmaya 
çalışıyorum (çoğ u ölümlü 
cazcının yaptığ ı gibi). Bu 
yaklaşım benim seyirciyle 
duygusal bir bağ  kurmama 
yardımcı oluyor. Doğ açlamalar 
her gün değ işik yöne 
gidebiliyor. Sahnede sanatçının 
spontane bir müzik yaratmaya 
çalıştığ ını görmek, o gece 
doğ açlamalar çok ileriye 
gitmese bile seyirciye bir 
gerçeklik hissi veriyor.
Duman dönemi hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Duman 90‘lar sonu 2000‘lerin 
ilk on senesi Turk Rock‘ında 
ileriye doğ ru bir adımdır. Bu 
müzik akımının içinde yer 
almış olmak benim için çok 
değ erli. Ayrıca böyle vefakar 
bir seyirciyle buluşmak çok az 
sanatçıya nasip olmuştur.
Çok sayıda sanatçı ve gruba 

stüdyo müzisyeni olarak eşlik 
ettiniz. Bu çalışmalarınızdan 
söz eder misiniz?
Demirhan Baylan, Selen 
Gülün, Kesmeşeker, Kerem 
Görsev, Jülide Özçelik, Bulut-
suzluk Özlemi ilk aklıma ge-
lenler. İsimleri buraya sığ dıra-
mayacağ ım kadar çok
değ erli sanatçılarla çalıştım. 
İsimlerini yazamadıklarım beni 
affetsinler. Bir sanatçının
müziğ ini benim enstrümanıma 
emanet etmesi alabileceğ im 
en büyük iltifat.
Halihazırda projeleriniz neler-
dir? Neler yapıyorsunuz?
2016‘dan beri New Jersey‘de 
yaşıyorum. Bir ev stüdyom 
var, kayıt ve prodüksiyon 
çalışmalarını evde yapıyorum. 
2017‘de dört enstrümantal 
parça, bir de Selçuk Sami 
Cingi‘nin vokalleri üstlendiğ i 
Türkçe sözlü tekli çıkardım. 
Burada New York ve 
New Jersey çevresinden 
müzisyenlerle çalışıyorum. 
P J Parker Group, Eldad 
Tarmu Jazz Ensemble ve 
kendi müziklerimi çaldığ ım 
Blue Garage Band çalıştığ ım 
gruplar.
Yakınlarda ev stüdyomdan üç 
şarkının kaydına katıldığ ım 
Hakan Ali Toker‘in Şehir
Hayatı albümü çıkacak 24 
Eylül‘de. Kayıtlarını geçen 
sene yaptığ ım Jared Pauley
albümünün önümüzdeki bahar 
çıkmasını bekliyorum. Bu 
albümde Jared Pauley‘e iki
parçada eşlik ettim. Albümde 
diğ er parçaları Herbie 
Hancock‘un efsanevi davulcusu 
Mike Clark çalıyor. Bu değ erli 
müzisyenle aynı albümde davul 
performanslarını paylaşıyor 
olmak benim için büyük bir 
onur.



24

RÖ
PO

RT
AJ

Saint-Joseph yıllarınız nasıl 
geçti?
Ben Saint–Michel‘de başlayıp 
lisede Saint–Joseph‘e katılanlar 
arasındaydım. Dolayısıyla ilk 
geldiğimiz zaman adaptasyon 
konusunda biraz güçlük çektik. 
Çünkü herkes Petit Quartier‘de 
başlamıştı, bizler sonradan 
geldiğimiz gibi herkesten bir yaş 
da küçüktük. Grup halinde 8–10 
kişi gelmiştik. Sonrasında hızlı 
adapte olduk. İki senesi yatılı 
olmak üzere üç sene geçirdim 
Saint–Joseph‘te. Tabii Saint–
Michel‘den geldiğimiz için biraz 
zorlandık. Lise 1‘de 4 dersten 
ikmal, Lise 2‘de 3 dersten ikmal, 
son sınıfta da 2 dersten ikmal, 
ama sınıf tekrarlamadan 3 
senede bitirdim Saint–Joseph‘i. 
Çok güzel dostluklar edindim. 
Biz 71 mezunları, senede 3–4 
kez toplanırız. Bu buluşmaları 
40. yıldönümünde 2011 yılında 
ben başlattım. O zamana kadar 
çok sık görüşmüyorduk. Şimdi 
birbirimizin değerini çok daha iyi 
anlıyoruz.
Sonrasında eğitiminize nerede 
devam ettiniz?
Saint–Joseph sonrası İngil-
tere‘ye giderek mühendislik 
okudum. O dönemde İngilizce-
de problemler yaşadım, fakat 
matematik, fi zik ve kimyada 
hiçbir problem yaşamadım. 
Çünkü İngiltere‘deki seviye 
Saint–Joseph‘teki seviyenin 
kat be kat altındaydı. Ayrıca 
Saint–Joseph‘te basketbolda 
ne sınıf takımına ne de okul 
takımına girebilmiştim. Ama 
Saint–Joseph hepimize bas-
ketbol öğretmişti. İngiltere‘de 
Bradford Üniversitesi‘nde 
basketbol yıldızı oldum, takımın 
kaptanlığına kadar yüksel-
dim. Saint–Joseph‘te vasat bir 

oyuncuyken İngiltere‘de bas-
ketbol yıldızı buldum kendimi. 
Kimya mühendisliğini okudum 
Bradford‘ta, ardından Lond-
ra‘da Katz Business School‘da 
MBA‘imi yaptım.
Profesyonel hayatınızda neler 
yaptınız? Kariyeriniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
Profesyonel hayatımın ilk 20 
senesinin 13 yılı Westinghou-
se‘da, sonrasında ABB fi r-
masında geçti. 20 sene enerji 
sektöründe çalıştım. Kuvvet 
santrallerinin stratejisi ve satıl-
ması alanlarında çalışmalarım 
oldu. Sonrasında hiç beklenme-
dik şekilde İnsan Kaynakları‘na 
geçtim ve 22 senedir şu anda 
yaptığım işi, yani beyin avcılığını 
yapıyorum.
Beyin avcılığı konusunda ilk-
lerdensiniz. Biraz bahsedebilir 
misiniz?
Bu sektör 1970 yılında dünya-
da başladı. Ben 27 sene sonra 
Türkiye‘de başlattım. Türki-
ye‘de ilk sayılabilir. Dünyadaki 
en önemli konu şirketlerin, 
ülkelerin, ayrıca sivil toplum 
örgütlerinin iyi yönetilmesi için 
doğru kadroların bulunması. 
Beyin avcılığı doğru liderleri, 
doğru insanları bulup ortaya 
çıkaran bir meslek. Siz bir ev 
alırken 20 emlakçıyla ev gezi-
yorsunuz, beyin avcılığında da 
yönetici seçerken bizim gibi bir 
fi rmaya başvuruyorsunuz. Biz bir 
kişiyi sadece yaptıklarıyla değil, 
aynı zamanda bilimsel olarak 
da bazı testlere tabi tutuyoruz. 
Ve örneğin dünya çimento sek-
töründeki en iyilerin örneğiyle 
karşılaştırıyoruz. Doğru insanı çok 
küçük bir yanılma payıyla fi rmaya, 
ülkeye ya da sivil toplum örgütüne 
sunuyoruz.
Türkiye‘den ciddi bir beyin 

 İnsan Kaynakları Duayeni 
Şerif Kaynar’71’den

Kariyer Önerileri
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göçü yaşanıyor. Dünya beyinleri kendine çekmeye 
çalışırken, Türkiye yetişmiş insan kaynağını yitiri-
yor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Dünyada aslında yetenekler çok az. 7 milyar in-
san var, ancak yetenekli insanlar bunun çok az bir 
bölümü. Bugün bir İspanyol fi rması satış direktörü 
aradığı zaman sadece İspanya‘da aramıyor. Tür-
kiye‘de, Norveç‘te, bütün dünyada arıyor. Dünya 
global bir köy oldu. Siz bir ülke olarak insanınıza 
güven veriyorsanız, insanınız burada kalıyor. Türki-
ye yaşamak için eşsiz bir ülke. Fakat son 5 senedir 
Türkiye kendini pazarlama konusunda bir yıldız-
ken, biraz kaybetti yıldızlarını. Bu da gençlerimizin 
yurtdışı arayışlarına yol açtı. Yurtdışında da herkes 
en iyi beyinleri almak istediği için Türkiye‘nin de en 
iyi beyinleri dışarıya doğru akmaya başladı. Oysa 
bizim kendimizi parlatmamız lazım ki, beyinler 
buraya doğru aksın. Son zamanlarda adı çok geçen 
Mckinsey fi rmasından örnek vereyim. Bu fi rma hiç 
reklam yapmaz, dünyanın en iyi CV‘leri Mckinsey‘ye 
gider. Çünkü bu fi rmada çalışmak bir ayrıcalıktır.
Gelecek 10 yıl içinde Türkiye en çok hangi beyinle-
re ihtiyaç duyacak?
Türkiye‘nin çok büyük bir potansiyeli var. Çünkü 
çevresindeki tüm ülkeler konfor istiyor. Bu konforu 
nasıl sağlayacaklar? Türkiye‘deki çalışkan beyin-
lerin servisleri sayesinde. Onun için servis sek-
törünün çok ileri gideceğini düşünüyorum. Servis 
sektörünün içine Telekom‘u da koyuyorum, petrol 
dağıtımını da koyuyorum, bankacılığı, sigortacılığı 
da koyuyorum. Türkiye jeopolitik merkezi bir ülke 
olarak tüm bu ülkelere servislerini pazarlayacak ve 
ülkemiz zenginleşecek.
Çok farklı ülkelerde çalıştınız. Aralarında birçok 
Afrika ülkesi de var. O zamanlarda Afrika‘da çalış-
mak nasıldı?
Afrika‘da 80–84 arası 4 ülkede yaşadım. Fildişi Sa-
hilleri, Nijerya, Kenya ve Zimbabwe. Afrika keşfedil-
memiş bir yerdi ve potansiyelini kimse bilmiyordu 
o zamanlar. Her ülkede tek müşterim vardı, o da 
devletti. Çünkü kuvvet santralleri satıyorduk. Çok 
renkli tecrübelerim oldu Afrika‘da. “Afrika‘yı keşfeden 
Afrika‘ya geri döner“ derler, doğrudur. Ben de her üç 
senede bir tatillerimi Afrika‘da yapmaya çalışıyorum. 
Senegal‘den Tanzanya‘ya kadar 35 Afrika ülkesi gez-
dim ve samimi dostluklar elde ettim.
Batı Avrupa ülkeleri ve ABD‘de de çalıştınız. Neler 
yaptınız bu dönemde?
Çalışan bir insanın dünya köylüsü olması ve her 
çeşit insanla anlaşabilmesi lazım. Eğer Avrupa 
ülkeleri ve ABD‘de başarılı olmak istiyorsanız, o in-
sanlarla birlikte eğlenmeniz, sinemaya gitmeniz vb. 
gerekli. Pakistan‘da da çalıştım, ABD Pittsburgh ve 
Londra‘da da çalıştım. Her zaman motivasyonum 
aynıydı. Beraber çalıştığım insanları eğlendirmek, 

saygısını kazanmak, onlara öğretmek ve onlardan 
öğrenmekti. Network çok önemlidir. Uzun vadede 
size yeni işler, yeni ufuklar açar. Dünyanın farklı 
yerlerinde olan networklarımı hiç kaybetmedim.
Sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışmalarınız mev-
cut. Neler yapıyorsunuz?
Her insanın kazandığı paranın ve zamanının bir 
bölümünü sivil topluma vermesini bir doktrin ola-
rak benimsiyorum. Amerika‘nın bu kadar ilerlemiş 
olmasının bir sebebi de her insanın bir sivil toplum 
örgütüne üye olmasıdır. Ben de Genç Yönetici İş 
Adamları Derneği, Saint–Joseph Derneği, Rotary 
Derneği, Bilim Merkezi Derneği, Propeller Derne-
ği gibi STK‘lara üyeyim. Bu aldıklarınızı geri verme 
projesidir. Çok geniş kitlelere birçok konuda çözüm 
getirme girişimidir. Bunu yapan insanların profesyo-
nel hayatta daha başarılı olduğunu düşünüyorum.
Ayvalık‘a tutku ile bağlı olduğunuzu biliyoruz. 
Bunun nedenlerini anlatır mısınız?
Dedelerim ve anneannem Midilli‘den Ayvalık‘a göç-
müş bir aile. Şevket Osman Karaca ve Sezai Ömer 
Madra. Onlardan kalan bir evi restore ettim. Her 
ay 5 günümü orada geçiriyorum. Ayvalık‘ta birkaç 
proje yaptım. La Maison Barbara adıyla bir sanat 
evi ilki.  Heykeltıraş, ressam ve yazarlar üç aylık 
dönemlerde gelip kalıyorlar. Hem Ayvalık‘a bir eser 
kazandırıyorlar, hem de Ayvalık‘tan ilham alıyorlar. 
Cafe Midi diye bir mekan da açtık. Ablamın damadı 
olan bir Fransız vatandaşı işletiyor orasını. Üç yıllık bir 
uğraştan sonra da Ayvalık ayazmasını bir müze olarak 
açtık. 1840‘larda yapılmış, tüm Ortodoks dünyasının 
kutsadığı bir bina. Ayvalık adalarıyla, tabiat güzelli-
ğiyle, havası ve şen şakrak insanlarıyla bir kültürün 
yaşandığı şehirdir.
Beğendiniz liderlerin özellikleri nelerdir?
Eskiden bir lider alınırdı, arkasına da bir sürü insan. 
Bugün bir bahçıvan dahi alsanız, liderlik özellikleri 
arıyorsunuz. Her pozisyonda lider aranıyor. Bize gelen 
herkes de dünya da lider arayışı içinde. Modern lide-
rin bir numaralı özelliği ise bilgiyi paylaşması. Liderin 
kapısı herkese açık olmalı ve altındaki insanların 
yükselmesinin önünü açmalı.
Fransızca öğrenmenin yararları neler oldu haya-
tınızda?
Fransızca öğrenince bir ‘mode de vie‘, hayat dersi 
alıyorsunuz. Kültüründen fi lozofi sine, literatü-
ründen sinemasına, Cote d‘Azur‘den Bretagne 
bölgesine kadar Fransa çok güzel bir ülke. Saint– 
Joseph‘te aldığım Fransız kültürünü hem kitap 
okuyarak hem müzik dinleyerek hem de dostluklar 
edinerek sürdürüyorum. Fransızca benim hayatımı 
zenginleştiriyor. Fransızca bilen Yeni Zelanda da 
bile hayata 2–0 önde başlıyor. İngilizce dünyada bir 
numaralı lisan, ancak Fransızca bilmenin ayrıcalığı 
olduğunu düşünüyorum.
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Yelken merakınız Saint-Joseph zamanlarınızda mı 
başladı? Okulun Moda kıyısında olmasının katkısı oldu 
mu?
Yelken merakım Saint–Joseph dönemimden önce 
başladı. 1983 yazında 9 yaşında Galatasaray kulübünde 
optimistle başladım. 1985 senesinde Saint–Joseph lise-
sine girmem ile yelken yarışçılığına başlamam aynı yıla 
denk gelir.  Moda’da liseye devam ederken Dalyan‘da 
oturuyorduk. GS Kalamış tesislerinde sporumu yapı-
yordum. Doğal olarak Moda-Kalamış-Dalyan üçgeninde 
olmam sporuma daha fazla zaman ayırabilmeme imkan 
verdi.  Saint–Joseph lisesinde okumuş olmam ise ant-
renörlük kariyerime Fransa’da başlamamı sağladı. 7–8 
yaşlarına kadar mahallede arkadaşlarımla koşturup 
futbol oynarken ailemin beni GS kulübüne götürmesi ile 
bir anda kendimi yelken sporunun içinde bulmuştum. O 
ilk gün Galatasaray kulübünde Türkiye‘de rastlayabile-
ceğim en doğru kişiyle karşılaşmıştım. İlk antrenörüm 

rahmetli Muzaffer Karacehennem idi. Yelkeni bana 
müthiş sevdirdi. Yaz kursunu bitirdikten sonra “tamam“ 
dedim, ben bu işi yapacağım. Soğuk kış günlerinde 
İstanbul’da spora devam ettim. Tekne ile dolaşmanın 
tadını alıp sonrasında başarılar gelmeye başlayınca 
motivasyonum gün geçtikçe arttı. Hedefl er gün geçtikçe 
büyüyerek devam etti. 
Siz antrenör olarak yeni gelen gençlere nasıl davranı-
yorsunuz?
Yurtdışında olduğum süre boyunca çok çeşitli ülkeler-
den farklı antrenörlerle çalıştım ve şu ana kadar yüzler-
ce sporcuya antrenörlük yaptım. Ben de kendi ekolümü 
yaratmaya çalıştım. Antrenör öncelikle sporcularına iyi 
bir rol model olmalı, sporunda iyi bir seviyede teknik 
bilgiye sahip olmalı. Fakat en önemlisi sporcuya olan 
yaklaşımı ve farklı karakterlerde sporcularıyla iyi ilişki-
ler kurabilmesi çok önemli. Sporcularınızın karakter-
lerini iyi tanımanız ve gerektiğinde kişiye göre farklı me-
todlar uygulamanız gerekiyor. Tabii çalıştığınız ülkeye 
adaptasyon da çok önemli. Sporcuların size güvenmesi 
en önemli konu. Antrenör tutkulu olmalı. Ben genelde 
17-35 arası gibi geniş bir yaş grubuyla çalışıyorum. 
Genellikle disiplini elden bırakmadan sporcularımla iyi 
ilişkiler kurmaya çalışıyorum. 
Yelken sporunda 250 kere milli sporcu oldunuz. Bu bir 
rekor mu?
Aslında sayı çok önemli değil. İlk olarak 1987 yılında 
13 yaşındayken Optimist Milli Takımına girdim, takip 
eden 15 sene boyunca sürekli milli takımda yer buldum. 
Yelken sporunda bir şampiyonada 8-10 yarış yapılıyor 
ve her yarış bir millilik sayılıyor. Sanırım Türkiye’de o 
dönem en çok milli olmuş sporculardan biriyim. GS 
kulübünde az sayıda sporcuyduk, fakat birçok sınıfta 
en iyiler bizdeydi. Mesela 1992 yılında Bulgaristan’da 
yapılan Balkan Şampiyonasında Türkiye olarak kaza-
nılan 6 altın madalyanın 4‘ünü GS‘li yelkenciler olarak  
almıştık. 
Çok sayıda şampiyonluklarınız var. En önemli derece-
leriniz nelerdir?
Farklı sınıfl arda birçok Türkiye ve Balkan şampiyonluk-
larım var. En önemli derecelerim arasında 1998–2000 
yıllarında 3 yıl üst üste Laser Radial‘de Avrupa Kupasını 
kazanmam geliyor. 2001‘de yine Laser Radial sınıfında 
dünya dördüncülüğü ile aktif yarışçılığı tamamladım. 
Onun öncesinde de birkaç kere Dünya sekizincilikleri 
var. Madalya kazanmasam da kariyerimdeki en önemli 
yarış 1996‘daki Atlanta Olimpiyat Oyunlarıydı. Laser 
sınıfının ilk kez olimpiyatlarda yer aldığı yıldı. Çok ça-
lışarak seçmeleri kazanıp olimpiyatlara katıldım. 1996 
olimpiyatlarına antrenörsüz katılmıştım. Diğer spor-
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Alpagut’93 ile Söyleşi
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cularla eşit şartlar içinde değildik. 
Fakat yine de bu olimpiyatlara 
katılmak kariyerime olumlu katkı 
sağladı. 
Dünyanın önde gelen yelken ülke-
lerinde antrenörlük de yaptınız. 
Antrenörlük döneminiz hakkında 
bilgi verir misiniz?
2001-2005 Fransa’da Sailcoach 
şirketi için antrenörlük, 2005-2008 
İtalya’da özel antrenörlük, 2008 
Pekin Olimpiyatları  Finlandiya/
Malezya Olimpik Milli Takım Laser 
antrenörü, 2012 Lonra Olimpiyatları 
Belçika Olimpik Milli Takım Laser 
antrenörü, 2013‘den bugüne  İtalya 
Olimpik Milli Takım Laser antre-
nörü, 2016 Rio Olimpiyatları İtalya 
Olimpik Milli Takım Laser antrenörü 
olarak görev aldım.
1998-2000 Avrupa Kupası şampi-
yonlukları ve 2001‘de Dünya Şampi-
yonası dördüncülüğü derecelerim-
den sonra Sailcoach şirketi Güney 
Fransa‘daki yelken merkezlerinde 
çalışmam için antrenörlük teklif 
etti. Yarışçılık dönemimde Sailco-
ach’un bazı kamplarına da katıl-
mıştım ve gelişmemde önemli pay 
sahibi idiler. O dönem Türkiye‘de 
profesyonel yelken antrenörlüğü 
kavramı daha yeni oluşmaktaydı.  
Üniversitede işletme okumuştum. 
Yüksek öğrenim yıllarımda benim 
için yelken sporu hep ön plandaydı. 
Örneğin olimpiyat seçmelerine daha 
iyi hazırlanabilmek için okulumu bir 
sene dondurmuştum ya da birçok 
kez fi naller döneminde Avrupa/Dün-
ya şampiyonasında bulunduğumdan 
sınavları kaçırmıştım. Bu nedenle 
üniversiteyi 7 senede bitirdim. Belki 
eğitimde birkaç sene kaybettim, 
fakat yelkendeki başarılarla bunu 
telafi  ettim. Yurtdışında çalışmaya 
başlayan ilk Türk yelken antrenörü 
oldum. 
Sailcoach’tan iş teklifi  aldığım güne 
kadar gelecekte yelken sporunun 
mesleğim olacağını, şu anki gibi 
bir kariyer yapabileceğimi aklımın 
ucundan bile geçirmemiştim. Tabii 
ki SJ‘li olmam, Fransızca bilmem 
bir avantaj oldu. 2002-2005 yılları 
arasında farklı ülkelerden spor-
culara koçluk yaptım, farklı antre-
nörlerle çalışma fırsatı da buldum 
ve kendimi geliştirdim. 2005 yılı 
başında İtalya‘ya yerleştim ve genç 
bir sporcu olan Pierre Angelo Col-

lura’ya özel antrenörlük yapmaya 
başladım. 19 yaşındaki Pierre ile 
Finlandiya adına 2008 Pekin Olim-
piyatlarına katıldık. Sonrasında 
İtalya’da Garda gölünde Alpagut Sa-
iling-Coaching şirketini kurup farklı 
ülkelerden sporcuları olimpiyatlara 
hazırlamaya başladım. 
Sporcularımdan Belçikalı Wannes 
Van Laer olimpiyatlara katılma 
hakkı kazandı. Londra Olimpiyat-
ları‘na Belçika antrenörü olarak 
katıldım. Ardından İtalya‘dan teklif 
aldım. 2013‘te İtalya Milli Takımı 
ile çalışmaya başladım, takımı Rio 
Olimpiyatlarına hazırladım. Rio 
sonrası 4 yıllık kontrat yeniledik ve 
halen Tokyo 2020 Olimpiyatları için 
hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. 
Son 5 yılda İtalya Laser Milli Takımı 
iyi bir gelişim gösterdi ve sporcular 
ferdi olarak Pre-olimpik birinciliği, 
Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülü-
ğü, Dünya beşinciliği gibi dereceler 
aldılar. 
Ülkemizde su sporlarına ilginin 
az olduğunu söylebilir miyiz? Kaç 
lisanslı sporcu, kaç kulüp var?
Evet ülkemizde su sporlarına ilgi 
çok çok az. Kağıt üstünde yaklaşık 
5.000 civarı lisanslı yelken sporcu-
su, 100 civarı kulüp var. Ancak bun-
ların kaçı faal derseniz tahminimce 
%20’si diyebilirim. Bu rakamlar üç 
tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin 
nüfusuna oranlandığında dünya 
standartlarının çok altında kalıyor. 
Dünya ülkeleriyle kıyaslarsanız 
yelken sporunda Türkiye hangi 
konumda? Mevcut durumu geliştir-
mek için neler yapılmalı?
Türkiye yelken sporunda genç-
ler kategorilerinde zaman zaman 
başarılar elde ediyor, fakat olimpik 
sınıfl arda başarılı sonuçlar almakta 
zorlanıyor. Büyükler seviyesinde 
elde edilen tek tük başarılarda, 
bir sistemden kaynaklanan başa-
rılardan ziyade kişisel özverilerle 
kazanılmış başarılar söz konusu. 
Olimpiyatlarda başarı için öncelik-
le bir spor politikamız olmalı. Her 
gelen federasyon sil baştan yapıp 
strateji değiştirmemeli, uzun vadeli 
hedefl er ve madalya kazanılabilecek 
sınıfl ar belirlenmeli, sponsor ve 
federasyon imkanları belirlenen bu 
sınıfl ara daha çok kullandırılmalı. 
Yelken Federasyonu‘nun bir kamp 
merkezi olmalı ve bu merkezlerde 

geçmişte olimpiyatlarda yarıştırmış 
olduğu sporcuların deneyimlerinden 
genç sporcuları faydalandırmalı. 
Tabii her şeyin ötesinde kuracağı 
sistemi uygulayabilecek antrenörler 
gerekli. Türkiye kendi eğitmenlerini 
yetiştirebilmeli, yurtdışından getirt-
tiği antrenörlere yerli antrenörlerin 
seviyesini yükseltecek çalışmalar 
yaptırmalı. Bunlar ilk aklıma gelen 
konular. 
Yelkene gönül vermiş bir spor 
insanı olarak Türklerin denizle ilgi-
sini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bırakın tekne kullanmayı, deniz 
ulaşımını bile çok az kullanıyoruz 
ülkemizde. Yelkene ilgimiz denize 
ilgimiz gibi. Üstelik çok elverişli 
kıyılara sahip iç denizler ülkesi-
yiz. İklim koşulları ve denizlerimiz 
su sporlarına inanılmaz derecede 
uygun. Ne okyanusun gelgit akıntı-
ları, dalgaları ne de yelken yapmayı 
engelleyecek sert rüzgarlar var. 
Tabiatımızda denizcilik/yelkencilik 
olmayabilir, ancak coğrafi , stratejik 
konumumuz itibariyle denizlere 
hakim bir millet olmalıyız. 
 İş hayatında bir çok kişinin hobi 
olarak bu sporla uğraştığını bili-
yoruz. Yelken sporunun insanın 
kişisel gelişimine ne tip katkıları 
olduğunu düşünüyorsunuz? 
9 yaşında ilk defa optimist teknesiy-
le denize açıldığım andaki hislerimi 
çok iyi hatırlıyorum. İlk kez bisiklete 
bindiğinizde hissettiğiniz duygunun 
daha da ötesi. Düşünün, küçücük 
bir çocuksunuz ve elinizde tuttu-
ğunuz bir dümen, iskota istediğiniz 
yöne gittiğiniz bir tekneniz var. 
Öğrendikçe genişleyen sınırsız bir 
oyun alanı. Teknedeyken, yarışırken 
aynen gerçek hayatta olduğu gibi 
karşımıza karar vermemiz gereken 
fırsatlar ya da zor durumlar çıkar. 
O anda hızlı karar vermeniz gerekir. 
Bazen verdiğiniz karar doğrudur, 
bazen yanlış olabilir. Kimi zaman 
birden çok hata yapabilirsiniz, kimi 
zaman bu zorlukları önceden öngö-
rebilirsiniz ve ona göre pozisyonu-
nuzu alabilirsiniz. İşte bence yelken 
sporunun kazandırdığı en önemli 
özellik küçük yaşta karar verme 
yeteneği diye düşünüyorum. 7‘den 
70‘e her yaşta yapılabilmesi diğer 
güzel yanı. Başlama yaşı olmayan 
bir spor. Takım ruhu çalışmaları 
yapmak isteyen şirketler için çok 
uygun bir spor branşı. 
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“Uluslararası Matematikçiler 
Birliği’nin verdiği Leelavati Ödülü’nü 
Türkiye’den Prof. Dr. Ali Nesin 
aldı. Nesin, Şirince’de kurduğu, 
herkesin matematik eğitimi alarak 
bu alanda araştırma ve çalışmalar 

görüldü.“

“Nükleer Mühendis Dr. Ali 
Aktoğu‘nun ’71 inisiyatifiyle, Prof. 
Dr. Ali Nesin‘in  Şirince‘de 
kurduğu Matematik Köyü‘nde 
[www.matematikkoyu.org] 
Saint–Joseph Lisesi‘nin efsanevi 
matematik öğretmeni Hanri 
Matalon anısına inşa edilen 
Matalon evinin önüne dikilmek 
üzere ünlü İtalyan heykeltıraş 
Lorenzo Cascio‘ya [www.cascio.
it] bir Matalon büstü sipariş 
verilecektir. Manevi değeri 
Matalon‘un her öğrencisi için çok 
büyük olduğuna inandığımız bu 
projeye destek vermek isteyen 
arkadaşlarımız Nesin Vakfı‘na ait 
hesaplara bağış yapabilirler.“

Matematiğin 
Oscar‘ı 
Ali Nesin ‘e

Matematik sevginiz nasıl oluştu? Bu alana 
yönelmenizin nedenini sorabilir miyiz?
Matematiği sevdiğim için matematikçi oldum 
tabii. Hatta matematik bende bir tutku olmuştu. 
Bu tutkunun nedenini bilmek zor tabii. Ama 
sanırım şöyle sıralayabilirim: 1) Matematik için 
yalnızlığa ihtiyaç var ve ben yalnızlığı çok severim, 
2) Matematikte cevaplar çok net. Başka hiçbir 
konuda bu kadar netlik yoktur. 3) Matematik çok 
estetiktir. 4) Matematik yapmak için kalem kâğıt 
yeterli; başka kimseye de ihtiyacınız yok. 
Matematik sevgim, benden 4 ya da 5 yaş büyük bir 
ağabeyim, ben 12 yaşımdayken bana tümevarımla 
kanıt tekniğini gösterince oluştu. Doğrunun bu 
kadar bariz ortaya çıkması beni çok şaşırtmıştı. 
O günden sonra kendimi matematiğe adadım 
diyebilirim.
Paris VII Üniversitesi ve Yale Üniversitesi‘nde 
matematik alanında lisans ve doktoranızı 
yaptınız. Nasıldı bu yıllar?
Zor yıllardı. Öğrencilik zaten zordur ama bunun 
da ötesinde yabancı bir ülkede parasız olmanın 
zorlukları da vardı. Yale’de parasızlık çekmedim 
doğrusu, okuldan iyi bir maaş alıyordum ve 
eşim ve ben dışarıda da çalışıyorduk. Ama Paris 
yıllarım hiç kolay değildi doğrusu.
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Ali Nesin deyince akla ilk 
gelen Nesin Matematik Köyü. 
Bu fi kir nasıl oluştu, kimler 
emek verdi ve nereden 
nereye gelindi, sizden 
öğrenebilir miyiz?
On yıl boyunca yaz 
okulları düzenleyince fi kir 
kendiliğinden ortaya çıktı. 
Amerika’dan Türkiye’ye 
döndüğümde İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nin Matematik 
Bölümü’nü kurmam istendi. 
Üst düzey bir bölüm kurdum, 
dünyanın en iyi matematik 
bölümleriyle yarışabilecek 
düzeydeydi. Dünya çapında 
bir programdı ve acımasızdı. 
Öğrenciler başaramadılar 
doğal olarak. Bunun üzerine 
öğrencilerime ekstra dersler 
verdim, akşamları evime 
aldım, hafta sonları vakfa 
aldım… Yetmedi. Yetmeyince 
yaz okulları düzenledim. On 
yıl boyunca Türkiye’nin farklı 
yerlerinde yaz okulları yaptık. 
Son üç yılı tüm Türkiye’ye 
açtım. Çok yararlı, çok 
verimli geçiyordu ve herkesin 
çok hoşuna gidiyordu. Bu 
deneyimden sonra bir köy 
kurmaya karar verdim.
Matematiğin Nobeli kabul 
edilen Leelavati Ödülü‘nü 
kazandınız. Bu ödülün sizin 
açınızdan anlamı nedir?
Ödülün ne anlamı olabilir 
ki? Matematik Köyü’nü 
ve matematik için diğer 
yaptıklarımı takdir eden jüri 
üyelerine teşekkür ederim.
Bir akademisyen olarak 
eğitim sistemimizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 10 
üzerinden puan verseniz, 
matematikte neredeyiz?
Benim not vermeme gerek yok 
ki, PISA gibi kuruluşlar zaten 
her yıl not veriyor, üstelik 
bilimsel bir notlandırma 
yapıyorlar.
Yapay zeka, biyoteknoloji, 

bilgi teknolojileri vb. derken 
dünya bambaşka bir yere 
gidiyor. Sizce nereye gidiyor, 
biz nereye gidiyoruz?
Dünya nereye giderse 
gitsin, pek umrumda değil, 
ama dünyanın sonunu 
getirmeyelim. Bu gidişat 
doğru gidişat değil.
Nesin Vakfı‘nı da siz 
yönetiyorsunuz. Nesin 
Vakfı‘ndaki çalışmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz?
Nesin Vakfı eğitim almak 
isteyen ama eğitim görme 
imkânı olmayan yoksul 
çocuklar için bir evdir, bir 
ailedir. Bu amaçla yapılması 
gereken her şeyi yapar, daha 
doğrusu maddi koşulların 
elverdiği ölçüde elinden gelen 
her şeyi yapar.
Bu zamanda kolay değil, 
dört çocuk babasısınız. 
Hem ailenize, hem Nesin 
Matematik Köyü, Nesin 
Vakfı ve hocalığa nasıl 

yetişiyorsunuz?
Yetiştirebildiğimi kim söyledi 
ki? Yetiştiremiyorum. Bakın, 
şimdi siz de zamanımı 
alıyorsunuz. Bunun gibi 
yüzlerce iş çıkıyor her gün.
Ali Nesin Matematik Köyü’ne 
destek olmak isteyenler ne 
yapabilirler?
Matematik Köyü’nün işleyişi 
için hiçbir zaman destek 
almadık, hep kendi başımızın 
çaresine baktık. Ama binalar 
için desteğe ihtiyacımız vardı. 
Sağolsunlar, insanlarımız 
bu projeye sahip çıktılar ve 
gereken desteği verdiler. 
Matematik Köyü ve Felsefe 
Köyü bitti. Sanat Köyü de 
büyük ölçüde tamamlandı. 
Çoğu bitti, çok azı kaldı 
diyebiliriz. Tabii arada fırın, 
göl, çalışma alanı, hamam, 
arıtma tesisi, doğal enerji 
fi lan gibi ihtiyaçlar da çıkıyor. 
İhtiyaçların sonu yok.

Köye destek olmak için bağış 
yapabileceğiniz hesaplar: 

Nesin Vakfı İş Bankası,
Parmakkapı Şubesi
Şube kodu: 1042 
Hesap numarası: 0687054 
IBAN: TR 17 0006 4000 0011 0420 6870 54  

Nesin Vakfı Vakıf Bank,
Çatalca Şubesi
Şube kodu: 00237 
Hesap numarası: 00158007272068355
IBAN: TR 73 0001 5001 5800 7272 0683 55

Vakfa destek olmak isteyenler şu adresten daha 
fazla bilgi alabilir.
https://www.nesinvakfi.org/bagis-yap
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Saint-Joseph‘te öğrencilik yıllarınız nasıldı?

1973 yılında okula başladım. Hayatımın en güzel dönemlerin-
den birini gerçekten Saint–Joseph’de okuduğum yıllarda yaşa-
dım. Son derece eğlendiğim, çok güldüğüm, keyifl i bir öğrenci-
liğim oldu. Bu bakımdan orta-lise öğrenimim döneminde hep 
çok şanslı olduğumu düşünürüm. Zaten ben Saint–Joseph’e 
çok isteyerek girmiştim. O yıllarda her yabancı okulun ayrı 
sınavı vardı. Ben, ilkokul beşinci sınıftayken Saint-Joseph‘te 
okumaya karar vermiştim. Okulun son yılında, 1979’da AFS 
sınavını ve bursunu kazanarak ABD‘ye gittim. Oradan mezun 
oldum. Saint–Joseph anılarım elbette çok fazla. Bunların çoğu-
nu çeşitli vesilelerle yazdım. Fotografi k bir hafızam var. Arka-
daşlarım bunları nasıl hatırladığıma hayret ediyor. Ben kimi 
olayları ya da sahneleri aktarırken o günkü havanın rengini bile 
hatırlıyorum. Saint–Joseph ile ilgili söyleyebileceğim en temel 
husus, bizim okulun öğrencilerini hayata çok iyi hazırlıyor oldu-
ğudur. Okul döneminde bu fark edilmiyor, ancak zaman içinde 
bunu anlıyorsunuz.   

Mesela neler kattı size?

Saint–Joseph’de var olan kartezyen eğitim sistemi beraberinde 
analitik düşünmeyi getiriyor. Ben bir de bunun üstüne mühen-
dislik okudum. Arkasından fi nans ve bankacılık yaptım. 2010 
yılında NTV Tarih dergisi için Frere Raymond ile bir röportajım 
olmuştu. Okulun yapısı, öğrencilere kattıkları hakkında da 
konuşmuştuk. Kendisinin bir Saint–Joseph mezununu tanım-
laması “Saint–Joseph mezunu bir ‘Rambo’dur” idi, yani bir 
Saint–Joseph’li olarak her yerde tek başınıza savaş verebiliyor-
sunuz. Bunu da okul veriyor. 

Lise dönemi sonrası eğitiminiz hakkında bilgi verir misiniz?

79’da AFS ile gidip liseyi bitirip döndükten sonra İTÜ‘de İşlet-
me Mühendisliği okudum. Babam da İTÜ’lü bir mühendistir. 
Üniversite yıllarımın ortasında babam gibi mühendis mantığıyla 
hayata baktığımı farkettiğimde, hayata bakışımın köşelerini 
törpülemek amacıyla ve de kazancından dolayı turizme ve reh-
berliğe yöneldim. Ardından master için yeniden ABD‘ye gittim. 
Thunderbird Graduate School of International Management‘ta 
master yaptım. Sonrasında New York‘ta çalıştım. Türkiye’ye 
dönüşümde iyi bir gelirim olduğu için hayata rehberlikte de-
vam etmek isterken, ilk Körfez Krizi’ne denk geldim. Düzenli 

Mezunlarmzdan Alp Aksudo an ’80 
ile Saint-Joseph yllarn, profesyonel 
ya amn ve Türkiye‘nin ekonomisinde 
ya anan geli meleri konu tuk.

SJ‘li fi nans 
danışmanından

ekonomi üzerine 
tavsiyeler

*Alp E. Aksudoğan ile röportajımızı 20 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirdik.
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bir geliri olan bir işe gireyim vb. 
derken kendimi fi nans sektöründe 
buldum ve giriş o giriş yaklaşık 
20 yılım profesyonel olarak bu 
sektörde geçti. Sonrasında bir reel 
sektör deneyiminin ardından kendi 
işimi kurarak fi nansal/yönetim 
danışmanlığı tarafında çalışma 
hayatıma devam etmekteyim.

T.H. Atlas Yatırım, Kent Fakto-
ring–Kent Leasing, Lineadecor 
gibi kuruluşlarda üst düzey yöne-
tici, CEO pozisyonlarında bulun-
dunuz. Bu dönemlerinizde neler 
gerçekleştirdiniz?

Ücretli çalışan olarak iş hayatıma 
1991 yılında, o zamanlar Türki-
ye’de yeni olan factoring sektörü 
ile başladım. Kredi pazarlama 
ile bilançonun aktifl eri tarafında. 
Daha sonra önerilen Finansman 
Müdürlüğü pozisyonu ile bilanço-
nun pasifl erine geçiş yaptım. 
Sonrasında üst düzey yönetici 
olarak çeşitli görevler üstlendim. 
Bu süreçlerde iş hayatımda birçok 
Avrupalı meslektaşıma nasip 
olmayan (!) ekonomik krizlerle de 
bolca uğraşmış oldum. İlk krizim 
94 yılıydı malum, ondan sonra 98, 
sonrasında 2001, ardından 2008. 
2010‘lardan sonra bir reel sektör 
deneyimim oldu, sonrasında da 
kendi işimi kurarak fi nansal ve 
yönetim danışmanlığına yöneldim.     

Consultista Financial and Mana-
gement Consulting‘i kurdunuz. 
Yönetim Danışmanlığı kuruluşu 
olarak hangi alanlarda kimlere 
hizmet veriyorsunuz, neler yapı-
yorsunuz?

İşin başlangıcında KOBİ‘lere yöne-
lik fi nansman yönetimi konusunda 
akıl vermek, eksikliklerine destek 
olmak amacıyla yola çıkmışken 
işler başka alanlardan gelmeye 
başladı. Ağırlıklı olarak da şirket 
alım-satımı (M & A), fi zibilite, 
şirket değerleme gibi. Bu yıl ise 
yaşanmakta olan sürecin getirdiği 
bir fi nansal yönetim ve danışman-
lık, fi nansal yapılandırma ağırlıklı 
bir talep oldu. Bununla birlikte de 
yoğun ve yorucu bir dönem için-
deyim. 

Mevcut ekonomik tabloyu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Çok ciddi ve ağır bir sürecin 
içindeyiz. Üstelik bu süreç önceki 
ekonomik sıkışıklıklardan farklı 
bir yapı sergiliyor. Daha derin ve 
daha uzun süreli etkileri olacak. 
“Kriz” olarak tanımlanan süreçler 
aslında bir sonuçtur, işler dayanı-
lamayacak noktaya gelince ortaya 
çıkar ve her ekonomik kriz bir 
fakirleşme getirir. Gözüken o ki 
bu kez fakirleşmenin etkisi toplu-
ma öncekilerden daha yaygın ve 
daha ağır olacak. 1980 sonrasında 
ekonomi tarihine geçmiş olan iki 
büyük krizin nedeni bizdik, dış 
alem sakindi ve de bu nedenle 
çözümleri daha kolaydı. Ayrıca 
ekonominin boyutları küçüktü, 
etkileri nisbeten daha sınırlıydı, 
çıkış yolları bulmak ve uygula-
mak da daha kolaydı. Oysa şimdi 
dışarıda da bir düzen değişikliği 
söz konusu. İçeride de 16 yıldır 
sürdürülmekte olan bir sistem var. 
Doğru bir yerden yola çıkmış olan, 
olumlu sonuçları görülmüş fakat 
zaman içinde bozulmaya gitmiş 
bir sistem bu. Yarattığı olumlu 
sonuçlar ile ekonominin boyutla-
rı da farkedilir oranda büyümüş 
olduğundan, mevcut büyüklükler 
tahtında bu krizin yansıması da 
büyük, ağır ve süresi de çok uzun 
olacak. Hasar gerçekten ağır 
olacak. Hasarın ardından çok az 
yapının ayakta sağlam kaldığını 
göreceğiz. Sonra yeni bir ortam, 
yeni bir yapı ortaya çıkacak.

2001 krizinin nedeni sürdürüle-
mez olan kamu maliyesi ve kamu 
bankacılık sistemiydi. Bu düzel-
dikten sonra Türkiye‘nin hukuk 
yapısını süratle uluslararası hu-
kuk sistemi normlarına getirmesi 
gerekiyordu. Türkiye bu konuda 
iyi bir performans sergileyemedi. 
Türkiye‘nin önünde kamu mali-
yesinden sonra iki reform vardı, 
hukuk reformu ve eğitim reformu. 
Bunları yapmadı. Türkiye kamu 
maliyesindeki reformu da isteye-
rek yapmadı.

1990’larda yapması gereken 
reformları erteledi, enfl asyonla 
mücadele etmedi, bütçe dışın-
da fonlar yarattı, hukukla, kamu 
kurumlarının orasıyla burasıyla 
oynadı, kamu bankalarını yanlış

kullandı. Bakın ekonomide her 
zaman matematik kazanır. Kes-
tirilemeyen şey matematiğin 
kazanacağı günün vadesi. Üç 
senede mi olur, altı ayda mı olur? 
Ancak sonuç değişmez, matema-
tiğin söylediği oluverir. Yaşanan 
ekonomik yapının da gitmeyeceği 
belliydi, bunun önlemi alınmadı. 
Gelinen yapıda kamu borçluluğu 
düşük, bankacılık sistemi olduk-
ça kuvvetli idi. Ancak özel kesim 
üzerindeki yabancı para borç yükü 
taşınamaz ve sürdürülemez bir 
noktaya ulaşmış, üretim yapısında 
yabancı para girdi düzeyi son de-
rece yüksek seviyelere çıkmış ve 
ithalata bağımlı hale gelmiş, beto-
na dayalı kalkınma modeli temelli 
bir ekonomiye sahip olmuştuk. Dış 
alemdeki değişikliklerle de süreç 
içinde kendimizi geldiğimiz nokta-
da buluverdik. 

Türkiye‘de en çok merak edilen 
soruların başında döviz kuru ge-
liyor. Dolar, euro nereye gidiyor? 

Yukarıya da, aşağıya da, yani iki 
tarafa da gidebilir. Kurda şu anda 
bir köpük var. Bu köpük temizle-
nebilir de, daha genleşebilir de. 
Döviz kuru zaten Türkiye‘nin fobisi 
ve zayıf noktalarından biridir. Bu 
herkesin bildiği ama Türkiye‘ye 
karşı siyasi bir koz olarak kul-
lanmadığı bir unsurdu. Ancak 
Başkan Trump o tweeti attığında 
bunu kullanılan bir  politik koz ve 
bir silaha dönüştürdü. Dış politi-
kada Suriye, F-35, füzeler, papaz-
lar derken şimdi masada bir de 
Türkiye‘nin döviz kuru yer alıverdi. 
Ekonomik olarak elbette bu çok 
riskli bir olay. Karşımızda kuralsız, 
ilkesiz, bel atına vurmaktan çekin-
meyen bir başkan var. Söylemleri 
de, aksiyonları da pek alıştığımız 
ve uluslararası politikada kabul 
edilen normlar dahilinde değil. 
Üstelik sadece bize karşı da değil. 
Kanada’dan Çin’e, Avrupa Birli-
ği’nden Güney Afrika’ya kadar bu 
yaklaşımdan nasibini almayanı 
yok. Bizim yanlışlarımızın da döviz 
kuruna etkisi çok açık. Örneklerini 
gördük, yaşıyoruz. Öte yandan, önde 
gelen temel kural olarak piyasayla 
kavga edilmez ya da edilirse bu kav-
gayı her zaman piyasa kazanır.
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Ali Ozan Akın‘ı tanıyabilir miyiz?
Ali Ozan Akın – 89 doğumluyum. İs-
tanbul‘da doğdum büyüdüm. İkokul 
5‘te Küçük Prens‘le başladıktan sonra 
Saint-Joseph‘te okudum. İTÜ ve New 
York‘ta yarı İstanbul yarı Amerika bir 
üniversite dönemim oldu. Tiyatro benim 
hayatımın merkezindeydi. Saint-Jo-
seph‘in hayatıma kattığı en güzel şey-
lerden biri bu oldu. Tiyaro Kulübü‘nde 
Erdal Kazan vardı. Erdal Kazan‘ın yönet-
menliğinde her sene bir oyun sahneler-
dik. Sahnelediğimiz oyunlarla, örneğin 
Ionesco‘nun Gergedan‘ıyla ödül aldık. 
Frankofon Liselerarası Tiyatro Yarışma-
sı‘nda her yıl en iyi oyun ödülüne hak 
kazanıyorduk. Ben de bir en iyi yardımcı 
erkek oyuncu ödülünü kazanmıştım. 
Avignon Tiyatro Festivali‘ne gitmiştik. 
Üniversitede de tiyatro sevgim devam 
etti. İşletme okuyordum, ama hayatımın 
merkezinde tiyatro vardı. New York‘ta 
Stella Adler Aktör Okulu‘na da devam 
ediyordum. Fakat oyunculuktan çok 
yönetmenlik yapmak istiyordum. New 
York Film Akademisi‘nde yönetmenlik 
bölümüne geçtim. Bir yıl yönetmenlik 
okudum. Kozmopolit bir sınıftı ve dün-
yanın çok farklı ülkelerinden öğrenciler 
vardı. Birlikte projeler çıkarıyorduk. Ben 
de kısa bir fi lm gerçekleştirdim. An-
cak fi lmin fi nalini maliyetli olduğu için 
tamamlayamadan İstanbul‘a döndüm. O 
dönem Cem Yılmaz Fikir Sanat‘ta çalı-
şıyordu. Ben de Cem Yılmaz‘ın yanına 
gittim. Cem Yılmaz‘la birlikte Deli Aşk 
fi lminde ve sonrasında Arif v 216 fi l-
minde yönetmen yardımcılığı yaptım. 
O dönemde görsel efekt uzmanı Özgür 
Yiğit‘in desteğiyle tamamlayamadığım 
fi lmin fi nalini de gerçekleştirdim. O za-
manlarda yolum Berkay‘la kesişti.
Berkay Dağlar‘ı tanıyalım.
Berkay Dağlar – 89 İstanbul Kadıköy 
doğumluyum. Küçüklüğümden beri 
resim çiziyorum diyebilirim. Okul döne-
mimde de sürekli çizdim. Saint-Joseph 
yıllarımda Selçuk Kızılışık hocamızın 
büyük desteğini gördüm. Çok değerli 
bir hocamdır. Hiçbir zaman borcumu 
ödeyemem. Nasıl çizilmesi gerektiğini 
eskizinden başlayarak sıfırdan öğretti 
diyebilirim. Çok farklı yöntemleri var-
dı. Sadece resim çizmeyi değil, heykel 
yapmayı, maket yapmayı öğretiyordu. 
Yağlıboya yapmaya da başlamıştık. 
Kaldı ki yağlıboyayı üniversite düzeyinde 
resim bölümünde okuyanlar yapar. Zor 
bir tekniktir. Akrilikle başlamadan doğ-Ík
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Saint–Joseph yıllarında 
Ali Ozan Akın tiyatroya, 
Berkay Dağlar resme 

gönül verdi.
Üniversite dönemi 

sonrasında Ali Ozan Akın 
sinema, Berkay Dağlar 

illüstrasyon
kariyerini sürdürürken, 

aradan geçen yıllar sonra 
yolları yeniden kesişti ve 

birlikte
sanatsal üretimler 

gerçekleştirmek amacıyla 
Terzihane‘yi kurdular.
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rudan yağlıboyaya geçmiştik. 
Okulda da Rönesans dönemi 
vb. çok iyi öğretiliyordu. Selçuk 
Hoca grafi k sanata elin daha 
yatkın dediği için üniversite 
tercihim bu yönde oldu. Selçuk 
Hoca beni yetenek sınavına da 
hazırladı. Marmara Üniversi-
tesi Grafi k Tasarım bölümünü 
kazandım.
Sanat okumak benim için 
zevkli olduğu için üniversite 
yılları kolay geçti. Üniversite 
ikinci sınıfta reklam ajansla-
rında junior sanat yönetmeni 
olarak çalışmaya başlamıştım. 
Bir yandan da sürekli çiziyor-
dum. Freelance illüstratör 
olmak istiyordum. Üniversite 
bittikten sonra yaptığım işleri 
internete koymaya başladım. 
Sevdiğim fi lmlerin posterlerini 
kendi bakış açıma göre çiziyor-
dum. Bu posterleri internete 
yüklemeye başladıktan 2 sene 
sonra bana Amerika‘dan bir 
mail geldi. Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden fi lmlere alter-
natif poster çalışması yapan 
tasarımcılardan bir oluşum 
kuruluyordu. Türkiye‘den bu işi 
sadece sinema odaklı olarak 
ben yapıyordum. Bu gruba 
katıldım. Resmi bir iş değildi. 
O sıralar reklam ajansların-
dan küçük işler de alıyordum. 
Ardından Amerika‘daki işler 
ciddileşti. Büyük stüdyolardan 
işler almaya başladım. Yılda 
ortalama bir iş alıyordum. 
Ancak büyük fi lmlerdi. Öyle 
öyle ismim Amerika‘da duyul-
maya başladı. Türkiye‘de de 
Bant Magazine‘e çiziyordum. 
Bu şekilde 10 senem geçti. 
Ozan‘la o dönemde kopmuş-
tum. Türkiye‘de Gora‘dan 
beri benim işime uygun tek 
isim Cem Yılmaz‘dı. Arif v 216 
çekilirken Ozan fi lmin yönet-
men yardımcısıydı. O dönemde 
Ozan‘ın isteği üzerine tamam-
ladığı kısa fi lmin afi şini yaptım. 
Sonrasında Cem Yılmaz‘a Arif 
v 216 posterini çizdim. Cem 
Yılmaz‘la önümde yeni bir dö-
nem açıldı. 
Okul döneminde arkadaşlığı-

nız nasıldı?
Ali Ozan Akın – Hazırlığa 
giderken “Aranızda resim 
çizen, gitar çalan var mı“ diye 
sormuşlardı, yıl sonu gösterisi 
için. 150 kişilik dönemden ben, 
Berkay ve Yiğit Can Akkor adlı 
arkadaşımız çıktık sadece. Biz 
gitar çalarız dedik. Tanışma-
mız bu şekilde olmuştu. 
Berkay Dağlar  – Hardrock bir 
metal grubundan sert bir par-
ça çalmıştık. Roulette adında 
bir şarkı.
Ali Ozan Akın – Sonrasında 5 
yıl koptuk. Ben tiyatro, Berkay 
resim derken lisede aynı sınıf-
ta okuduk. Bu arada Berkay 
çok değerli hocamız Michel 
Tagan‘ın enfes bir çizimini 
yapmıştı. Bir el çizip üstüne 
“Mais“ yazmıştı. Bunu pankart 
yapıp mezuniyet töreninde 
kullanmıştık.
Aradan geçen yıllar sonra Cem 
Yılmaz sayesinde yeniden bir 
araya geldik.
Birlikte bir şirket kurmuşsu-
nuz. Neler yapıyorsunuz?
Ali Ozan Akın – Şirketi bir 
ay önce kurduk, ama şirket 
kurmak için kurmadık. Bu iş 
organik bir şekilde gelişti. Ba-
bamın, Sunay Akın‘ın anlattığı 
hikayelerle ilgili bir Youtube 
kanalı açtım. Berkay bu öykü-
lere illüstrasyonlar yapmaya 
başladı. Bu videoların görsel-
leri hep Berkay‘a ait. Sonra-
sında bu proje devam ederken 
İlkler projesi ortaya çıktı.
Berkay Dağlar – Bana o dö-
nemde Amerika‘dan West-
world dizisi için teklif geldi. İlk 
sezon için yaptığım çalışmayı 
bütün oyuncular paylaşmış-
tı. Ardından gelen sezonda 
artwork ismi olup 18 portre 
çizdim. Reklam ajanslarında 
çalışmayı bıraktım o dönem-
de. Uzun soluklu bir projeydi 
Westworld, yoğun çalıştım. 
Ardından Ozan‘la bir şeyler 
yapmak istiyorduk ve birlikte 
çalışmaya başladık.
Ali Ozan Akın– Proje olarak 
Petrol Ofi si‘nin desteğiyle 
İlk‘ler projesi ortaya çıktı. 

İlk‘ler 29 Ekim‘de yayınlana-
cak. Sunay Akın‘ın anlattığı 
İlk‘lerde Taksim Cumhuriyet 
Anıtı‘ndan ilk kadın heykeltı-
raşımız Sabiha Ziya‘ya, Anıt-
kabir‘den Hasan Ali Yücel‘e, 
Vecihi Hürkuş‘a kadar ilklerin 
hikayesini anlatacağız. Aslında 
bize bizi anlatacağız. Duyup da 
bilmediğimiz kişilerden, görüp 
de yanından geçip gittiğimiz 
şeylerin öyküleri olacak İlk‘ler-
de. Berkay İlk‘lerin logosunu 
hazırladı. Berkay‘la birlikte 
Ramazan adında bir kısa fi lm 
senaryosu da oluşturduk. Çok 
güzel bir öykü ortaya çıktı. 
Yaklaşık 30 dakikalık bir fi lm 
olacak. Önümüzdeki yaz çeki-
me başlıyoruz. Terzihane ya-
pımı olacak. Berkay‘la kurdu-
ğumuz şirketin adı Terzihane. 
Terzi elinden çıkma özel işler 
yapmak istiyoruz.Büyükbabam 
Trabzon Kunduracılar Çarşısı‘n-
da terziydi. Mesleğini tutkuyla 
yapan, işine büyük emek veren 
bir insandı. Hayatının sonuna 
kadar yanında ayırmadığı yük-
süğünü yanında taşımıştı. Ben 
de bugün boynumda kolye ola-
rak taşıyorum. Nasıl ki büyük-
babam işine tutkuyla bağlıydı, 
kişiye özel elbiseler dikiyordu, 
bizler de Terzihane ile tutkulu 
ve özel yapımlar gerçekleştir-
mek istiyoruz. Berkay etiket-
ten esinlenerek Terzihane‘ye 
harika bir logo yaptı. 
İstanbul Oyuncak Müzesi‘nde-
ki projeniz nedir?
Ali Ozan Akın– İstanbul Oyun-
cak Müzesi‘nde bir tiyatro kur-
duk. Gerçekleştireceğimiz bu 
proje de Terzihane yapımı ola-
cak. Müze kapandıktan sonra 
yetişkinlere yönelik tiyatro 
yapacağız. İlk oyunumuzun adı 
Helikon. 8 Ekim‘de prömiyer, 
9 Ekim‘de galası olacak. Her 
hafta iki gün İstanbul Oyuncak 
Müzesi bambaşka bir mekana 
dönüşecek. Çok sınırlı sayıda 
seyirciye, sadece 36 kişiye tiyat-
ro yapabileceğiz. Bunun için 20 
kişilik bir ekip çalışacak. Dolayı-
sıyla gerçekten terzi işi olacak. 
Kişiye özel elbise gibi.
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Deli Fuat Paşa’nın
Saint-Joseph’i
Aslında olağan koşullarda 
bu öğrencilerin kendi 
okullarına gitmesi gerekirdi. 
Bizim okullarımıza devam 
etmelerinin nedeni, 
Fransızcaya gerek duymaları, 
öğretimin daha iyi, eğitimin 
daha özenli yapılmasıydı.”1 

Burada bir başka sorunun 
daha cevaplanması gerekiyor.
Müslüman öğrencilerin ilk 
girdiği okulun Saint-Joseph 
olması sadece bir tesadüf 
müydü? Ülkemizin her alanda 
muassır medeniyetlerin 
seviyesine ulaşma konusunda 
arzusu ile bilinen Müşir Fuat 
Paşa gibi bir komutan kendi 
8 çocuğu için yaptığı seçimi 
elbette rastgele yapamazdı.
Bu konuda Nurettin 
Polavan’ın “Türkiye’de 
Yabancı Öğretim“ adlı 
eserinde de cevap bulabiliriz.
Eserde Maurice Pemot’un 
bu okul hakkındaki görüşleri 
şöyle ifade edilmektedir: “Bu 
müessesenin (Saint-Joseph) 
Osmanlı İmparatorluğu’nda 
olağanüstü bir şöhreti vardı. 
Müslümanlar tarafından 
gösterilen bu güven biraz da 
müessesede dini tarafsızlığa 
sıkı bir surette riayet 
olunmasından doğan teminat 
ile izah edilebilir. “23  
Saint-Joseph’in 1894 
yılında aralarında sadece 8’i 
müslüman 243 olan öğrenci 
sayısı 1901’de yani sadece 7 
yıl sonra 3 kat artmıştı.4 En 
büyük artış ise müslüman 
öğrencilerin sayısında 
olmuştu. Genel olarak 
da Fransız okullarındaki 
müslüman öğrencilerin oranı 
1900’de %15’ten, 1911’de 
%56, 1926’da %51, 1931’de 

%64 ve 1939’da yüzde 76’ya 
çıktı.5 

Saint Joseph’in ilk müslüman 
öğrencileri ise Müşir Fuat 
Paşa’nın oğulları olan ve 
1887-1888 öğretim yılında 
kaydedilen 7.sınıf öğrencisi 
Reşit ve kardeşleri 8. 
sınıf öğrencileri İslam ve 
Hayrettin’dir. Daha sonraki 
yıllarda, diğer altı oğlunu da 
aynı okula kaydettirmiştir ki, 
bunlar Sait, Esat, Hidayet, 
Ahmet, Ali ve İbrahim Halit’tir.
Paşa’nın 1896 yılında okuldan 
mezun olan oğlu Reşit 
babasının izinden giderek 
askerliği seçer. Birinci 
Dünya Savaşı’nda ise şehit 
düşer. Kendisi gibi birçok 
kardeşi de askerliği seçer. 
Hatta bazı kaynaklara göre 
Fuat Paşa’nın iki oğlu da 
Çanakkale Savaşı‘nda şehit 
düşerler.
Burada dikkat çekici olan 
okulun belki de ilk mezunu 
sayılabilecek müslüman 
öğrenci olan Reşit Bey’in 
şehit düşmüş olmasıdır. 
Görüldüğü gibi Saint-
Joseph’in ilk müslüman 
öğrencileri de imparatorluğun 
son zamanlarında ülkeyi 
saran ateş çemberinin tam 
ortasında yer almışlardır.

Ülkemizin eğitim tarihinde 
önemli bir yeri olan Fransız 

okullarına 19.yüzyılın sonlarına 
doğru Müslüman öğrencilerin 
de eğitim görmeye başlaması ile 
yeni bir dönem başlamış oldu. 
Bilindiği gibi Fransız okullarına 
ilk giren müslüman öğrenciler 
meşhur Müşir Fuat Paşa’nın 
çocukları idi. Bazı eserlerde 
ismi Deli Fuat Paşa olarak da 
geçen Müşir Fuat Paşa, 1877 
-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda 
kazandığı başarılarla gerçek bir 
kahraman olarak biliniyordu.
Elena bölgesinde Rus ordusunu 
yendiği için “Elena Kahramanı” 
diye ün yapan Paşa, çocuklarını 
Saint-Joseph’e yazdırabilmek 
için tüm güçlerini seferber 
etmişti. Ancak böyle güçlü bir 
isim müslüman çocuklarına 
Fransız okullarının yolunu 
açabilirdi ve öyle de oldu.
Sonuçta çabaları sonuçsuz 
kalmadı, 8 çocuğunu da Saint-
Joseph’e yazdırmayı başardı.
Peki neden Fransız okulları? Bu 
sebebi Sultan II.Abdülhamit’in 
ve birçok üst düzey ailenin 
çocuklarına Fransızca 
öğretmenliği yapmış Bertrand 
Bareilles şöyle açıklamaktadır: 
“Doğudaki okullarımızın 
müşterilerini oluşturan geniş 
öğrenci kitlesinin yerli nüfustan 
geldiği unutulmamalıdır. 

1. Kültürlerarası İletişimde Eylem Odaklı 
Yaklaşım: İstanbul Saint–Joseph Lisesinin 
Türk
Öğrencileri (1870–1905) / Doç. Dr. Suna 
Timur AĞILDERE
2. Türkiye‘de Yabancı Öğretim: Nurettin 
POLAVAN
3. Kültürlerarası İletişimde Eylem Odaklı 
Yaklaşım: İstanbul Saint–Joseph Lisesinin 
Türk
Öğrencileri (1870–1905) / Doç. Dr. Suna 
Timur AĞILDERE
4. Histoire de St–Joseph (1870–1923), 
Fondation Educative du Lycee Saint–Joseph,
İstanbul, 2003; Michel ANGE
5. Başlangıcından Günümüze Türkiye‘de 
Fransız Okulları: Ekrem AKSOY
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Tıpta Fransızca akufen (acouphene), İngilizce 
tinnitus adı verilen kulak gürültüleri çok yaygındır. 
Bunlar bir hastalık olmayıp bir belirtidir. Sürekli 
veya aralıklı olabilecekleri gibi ton ve şiddet 
açısından da çok değişkenlik gösterebilirler. Bazen 
alçak tonda bir uğultu, bazen de ıslık gibi çok tiz bir 
ses tipinde bulunabilirler. Şiddetleri ılımlı olabildiği 
gibi çok rahatsız edici de olabilir. Tek bir frekansa 
yakın olabilecekleri gibi çok geniş bir frekans 
aralığında da olabilirler.
Bazen bir kulakta, bazen doğrudan kafanın içinde 
taraf seçmeden de algılanabilirler. Hastaların 
duydukları sesi tanımlamada kullandıkları ifadeler 
aynı zamanda sesin frekansını da tanımlar. Şöyle 
ki kalın sesler uğultu, ince sesler çınlama veya 
vızlama,  geniş bant aralığı içeren orta-yüksek 
frekanslı sesler ise hışırtı olarak tanımlanır. 
Hastanın eğitim düzeyi ve coğrafi  kökeni çok değişik 
isimler üretilmesine de sebep olur: Hışlama, 
zonklama, TV sesi, su borusu sesi gibi.
Tanımı ve ifade ediliş şekli ne olursa olsun kulak 
çınlamaları çoğunlukla subjektif seslerdir. Çok nadir 
olarak objektif çınlamalar da vardır. Bu başkaları 
tarafından da duyulabilen objektif çınlamalara 
çok güzel bir örneği şöyle verebiliriz: Orta kulakta 
iki adet kas vardır. Bu kaslardan biri damak 
kaslarımız ile devamlılık gösterir. Çekiç kemiğine 
yapışan m.tensor timpani kası bazen tik tarzında 
ritmik kasılabilir ve hasta kulağında ritmik çıt çıt 
diye ses duyabilir ve daha ilginci ikinci şahıslar 
kulaklarını hastanın kulağına yaslayarak çıt çıt 
şeklinde ses duyabilirler. Bu hastalık veya duruma 
‘’palatal myoclonus’’ denir. Tedavisi çoğunlukla kas 
gevşeticiler ve anksiolitik ilaçlardır.
Objektif çınlamalara ikinci örnek olarak arterio 
venöz şantlar gösterilebilir. Kulak kemiği içinden 
büyük atar ve toplar damarlar geçmektedir. 
Herhangi bir sebepten kılcal damarlardan daha 
büyük bir seviye atar ve toplar damarlar arasında 
bir kısa devre akım oluşur. Bu yeni damar 
oluşumunda geçen kan değişik bir türbülans 
sesi çıkartır ve hastaların yanı sıra hekim bir 
steteskop aracılığı ile hastanın duyduğu bu sesi  
gözlemleyebilir.
Asıl ilginç olanlar subjektif çınlamalardır, yani 
şimdilik subjektif olanlar, çünkü elimizde henüz 

bu durumu örnekleyebilecek, tespit edebilecek 
teknolojiye sahip değiliz. Şimdilik bu sesler akustik 
‘’halüsinasyonlar’’ sınıfına sokulmalıdır, yani var 
olmayan sesler. Tıp her konuda olduğu gibi bu 
duruma da objektif bir açıklama getirebilmek 
çabasına girmiş, fakat somut hiçbir öneri 
getirememiştir. Hatta bu konuda biraz zorlamalı 
olan ve hipotezler ile iş görmeye çalışan bir yan 
bilim dalı psiko-akustik değişik modellemelerle 
bile anlamlı açıklamalar oluşturamamıştır.  Uzun 
yıllar önemli bir iddia olarak hastanın işitme 
kaybı kökenine bağlanmıştı bu çınlama, vınlama, 
uğultu ya da nasıl isimlendirirseniz…Evet kulaktan 
duyulan bu ses ile hastanın işitme kaybının frekansı 
arasında çoğunlukla bir bağlantı var. Bu tinnitusun 
frekansı hastanın eksik–kayıp olan frekansı, yani 
işitme kaybının frekansı civarında olduğu tespit 
edilmiş. Buna açıklama olarak, eksik olarak 
beyne gelmeyen ve sessiz kalan frekansa limbik 
sistemden bir panik ifadesi!!! Bu hipotez doğru 
olsa da aksi ve karşı örneklemeleri fazlasıyla 
mevcut! Peki o zaman çok ciddi işitme kayıpları 
olup, kulakları ve beyni hiç çınlamayan hastalara ne 
demeli? Ve daha da ilginci tespit edilebilir hiç işitme 
kaybı olmadan kulaklarında akufen (çınlaması) 
olanları nasıl açıklayacağız! Tam bir muamma. 
Benim şahsi fi krime göre başka bir sınıfl ama da 
kişinin ruh durumu üzerinden açıklama yapmaya 
çalışılan psiko-somatik teori. İşitme kayıplı veya 
kayıpsız kulakları çınlayan kişiler çoğunlukla 
endişeli, gergin, obsessif ve veya kompülsif 
davranışları olanlardır. Ya da diğer bir deyişle çok 
sakin, iç huzuru olan, kendisi ve dünya ile barışık 
insanların kulakları genelde çınlamaz ya da çınlasa 
bile doktora gidecek kadar bu durumdan rahatsız 
olmazlar. 
Ama başka bir bakış açısı da olaya başka bir ikilem 
getiririyor: Acaba o sakin ve iç huzuruna sahip 
insanlar bir dönem sonra bitmek tükenmez bu 
çınlama ile daha gergin ve endişeli insanlar mı 
oluyorlar? Bilinmez…
Psikiyatri uzmanı meslektaşlarımız ‘’depresyon 
kimyasal durum bozukluğudur ve o nedenle başka 
bir kimyasal etkenle yani ilaçla düzeltilebilir‘’derler 
her zaman. Kulak çınlamalarının kimyasal gerçek 
tedavisine kadar şimdilik hoşçakalın.

Kulak uğultu ve 
çınlamaları üzerine

Prof. Dr. Öncel KOCA
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Aksa Enerji, Afrika’nın enerji ihtiyacına
hızlı çözümler getirmektedir.

Aksa Enerji kurulduğu günden bu yana 
çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak
30’dan fazla enerji santralinin kurulum ve 
işletmesini üstlenmiştir.

İNŞAAT SÜRESİ

9,5 AY
İNŞAAT SÜRESİ

6 AY
İNŞAAT SÜRESİ

7 AY

ACİL ENERJİ İHTİYACINA 
HIZLI ÇÖZÜMLER

  www.aksaenerji.com.tr
 www.aksainvestorrelations.com

Aksa Enerji bir Kazancı Holding iştirakidir.

GANA MALİ MADAGASKAR

SINIRLARI AŞAN GÜÇ!
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Av. SELİM KEKİ ’90

Hukuk Sistemi ve Kalite

Coğrafi  olarak ülkemiz, 
Avrupa ve Orta Doğu’nun 

arasında bulunması 
itibariyle ciddi sermaye 
merkezlerine yakındır. Ayrıca 
hem kendi başına hatırı 
sayılır büyüklükte bir pazara 
sahiptir, hem de yukarıda 
saydığımız iki büyük pazarın, 
ve bunlara ilaveten anlamlı 
ölçekteki Kuzey Afrika, 
Rusya, İran gibi pazarların 
hemen yanında yer alır.

Özellikle bu nedenlerden 
dolayı; yatırım yapmak, 
kamu ihalelerine katılmak, 
buraya distribütör yoluyla 
satış yapmak veya buradan 
belli ihtiyaçlarını tedarik 
etmek isteyen yabancıların 
Türkiye’ye sık sık yolu 
düşer. Gerçekten de bölge 
ülkeleri içinde Yunanistan 
ile beraber, uluslararası 
ekonomik ilişkiler kurmak ve 
bunları yaşatmak konusunda 
en eski ve köklü gelenek 
Türkiye’dedir.

Türkiye’ye bu faaliyetler için 
gelen yabancılar, neticede 
yüksek getiri elde etmeyi 
hedefl erler.

Ve buraya gelme kararlarını 
alırken önemsedikleri 
konulardan biri Türkiye’nin 
hukuk anlamında kendilerine 
sunduğu ortamın kalitesidir. 
Bununla kastettiğimiz, 
sadece mahkemelerde keyfi , 
anlaşılamaz uygulamalar 
olup olmaması veya 
mahkemelerimizin tarafl ı, 
partizan bir tutum içinde olup 
olmaması değildir. Hukuki 
Kalite Seviyesi bundan daha 
fazlasını içerir. Hukuki Kalite 
Seviyesi bir deyişle, ülkede 
bir mal, hizmet, hak edinmek 
veya elden çıkartmak isteyen 

birinin, bunu ne zaman, hangi 
kurallara uyarak, kimden 
izin alarak yapabileceğinin, 
bunun getirilerini ülke dışına 
çıkartırken karşılaşacağı 
engellerin ve yapılacak 
kesintilerin önceden 
tahmin edilebilme ve hukuk 
çerçevesinde optimize 
edilebilmesi ile ölçülür. Daha 
somut örneklerle anlatmak 
gerekirse;

Kaliteli bir hukuk sisteminde 
mevzuatta net olmayan 
durumları netleştirmeye 
yardımcı olacak bilimsel 
çalışmalar mevcuttur. 
Ayrıca iyi gerekçelendirilmiş 
mahkeme kararları da 
vardır. Hukukçu olarak 
bunlardan faydalanarak 
yolunuzu çizebilirsiniz. Hatta 
o mevzuatı uygulayacak 
düzenleyici kurumların 
kararları da kamuya açıktır, 
şeffaf bir şekilde paylaşılır.

Hukuk sistemi kaliteli 
değilse bilimsel çalışmalar 
yüzeyseldir, uygulamada 
faydalı olmaktan uzaktır. 
Mahkeme kararları 
sadece sonucu belirtir, 
gerekçeleri yoktur, 
karmaşık ve baştan savma 
bir şekilde yazılmışlardır. 
Hukuk sisteminin kaliteli 
olmadığı ülkelerde zaten 
çoğu mahkeme kararı 
yayımlanmaz, kamuya açık 
kaynaklarda bulunmaz. 
Düzenleyici kurumların 
kararları ve bunların 
gerekçeleri halktan, 
muhataplardan saklanır. 
Bu karmaşada önünü 
göremediği için kurumdan 
yönlendirme ve yardım 
isteyen vatandaş, resmi 
başvuru yapmaya davet 

“Hukuk sisteminin 
kaliteli olmad  
ülkelerde zaten 
ço u mahkeme 

karar yaymlanmaz, 
kamuya açk 
kaynaklarda 
bulunmaz. 
Düzenleyici 
kurumlarn 

kararlar ve bunlarn 
gerekçeleri halktan, 

muhataplardan 
saklanr.” 
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edilir. Bu şekilde vatandaş 
hem zaman kaybeder, hem de 
lüzumsuz risk almak zorunda 
bırakılır.

Kaliteli bir hukuk sisteminde 
zamanın değerli olduğu bilinci 
yerleşmiştir. Kamu nezdindeki 
başvuruların çok uzamasının 
veya mahkeme kararlarının 
gecikmesinin ekonomiye 
zarar verdiği bilinir. Pazardaki 
rekabette hızlı hareket 
edebilenlerin üstün geldiği, 
rakiplerden birinin işlerini 
yavaşlatmanın o rekabete 
çomak sokmak olduğunun 
farkındalığı vardır. Ayrıca bir 
işlemin tamamlanmasının 
ne kadar süreye mal 
olacağı öngörülebilir. Hukuk 
sisteminin kaliteli olmadığı 
ülkelerde işler, zaman herkese 
sınırsız miktarda amade olan 
bir kaynakmış gibi yürür. Basit 
şekli eksiklikler nedeniyle 
başvurular reddedilir, zaman 
yitirilir. Neyin ne kadar zaman 
alacağı bilinmez, öngörülemez.

Kaliteli bir hukuk sistemi 
hukuku ihlal etmeyenleri rahat 
bırakmakla yetinmez; hukuka 
aykırı bir iş yapana bir bedel 
ödetir. Bir hukuka aykırılık 
nedeniyle cezalandırılan 
kişinin yaşadığı olumsuzluğun, 
başkaları tarafından ileride 
yapılabilecek yanlışları 
önleyeceği bilinir. Bu yoldan 
yürümenin, keyfi  şekilde 
uygulanacak merhametten 
daha yüksek bir amaç uğruna 
yapıldığı bilinir.

 Örneğin bir şirketin asasının 
şirket sahibininkinden ayrı 
tutulması gerektiği, aksinin 
o şirketin alacaklılarının ve 
çalışanlarının haklarını ihlal 
edeceği, hatta sosyal güvenlik 
sistemimize de zarar vereceği 
konusunda farkındalık 
vardır. Kalitesi eksik hukuk 

sisteminde hataların üstü 
örtülür, kol kırılır yen içinde 
kalır. Normal şartlarda ortağını 
geçindirmeye yetecek düzeyde 
kar edemeyecek girişimler, 
kayıt dışıyla, örtülü kar 
dağıtımıyla o seviyeye çekilir. 
Bu uygulamalara yol vermenin 
işlerini kanuna uygun şekilde 
yürütmek isteyenlere karşı 
haksız bir rekabet avantajı 
sağladığı dikkate alınmaz.

Kaliteli bir hukuk 
sisteminde tarafl arın 
hür iradelerine, anlaşma 
hükümlerini serbestçe 
belirleme özgürlüğüne 
getirilen engeller sınırlı ve 
makuldür. Çalışanların bir 
iş güvencelerinin olması 
gerektiği veya verilen bir 
vekaletnamenin iptal edilebilir 
olması gerektiği, hangi kültür 
veya milletten olurlarsa 
olsunlar muhataplarının ikna 
olacağı konulardır. Dolayısıyla 
hukukun bu alanda getireceği 
sınırlamalar eleştiriyle 
karşılaşmaz. Diğer taraftan, 
tarafl arın aralarındaki 
anlaşmalara geriye yürüyecek 
şekilde müdahale edilmesini 
kolay kolay kimseye 
anlatamazsınız.

Bu ilkeler çerçevesinde 
Türkiye’yi incelemek bu yazıya 
sığmayacak kadar geniş yer 
alacaktır.

Ancak ana hatlarıyla 
görüşlerimi paylaşmak 
gerekirse:

- Daha önce değindiğim 
gibi, Türkiye’de oldukça 
oturmuş bir ticaret geleneği 
var ve devlet buna ideolojik 
sebeplerle çok müdahale etme 
eğilimi içinde olmamıştır. 
Ancak zaman zaman günlük 
politik gelişmelerden kaynaklı 
müdahaleler olmaktadır 
ve bu durum Türkiye’de iş 

yapmak isteyen yabancılar 
nezdinde olumlu karşılık 
bulmamaktadır.

- Avrupa Birliği ile uyum süreci 
hukuk sistemimize olumlu 
yansımıştır.

- Üst mahkeme kararlarının 
daha zengin içerikli ve ışık 
tutacak hale getirilmesi 
yönündeki çalışmaların 
hızlandırılması gerekir. 
Düzenleyici kurumların 
verdikleri kararların da daha 
anlaşılır ve şeffaf hale gelmesi 
olumlu olacaktır.

- Son yıllarda yaygınlaşan 
elektronik yöntemler birçok 
alanda işlemleri hızlandırdı, 
kolaylaştırdı. Bunun doğası 
gereği hukuki işlemlerin 
standardize edilmiş ve 
online doldurulan formlara 
uydurulması gerekmektedir. 
Kullanıcılar burada zaman 
zaman işlemin ruhuna aykırı 
şekilde esneklikten yoksun, az 
sayıda seçenekle karşı karşıya 
kalmaktadır. Daha akıllı online 
sistemlere ihtiyacımız vardır.

- Artık kronik hale gelmiş 
vergi, imar, sosyal güvenlik, 
trafi k cezaları ve sair afl ar 
nedeniyle hukuksuzluklara 
gerekli cezanın kesilmediği 
kanaati yaygındır. Bu durum 
gelecekte de hukuka uyum 
konusunda sıkıntı yaratacaktır.

Neticede kendimizi belli bir 
yol almış kabul edebiliriz. 
Ancak globalleşmenin ülkelere 
dayattığı “en iyi iş ortamını 
yaratma” konusundaki 
rekabet, son zamanlarda 
yaşanan korumacı eğilimlere 
rağmen, devam etmektedir. 
Bazılarının bu alanda 
duraksamasını bir fırsat 
olarak değerlendirip bu yolda 
yürümeye devam etmek 
gerektiği kanaatindeyim.
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ALİ AKTOĞU ‘71

Frengistan’dan

Ar–Ge bölümünde Ali Akto-
ğu kendini nükleer reak-

tör f iziği dünyasına vermiştir. 
Ama akşam olunca, tatiller 
başlayınca bazen esrarengiz, 
bambaşka bir aleme, felsefe 
ve şiir alemine dalar.
Güzelliğin evreni tüm yaşamı 
değildir, gerisi onun gizli bah-
çesine aittir. “Boş vakitlerim-
de, tatillerde yaşamı şairane 
yaşamak, bir sanat eseri gibi 
tasarımlamak isterim” diyor 
Ali Aktoğu. Onun nesnelere 
bakışı bir estetinki (güzelliği 
en yüce değer olarak telak-
ki eden) gibi tanımlanabilir. 
Larousse sözlüğü güzellik, 
güzel için “hayranlık ve zevk 
duygusu uyandıran” tanımını 
verir.
Güzellikte genel bir değer 
bulmak bizleri şaşırtabilir. 
Öznel değil midir o? İnsanın 
yaşadığı zamana, mekana 
ve ortama bağlı değil midir 
güzellik? Ali Aktoğu kültürü, 
“Yaşamın düşüncenin ince-
lemesine tabi olması” şek-
linde tanımlıyor: Duyarlığın, 
zekanın duygusal, entelektüel 
bakımlardan ve duyulardan 
alınan zevk açısından incelip 
gelişerek zenginleşmesi.
“Estet”in özlemlerinin yeri 
orası. Ama uyarıyor bizi: Bu 
arayışta, edinilen bilgiler 
amaca ulaşmak için sadece 
araç olabilirler.
Bu arayışı somutlaştırmak 
ve paylaşmak için sanatçılar,  
fi lozof lar ve şairlerle karşıla-
şıyor.
Birlikte sorunların özüne 
inmeye çalışıyorlar. Yaşamın 

bütün alanları araştırma-sor-
gulama alanlarını oluşturu-
yor. Böylece, Fransa‘nın gü-
zelliklerini daha iyi keşfetmek 
için En güzel Fransa Köyleri 
derneğinde çalışıyor. Pitoresk 
yoğunluğunun zihin ve gönül 
huzuruyla rekabet ettiği yer-
lerin, Corrèze ilindeki Collon-
ges-la-Rouge’un, Lot ilindeki 
Saint-Cirq-Lapopie’nin Orne 
ilindeki Saint-Céneri-le-Gé-
rei’nin, Cher ilindeki Apre-
mont sur Allier’nin, Dordogne 
ilindeki La Roque Gageac ve 
Beynac et Cazenac’ın, Avey-
ron ilindeki Conques’un keşf i 
gerçekleşiyor.
Bir italyan liman köyü Por-
tofi no onu cazibesiyle adeta 
tutsak ediyor. 
Portof ino’nun esrimiş hayra-
nı olarak belediye meclisini 
Filozof Nietzsche’nin büstünü 
dikmeye ikna ettikten sonra 
köyün uyumunu yetkinleştir-
mek için bazı evleri restore 
etmek, gemilerin girişini 
kısıtlayarak deniz rezervi 
yapmak, kültür gösterileri ve 
kongreleri düzenlemek için 
estetikten sorumlu Portof ino 
Belediye Başkan Yardımcısı 
olmayı hayal ediyor. Bu büyük 
İtalya aşığı İtalyan Çevre Vakfı, 
Uluslararası Portof ino Tepesi 
Dostları ve Ligurya İnsanları 
gibi birçok İtalyan derneğinin 
üyesi. 
Bu derneklerde Portof ino be-
lediyesinin önderliğinde Fran-
sa‘daki gibi İtalya’nın en güzel 
köyleri derneğinin kurulması 
için mücadele ediyor.
En beğendiği şairlerden Türk 

TUTKU

“ im e in Do uda 
çakt n gören 
Do uyu özler, e er 

im ek onun için 
Batda parlyorsa
Baty özlesin. 
Benim arzum 

im e in 
dü tü ü yerlerde 
de il, çak nn 
parltsndadr.”

bni Arabi

Fransa Elektrik Kurumu‘nun Ar–Ge bölümü dergisinde 
1990‘larda yayımlanan, Ali Aktoğu‘nun yaşam felsefesini 
anlatan röportajı dergimizde okurlarımızla buluşturuyoruz.
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şairi Nazım Hikmet’in “Pragda Vakitler“ şiiri 
ona yeni ufuklar açıp onda Çek Cumhuriyeti‘nin 
başkentini ziyaret etme isteği uyandırıyor: 
“ Pragda ağır ağır aydınlanıyor barok
 Huzursuz, uzak; 
 Ve yaldızlarında kararmış keder.
 Ölü bir yıldızdan uçup gelen kuşlara benziyor
 Dördüncü Şarl köprüsünde heykeller…”
Herkesi, her gezgini çeken bir yer, tarih, mimari, 
ülkelerde yaşayanlar…Ya da şiir vardır. İyi ama 
nedir şiir? Corneille’in şu dizesini zikrederek, 
“Yıldızlardan dökülen bu siyah aydınlık“
(AA: SJ’den sınıf arkadaşım büyük şair Tuğrul 
Tanyol’un çevirisi) diye cevap veriyor şair Jean 
Pierre Rosnay (Paris‘teki Şairler Kulübü‘nün 

Müdürü). Ali Aktoğu bu tanımı benimsiyor ve 
XVII. yüzyılın büyük Frenk şairinin şu dizelerinin 
hala gücünü koruduğunu hatırlatıyor:
“Doğarken Tanrı bahşetmediyse bana beyliği
  Kılmış gönlümü soylu ve şeref li”
Ali Aktoğu kendi şiir anlayışını da şunları ek-
leyerek belirtiyor: “Şiir kafiye arayışına indir-
genmez. Bazen şiirler düzyazı da olur. Şiir çok 
kuvvetli bir duygusal heyecan yükünü yoğunlaş-
tırır. İçinde hiçbir sözcüğün olmadığı müzikle de 
ifade edilebilir. Çigan kemanı buna çok güzel bir 
örnektir.“
Dünya işte böyle her birinin kendine özgü katı-
lımları ,duyarlıkları olan değişik kişiliklerle inşa 
oluyor. 
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COLLONGES-LA-ROUGE
(Collonges-La-Rouge’da ak am)

Collonges’u sarmalayan 
guruptaki

Sessizli in silinerek 
belirsizle en kzla çalan 

makamlar…
Sessizli in mutlak 

yo unlu u…
Bütün uzay emen bu 

sessizlik…
Bu sessizli in saçt  

mutlak huzur…
Sessizlik, daima bu 

aristokratik sessizlik…
Peri masal dekoru…

Artk sadece cezbedici 
prensinin de ne ini 

bekleyen
Sihirli evren…

 Ali Akto u

(En Güzel Fransa Köyleri 
dergisinin Collonges-la-

Rouge’a ayrlan özel saysnda 
yaynlanacak olan iir)
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REHA TARTICI ‘87

BİR STEAKHOUSE’DAN 
ÇOK DAHA FAZLASI…

Yaklaşık on yıldır ülkemizde 
“Steakhouse” fırtınası 

yaşanıyor. Sonu “Et” olan 
neredeyse her kelime ile bir 
işletme açıldı. Çoğu beklediği 
kazancı elde edemeyince 
sahneden çekildi ama hala 
bu furyanın etkileri sürüyor. 
Beeves Steakhouse’da 
bu dönem içinde açılan 
işletmelerden biri. 
Kurulduğu 2009 yılından 
beri ilkelerinden hiç taviz 
vermeden yoluna devam 
ediyor. Geride kalan 9 yılda 
çok yol kat etmiş. Bugün yurt 
içi ve dışında toplam 18 şube 
ile hizmet veriyor. Kurucuları 
Sidar Budak ve Saint-Joseph 
mezunu Hakan Artar bu yola 
iki genç mühendis olarak 
çıkmışlar. 
Menüde yer alan tüm 
ürünlerin reçeteleri 
kuruculardan Sidar Budak’a 
ait. Menüyü denedikten 
ve birazda sohbet ettikten 
sonra kendisinin “Makine 
Mühendisi” değil “Et 
Mühendisi” olduğuna karar 
verdim. Miami’de mutfak 
eğitimi almış ama hayvancılık 
konusundaki bilgi ve 
deneyimine şapka çıkarmak 
gerekiyor.
Yaklaşık 20 yıldır 
hayvancılıkla uğraşıyor. 
2006 yılından beri Gebze ve 
Kars’da bulunan çiftliklerinde 
Güney Amerika’dan getirdiği 
(Arjantin ve Uruguay) “Black 
ve RedAngus” cinsi hayvanları 
yetiştiriyor. Beslenmelerine 
büyük önem veriyor. Hiçbir 
şekilde fabrika yemi olmadan 
doğal ortamlarındaki şekli 
ile beslenmeleri için çaba 
sarf ediyor. Hatta Gebze’deki 
hayvanları Kars’daki 
arazilerinden getirdiği dağ 

otu ve mevsim bitkileriyle 
hazırladığı özel silaj ile 
besliyor.
Beeves üretimde de 
oldukça hassas. Neredeyse 
kullandıkları her şeyi 
kendileri üretiyorlar. 
Çekmeköy’deki üretim 
tesisleri adeta bir 
laboratuvarı andırıyor. 
Üretimde hijyen ve kaliteden 
asla taviz vermiyorlar. 
Lezzetin tüm şubelerde 
aynı olmasına büyük özen 
gösteriyorlar. 
Dry Age konusunda oldukça 
iddialılar. Amerika’dan özel 
olarak getirdikleri “DryAge” 
odalarında imalat yapıyorlar. 
Pek çok yerde bulabileceğiniz 
“Dry Age” çeşitlerinin yanında 
rakiplerinden farklılaştıkları 
nokta menüdeki “Dry Age 
Burger”. Lezzeti ve pişirilme 
kıvamı gerçekten nefi s. 
Kullanılan hiçbir malzemenin 
lezzeti etin önüne geçmiyor. 
Bence bu çok önemli zira 
pek çok yerde yediğiniz 
hamburgerlerde kullanılan 
sos ve malzemeler nedeniyle 
etin lezzetini alamıyorsunuz.
Menü çok kalabalık 
değil seçim yapmakta 
zorlanmıyorsunuz. Her zevke 

“Kurulduğu 2009 

yılından beri 

ilkelerinden hiç 

taviz vermeden 

yoluna devam 

ediyor. Bugün 

yurt içi ve 

dışında toplam 

18 şube ile 

hizmet veriyor. “
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hitap edecek lezzetlere yer 
verirken, pek çok işletmenin 
yaptığı gibi uzmanlıkları 
dışındaki ürünlere yer 
vermemişler. Herhangi 
bir Beeves restoranına 
gittiğinizde et çeşitleri dışında 
hamburger ve sosisin tadına 
mutlaka bakın. Her ikisini 
de denediğinize pişman 
olmayacaksınız. 
Et tercihinizi Türkiye’de sadece 
burada bulacağınız “Süt Dana 

Sırt”tan yana kullanmanızı 
öneririm. 8 ay boyunca anne 
sütü ve ot dışında hiçbir şey 
yedirilmeyen süt danalarından 
elde edilen bu etteki yüksek 
aroma ve lezzeti kelimelerle 
ifade etmek gerçekten çok zor.
Yemeğinizin sonunda fi nali 
Beeves’in Gaziantepli ustaları 
tarafından özel olarak 
hazırlanan bol fıstıklı “Katmer” 
ile yapmanızı tavsiye ediyorum. 
Şeker ve kaymak dengesi 

alışılmışın biraz dışında olsa 
da, bolca kullanılan fıstığın 
aroması damağınızda adeta bir 
meltem esintisi yaratıyor. 
Ülkemizde üretim süreçlerine 
böylesine önem veren 
işletmelerin sayısı her geçen 
gün azaldığı için, Beeves’in 
sektörde üstlendiği rolün bir 
“Steakhouse”dan çok daha 
fazlası olduğuna inanıyorum.
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Sanırım SJ Bülten okuyucuları arasında pek 
çok arkadaşımız Santorini adasını ziyaret 
etmiş, güzel hatıralarla oradan dönmüştür. 

Ama aynı adada yer alan yanardağın binlerce 
yıl önce yarattığı korkunç patlama ile Atlantis 
medeniyetinin yok olma olayının ilişkisini acaba 
biliyor muyuz?
Yunanlı fi lozof Ef-
lâtun’un iki ayrı ese-
rinde sözünü ettiği do-
ğal afetler sonucu yok 
olan Atlantis kıtası ve 
medeniyeti hakkında 
onlarca yıldır bilimsel 
araştırmalar aralıksız 
devam etmektedir. Yu-
nanistan’ın güneyin-
de Girit ile Santorini 
takımadaları arasında 
yer aldığı kabulgören 
ve gelişmiş bir me-
deniyeti temsil eden 
Atlantis’in İÖ 1500 
yıllarında çöktüğü 
tahmin edilmektedir. 
Bu çöküşün o yıllarda 
meydana gelen ve bize 
Ege’de turizm cenneti 
Santorini takımadala-
rını bırakan muazzam 
bir yanardağ patlaması sonucu olduğu düşünül-
mektedir. 
Söz konusu patlamanın gerçek olduğu bir süper 
yanardağ patlamasına yakın etki bıraktığı, olu-
şan dev tsunaminin kıyıdaş karalarda korkunç 
tahribata yol açtığı da artık bugün bilinmektedir 
(Kaptan Cousteau’nun incelemeleri bunu ka-
nıtlamıştır). Ama henüz bilinmeyen ve üzerinde 
araştırılan konu arkeologlar ile yerbilimcilerin 
üzerinde anlaşamadığı “tarihleme” meselesi idi. 
Geçmiş dönemlerde meydana gelen olayların 
zamanlama bakımından incelenmesinde sık sık 
başvurulan “karbon-14” (bkz. SJ Bülten 2016 son 

çeyrek sayısındaki makalem) yöntemi ile ağaç 
halkalarının incelenmesi arkeolojik buluntularla 
çelişkili sonuçlar vermektedir.
Karbon-14 izotopunun oluşumu güneş etkin-
liklerine bağımlı olduğundan yıldan yıla de-
ğişiklikler gösterebilir. Ağaç halkaları da çok 
güvenli bir yöntem değildir. Bu bakımdan Arizona 

Üniversitesi‘nden Char-
lotte Pearson’ın başın-
da bulunduğu bir grup 
araştırmacı ağaç halkla-
rının içindeki karbon-14’ü 
hesaplayarak o yıl içinde 
ağacın büyüme hızını 
da tespit etmektedirler. 
Pearson’ın ekibi, belir-
sizlikleri bertaraf etmek 
için başka bir yöntem 
üzerinde çalışmaya karar 
kılmışlardır. Varsayılan 
Santorini yanardağ patla-
ması 1991’de Pinatubo-
yanardağ patlamasından 
en az on defa daha güçlü 
olduğundan iklimde be-
lirgin bir soğuma olması 
gerekir düşüncesinden 
hareketle Santorini’den 
binlerce kilometre ötede 
5000 yıllık ömürleri olan 

Kuzey Amerika çamlarından numune alarak 
incelemeye koyuldular. Gerçekten de Santorini 
patlamasına denk gelen yıllarda çam gövdesinde 
daha dar halkalar oluştuğunu gördüler. Bunun 
tarihlemesi ise İÖ. 1625-1500 yıllarına karşılık 
gelmektedir ki, arkeolojik kanıtların İÖ. 1570-
1500 yılları arasında olduğunu gösterdiği olayla 
tam bir uyum sağlanmış olmaktadır. 
Anlaşılan Atlantis gerçeğine biraz daha yaklaş-
mış oluyoruz. Ama Santorini adası büyüleyici 
güzelliği ve binlerce yıl önce yarattığı facia ile 
ilgimizi ve bilimsel merakımızı çekmeye devam 
edecektir.

Santorini Adası ve
Atlantis EfsanesiDR. REŞAT ÜZMEN ’65  

bunları biliyor muydunuz?
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Kapalıçarşı Kürkçüler
No. 22-46, Beyazıt

Tel.  0212 527 55 53

Mollafenari Mah.,
Tavukpazarı  Sok. No. 27,

Çemberlitaş,

Tel. 0212 514 40 14
Teşvikiye Cad.,

Atiye Sok. No. 1/A,
Nişantaşı,

Tel. 0212 258 59 11

info@kocderi.com
www.kocderi.com

SJBOUTIQUE
Derneğimiz yeni ürünleriyle yakında internetten satışa başlayacaktır.

Dileyen mezunlarımız Dernek ofi simizden temin edebilir
veya e-mail ile dernek@sjd.org.tr adresinden sipariş verebilir.
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ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Aramızdan ayrılanlar
• Arif Tamaç‘53, 
• Bülent Boran’74’ün annesi Muazzez Boran, 
• Haşim Saim Teoman’70’in ve Haşmet 

Teoman’72’nin annesi Necmiye Teoman, 
• İsa Kazım Göktepe’85’in babası Mustafa Tevfi k 

Göktepe, 
• Koray Denizyaran’58, Mehmet Murat Atakan’89’un 

babası Erdal Atakan’55 ve Ömer Naci, 
Atakan’89’un akrabaları Kemal Kamuran Atakan,

• M.Sinan Serhatlıoğlu’83’ün annesi Gülfi kar 
Serhatlıoğlu, 

• Orhan Gökyay’93’ün babası Dr. İlhan Gökyay, 
• Sinan Kender’92’nin babası Ekmel Kender’55, 
• Tulga Eren’87’nin babası Emin Ersel Eren.

Soldan Sağa
1- Osmanlılarda yeniçeri ocağından önceki dönemlerde Türklerden kurulan asker teşkilatı ve askeri- Engel- Kimi örtülerin veya 
çamaşırların kenarına makineyle yapılan bir süs türü 2- Ceylan- Kireçli bölgelerde kirecin erimesi veya yer altındaki karstlı bir 
çukur tavanın çökmesiyle oluşan doğal kuyu – Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça 3- Kuşkucu- Uyanık bir 
kişinin kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, sanrı 4- Kalıpla basılıp elle boyanan kadınların 
başlarına bağladıkları tülbent- Niyobyum elementinin simgesi 5- Bizans kiliselerinde sahından sütunlarla veya duvarla ayrılan 
bölüm- Hile, düzen, tuzak 6- Cam veya toprak bilyelerle oynanan bir çocuk oyunu- Yenecek kısmı çok olan meyve- Avcı Kulübesi 
7-Töre- Klor elementinin simgesi- Yerleştirileceği yüzeyin bir bölümüne uyan, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde düzgün parça 
8- Zencefi lgillerden, sıcak iklimlerde yetişen güzel kokulu bir bitki- Yeşile çalan toprak rengi- Devlet Tiyatrosunun kısa yazılışı 9- 
Sadeyağ ile pişirilen bir tür kabak veya patlıcan yemeği- Saban demirinin geçtiği ağaç parçası 10- Müzikte bir nota- En kalın sesli 
orkestra çalgısı- Deri, tahta kazımakta kullanılan, iki ucu saplı eğri bıçak 11- Bir borca karşılık, hesabı daha sonra görülmek üzere 
yapılan kısmi ödeme- Ağır cisimleri bir yerden bir yere kaydırmak ve özellikle deniz teknelerini karaya çekmek için bunların 
altına sürülen yuvarlak ağaç- Osmiyum elementinin simgesi 12- Davar sürüsü- Isı yayımı- Zarara uğrama tehlikesi, riziko 13- 
Boşboğaz, söz taşıyan- Sınır, uç- Bir tür sert, ipekli kumaş 14- Romanya’nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere 
Osmanlı Türklerinin verdiği ad- Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca, coşkulu ve güzel söz, 
nutuk- Telgraf 15-Kırılmış taş döşenip silindir geçirilerek yapılan yol- Doğu Anadolu’ da toplu olarak oynanan bir halk oyunu.

Yukarıdan Aşağıya
1- Soğuk havada açıkta bırakılan atlara örtülen uzun tüylü kebe- Cami hademesi 2- Cömert- Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli 
ödenen para- Avustralya’da yaşayan, okaliptüs yapraklarıyla beslenen otçul, kuyruksuz, keseli bir tür memeli 3- Veba
hastalığında koltuk altında veya kasıkta çıkan çıban- Orta ve Güney Anadolu’nun birçok bölgesinde bir türkü ezgisi 4- Belli bir 
amaçla kazılmaksızın asıl yerinde bırakılan kömür bloku veya cevher kütlesi- İşte 5- Bir sesin yarım ton inceltileceğini
gösteren nota işareti- Bir tür esnek örgü 6- Küçük deniz teknelerini yürütmeye yarayan, bir ucu yassı, uzun ağaç- Açık, aşikar- 
Hahniyum elementinin simgesi 7- Gerçek olarak var olan, fi ili, aktüel- Anlama, kavrama 8- Bir tür karides- Bitkinin doğal olarak 
yetiştiği yer 9- Ayakkabıların altına çakılan demir- Verniyeyi taşıyan bölümden ve cetvelden oluşan açı ölçme aracı 10- Bilgi- 
Sürünün önünden giderek ona kılavuzluk eden koç veya teke- Baryum elementinin simgesi 11- Yerinde,
uygun- Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken- Öğretici veya edebi eserde işlenen konu, 
düşünce, görüş 12- Otsu, çok yıllık, pembe çiçekli hayvan yemi olarak kullanılan bir bitki- Sık çalı 13- Bir ağırlık ölçüsü
birimi- Çağdaş- Fetva verme 14- Bir rastlantı sonucu ele geçen kazanç veya imkan- Kıyı limanları arasında seferler yapmak üzere 
inşa edilmiş ve donatılmış küçük yük gemisi 15- Otomobil iç lastiği- Metal veya deri parlatmaya yarar alet.
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