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BASKAN’DAN

Saint-Joseph’liler Derneği’nin değerli üyeleri,
Camiamız ve paydaşlarımızdan haberleri bir araya getiren QUARTIER
dergisinin yeni sayısını beğeninize sunarken, 2017-2020 dönemi
Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
İncelemekte olduğunuz dergi, camiamızı her yıl bir araya getiren
Petit Pain buluşmasının sıcaklık ve dostluk taşan keyifli karelerini
bir araya getirerek, bizler için belki en keyifli sayı olma özelliğini
taşıyor. Bu sayının size ulaşmasında özveri ile görev alan Yayın
Kurulumuza, ofis çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor
ve beğeneceğinizi ümit ediyoruz.
Quartier’nin mutluluk ve umut taşıyan diğer sayfaları ise okulumuzun 2018 yılı mezuniyet törenine ait. 183 kardeşimizi tebrik ediyor,
gerek derneğimiz, gerek önceki dönem mezunları olarak her zaman
yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz. Bu desteğimizi, kendilerini derneğimize altı yıl fahri üye olarak kabulünü sağlayan üye
kartlarını teslim ederek yerine getirdik. Her birine sağlıklı, mutlu ve
başarılı bir gelecek temenni ediyoruz.

GÜRAY KARACAR ’90
SAINT-JOSEPH’LİLER DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Jeunes Entrepreneurs de Saint-Joseph”, okulumuzun girişinde
öğrenci kardeşlerimizi destekleyerek geleceğe hazırlamaya devam
edecek. Öğrencilerimizin bu yıl kurdukları “Permakompost” isimli
şirketin Genç Başarı Vakfı programında İstanbul İli Finalisti olma
başarısını gösterdiğini de sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.
Henüz ilk yılında kazanılan bu başarı, doğru yolda olduğumuza dair
inancımızı güçlendiriyor ve gelecek yıl daha iddialı hedefler için
çalışma yönünde bizleri cesaretlendiriyor.
Diğer yandan, eğitim hayatlarında maddi desteğe ihtiyaç duyan kardeşlerimiz için oluşturduğumuz burs fonu da katkılarınızı bekliyor.
Basit bir talimat ile her ay düzenli olarak yapacağınız bağışlar, onlar
için çok değerli. Çatı sohbetlerimizin, tarihi noktalara gezilerimizin
ve sizlerin katkı ve katılımlarına açık diğer aktivitelerin bizleri daha
sık bir araya getirmeye vesile olmasını gönülden diliyoruz.
Birçoğunuzun bilgisi olduğu üzere, sosyal tesislerimizin işletmesi için 2014 yılından bir iş birliğine girdik ve önemli renovasyon
çalışmaları yapıldı. Ancak gelinen noktada, bu iş birliğinin nihayete
ermesi söz konusu; camiamızın bir araya geldiği önemli bir nokta
olan tesisimizle ilgili bu süreci, herkesin ortak menfaatleri doğrultusunda, okul ve vakıf ile istişare ederek sürdürüyoruz. Umuyoruz ki
sulh içinde bulunacak çözümle yeni bir yapı ortaya çıkacaktır.
Bu vesileyle, Nisan ayında Dernek Müdürlüğü görevini üstlenen
Begüm Dündar ’01’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyoruz.
Sevgi ve saygılarımla,
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OKUL’DAN
Gurur kaynaklarım...
Değerli Saint Joseph’liler; bu yazımda, mezun ettiğim ve başarılarından gurur duyduğum öğrencilerimden söz etmeye devam
edeceğim.
Yakup Bayrak ’96, Saint-Joseph’ten sonra yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye’nin ilk İnternet girişimlerinden Akampus.com ile başladığı profesyonel kariyerini, dijital
dünyada Pure New Media ve Bilge Adam gibi şirketlerde üst düzey
yöneticilik deneyimleriyle zenginleştirdi.
2009 yılında, ilk girişimi olan Keyfruit’u kurdu. 2010 yılının son çeyreğinde yayına giren ve Türkiye’nin ilk dijital varlık yönetim sistemi
olan InfoFlight, Yakup’un kurucusu olduğu “çatı yapı” DAM Startup
Studio’nun ilk oluşumuydu. InfoFlight, aynı zamanda, alpha-stage’deyken aldığı melek yatırımcı desteğiyle de DAM’ın dış kaynakla
fonlanan ilk projesi oldu.
2013 yılının Mayıs ayında, dijital ürün ve servisler için kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı ve optimizasyonu sunan SHERPA’yı kurdu.
Daha sonra, Türkiye’de alanında ilk ve tek olan, İnternet girişimcilerinin gelişim süreçlerinde sadece pazarlama taktikleriyle değil,
zamanı değerli kılan metodolojilerle “şu an” ve “hayalin gerçekleştiği an” arasındaki süreyi en aza indirmeyi amaçlayan DAM Growth
Hackers’ı hayata geçirdi.

ENDER ÜSTÜNGEL ’83
İSTANBUL ÖZEL SAINT-JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
TÜRK MÜDÜR BAŞYARDIMCISI

Dijital Stüdyo ise, farklı mesleki dallardaki profesyonellere iş hayatlarında ışık tutacak ileri düzey workshoplar düzenlemek amacıyla
kurulmuş 4. DAM Bilgi Teknolojileri oluşumudur.
Yakup ayrıca, girişimcilerin iş fikirlerini pratik bir şekilde yaratabilmelerini ve paylaşabilmeleri için ciz.io ücretsiz İnternet uygulamasının da yaratıcısıdır.
DAM Startup Studio’nun son
girişimi, tüm diğer girişimlerde ulaşılan toplulukların
girişimcilik, tasarım ve teknolojiyle şekillenen geleceğin
iş dünyası hakkında Türkçe
içerik açığını kapatmayı
hedefleyen SHERPA Blog
oldu. Bu blogun ayrıştırıcı
özelliği, SHERPA girişimi hakkında kesinlikle hiçbir içerik
barındırmaması, tamamıyla işinin profesyoneli olan
yazarlar, konuk yazarlar ve
akademisyenler tarafından
kaleme alınmış 500’ün üzerinde makaleye ev sahipliği
yapmasıdır.
Ne dersiniz? Yaşamını,
“Söylediğinizin gerçekleştirilmesi imkânsız” ön yargısını
ortadan kaldırmaya adamış
olan Yakup’la gurur duymakta
haksız mıyım?

Yakup Bayrak ’96
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VAKIF’TAN
Gurur kaynaklarım...
Değerli Saint Joseph’liler; bu yazımda, mezun ettiğim ve başarılarından gurur duyduğum öğrencilerimden söz etmeye devam
Sevgili Saint-Joseph’liler,
edeceğim.

MEHMET ÖZDENİZ ’68
KURUCU TEMSİLCİSİ VE
SAJEV YÖN. KUR. ÜYESİ

Bu yazımda beşinci yılını dolduran ve bu yıl ikinci mezunlarını verecek olan Özel
Yakup Bayrak ’96, Saint-Joseph’ten sonra yükseköğrenimini BoKüçük Prens Lisesi’nin geldiği aşama ile eğitim sistemimize yaptığı önemli katğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye’nin ilk İnternet girişimkılar üzerinde durmak istiyorum.
lerinden Akampus.com ile başladığı profesyonel kariyerini, dijital
dünyada Pure New Media ve Bilge Adam gibi şirketlerde üst düzey
Lise eğitiminde öğrenciyi akademik anlamda güçlendirmek elbette çok önemyöneticilik deneyimleriyle zenginleştirdi.
lidir ancak öğrencinin sosyal yönü ne kadar güçlüyse, özellikle profesyonel
yaşamda kabul görme olasılığı da o kadar yüksektir. Günümüzde, düşünme
2009 yılında, ilk girişimi olan Keyfruit’u kurdu. 2010 yılının son çeybecerileri gelişmiş bir öğrencinin, özellikle yükseköğretimde, girişimci yönü,
reğinde yayına giren ve Türkiye’nin ilk dijital varlık yönetim sistemi
organizasyon becerileri ile yaratıcılığı ön plana çıkıyor. İşte Özel Küçük Prens
olan InfoFlight, Yakup’un kurucusu olduğu “çatı yapı” DAM Startup
Lisesi, öğrencilerine bu becerileri kazandırmak için fırsatlar sunuyor. Verdiğimiz
Studio’nun ilk oluşumuydu. InfoFlight, aynı zamanda, alpha-staeğitimde örnek almaya çalıştığımız okul ise Saint-Joseph Lisesi’dir.
ge’deyken aldığı melek yatırımcı desteğiyle de DAM’ın dış kaynakla
fonlanan ilk projesi oldu.
Özel Küçük Prens Lisesi, genç yaşına rağmen başarıları ve her yıl yükselen
dinamizmiyle Türk eğitim sisteminde saygın bir yer kazandı. Özel Küçük Prens
2013 yılının Mayıs ayında, dijital ürün ve servisler için kullanıcı deneLisesi, geçen beş yıllık sürede, eğitim felsefesi ve öğretim kadrosuyla kendini
yimi (UX) tasarımı ve optimizasyonu sunan SHERPA’yı kurdu.
kanıtlarken, uluslararası proje yarışmalarında kazandığı dereceleri, her yıl artan
öğrenci sayısı ve yükselen potansiyeliyle eğitim sistemimizin öncü okullarından
Daha sonra, Türkiye’de alanında ilk ve tek olan, İnternet girişimcibiri haline geldi.
lerinin gelişim süreçlerinde sadece pazarlama taktikleriyle değil,
zamanı değerli kılan metodolojilerle “şu an” ve “hayalin gerçekleşÖzel Küçük Prens Lisesi, Fransa dışında Fransızca eğitim veren eğitim kurutiği an” arasındaki süreyi en aza indirmeyi amaçlayan DAM Growth
luşlarının aldığı, bir kalite etiketi olan LABEL’i alma yolunda da önemli adımlar
Hackers’ı hayata geçirdi.
atıyor ve hedeflediği sona da yaklaşıyor.
Dijital Stüdyo ise, farklı mesleki dallardaki profesyonellere iş hayatCampus France, Fransız üniversitelerine başvuru yapacak öğrencilerimizi, diğer
larında ışık tutacak ileri düzey workshoplar düzenlemek amacıyla
Fransız liselerine uyguladığı gibi mülakat yapmadan kabul etmeye başladı. Bu
kurulmuş 4. DAM Bilgi Teknolojileri oluşumudur.
da Özel Küçük Prens Lisesi’nin, ülkemizdeki Fransız liseleriyle aynı gruba konduğunu gösteriyor.
Yakup ayrıca, girişimcilerin iş fikirlerini pratik bir şekilde yaratabilmelerini ve paylaşabilmeleri için ciz.io ücretsiz İnternet uygulamaÖzel Küçük Prens Lisesi’ndeki öğrencilere sunulan önemli bir ayrıcalık da
sının da yaratıcısıdır.
“yurt dışı danışmanlık” hizmetidir. Campus France aracılığıyla öğrencilerimizin
Fransa’daki üniversitelere başvuruları yapılır; başvuru dosyalarının hazırlanmaDAM Startup Studio’nun son girişimi, tüm diğer girişimlerde ulası, takip edilmesi, öğrenci ve velilerimizin her aşamada bilgilendirilmesi, Özel
şılan toplulukların girişimcilik, tasarım ve teknolojiyle şekillenen
Küçük Prens Lisesi’nin sunduğu önemli bir hizmettir.
geleceğin iş dünyası hakkında Türkçe içerik açığını kapatmayı hedefleyen SHERPA Blog oldu. Bu blogun ayrıştırıcı özelliği, SHERPA
Bu yıl Özel Küçük Prens Lisesi’nden 14 öğrenci mezun ettik. Gelecek yıl bu
girişimi hakkında kesinlikle hiçbir içerik barındırmaması, tamamıyla
sayı 47’ye çıkacak. Bu yıl mezun olan 13 öğrencimiz için yurt dışı üniversitelere
işinin profesyoneli olan yazarlar, konuk yazarlar ve akademisyenler
başvurular yapıldı ve şu ana kadar 11’inin kabulü geldi. Bu başarı, aynı zamanda
tarafından kaleme alınmış 500’ün üzerinde makaleye ev sahipliği
Özel Küçük Prens Lisesi’nin verdiği eğitimin uluslararası düzeyde onay gördüyapmasıdır.
ğünün de bir kanıtıdır.
Ne dersiniz? Yaşamını, “Söylediğinizin gerçekleştirilmesi imkânsız”
Geçtiğimiz günlerde, Lise Diploma Töreni’nde, yurt dışına gidecek gençlerimize
ön yargısını ortadan kaldırmaya adamış olan Yakup’la gurur duyverdiğim öğütleri burada da paylaşmak istiyorum:
makta haksız mıyım?
• Yemeğinizi düzenli yiyin ve acil durumlar için makarna haşlamayı ve iki yumurta kırıp pişirmeyi öğrenin,
• Hasta olursanız, doktorsuz kullanabileceğiniz ilaçları ve termometrenizi
yanınıza alın,
• Renkli/beyaz giyeceklerinizi ayrı ayrı ve zamanında yıkamayı bilin,
• Yatak takımlarınızı değiştirmek için aileden birinin gelmesini beklemeyin,
• Bundan böyle size kimse “derse gir”, “ders çalış”, “imtihana hazırlan” gibi
hatırlatmalarda bulunmayacağı için çok sağlam bir “iş akışı” oluşturun.
Sevgi ve saygılarımla,
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UNIONISTES

UNION, votre famille en France!
La nouvelle année universitaire 2018/2019 commence bientôt. Et c’est
maintenant la période où les familles de nos élèves souhaitant faire
leurs études en France commencent à préparer leur arrivée. Beaucoup
de questions se posent en effet: le logement (Quels quartiers choisir
pour vivre? Prendre un studio ou un appartement partagé? Plutôt un
hébergement étudiant?), le compte en banque (Quelle banque, quels
avantages et inconvénients? Comment l’ouvrir?) et, plus généralement,
la recherche de simples conseils auprès de ceux qui connaissent la
France et ont déjà eu l’expérience de l’installation.
Au-delà de toutes ses activités traditionnelles (dîners, cocktails, conférences, expositions…) et afin de répondre à ce besoin, l’UNION a mis
en place depuis plusieurs années le programme “UNION Accueil” pour
contribuer à aider les familles à l’arrivée de leurs enfants en France.
Le but du programme est de réussir l’installation de l’élève dans un
pays nouveau et un environnement différent, lui assurant un espace
idéal pour réussir ses études. Chaque cas étant spécifique, l’UNION ne
peut garantir le résultat, mais, ce qui est encore plus important, c’est
que la famille et l’élève sachent qu’il existe au sein de l’UNION des anciens élèves à l’écoute qui pourront les conseiller, puisqu’ils sont déjà
passés par le même chemin!

MARC BÜKER ’85
PRÉSIDENT DE L’UNION
UNION BAŞKANI

Pour cela, nous proposons à l’élève de s’inscrire au programme UNION
Accueil sur notre site Internet (www.unionistes.org), précisant le nom
de son université, le périmètre de sa recherche d’hébergement ainsi
que son budget. Il lui sera simplement demandé d’acquitter la cotisation annuelle. L’UNION dispose de relais dans l’immobilier pour orienter
ces demandes et trouver des solutions: Il peut s’agir de studios mis en
location par nos anciens élèves vivant en France, d’étudiants Unionistes
qui quittent leur hébergement à la fin de leurs études; parfois, nous
mettons en contact plusieurs élèves pour une location à plusieurs dans
un plus grand logement. L’UNION possède aussi des accords avec des
banques pour l’ouverture facile de comptes.
Si Paris reste la destination la plus prisée et la ville où le programme UNION Accueil est le plus répandu, l’UNION propose également
le même soutien en province (Bordeaux, Lille, Toulouse, Strasbourg,
Montpellier, Lyon) et coopère avec “Universite Fransa”, organisme
fondé par deux Unionistes. Il est à préciser que tout le programme
UNION Accueil est destiné exclusivement aux Unionistes, c’est-à-dire
aux anciens élèves de Saint-Joseph Istanbul et Izmir, Saint-Benoît,
Saint-Michel, Sainte-Pulchérie et Notre Dame de Sion (les anciens de
Pierre Loti (Papillon), Charles de Gaulle et Tevfik Fikret sont ausis les
bienvenus).
Par la suite, l’UNION et ses réseaux restent à la disposition de l’étudiant Unioniste pour l’orientation de ses études, ses recherches de stages ou d’emploi en France. S’adapter à un nouveau pays, à un environnement académique différent sont de véritables défis pour nos jeunes:
La grande famille Unioniste est là pour les accueillir et les soutenir.
Tout en souhaitant un excellent été à toute la communauté de SaintJoseph, nos salutations les plus cordiaux vont au président Güray
Karacar ’90, à la directrice Begüm Dündar ’01 ainsi qu’à toute l’équipe
éducative autour de M. Paul Georges et de Ender Üstüngel ’83.
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UNION, Fransa’daki aileniz!
2018/2019 yeni ders yılı yakında başlıyor. Ve bu dönem, Fransa’da eğitim almak isteyen öğrencilerimizin ailelerinin, çocuklarının gelişlerine
hazırlık yapmaya başladıkları zaman. Pek çok soru ortaya çıkıyor? Konut (Yaşamak için hangi mahalleleri seçmeli? Bir stüdyo daire mi yoksa
paylaşılan bir daire mi? Ya da daha ziyade öğrenci konukevi mi ), banka
hesabı (Hangi banka, hangi avantajlar ve dezavantajlar? Banka hesabı
nasıl açılır?) ve daha genel olarak Fransa’yı bilen ve önceden oraya
yerleşme tecrübesine sahip olan kişilerden basit öneri arayışları.
UNION, zaten düzenlediği aktivitelere (yemekler, kokteyller, konferanslar, sergiler…) ek olarak, bu ihtiyaca cevap verebilmek, ailelere çocuklarının Fransa’ya varışlarında destek olmak için yıllar önce “UNION Accueil” programını dizayn edip uygulamaya başladı. Bu programın amacı,
öğrenciye derslerinde başarılı olmak için ideal bir alan sağlayarak yeni
bir ülkede ve farklı bir çevrede yerleşimini kolaylaştırmak. Her durum
farklı olduğu için sonuç garantisi veremiyoruz ama bundan daha önemli
olan, aile ve öğrenci bilir ki, UNION kapsamında aynı yoldan daha önce
geçtikleri için, kendilerine tavsiyelerde bulunacak, onları dinleyecek
mezunlar vardır!
Bunun için, öğrencilere İnternet sitemize girip (www.unionistes.org),
üniversitesinin adını, bütçesini ve konaklama arayış kriterlerini belirterek UNION Accueil programına kaydolmasını öneriyoruz. Kayıt sırasında sadece yıllık aidat ücreti istenecektir. UNION’un bu istekleri doğru
yerlere yönlendirmek ve çözüm bulmak için gayrimenkul kontakları
bulunmaktadır: Bunlar Fransa’da yaşayan mezunlarımız tarafından kiraya verilen stüdyo daireleri olabilir, eğitimlerini tamamladıktan sonra
konakladıkları yeri terk eden Unionistes öğrencileri olabilir ya da bazen
daha büyük bir evde birkaç öğrenciyi bir kiralama için bir araya getiririz.
Ayrıca UNION’un kolay hesap açmak için bazı bankalarla anlaşmaları
da vardır.
Paris en popüler destinasyon ve UNION Accueil programının en yaygın
olduğu şehir olsa da, UNION aynı desteği başka illerde de veriyor
(Bordeaux, Lille, Toulouse, Strasbuorg, Montpellier, Lyon). Ayrıca iki
Unioniste tarafından kurulan “Universite Fransa” ile işbirliği yapıyor.
Belirtmek gerekir ki, UNION Accueil programı yalnızca Unionistelere
yöneliktir. Yani Saint-Joseph İstanbul ve İzmir, Saint-Benoît, Saint-Michel, Sainte-Pulchérie, Notre Dame de Sion mezunları ile Pierre Loti
(Papillon), Charles de Gaulle ve Tevfik Fikret okulları mezunlarını kabul
ediyoruz.
Bunun dışında, UNION ve ağları, Fransa’daki eğitimlerinin, staj veya iş
arayışlarının yönlendirmeleri için Unioniste öğrencisinin hizmetindedir.
Yeni bir ülkeye, farklı bir akademik ortama uyum sağlamak bizim gençlerimiz için büyük zorluklardır: Büyük Unioniste ailesi, onları ağırlamak
ve onlara destek olmak için buradadır.
Tüm Saint-Joseph camiasına harika bir yaz dileyerek, en içten selamlarımı Dernek Başkanı Güray Karacar ’90 ve Dernek Müdürü Begüm
Dündar ’01’a, ayrıca M. Paul Georges’un ve Ender Üstüngel ’83’in çevresindeki tüm eğitim kadrosuna iletiyorum.
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2018 MEZUNLARI
DİPLOMALARINI ALDI
Saint-Joseph Lisesi’nin 2018 yılı mezunları Petit
Quartier’de düzenlenen muhteşem bir tören ile
diplomalarını aldı. 183 öğrencimizin diplomalarını
aldığı tören öncesinde, mezunlarımıza altı yıl geçerli
Saint-Joseph’liler Derneği Fahri Üyelik kartlarına
da sahip oldu. Mezunlarımızla, 3 Kasım tarihinde
“Retour en Novembre” toplantısında da bir araya
geleceğiz.

S

aint-Joseph Lisesi’nin 25 Haziran’da gerçekleşen 2018 yılı
Mezuniyet Töreni’nde Dönem
Birincisi Nursu Sofugil, duygu dolu
konuşmasında öğretmenleri ve dönem
arkadaşlarına seslendi. SJD Yönetim
Kurulu Başkanı Güray Karacar ise konuşmasında, Saint-Joseph mezunlarının her zaman Saint-Joseph Ailesi’nin
bir ferdi olmaya devam edeceklerini
vurguladı. 183 mezun öğrencinin tamamına altı yıl süreli SJD Fahri Üyelik
kartı verildiğini de anımsatan Karacar,
Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan
tüm öğrencilere, üniversite eğitimleri
süresince de SJD olarak destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Saint-Joseph Lisesi Müdürü Paul Georges’in öğrenciler ve velilere hitabının
ardından Mezuniyet Töreni’ne geçildi.
Diplomalarını ve SJD Fahri Üyelik
Kartlarını alan öğrencilerimiz, mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.
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50. YIL BULUŞMASINDAN RENKLİ KARELER

M

ezuniyetlerinin 50’nci yılını dolduran
Saint-Joseph’liler, 4 Mayıs’ta,
Saint-Joseph’liler Derneği Sosyal
Tesisleri’nde bir araya geldi. 50’nci Yıl Özel
Anı Defteri’ni imzalayan ’68 mezunları
buluşması, renkli görüntülere de sahne
oldu.

78 MEZUNLARI ANILARINI
TAZELEDİ

88 MEZUNLARI BULUŞTU

M

90 MEZUNLARI BİR ARAYA
GELDİ

ezuniyetlerinin 40’ıncı yılını SJD Sosyal Tesisleri’nde
kutlayan 1978 mezunlarına, Dernek plaketleri takdim
edildi. 1978 mezunları aynı zamanda, yakın zamanda
vefat eden dönem arkadaşları Ahmet Duru, Ermiya Akay, Gürcan Ünlüsoy, Murat Alp Konuk, Selim Erginay, Yaman Tosun,
Yavuz Ger ve Yetkin Gürsoy’u da saygı ve sevgiyle andı.

AHMET DURU

ERMIYA AKAY

GÜRCAN ÜNLÜSOY

MURAT ALP KONUK

SELIM ERGINAY

YAMAN TOSUN

YAVUZ GER

YETKIN GÜRSOY
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ÇATI SOHBETLERİ DEVAM EDİYOR
Saint-Joseph’liler Derneği’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen Çatı Sohbetleri
programı, 11 ve 22 Mayıs’taki etkinliklerle devam etti.

M

ayıs ayındaki ilk Çatı Sohbeti
etkinliğinin konuşmacı ismi,
insanları ve firmaları konfor
alanlarının dışına çıkaran ve onları
harekete geçiren girişimci, mentor,
TEDx konuşmacısı Emre Başkan ’99
olurken, 22 Mayıs’ta gerçekleşen
ikinci programın konuşmacısı ise Yeditepe Arabuluculuk Derneği Yönetim

Kurulu Başkanı, Avukat ve Arabulucu
M. Tufan Uz ’73 oldu.
Tüm Saint-Joseph’liler ve misafirlerinin katılabildiği; Saint-Joseph’liler
Derneği Sosyal Tesisleri içerisindeki
Çatı Bar’da gerçekleştirilen Çatı
Sohbetleri, önümüzdeki dönemde de
alanlarında uzman konuşmacıların
katılımıyla devam edecek.
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SAINT-JOSEPH’LİLER
İSTANBUL’U ARŞINLIYOR

SAINT-JOSEPH MEZUNLARI
POTADA ŞAMPİYON OLDU

S

aint-Joseph’lilerin tarih gezileri, 26 Mayıs’taki Balat-Fener Turu ile devam etti. Cibali Tütün Fabrikası,
Aya Nikola Kilisesi, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Ayios Yorgios Patrikhane Kilisesi, Sveti Zvan Bulgar Ortodoks Kilisesi ile Balat Vodina Caddesi’ni içeren
rotada tarih dolu bir gezi gerçekleştiren Saint-Joseph’liler, bir sonraki gezi programı için şimdiden sözleşti.

S

aint-Joseph Lisesi mezunları, 7-10 Mayıs tarihleri
arasında FMV Işık Okulları Maslak Kampüsü’nde düzenlenen “100 Yıllık Okullar 16. Spor, Sanat ve Kültür
Şöleni” kapsamında gerçekleştirilen 36 yaş altı basketbol
şampiyonasında birinci oldu. Mezunlarımızın başarılarının
devamını diliyoruz.
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Petit Pain 2018

PETIT PAIN’DE
75. YIL
COŞKUSU

S

aint-Joseph Lisesi mezunları ile
öğrenci ve öğretmenleri buluşturan geleneksel Petit Pain etkinliği, bu yıl 10 Haziran’da, yaklaşık
2 bin eski ve yeni mezunun katılımıyla
sokak lezzetleri ve sokak müzisyenleri
temasıyla 75. kez düzenlendi.
Her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne olan Petit Pain 2018’de
eski mezunlar ve aileleri hoş vakit
geçirirken, sokak konseptiyle gerçekleşen etkinlikte yer alan standlarda her
biri birbirinden lezzetli onlarca tat ve
el işi ürünleri Petit Pain konuklarıyla
buluştu.
Petit Pain 2018’in onur konuğu ise
ilk kez 1944’te düzenlenen Petit Pain
etkinliğinin mimarlarından olan, aynı
zamanda Petit Pain’in isim babası olan
1943 yılı mezunu Ertuğrul Ceylan’dı.
İlk Petit Pain’in ve Saint-Joseph’liler
Derneği’nin kuruluş hikâyesini özel
bir derste anlatan Ertuğrul Ceylan ’43,
yıllar önce öğrenciler arasında birlik ve
beraberliği artırmak amacıyla düzenledikleri Petit Pain’in 75’inci yıla ulaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti
paylaştı.
Doğa Bilimleri Merkezi gezisinin yanı
sıra Konca Gezer, Lale Bekyel ve Dr.
Pierre Manestar ’56’ın Nostalji Dersleri gerçekleştirdiği Petit Pain 2018’in
neşeli konuklarından biri de müzisyen

Serdar Atsak oldu. Kendi icadı olan
“Yürüyen Orkestra” ile Atsak, aynı
anda hem gitar ve davul çalıp hem de
şarkı söyleyerek Petit Pain konuklarına
keyifli zamanlar yaşattı.
Etkinlikte ayrıca, yazar Ayşegül Karaçivi’nin “Esneyin Yoksa Kırılırsınız” isimli
kitabının imza günü de düzenlendi ve
elde edilen gelir, Saint-Joseph’liler
Derneği Burs Bağış Fonu’na aktarıldı.
Petit Pain’in alameti farikası olan çikolatalı ekmeklerin yine çok beğenildiği
etkinlikle ilgili bir değerlendirme yapan
Saint-Joseph’liler Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Güray Karacar ’90, bir
sonraki etkinlikte, 1940’lı yılların orijinal
Petit Pain ekmeği ve çikolatasını da hazırlamaya çalışacakları müjdesini vererek, 2019 yılı Petit Pain hazırlıkları için
tüm üye ve mezunların değerli görüş ve
önerilerini dernek@sjd.org.tr e-posta
adresinden paylaşmalarını istedi.
Saint-Joseph’liler Derneği Müdürü
Begüm Dündar ’01 ise Saint-Joseph
camiasına mensup her yaştan binlerce
konuğu aynı keyif ve heyecanla bir araya getiren Petit Pain’in, aynı zamanda,
elde edilen gelirlerle ihtiyacı olan genç
öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için bir burs imkânı sağladığını
da hatırlattı ve Petit Pain 2018’e katılan
tüm üye, mezun ve ailelerine teşekkürlerini sundu.
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Petit Pain’de bizlere destek olan Caffè
Nero, Uludağ İçecek, Palivor Çiftliği,
Koska, Kurukahveci Mehmet Efendi,
Beyaz Fırın, Beypiliç, Erikli, Rebul
firmalarına teşekkürlerimizi sunarız.
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Petit Pain nedir?

isim
1943 yılı mezunu ve Petit Pain’in
Petit
a
’43’
lan
babası olan Ertuğrul Cey
ıt
yan
bir
ıl
Pain’i sorduk ve bakın nas

aldık:
r;
“Petit Pain “küçük ekmek” demekti
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hala
um
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de,
mı ama eskiden, bizim dönemimiz
rden
ekle
okulda öğrencilere bu ekm
verilirdi. Sabah 08:00’dan akşam
.
17:00’a kadar okuldaydık ve acıkırdık
loku
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li
Saint-Joseph, çok disiplin
rdı ve
dur, saat 16:00’da papaz çanı çala
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lir,
tüm öğrenciler sıraya dizi
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önündeki küfeden birer ekmek alırd
da
ların
fırın
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Bu ekmekler okulun ken
yapılırdı ve çok lezzetli ekmeklerdi.
bir
Sonra bizler, Butik adlı çok küçük
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sıyla
dükkândan, o zamanın para
ekuruşa baton çikolata alır ve ekm
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dön
ğimizin içine koyardık. O
güzel
kalan bu alışanlık hala benim en
latayı
çiko
ve
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hatıralarımdandır; ekm
.”
rim
seve
birlikte yemeyi halen çok
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n sınıfta, öğrenciler,
Mişel Tagan anısına oluşturula
gularını paylaştı.
anı defterini imzalayarak duy
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2019 yılı Petit Pain hazırlıkları için tüm üye ve mezunlarımızın değerli
görüş ve önerilerini dernek@sjd.org.tr e-posta adresinden paylaşmalarını
rica ediyoruz.
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PETIT PAIN
GEÇMİŞ İLE GELECEĞİN
BULUŞMASIDIR
“Her okulun bir mezunlar buluşması vardı ama bizim yoktu; Galatasaray Lisesi’nin
‘pilavı’, Vefa’nın ‘bozası’ gibi. Ben de 1943’te mezun oldum ama bizim böyle sosyal
bir buluşma kültürümüz yoktu. Ertesi yıl, 1944’te, arkadaşlarımızla konuştuk ve
okul yönetiminden izin alarak, eski mezunların bir araya geleceği bir buluşma
günü organize etmeye karar verdik.”

E

rtuğrul Ceylan ’43, Saint-Joseph
Lisesi’nin yaşayan en eski mezunlarından biri: Öyle ki, kendisinden bahsederken, kahkahalar eşliğinde, “Benim ilk nüfus kâğıdım
eski Türkçe ile yazılmıştı” diyor. 1924
doğumlu olan Ceylan, 1944’te düzenlenen ilk mezunlar buluşmasını arkadaşlarıyla nasıl organize ettiklerini ve
o ilk buluşmadaki hoş bir sürprizin
nasıl bugünkü Petit Pain’in temelini
attığını keyifli bir söyleşide anlattı.
Meşhur ilk buluşmanın öyküsünü
sizden dinleyebilir miyiz?
Ben 1943 yılında Saint-Joseph’ten
mezun oldum. O yıllarda ne yazık
ki Saint-Joseph’te bireycilik vardı;
sınıflar arasında kuvvetli bir bağ yoktu
ve diğer okulların mezunlar buluşmalarına gıpta ile bakardık. Bizim
sınıfımız ise diğer sınıflarla ilişkilerini
hiç koparmamaya çalışıyordu, sosyal
ilişkilerimiz çok güçlüydü, alt sınıflarla da iyi bir ilişkimiz vardı fakat üst
sınıflardan kopuktuk. 1943’te mezun
olduktan sonra, arkadaşlarımızla
konuştuk ve bir buluşma günü organize etmeye karar verdik. Bu dileğimizi

de okul yönetimi (Frère Inspecteur
Olivier) ile paylaştık. Okul yönetimine
bu dileğimizi açtığımızda, bahçeyi kullanabileceğimizi ama yemek çıkartamayacaklarını söylediler.
Çok istekli bir yaklaşım değilmiş
sanırım?
(Gülüyor) Tabii, çok istekli bir kabul değildi hatta talebimizi hayretle
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karşılamışlardı. Yine de biz, okul
bahçesini kullanabileceğimiz sözünü
alınca tamam dedik. Tabii şunu da
söylemem gerekir; o dönemde, akşam
saatlerine doğru acıkan öğrenciler için
papazlar küçük ekmekler dağıtırdı.
Saat 16:00’da papaz bir çan çalardı ve
hepimiz müthiş bir nizam içinde sıraya
dizilir, papazın önündeki küfeden birer
ekmek alır, peşinden de Frère Jean’ın
işlettiği Butik adlı çok küçük bir dükkândan o zamanın parasıyla 5 kuruşa
aldığımız baton çikolataları ekmeğimizin içine koyarak yerdik.
Neyse, okul yönetiminin başta çok
hevesli olmayarak verdiği bu izne biz
hemen peki dedik. Benim evim de
okula çok yakındı. Hemen koca bir
tencere aldık ve bizim evde etli pilav
pişirdik; o koca tencereyi okula kadar
taşıdık ve o ilk mezunlar buluşmasında dağıttık. O ilk buluşmaya bir hayli
de kalabalık eski mezunlar katılmıştı.
Sohbetler yaptık, spor yaptık ki o dönemde Saint-Joseph’de her öğrenci
mutlaka bir spor branşı ile ilgilenirdi. Échasse diye bir spor branşı
vardı, zor ve tehlikeli bir spordu; iki
tahta ayak üzerinde oynanan bir tür

top oyunuydu. Ama top avuç kadar
olmasına rağmen tunç gibi ağırdı.
Neyse, biz spor yaparken, bir baktık ki
çan çalıyor (gözleri dolarak anlatıyor)
hemen koştuk, okuldaki gibi sıraya
dizildik ve Frère Inspecteur Olivier’in
önündeki küfeden birer ekmek aldık.
Daha da güzeli, Frèrelerin bize asıl
sürprizi, ekmeklerle birlikte çikolata
da ikram etmeleriydi. Yani bizim kararlılığımız, okul yönetimini yumuşatmış olmalı ki onlar da buluşma
kararlılığımıza iştirak ederek bizi çok
memnun etmişlerdi.
Çok hoş bir sürpriz olmuş gerçekten.
Petit Pain ismi buradan mı geliyor
öyleyse?
Evet, Frèrelerin yaptığı bu hoş ve
anlamlı sürpriz gerçekten çok nazikti.
Ben de arkadaşlarıma ve o ilk mezunlar buluşmasına katılan tüm mezunlarımıza, her yıl düzenlemeyi kararlaştırdığımız buluşmamızın isminin
Petit Pain olmasını teklif ettim ve bu
teklifim hemen kabul edildi. Böylece
Petit Pain geleneği başlamış oldu. Petit Pain, gerçekten de hayal ettiğimiz
gibi bir dayanışma yarattı ve sınıflar
arasında çok güzel bir ilişki yarattı.

Ertuğrul Ceylan ’43’ın
teşekkür mesajı
Değerli Başkan,
Petit Pain töreni bende
unutulmaz duygular uyandırdı.
Organizasyonun mükemmelliği ve
sıcaklığını, eminim bütün katılanlar
benimle beraber paylaşmıştır. Dernek
Yönetim Kurulu
ve zarif müdürü Begüm Dündar’ın
emekleriyle gerçekleşen bu yılın Petit
Pain’i, anılarımızda
müstesna yerini aldı.
75 yılını tamamlayan bu geleneğin
ilk tohumunu atan bizim kuşak,
bundan büyük bir mutluluk
duyuyor. Özellikle naçiz şahsımda
o ilk anılarımızın hatırlanması,
genç Saint-Joseph’li dostlarla
kaynaşmamıza da vesile oldu.
Benim için çok değerli olan bu
sıcak ilgiyi kalan ömrüm boyunca
koruyacağımdan emin olabilirsiniz.
Size ve zarif Begüm’e tekrar
teşekkürlerimi sunarım.
Sevgilerimle,
Ertuğrul Ceylan

Sizin Saint-Joseph’liler Derneği’nin
kuruluşunda da aktif olduğunuzu
biliyoruz. Derneğimizin tarihçesini de
sizden dinleyebilir miyiz?
Ben, Petit Pain’in, dernekleşmemizde
de bir fayda sağladığına inanıyorum.
Saint-Joseph’liler Derneği’nin tarihçesi anlatılırken, kuruluş tarihi olarak
1971 yılı söylenir. Halbuki 1944’te kurulmuş bir derneğimiz vardı. Hatta bu
derneğin genel sekreteri de bendim ve
ilk tüzüğümüzü de ben hazırlamıştım.
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Bizim her gün yediğimiz,
orijinal petit pain’in
unutulmuş, uygulanmıyor
olması üzücüdür. Yeni
nesiller nasıl bir ekmek
olduğunu, nasıl bir çikolata
olduğunu bile bilmiyor.
Ama merak ediyorlar ve
öğrenmek istiyorlar. İşte
bu bile büyük bir mutluluk
benim için. Çünkü petit pain
benim neslimin en güzel
hatıralarından biridir.
10 yıl boyunca faaliyetlerini aralıksız
sürdüren bu ilk derneğimizin yönetim
kurulunda da çok değerli ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz vardı: O dönem
okulumuzda matematik öğretmeni
olan değerli büyüğümüz Henri Matalon, iş insanı Feridun Verdi, Shell
şirketinde çalışan tecrübeli bir şube
müdürü olan Mustafa İnkaya, İzmir’den gelen Marten Kapamacıyan
ve tabii bizden küçük olan Necdet
Erentok, İlhan Alkan, Behiç Başaran
gibi arkadaşlar da büyük bir özveri ile
çalışmıştı. Derneğimizin ilk merkezi
Altıyol’daki küçük rutubetli bir oda
idi, daha sonra ise Moda Cem Sokak’taki bir binaya taşındık ancak ben
askerdeyken bu binanın Kadıköy Spor
Kulübü’ne devredilmesiyle derneğimizin faaliyetleri de ne yazık ki aksamaya
başladı ve devamında da kendimiz
feshetmek durumunda kaldık. Özetle, derneğimizin tarihi 1944’tür, 1971
değil. Hatta iyi araştırılırsa, dernekleşme çalışmalarının bizden de
eskiye 1800’lü yıllara uzanacağına
inanıyorum.

HABER

ÜNİVERSİTELİ FİNANSÇILAR
INVESTIMATE 2018’DE YARIŞTI

B

oğaziçi Üniversitesi
İşletme ve Ekonomi
Kulübü’nün organizasyonu olan Türkiye’nin
en kapsamlı Sanal Yatırım
Yarışması “Investimate
2018”, Turkish Yatırım’ın
ana sponsorluğunda
gerçekleştirildi. Türkiye,
KKTC ve İngiltere’den 85
farklı üniversitenin 3160
lisans ve lisansüstü üniversite öğrencisiyle katıldığı yarışma, 12 Mart-20
Nisan tarihleri arasında
gerçekleşirken, üniversiteli gençler 100.000 TL
ile hisse senedi, VİOP ve
varant gibi araçlara Borsa
İstanbul’un canlı piyasa
verileri desteğiyle yatırım
fırsatı yakaladı.

AİDAT ÖDEMELERİNİZDE KOLAYLIK: FONZİP

D

eğerli üyelerimiz, FonZip Üye Bağış
ve Aidat Yönetim Programı aracılığıyla kişisel bilgilerinizi güncelleyebilir,
aidat bakiyenizi öğrenebilir, kredi kartınız ile
ödemenizi güvenli şekilde yapabilirsiniz.

https://fonzip.com/sjdernek

Fonzip Üye Bağış ve Aidat Yönetim
Programı hakkında tüm sorularınız için:
dernek@sjd.org.tr / 0216 450 54 84
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Global Residency & Citizenship
Real Estate Investment
Study in Canada

KANADA’DA EĞİTİM
Kanada’nın dünyaca tanınmış özel kolejlerini Türkiye’de temsil etmekteyiz.
Bu okulların yaz-kış dönemi İngilizce, Fransızca dil ve çeşitli akademik programlarına
7-18 yaş grubu seçkin öğrencileri yollamaktayız. Ayrıca Kanada devlet okullarına
da aile yanında konaklamalı olarak öğrenci yerleştirme, yüksek okul ve üniversite
okumak isteyen öğrencilere de danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

•
•
•

Yaz Okulları
Özel Yatılı Kolejler
Devlet Okulları

•
•

Meslek Yüksek Okulları
Üniversite Danışmanlığı

DAİMİ OTURUM VE
VATANDAŞLIK
Yatırımcı ve girişimci işadamları göçmenlik programlarında uzmanlaşan firmamız,
Kanada’nın önde gelen avukatları ve finans kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışarak
size ve ailenize en uygun programı seçmenize yardımcı olmakta, bu sürecin hızlı ve
sorunsuz geçmesini sağlamaktadır.

•
•
•

Canadian Permanent Resisency by Quebec Investment Program
Antigua&Barbuda Citizenship by Investment Program
EB-5 US Business Program

Abdullah Şehoğlu, McGill BA82, TAC ’77
Erenca Eğitim, Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Abdi İpekçi Cad. Bostan Sok. No: 15 Orjin Apt. Kat: 5 Nişantaşı - Şişli / İstanbul
Tel: 0212 373 9421 Mobil: 0532 231 0677 E-posta: asehoglu@erenca.com

TÜRK-FRANSIZ TICARET DERNEGI

CCIFT

TÜRK-FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ’NİN
İŞ İLANLARI PLATFORMU:
www.cciftemploi.com
Türk-Fransız iş dünyasına yönelik hazırlanan İş İlanları Platformu, Türk-Fransız
Ticaret Derneği’nin 420’den fazla üyesi, iş ortakları ve aynı zamanda iş arayanlar
için ücretsiz ve dinamik bir platform olmasının yanı sıra KOBİ’ler ve büyük
firmaların gelişimini ve Fransızca konuşan eleman istihdamını desteklemeyi
hedefliyor.

1885

yılında kurulan
Türk-Fransız
Ticaret Derneği,
dünyadaki 90
ülkede bulunan Fransız Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği’ne bağlı 120
ticaret odasının ilk kurulanlarındandır.
Kendi kendini finanse eden Derneğin,
2/5’i Türkiye’de yatırım yapmış Fransız
şirketi olmak üzere 420’den fazla üyesi
bulunuyor.
Dernek, Türk-Fransız iş dünyasına
Türkiye’deki gelişim ve uygulamalar
hakkında bilgi vermenin yanı sıra
ilişkileri canlandırmak için seminer,

kolokyum, teknik bilgilendirme ile
tecrübe ve sorun paylaşma toplantıları, söyleşili öğle ve akşam yemekleri,
üye tanışma toplantıları düzenliyor.
Ayrıca Dernek, üyelerine, İstanbul’daki
Fransız Konsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içinde, Fransa için
gerekli Schengen vizelerinin alınmasında ücretsiz olarak yardımcı oluyor.
Türk-Fransız Ticaret Derneği ayrıca,
her yıl tüm üyelerinin bilgilerini içeren
Üye Kataloğu ve her ay Türkçe-Fransızca bülten yayımlıyor.
Diğer yandan, Türk-Fransız Ticaret Derneği, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen
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Fransız firmalarına yerinde destek ve
danışmanlık ile Dernek merkezinde
hem Fransız hem de Türk firmalara
anahtar teslim hazır ofis ve toplantı
salonları kiralama hizmeti veriyor.
Derneğin, Türk-Fransız iş dünyasına
yönelik hazırlamış olduğu iş ilanları İnternet sitesi ise, 420’den fazla
üyesi, iş ortakları ve aynı zamanda iş
arayanlar için ücretsiz ve dinamik bir
platform olmasının yanı sıra KOBİ’ler
ve büyük firmaların gelişimini ve
Fransızca konuşan eleman istihdamını
desteklemeyi hedefliyor.
Sitenin belli başlı iki fonksiyonu
bulunuyor:
• Firmalar için kolay bir çözüm: Kayıt
yaptırarak, iş ilanını yayınlayabilir ve iş arayanların özgeçmişleri
incelenebilir.
• Türkiye’de iş veya staj arayanlar için de kolay bir çözüm: Kayıt
yaptırarak, özgeçmişleri yayınlayabilir ve şirketlerin iş ilanlarını
inceleyebilirler.
İş İlanları Platformu ve Türk-Fransız
Ticaret Derneği’nin faaliyetleri ve
Derneğe üye olma koşullarıyla
ilgili her türlü detaylı bilgi için
www.cciftemploi.com ve
http://www.ccift.com/tr/
internet sitelerini inceleyebilir;
iletişim için Burak Özdemir ’93 ile
burak.ozdemir@ccift.com e-posta
adresi ya da 0212 2492955 numaralı
telefondan iletişime geçebilirsiniz.

IZMIR’DEN

İzmir Bizim Okul Vakfı

“YUVAYA DÖNÜŞ PROJESİ”
ÖĞRETMEN ADAYLARINA
BURS İMKÂNI SUNUYOR

İzmir Saint-Joseph’liler
Derneği tarafından
sürdürülen çalışmalar
ve gerçekleştirilen
etkinlikleri, Quartier
dergisinden takip
edebilirsiniz.

İzmir Saint-Joseph Lisesi’nin gelişmesi ve güçlenmesi için kurulan İzmir Bizim
Okul Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı’nın başlattığı “Yuvaya Dönüş Projesi”,
Fransızca bilen ve öğretmenlik yapmak isteyen gençlere İzmir Saint-Joseph
Lisesi’nde iş garantili burs imkânı sunuyor.

P

roje, başta İzmir Saint-Joseph
Lisesi olmak üzere Fransızca
eğitim veren bir liseden mezun
olan ve öğretmenlik formasyonuna sahip adaylara, en az üç yıl
İzmir Saint-Joseph Lisesi’nde çalışma
taahhüdü ile burs imkânı sunarken,
verilecek burs kapsamında adayın 10
aya kadar Fransa’da dil eğitimi alması
da sağlanıyor.
İzmir Saint-Joseph Lisesi’nin öncelikle matematik, fizik, kimya, biyoloji
ve Fransızca branşlarında öğretmen
ihtiyacına destek olmak üzere tasarlanan burs programı ile bugüne kadar
iki öğretmen adayına burs verildi
ve bursiyerlerin İzmir Saint-Joseph
Lisesi’nde öğretmen olarak göreve
başlamaları sağlandı.
Yuvaya Dönüş Projesi kapsamında,
İzmir Saint-Joseph Lisesi yönetiminin belirleyeceği adaylar, burs
kontenjanı ve bütçesi dâhilinde İzmir

Bizim Okul Eğitim Sağlık ve Kültür
Vakfı Burs Komisyonu tarafından

değerlendiriliyor. Azami bir akademik yıl (10 ay) süresince tam veya
kısmi burs alan bursiyerlere verilecek destek ise ilgili eğitim dönemi
için tüm eğitim- kurs ve kırtasiye
maliyeti, konaklama ve günlük iaşe
bedeli ve seyahat (1 gidiş-dönüş
ekonomi sınıfı uçak bileti) maliyetini
kapsıyor.
Bursiyer, yurt dışı eğitimini başarıyla
tamamlaması halinde İzmir Saint-Joseph Lisesi’nde öğretmenlik yapmaya
hak kazanıyor ve okul idaresinin tabi
olduğu yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan iş sözleşmesi çerçevesinde en az üç yıl öğretmenlik
yapabiliyor.
Tüm Frankofon okullar için bir kazanç
olarak değerlendirilebilecek bu proje
hakkında daha fazla bilgi alabilmek
için, İzmir Bizim Okul Eğitim, Sağlık
ve Kültür Vakfı yöneticisi Tuğba İdikut
Oysal ile iletişime geçilebilir.
İzmir Bizim Okul Eğitim, Sağlık
ve Kültür Vakfı
Tel: 0232 489 8902
contact@bizimokul.org.tr
www.bizimokul.org.tr
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KÜLTÜR MERKEZLERI

Türkiye Fransız Kültür Merkezi

FRANSIZ KÜLTÜR
MERKEZİ’NDEN
JET HIZINDA FRANSIZCA
Türkiye’de Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan Fransız Kültür Merkezleri,
yaz günlerine yepyeni programlarla “merhaba” diyor. Çocuklar ve gençler için
düzenlenen Fransızca yaz okullarının yanı sıra genç ve yetişkinlere yönelik kısa
dönemli yoğun Fransızca kursları, kısa sürede hızlı ilerlemek isteyenler için
bulunmaz fırsatlar sunuyor.

F

ransızca seviyeniz
ve takviminize en
uygun kurs programını sunan Fransız
Kültür Merkezi’nin eğitim
ekibi, Fransızca öğretiminde diplomalı ve tecrübeli
Frankofon öğretmenlerden
oluşurken, yıl boyunca
birçok pedagojik formasyondan geçen öğretmenler,
en yeni ve en etkili öğretme
metodlarını yaş gruplarına
göre değişen pedagojik
yöntemlerle uyguluyor.
İstanbul’da yetişkin ve çocuk/gençlere yönelik 12 ayrı
program düzenleyen Fransız Kültür Merkezi, Ankara
ve İzmir’de ise dokuz ayrı
program gerçekleştirecek.
İstanbul’daki programlar 18
Haziran-28 Eylül tarihleri
arasında iki ve dört haftalık dönemlerde gerçekleşecekken, Ankara’daki
programlar 21 Mayıs’ta
başladı ve 14 Eylül’e dek
sürecek. İzmir’deki programların başlama tarihi de
18 Haziran olarak belirlenmiş. Fransız Kültür Merkezi,
yine İzmir’de 18 Haziran-26
Temmuz tarihleri arasında
20 saatlik iki konuşma atölyesi de gerçekleştirecek.
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GIRISIMCILIK

Arden AGOPYAN ’02

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA
TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYOR
Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin önünde duran en büyük engelleri,
finansal ve hukuki altyapının yetersizliği ile yüksek sermaye maliyetleri olarak
gösteren Arden Agopyan ’02, turizm endüstrisi için bulut bilişim çözümleri ve
yazılım servisleri geliştiren HotelRunner girişimiyle, 193 ülkede 44 binden fazla
konaklama tesisi ve 150’den fazla acenteye hizmet sağlıyor.

H

enüz yeterince güçlü altyapılarla desteklenmiyor olsa da Türkiye’de son yıllarda yükselen bir
girişimcilik ekosistemi izleniyor. Yeni iş fikirlerinin filizlendiği içerik
toplantıları artıyor, genç girişimcilerin
projeleri daha çok finansal güç buluyor,
melek yatırımcıların desteklediği portföyler yıldan yıla artış gösteriyor.
Arden Agopyan ’02 da genç ve başarılı bir girişimci. Uzun yıllar bilişim
sektöründe çalıştıktan sonra turizm
sektöründeki online rezervasyon ağında
gördüğü bir eksikliği giderecek HotelRunner iş fikri ile önemli bir başarı
sağlayan Arden Agopyan ’02, bugün
193 ülkede 44 binden fazla konaklama
tesisi ve 150’den fazla turizm acentesine
hizmet veriyor.
Arden Agopyan ’02 ile hem Türkiye’deki
girişimcilik ekosistemini hem de kendi
girişimi HotelRunner’ın başarı tüyolarını
konuştuk.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Turizm endüstrisi için bulut bilişim
çözümleri ve yazılım servisleri geliştiren
HotelRunner’ın kurucu ortaklarından biriyim; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve CEO’luk görevlerini yürütüyorum.
Kariyerime, serbest yazılım geliştirici
ve online girişimci olarak başladım.
Sırasıyla Innova’da Yazılım Uzmanı, IBM
bünyesinde önce Türkiye’de Yazılım
Altyapı Ürünleri’nden sorumlu Teknik
Satış Danışmanı, daha sonra Orta ve
Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Bulut Bilişim ve Yazılım
Altyapı Ürünleri’nden Sorumlu Teknik
Satış Lideri olarak görev aldım.
Saint Joseph Lisesi, Galatasaray
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve
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Bilgi Üniversitesi MBA mezunuyum. Şu
anda Özyeğin Üniversitesi’nde finans
üzerine doktorama devam ediyorum ve
International Academy, Research and
Industry Association’da (IARIA) bulut
bilişim alanında Advisory Chair olarak
görev alıyorum.
HotelRunner projesi nasıl
doğdu? İş modelinizle ilgili neler
söyleyebilirsiniz?
HotelRunner fikrini hayata geçirmek
üzere birlikte yola çıktığımız ortağım
Ali Beklen ile IBM’de birlikte çalışıyorduk. İkimiz de yurt içi ve yurt dışında
çok sık seyahat ediyor ve farklı tesislerde konaklıyorduk. Bu dönemde 0-3
yıldız arası tesislerin ihmal edildiğini
gözlemledik. Bu tesislerin hiçbirinin
online bir varlıkları ve İnternet siteleri
yoktu; online acente ve platformlarda
bulunamıyorlardı. Acentelerse hala
telefonla ve kargoyla iletişim kuruyordu. Bu iletişim problemini mühendislik
ve teknolojiyle çözmek için yola çıktık.
Türkiye’de 27 bin civarında konaklama
hizmeti veren kayıtlı tesis var. Hem
konaklama tesislerine hem de acentelere hizmet vermek üzere geliştirdiğimiz HotelRunner ürünümüzü, teknolojiye uzak olan bu endüstri için kolay
kullanılabilir ve basit bir platform
olarak hazırladık.
Yaklaşık 4 milyon dolar yerli ve
yabancı risk sermayesi yatırımıyla
hayata geçen HotelRunner, şu anda
193 ülkede 44 binden fazla konaklama
tesisi ve 150’den fazla acente tarafından kullanılıyor. Geliştirdiğimiz yüksek
ve öncü teknoloji sebebiyle şirketimiz
KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından da
destekleniyor.
HotelRunner’ın farkı nedir?
Kullanıcılar neden HotelRunner’ı
tercih etmeli?
HotelRunner, konaklama tesisleri ve
acentelerin online rezervasyon alabilecekleri İnternet sitelerini kolayca
yaratmaları ve böylece gelirlerini
artırmalarını sağlıyor. Aynı zamanda
otellerin yüzlerce online satış kanalıyla entegre olup rezervasyon kabul
edebilmelerini, acentelerin de binlerce
otele ulaşabilmesini mümkün kılıyor.
Dijitale gerekli yatırımı yapan tesisler,
rakiplerinden bir adım öne geçiyor ve
gelirlerini yükseltiyor. HotelRunner,
bu noktada müşterilerine yüksek
teknolojik imkânlarla geliştirilmiş
temel yazılım hizmetini ücretsiz olarak
sunuyor.

Geçtiğimiz yıl HotelRunner için nasıl
sonlandı? Bu yıla ilişkin beklentiniz
nedir?
2017 yılı, HotelRunner’ın hızla büyüdüğü ve portföyüne ulusal ve uluslararası
birçok otel ve acenteyi kattığı bir yıl
oldu. Türkiye pazarı için konuşursak;
sektörde yaşanan durgunluğa rağmen
HotelRunner, yükselişini hız kaybetmeden sürdürdü. Durgunluk sebebiyle
müşteri kitlesi azalan otellere sağladığı yeni online satış kanallarıyla, otellerin yepyeni pazarlara açılmalarını
sağlarken satış hacimlerinin düşmesini engelledik. HotelRunner, yurt dışı
pazarında ise imzaladığı iş ortaklıkları
ve bünyesine kattığı otellerle küresel
piyasaya liderlik eden oyunculardan
biri oldu. Rakamlarla konuşmak gerekirse, müşteri kitlesini hem ulusal
hem de küresel pazarda hızla genişleten HotelRunner, geçtiğimiz yıl yüzde
53 büyüme oranına ulaşmayı başardı.
Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi
için neler söyleyebilirsiniz? Sizce yeni
nesil startuplar Türkiye’de yeterli
destek bulabiliyor mu?
Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin
önünde duran en büyük engeller, finansal ve hukuki altyapının yetersizliği

ve yüksek sermaye maliyetleri olarak
gösterilebilir. Ancak, 2010 yılından
sonra girişimciliğe ilginin arttığını
da söylemek mümkün. Yeni nesil
girişimciler, devlet ve özel yatırımcıların desteğiyle kendilerine piyasada
yer bulabiliyor. Yine de, küreseldeki
örneklerle karşılaştırıldığında, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin çok
daha yavaş ilerlediğini söyleyebiliriz.
Genç girişimciler ya da bir iş fikri,
projesi olan gençlere tavsiyeleriniz
neler olabilir?
Gençlere vereceğim en önemli tavsiye,
zaman yönetimini öğrenmeleridir. Çalışma motivasyonlarını asla kaybetmemeli ve zamanı iyi kullanmayı bilmeleri
gerekiyor. Zaman, en değerli varlığımız
ve onu boş geçirmek gibi bir lüksümüz
yok. Projeleri için finansal destek bulamadıklarında motivasyonlarını kaybetmemeli, mevcut projelerini geliştirme
yoluna gitmeliler. Aynı zamanda, değişen koşullara adaptasyon da çok kritik
öneme sahiptir. Ülke ve dünyadaki politik, ekonomik ve sosyal değişimlerin
şirketin gidişatını etkilediği durumda
ürün, fiyat, hizmet ve işleyişte yapılacak zamanında ve küçük değişikliklere
dikkat edilmesi gerekiyor.

GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜMÜZ FİNALDE

S

aint-Joseph Lisesi Girişimcilik Kulübü öğrencilerimiz, Genç Başarı
Eğitim Vakfı tarafından 22 Nisan’da gerçekleştirilen “Şirket Programı” yarışmasının fuarına, kurdukları “Permakompost” ve “R&N”
isimli şirketlerle katılırken, “Permakompost” şirketi ile finale kalma başarısı gösterdi. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve finalde başarılar diliyoruz.
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Prof. Dr. Ali NESİN ’73

HERKES MATEMATİĞİ SEVEBİLİR
Tamamen halkın bağışları ve gençlerin gönüllü emeğiyle, imece usulüyle kurulan
Nesin Matematik Köyü’nün tek amacı gençlere matematiği öğretmek. Prof. Dr.
Ali Nesin ’73, matematiği sevdirmek için özel bir çaba harcamadıklarını, çünkü
matematiği öğrenen herkesin mutlaka seveceğini düşündüklerini söylüyor.

M

atematik, genel olarak öğrencilerin korkulu rüyasıdır
ve birçok öğrenci de matematikte başarısızdır. Oysa
matematiksel düşünebilme, soyutlama,
çıkarım yapma, sonuçları öngörme,
modelleme ve planlama becerileri
çağdaş insan için mutlak gereksinimlerdir. Saint-Joseph mezunu matematikçi Prof. Dr. Ali Nesin ’73, matematiğin gerçekten de diğer dallardan
daha zor olduğunu ancak matematikte
başarısızlığın çoğu zaman başarısızlık
korkusundan kaynaklandığını söylüyor.
“Matematiksel zekânın hemen hemen
herkeste eşit olduğuna inanıyoruz. Başarısızlık korkusu ortadan kaldırılırsa
ve gençlere probleme yoğunlaşabilme
imkânı tanınırsa, herkesin matematiği
sevebileceğine inanıyoruz. Matematikte
önemli olan problemi çözmek değil,
problemi anlayabilmektir. Her matematikçinin çözemediği problem sayısı
çözebildiğinden çok daha fazladır”
diyen Prof. Dr. Ali Nesin ile kısa ama
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Öncelikle, sizin sözlerinizle Nesin
Matematik Köyü’nü tanıyabilir miyiz?
1995’te Türkiye’ye döndüğümde,
eğitim verdiğim üniversitedeki öğrencilerimin yetersizliğini görmüş; onları
önce akşamları evimde, sonra hafta
sonları Nesin Vakfı’nda
Ağırlamıştım. Ancak bu çabalarım
yeterli olmayınca, 10 yıl boyunca
Türkiye’nin çeşitli yörelerinde her yaz
6-7 haftalık yaz okulları düzenlemeye
başladım. Zamanla her yaz konaklanacak, yemek yenilecek, ders yapılacak, çalışılacak, çamaşır yıkanılacak
mekânların bulunmasının zorlukları ve
maliyetleri nedeniyle, sadece matematiğe ayrılmış bir mekân yaratmanın
cazibesi üstün geldi. Sonuçta Matematik Köyü projesi ortaya çıktı ve Nesin
Vakfı’na ait olan Matematik Köyü’nü,

Nesin Matematik Köyü’ndeki
etkinliklere katılan öğrenciler,
sadece matematik problemleriyle mi
ilgilenir? Nesin Matematik Köyü’nde
bir gün nasıl geçer?
Matematik, problemlerden ibaret
değildir. Matematik çok daha derin bir
konudur; teorisi de vardır ve problem
çözmekten çok daha önemlidir, hatta
matematiğin özüdür. Matematik dışında öğrencilerin başka bir şey yapmaya
pek zamanları olmuyor. Ama bazen
konserlerimiz, seminerlerimiz, film
gösterilerimiz oluyor.

tamamen halkın bağışları ve gençlerin gönüllü emeğiyle, imece usulüyle
kurduk. Başlangıçta sadece üniversite
öğrencilerini hedeflememize rağmen,
açılışımızın ertesi yılında, yani 2008’de
ilkokuldan lise ve üniversiteye kadar
her seviyede öğrenciyi kabul ediyoruz.
Matematik Köyü kâr amacı gütmez.
Yegâne amacı gençlere matematiği
öğretmektir. Matematiği sevdirmek
için özel bir çaba da harcamıyoruz,
çünkü matematiğin öğrenilince mutlaka sevileceği düşünüyoruz. Müfredata bağlı değiliz, sadece profesyonel
matematikçilerin anladığı anlamda
matematiği gençlere öğretmeyi ve
böylece gençleri matematiksel araştırmaya heveslendirmeyi amaçlıyoruz.
Sadece geçtiğimiz yıl, yaz okulu ve kış
okulu programları dışında 10 bin 379
gence hizmet verdik.
Nesin Matematik Köyü’nden sadece
araştırmacılar ve öğrenciler mi
yararlanabiliyor?
Öncelikli olarak öyle ama gelir amacıyla başka etkinliklere de açığız.
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Türk eğitim sisteminin STEM
yaklaşımı için neler söyleyebilirsiniz?
Sizce mevcut durum, eğitim
sistemimizdeki eksikliklerden
mi yoksa öğrencilerimize
bilimi sevdiremememizden mi
kaynaklanıyor?
Mevcut durum, Türkiye gibi nüfusu çok
ve değişken bir ülkeye tek bir eğitim
sisteminin uygulanmasıdır. Yani eğitim
sistemin merkezî olmasıdır. İkinci
bir sorun da öğretmenlerin yetersiz
olmasıdır.
Başarısızlık korkusunu aşmanın en iyi
yolu sizce nedir?
Bilmiyorum! Ama kendine güvenen
biri başarısızlıktan korkmaz. Kendimden örnek vermek doğru değil ama vereceğim: Gençliğim, kendi kendimi öğrenmekle, “Ben ne yapabilirim?”, “Bu
yaşamı nasıl anlamlandırabilirim?”
sorularıyla geçti. 16-17 yaşlarımda,
emek vererek her şeyi anlayabileceğimi anlamıştım; anlayamayacağım
hiçbir şey olamazdı. Sadece yeni bir
şey bulup bulamayacağımdan emin
değildim, ama yavaş yavaş bende o
kapasitenin de olduğunu anladım.
O andan itibaren, hayatımı trajik bir
biçimde etkilemeyen başarısızlıklar
önemli olmadı benim için.

Satya
Satya Yayalar
Yayalar Pendik’te
Pendik’te
ayrıcalıklı
ayrıcalıklı bir
bir hayat
hayat
sizi
sizi bekliyor!
bekliyor!
%60’ı
%60’ı
yeşil
yeşil
alan
alan
mağazalar
mağazalar
evinizin
evinizin
hemen
hemen
yanında…
yanında…

trafiğe
trafiğe
kapalı
kapalı
alanlar
alanlar

açık ve kapalı
açıkyüzme
ve kapalı
yüzme
havuzları
havuzları

50 bin TL peşinat, %0,98 vade
50 bin TL peşinat, %0,98 vade
oranı ve 2019’da başlayan
oranı ve 2019’da başlayan
2.650 TL’lik taksit avantajlarıyla
2.650 TL’lik taksit avantajlarıyla
Satya’lı olmanın tam vakti!
Satya’lı olmanın tam vakti!
www.satya.com.tr
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Amin MAALOUF

AMIN MAALOUF’TAN
‘29 NUMARALI KOLTUĞUN HİKÂYESİ’

“FRANSA TARİHİ, AKADEMİ’NİN
TARİHİNE İŞLEMİŞTİR”

1635

yılında Kardinal
Richelieu tarafından kurulan
ve Fransa’nın
en köklü kültür kurumlarının başında
gelen Fransız Akademisi 40 koltuğa sahiptir ve yaşam boyu seçilen 40 üyeden
oluşur. Ancak bir üye öldüğünde yerine
yenisi seçilir. Bu kuraldan dolayı Akademi üyeleri “ölümsüz” olarak adlandırılır. Lübnanlı yazar Amin Maalouf 2011
yılında, 29. Koltuk’un sahibi Claude
Lévi-Strauss’un yerine Fransız Akademisi’ne seçilmişti. Şimdi, Maalouf, 29.
Koltuk’ta kendisinden önce oturmuş
“ölümsüzlerin” yaşam öyküleri ile
okurlarının karşısına çıkıyor.
Lübnan-Fransa uyruklu Amin Maalouf,
Fransız Akademisi’ne kabul töreninde
yaptığı konuşmada, alışılageldiği gibi,
selefi Claude Lévi-Strauss’u övüp,
29. Koltuk’ta oturmuş bir başka ünlü
kişiye, Lübnan dostu Ernest Renan’a
değinir. Tanios Kayası’nın yazarının konuşması çok başarılıdır. Ama kendisini
üzen bir şey de vardır: İlk denemesini
yazarken kitaplarından yararlandığı
Akademi üyesi, Haçlı Seferleri tarihçisi
Joseph Michaud’yu anamamıştır. Bunun üstüne, borcunu ödemeyi kafasına
koyan Beyrut doğumlu yazar araştırma
yapmaya başlar, derken okudukça,
yavaş yavaş, Pierre Bardin’den Montherlant’a, Philippe Quinault’dan Claude
Bernard’a, 29. Koltuk’ta kendisinden
önce oturmuş, kimisi çok ünlü, kimisi
unutulmuş 18 “ölümsüz”ün yaşam öykülerini 29 Numaralı Koltuğun Hikâyesi
adlı kitapta toplamayı düşünür.
Söyleşi: Marianne Payot
Çeviri: Erdem Yolcu
2004’te, Yolların Başlangıcı’nda,
Lübnan’daki atalarınızla
ilgilenmiştiniz. Bu kez de Akademi
üyelerini ikinci aileniz olarak
işlediğinizi düşündünüz mü hiç?
Aslında simgesel bir soy zinciri var

ayaklanmalar sırasında Bordeaux’ya
yerleşmesi de bir göç gibi görünüyor.
Akademi’nin birkaç gencin
arkadaşlığından doğduğunu
anımsatıyorsunuz. Bugünkü durum
çok farklı, öyle değil mi?
O arkadaş grubunda öne çıkan Valentin Conrart 1634’te yalnızca yirmili
yaşlarındaymış. İlerleyen zamanda,
otuzlarındaki ya da kırklarındaki
kişiler seçilmiş. Bugün böyle bir şey
düşünülemez bile. Ama asıl dünya
değişti, Akademi değil. Yaşa ve kurumlara bakışımız farklılaştı. Bugün,
insanları seçerken belli bir ün kazanmış olmalarına bakılıyor.

aramızda. 1634’ten beri bu koltuğa 18
kişi oturmuş –kaldı ki, edebiyatçılardan çok siyasetçiler ve biliminsanları–,
bu da bir soyağacı oluşturuyor. Onları
incelemek, bir biçimde Fransa tarihinin
dört yüzyılına bakmak demek. Seleflerimin çoğu XV. Louis’nin başbakanı
Kardinal Fleury gibi önemli kişilerden
ya da masal yazarı Florian ve bakan
Hanoteaux gibi tarihte iz bırakmış olayların tanıklarından oluşuyor.
Sizin gibi Beyrut doğumlu birinin bu
soyun bir parçası olması kolay mı?
Akademi’de, her zaman farklı kökenlerden gelen kişiler olmuş; ama
Brüksel’de doğan Lévi-Strauss ya da
benimle birlikte, bu kavram daha da
genişledi. Bununla birlikte, Joseph
Michaud’nun Savoia Düklüğü’nde
doğması da o dönemde çok anlamlı. Piemonte Kralı’nın uyruğu olan
Michaud Fransız uyrukluğuna hiç
geçmemiş görünüşe göre. Bir yabancı olarak görülmüş. Koltukta oturan
üçüncü kişinin “Fronde” adıyla anılan
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Akademi’deki düşünce tartışmaları
Fransa tarihini yansıtıyor mu?
Evet, Fransa tarihi Akademi’nin tarihine
işlemiştir. Felsefecilerle masonluğun
ortaya çıkışı, Dreyfus davası, ulusçuluğun yükselişi, Fransız-Alman çatışması, sömürge siyaseti, tüm bunlar yoğun
entelektüel tartışmaların yaşandığı bu
mekana yansımıştır. İnanç-bilim ilişkisi
konusunda belirleyici bir rol üstlenen
Claude Bernard ya da ulus ve din kavramları üstüne çok öngörülü biri olan
Ernest Renan gibi çok önemli düşünürleri barındırmıştır Akademi. Ernest
Renan tüm kilise adamlarının kötülediği bir kafir değil, Tanrı’nın bir lütfudur. Farklı bir Batı’nın ortaya çıkışında
önemli bir rol üstlenmiştir. Çok uzun
zaman boyunca, Kutsal Yazıların sözcüğü sözcüğüne yorumlarından uzaklaşılırsa, dinin yok olacağı düşünülmüştür.
Renan, dine düşman olmayan bir bilgin
olarak, metin incelemesinin inanca
zarar vermeyeceğini kanıtlamıştır.
Hıristiyanlık onun sayesinde Batı’da bilimle, ilerlemeyle ve özgürlükle birlikte
var olabilmiştir.
* Şöyleşinin tam metnine, Aydınlık
Kitap’ın 2 Mart 2018 tarihli 298’inci
sayısından ulaşılabilir.
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Serkan RAŞA

MODA’DAN LOZAN’A
YÜRÜYEN ADAM
Çocuğunuz için en fazla ne kadar bir mesafeyi yürüyebilirsiniz? 41 yaşındaki
Serkan Raşa, ayrı yaşadığı altı yaşındaki kızı Mae için Lozan’a yürüyor. Yaklaşık
3200 kilometrelik yolun büyük bölümünde tek başına yürüyecek olan Raşa’nın
şimdilik yol arkadaşı olan Adem Özelma Venedik’te yürüyüşünü tamamlayacak.
İkili, her anne babanın kendi ölçüsünde çocukları için bir şey yapmasını, onlarla
güzel vakit geçirmelerini istiyor.

S

gelmiyorsun?” diye sordu. Bunun
cevabını ve ona vermek istediğim mesajı ilerde anlayacak. Ben de o zaman
amacıma ulaşmış olacağım. Kızım,
annesi, ailem ve arkadaşlarım, herkes
projeme destek verdi. Hatta seyahatin bir bölümünde kızım da bir süre
benimle birlikte olacak.

aint-Joseph mezunlarından
Serdest Raşa ’89’nın kardeşi
Serkan Raşa, 14 Nisan’dan beri
Lozan’da yaşayan kızı Mae’ye
doğru yürüyor! Bu yazı kaleme alındığında, Raşa, Karadağ’ın küçük şehri
Kumbor’daydı…
Moda’ dan yola çıkarak Lozan’a kadar
yürüyecek olan bir Türk: Serkan Raşa.
Serkan Raşa kimdir? Neler yapar?
1977 İstanbul doğumluyum. Turizm
sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptım. Özgür, maceraperest bir
ruhum var. Seyahat etmeyi, yeni yerler
ve yeni insanlar tanımayı severim.
Dünyanın her kıtasında pek çok ülke
gördüm. Lozan’da yaşayan altı yaşında
bir kızım var.
Bu yürüyüş fikri nasıl oluştu? Bu
projedeki amacınız nedir?
Bir süredir kızıma, hem babasıyla
gurur duyacağı kalıcı bir şey bırakmak
hem de bir mesaj vermek istiyordum.
Ona, hayallerinin peşinden gitmekten
korkmaması, hedefi ne kadar yüksek
olursa olsun önemli olanın oraya ulaşmak için yılmadan çaba göstermek
olduğunu anlatmak istiyordum. Bir
gece aniden uykumdan uyandım, ne
yapacağımı bulmuştum: İstanbul’dan
yola çıkıp, kızımın yaşadığı şehre,
Lozan’a yürüyecektim.
Bu yolculuğun amacı sadece kızınıza
bu mesajı vermek mi?
Elbette önceliğim kızım için bir şey
yapmak, ama bunun yanında anne ve
babaların çocuklarıyla kaliteli vakit

Yola ne zaman çıkıyorsunuz? Yolculuk
ortalama ne kadar sürecek?
14 Nisan’da Moda’dan yola çıktım.
Bir aksilik olmazsa ortalama 3,5-4
ay süreceğini düşünüyorum. 90 gün
boyunca bana, oğlu Fransa’da yaşayan arkadaşım Adem Özelma da eşlik
edecek. O da benim gibi çocuğundan
ayrı yaşayan bir baba olduğu için yürüyüşün mümkün olduğunca uzun bir
bölümüne katılarak projeme destek
vermek istedi.

Serkan Raşa ve kızı Mae
geçirmeleri konusunda da bir farkındalık yaratmak istedim. Tabii ki
bu, herkes benim gibi yollara düşsün
demek değil. Ebeveynlerin çocuklarıyla güzel anılar biriktirmek için onlarca
yolu var, onlar da kendilerine uygun
olanları seçip çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirebilirler. Ben, kendi
yolculuğumda, tüm çocuklar için bu
amaca da hizmet etmek istiyorum.
Kızınıza bu projeyi nasıl anlattınız?
Kızıma yürüyerek yanına geleceğimi söylediğimde “Baba niye uçakla
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Bilinmeze gitmek sizi korkutmuyor
mu?
Benim için çekici olan zaten bu bilinmezliğe gitmek. Doğayla bütünleşmek,
şartlara ayak uydurmak ve yaşayarak
öğrenmek! Doğa bize dur dediğinde
duracağız; hem doğayı, hem kendimizi
dinleyeceğiz. Anı yaşamaya odaklanacağız. Yol maceralarımı takip etmek
isteyenler, @serkanrasa Instagram
hesabımdan beni takip edebilir.
Son olarak okuyucularımıza vermek
istediğiniz bir mesaj var mıdır?
İçinizdeki sesi duymak yetmez, ona
kulak verin; hayatın size getireceklerinden korkmadan kararlarınızı alın ve
anı yaşayın!

HUKUK

Özgür ÖNCÜL ’97 – Damlanur KIR

OLAĞANÜSTÜ HÂL
KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERİ
VE OHAL DÖNEMİ
UYGULAMALARI

T

ürkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nda olağanüstü hâl; “Doğal
afet, tehlikeli salgın hastalıklar
veya ağır ekonomik bunalım
halleri” olarak tanımlanmaktadır.
Anayasa’nın 119-121’inci maddelerinde düzenlenen OHAL; “Anayasa
ile kurulan hür demokrasi düzenini
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet
hareketlerine ait ciddi belirtilerin
ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde
bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nun
da görüşünü aldıktan sonra yurdun
bir veya birden fazla bölgesinde veya
bütününde, süresi altı ayı geçmemek
üzere ilan edilebilir” şeklinde hüküm
altına alınmıştır.
Olağanüstü hâl Kanun Hükmünde
Kararnameleri (KHK) olağan dönem KHK’lerine göre çok daha geniş
yetkiler tanımaktadır. Prof. Dr. Ergun
Özbudun’un, “Türk Anayasa Hukuku” kitabında OHAL KHK’leri şöyle
tanımlanmıştır;
“Olağan dönem KHK’leri için TBMM
tarafında çıkarılacak bir yetki kanununa ihtiyaç vardır (m.91/1-2). Oysa
olağanüstü hâl ve sıkıyönetim KHK’leri
için böyle bir yetki kanununa gerek
yoktur. Zira olağan KHK’lerin yetki
kanununa dayanması zorunluluğunu
getiren 91’inci madde, 5’inci fıkrasında
açıkça bu zorunluluğu olağanüstü hâl
KHK’leri için kaldırmaktadır. Fıkraya göre, ‘Sıkıyönetim ve olağanüstü
hallerde, Cumhurbaşkanı başkanlığında
toplanan Bakanlar Kurulu’nun KHK
çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır.’

OHAL
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü
hâl KHK’si çıkarma yetkisinin düzenlendiği 121’inci maddenin 3’üncü
fıkrasında ise, yetki kanunlarından
bahsedilmeksizin, adı geçen kurulun,
‘Olağanüstü halin gerekli kıldığı
konularda, KHK çıkarabileceği’ hükme
bağlanmıştır. O hâlde, Cumhurbaşkanı
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun sıkıyönetim veya olağanüstü
hâl KHK’si çıkarma yetkisi, doğrudan
doğruya Anayasa’dan kaynaklanan bir
yetkidir. Dolayısıyla bu tür KHK’ler,
‘Yürütmenin 1982 Anayasası’na göre
sahip olduğu özerk veya aslî düzenleme
yetkisinin tipik bir örneğini’ meydana
getirmektedir1.”
Özetle, devletin olağan kanun ve
uygulamaları ile çözümlenemeyecek olağan dışı ve acil bir durumla
karşılaşıldığı dönemlerde, Anayasa
uyarınca OHAL ilan edilir ve olağanüstü hâl süresince, Cumhurbaşkanı
başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu, gerekli olan konularda Kanun
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Hükmünde Kararnameler çıkartabilir.
Anayasa’nın 148’inci maddesi uyarınca, OHAL KHK’leri hakkında şekil ve
esas bakımından Anayasa’ya aykırılık
iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde
dava açılamamaktadır.
Afet, ayaklanma, savaş gibi güncel
düzenlemelerle başa çıkılamayacak
olağan dışı durumların etkin ve hızlı
çözümü için dizayn edilen KHK’lerin
amacı dışında kullanılması halinde
sakıncalı yanları da bulunmaktadır.
Anayasa madde 121/2’ye göre; milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, bireylerin temel hak ve özgürlükleri OHAL
KHK’leri ile sınırlandırılabilmektedir.
Ancak, ülkenin içinde bulunduğu güç
durumlardan en az hasarla kurtulabilmesi için alınması gereken önlemlerin özenle seçilmesi gerekmektedir.
Zira temel hak ve özgürlükleri dahi
sınırlayabilecek güçte olan söz konusu
KHK’lerin, olağanüstü hâlin gerektirmediği veya herhangi bir etkisinin
olmadığı alanlarda da kullanılması

hâlinde, ülkenin hukuk geleneği ve
vatandaşlar açısından telafisi imkânsız
sonuçların ortaya çıkması, adalete
olan toplumsal inancın sekteye uğraması muhtemeldir.
Ülkemizde 20 Temmuz 2016’da ilan
edilen OHAL, ülke genelinde ilan
edilen ilk OHAL olma özelliğini taşımaktadır. Hâlihazırda içinde bulunduğumuz OHAL dönemine ait birçok
KHK, ne yazık ki yalnızca olağanüstü
hâllere değil, olağan dönemlere ilişkin
düzenlemeler de içermektedir.
Dr. Cenk Yiğiter, Ankara Barosu Dergisi’nde yayımlanan makalesinde bu
durumu ve sosyal etkilerine yönelik
çekincelerini şöyle açıklamıştır;
“Anayasa’nın bir anlamda anayasal
bir biçimde askıya alınması anlamına
gelen, olağanüstü yönetim usullerinden
olan OHAL’de temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya
tamamen durdurularak hukuk devleti
ilkesine aykırı olarak yürütülecek tutum
ve uygulamalar, olağanüstü durumun
hal yoluna koyulması için işlevsel
olabilir. Ne var ki olağanüstü durum
bir gün, bir biçimde aşılacak, toplum ve
siyaset normal seyrine dönecektir. Durum normale döndüğünde, olağanüstü
dönemin bakiyesi ve geride bıraktığı
tahribatın maddi ve manevi düzeyde
giderilmesi olağan dönemin öncelikli
meselesi olacaktır. Fakat bu dönemde ortaya çıkacak tahribatın belki de
onlarca yılda giderilemeyeceği ve açılan
yaraların kapanmasının çok uzun süreler mümkün olamayacağı bir takım son
derece kırılgan alanlar da vardır2.”
Türkiye’de 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilip halen yaklaşık iki yıldır
devam etmekte olan olağanüstü hâl
kapsamında birçok KHK çıkarılmıştır.

Çıkarılan bu KHK’ler oldukça geniş düzenleme alanlarına etki edici
nitelikte olup, olağan üstü hâlin ilan
sebebi ile hiçbir bağlantısı yoktur.
Birkaç örnek vermek gerekirse;
• 690 Sayılı KHK ile evlilik programları, mevzuata aykırı özellik taşıyan
sağlığa zararlı ürünlere ilişkin
programlar, izleyici ve dinleyicileri
yanıltıcı ve/veya haksız kazanca
neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında
ödül ve ikramiye veren programlar
yasaklandı.
• 687 Sayılı KHK ile kış lastiği kullanımına ilişkin yaptırımlar yeniden
düzenlendi; bankacılık zimmet suçu
kaldırıldı.
• 676 Sayılı KHK ile geçici köy korucularının unvanı “Güvenlik Korucusu” yapıldı; üniversitelerdeki eğilim
yoklaması kaldırıldı, rektörlerin
YÖK’ün önerdiği üç aday arasından
Cumhurbaşkanı tarafından atanması kararlaştırıldı.
• 684 Sayılı KHK ile Türkiye Varlık
Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin
kurulması düzenlendi.
Evlilik programlarından kış lastiğine
kadar oldukça farklı başlıklarda ve
ilginç düzenlemeleri barındıran OHAL
KHK’lerinin yalnızca olağanüstü hâlin
gerektirdiği konularda çıkarılmasını
hükme bağlayan Anayasa’nın 121’inci
maddesine aykırılığı sıkça tartışma
konusu olmaktadır. Nitekim muhalefet
partisi tarafından Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla başvurular olmuşsa da
Anayasanın 148’inci maddesi olan;
“Anayasa Mahkemesi, kanunların,
kanun hükmünde kararnamelerin ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün Anayasaya şekil ve esas
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bakımlarından uygunluğunu denetler (Ek İbare: 7.5.2010 5982/18) ve
bireysel başvuruları karara bağlar.
Anayasa değişikliklerini ise sadece
şekil bakımından inceler ve denetler.
Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan
kanun hükmünde kararnamelerin
şekil ve esas bakımından Anayasaya
aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi’nde dava açılamaz” ilkesi gereği
söz konusu başvurular reddedilmiştir.
Bunu açıkça bir “hukuki kısırdöngü”
olarak adlandırmak mümkündür.
OHAL KHK’lerinin Anayasa’nın 148’inci
maddesi uyarınca yargı denetimine
kapalı olması, hukuk devletinin gereği
olan denetim mekanizmasının etrafından dolaşarak kuvvetler ayrılığı
ilkesine teorik açıdan aykırılık teşkil
etmektedir.
OHAL uygulamaları, uluslararası alanda da birçok ülke tarafından çağımızda
halen uygulanmaktadır. Fransa, 130
kişinin hayatını kaybettiği IŞİD saldırılarından sonra 13 Kasım 2015’te
OHAL ilan etmiş, bu uygulamayı dört
kez uzattıktan sonra 1 Kasım 2017
tarihinde yani yaklaşık iki yıl sonra
kaldırmıştır.
Sonuç olarak, olağanüstü hâl dönemlerinde ülkenin içinde bulunduğu
durum sebebiyle her ne kadar OHAL
KHK’leri bir gereklilik olarak gündeme
getirilmiş olsa da Anayasallık denetiminden muaf tutulacağını düzenleyen Anayasa’nın 148’inci maddesi,
yine Anayasa’nın 121’inci maddesi
kapsamında yer alan süre ve şartlara uygun olarak ve düzenlenmesi
gerekmektedir.
Özetle OHAL KHK’leri; mevcut hukuki
düzenlemelerle çözülemeyecek halde
bulunan, “olağanüstü” durumlar karşısında belirli bir süre ile düzenlenmeli, kişi hak ve özgürlüklerine asgari
müdahale ve sınırlama getirmeli,
olağan dönemlere ilişkin uzun süreli
ve genel düzenlemelerden kaçınmalıdır. Ayrıca OHAL sona erdiğinde, ilgili
uygulama döneminde meydana gelen
doğrudan ya da dolaylı tahribatın onarılması için önlemler alınması hukuki
ve sosyal bir zorunluluktur.
Kaynakça
1
Prof. Dr. Ergun Özbudun, “Türk Anayasa Hukuku”, Sayfa 241.
2
Dr. Cenk Yiğiter, Ankara Barosu Dergisi 2016/3, “Erdoğan’ın Otolimitasyon
Deklarasyonu”, OHAL ve Akademik
Özgürlük”, Sayfa 475.

ETIK KODLAR

Tayfun ZAMAN ’90

SAINT-JOSEPH’İN
ETİK KODLARI
TOPLUMA VE SAINT-JOSEPH
KÜLTÜRÜNE DEĞER KATACAK

Saint-Joseph Etik Kodlarının oluşturulmasında, deneyimleri ile Saint-Joseph Etik
Konseyi’ne önemli destekler sağlayan Tayfun Zaman ’90, “Kendini değerli hisseden
birey değer katar. Biz de Etik Konseyi görevini üstlenen değerli Saint-Joseph
Lisesi öğrencilerinin bu yolculukta hem kendilerine hem de çevrelerine katkılarını
gözlemlemek için sabırsızlanıyoruz” diyor.

E

tik ile ilgili ilk ilkelerin, Çinli filozof, eğitimci ve yazar Konfiçyüs’ün
öğretilerinde yer aldığına inanılıyor. “İnsanları sadece ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmazlar; ancak şeref ve utanma duygusuna
da sahip olmazlar. İnsanları erdemle
ve etik kurallar ile idare ederseniz, o
zaman onlar şeref ve utanma duygularına sahip olurlar, hem de doğruyu ve
iyiyi yapmaya çalışırlar” diyen Konfiçyüs, ahlaki değerlerin yüksek olduğu
toplumlarda bereket ve harmoninin de
olacağını ve bu toplumların dışarıdan
gelen tehditler karşısında her zaman
ayakta kalacağını söylüyordu.
Tarih boyunca toplumların oluşturduğu etik kodlar ve davranış sistemleri,
zaman içerisinde esnetildi, günün
şartlarına göre değiştirildi ve yozlaştırıldı. Ancak günümüzde, sosyopolitik ve
sosyoekonomik sistemler içerisinde etik
kodların yeniden yükselişe geçtiğini, hemen her sektördeki kurum ve kuruluşların etik kodlar yayımlayarak topluma
ve içerisinde bulundukları politik-ekonomik-sosyal sisteme karşı sorumluluklarını bildirdiklerine şahit oluyoruz.
Saint-Joseph Lisesi’nde de bir süredir,
sadece gönüllü öğrencilerden oluşan
bir “Etik Konseyi” çalışmalarını sürdürüyor ve Saint-Joseph Etik Kodları’nın
oluşturulması süreci aktif olarak devam
ediyor. Bu sürecin diğer önemli paydaşı
ise Etik ve İtibar Derneği… Uzun yıllardır
Etik ve İtibar Derneği’nde görev alan
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ve Türkiye’deki kurum ve kuruluşların
etik kodlar oluşturarak bu kültürü
benimsemelerinde görevler üstlenen
Saint-Joseph’liler Derneği Genel Sekreteri Tayfun Zaman ’90 ile Saint-Joseph
Etik Kodlarını konuştuk.
Eğitim ve öğretim süreçlerinde etik
değerler için görüşünüz nedir? Bir
eğitim kurumunun etik kodları sizce
neler olmalı?
Etik ve İtibar Derneği olarak “Bugünün
Gençleri Yarının Liderleri” sloganıyla 2014 yılından beri genç neslin etik
konusundaki farkındalığını artırmak ve
sorumlu bireyler ve liderler yetiştirmek
amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. İş
dünyasının temelleri, eğitim ve öğretim
süreçlerinde başlar. Yani geleceğin
adımları, ailedeki eğitimle ve okullardaki eğitim/öğretimle atılır. Bu süreçteki
her unsur geleceğe taşınacağı için etik
değerlerin de hassasiyetle üzerinde
durulması gerekir. Etik Kodu, kurumun
genelinde uyguladığı etik kurallarının
açıklandığı bir belgedir. Etik Kodu’ndaki etik ilkeler, kurumun benimsediği
değerleri belirler ve gündelik işleyiş
konusunda rehberlik sağlar. Bu belge,
kurum bünyesindeki herkesin davranış
ve faaliyetleri ile beraber, ilişkide olunan
tüm diğer kurumlar arasındaki ilişkileri
de düzenlemek için hazırlanır. Bunun
yanı sıra etik sorunları tespit etme,
sorunların iletişimini ve çözümünü sağlama, ödül mekanizmaları gibi çoğaltabileceğimiz konuların içeriği çalışma
kapsamında öğrencilerin seçimine ve
yaratıcılığına bırakılmıştır.
Saint-Joseph Lisesi’nin etik kodları ve
bu etik kodlar içerisinde öğrencilerin,
velilerin, eğiticilerin ve yöneticilerin hak
ve sorumlulukları neler olacak?
Saint-Joseph Lisesi etik kodu, SaintJoseph Lisesi öğrencilerinin ideallerindeki “Saint-Joseph’li” kimliğine göre,
öğrenciler tarafından oluşturulacak
bir değerler zinciridir. Bu kapsamda
öğrenciler, bir anlamda kendi hak ve sorumluluklarını da belirler. Örneğin etik
kodunda “Saint-Joseph Liseliler olarak
bizler, çevreye kalıcı hasar verecek her
türlü davranıştan kaçınırız” gibi bir ibare
yer aldığında, hem hakları olan eylemleri belirlemiş hem de sorumluluklarını
ifade etmiş olurlar. Bu kod, bir değerler
bütünüdür; bir kimlik çalışmasıdır. Dolayısıyla, uygulama alanı Saint-Joseph
Lisesi’nde başlayıp hayatın her alanına
yayılacaktır. Burada velilere, eğitici ve
yöneticilere düşen ise öğrencileri özgür

bırakarak gerekli noktalarda küçük yönlendirmeler yapmak, bu kimliğin uygulanmasında engel olabilecek durumlar
karşısında gençlere destek vermektir.
Saint-Joseph Lisesi’nin toplumsal
ve sosyal sorumlulukları için neler
söyleyebilirsiniz? Bu yaklaşımın etik
kodlar içerisindeki karşılığı neler
olacak?
Herhangi bir kurum özelinde toplumsal
ve sosyal sorumluluk tanımlaması ve
bunun etik koda yansıması dışarıdan
bir kişi veya kurum tarafından yapılamaz. Diğer yandan Saint-Joseph Lisesi,
birçok farklı alanda hem okul içinde
hem de okul dışında toplumsal ve sosyal
sorumluluk çalışmaları yürütüyor. Bu
eğitim yılı içinde okulda gerçekleşen,
uluslararası çapta cinsiyet eşitliğini
vurgulayan “He For She” etkinliği, kan
bağışı, ihtiyaç sahibi okullarla yapılan
paylaşımlar bu sorumluluk bilincine
örnektir. Saint-Joseph kültürünün bir
parçası olan toplumsal ve sosyal sorumluluk, Saint-Josephli kimliğinde yer alan
bir olgudur ve dolayısıyla etik kod içinde
de karşılığını bulacaktır.
Saint-Joseph Lisesi’nin Etik Kodları
yayımlandıktan, öğrenciler, veliler,
eğiticiler, yöneticiler ve kamuoyu
ile paylaşıldıktan sonra, kurallara
uyulmaması durumunda söz konusu
olacak ceza ve yaptırımlar için bir
disiplin yönetmeliği; olası şikâyet
ve bildirimler için iletişim hattı
oluşturulacak mı?
Bir etik kodu oluşturmak ile bu kodun iletişimini doğru yapıp herkesçe
bilinmesini ve devamında uygulanmasını
sağlamak ayrı süreçlerdir. Şikâyet ve
bildirimler için, günümüz şirketlerinde
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“ihbar hattı/ hotline” olarak geçen bir
iletişim hattı kurulması da bu sürecin
bir parçasıdır. Dolayısıyla bu yolculuğun
evrelerinden biri olarak Saint-Joseph
Lisesi’nde de iletişim hattı oluşturulacak; ancak bunun ne zaman olacağına
bu yoldaki deneyimlerimiz, hızımıza
bağlı olarak karar vereceğiz.
Sizce etik, bir eğitim konusu mudur?
Saint-Joseph Lisesi’nde etik eğitimine
yönelik bir program sürdürülüyor mu?
Etik, bir eğitim konusudur, evet. Araştırmalara göre kişilerin etik davranış
biçimini edinmesi ve günlük hayatında
etik olana eğilim kazanabilmesi için bu
konudaki eğitimi üniversite, lise ve hatta
ilkokul çağlarında almaları gerekli.
Bizler de, “Bugünün gençleri yarının
liderleri” anlayışı ve gençlerimizin etik
kültürünü benimsemeleri, etik ilkeleri
içselleştirmeleri amacıyla yapılan birçok
projeye destek vermeye çalışıyoruz;
çünkü bize göre “Etik öğrenilen bir
olgudur.” Saint-Joseph Lisesi’nde de
halen etik değerlere yönelik bir program
sürdürülüyor. Bu kapsamda gönüllü
öğrencilerden bir “Etik Konseyi” oluşturuldu ve öğretmen-öğrenci arasındaki
hiyerarşi zinciri kırılarak öğrencilerin
kendi değerlerini ortaya koymaları
sağlandı. Örneğin, bu zincirin önüne
geçmek adına okul yöneticilerinden hiç
kimse bu çalışmaya dâhil edilmedi. Gelinen noktada, öğrencilerin ortaya koyduğu değerler, etik kodu başlığı altında
toplanarak okul genelinde duyurulacak.
Kendini değerli hisseden birey değer katar, biz de Etik Konseyi görevini üstlenen
değerli Saint-Joseph Lisesi öğrencilerin
bu yolculukta hem kendilerine hem de
çevrelerine katkılarını gözlemlemek için
sabırsızlanıyoruz.

FRANKOFON

Ali Cem GÜLMEN ’93

HERŞEYİN BAŞLANGICI:

FRANKOFON
OKULLARIN
ŞARK MACERALARI
Bir zamanlar sayıları 94’e, öğrenci sayısı ise 22 bine ulaşan Frankofon okullarının
inişli çıkışlı tarihçesinde, bu kez biraz geçmişe gitmeye ve okulların kuruluş
yıllarını incelemeye ne dersiniz?

O

smanlılar ve Fransızların ilişkileri aslında ilk başlarda pek de
dostane başlamamıştı. İki ülkenin karşı karşıya geldiği Niğbolu
Savaşı’ndan sonra, 16’ncı yüzyılın başlarında Avrupa’da meydana gelen güç
savaşlarına Osmanlı İmparatorluğunun
müdahil olmasıyla Osmanlı Fransa ilişkileri yeni bir safhaya girmişti. Özellikle
1536 yılında ilk defa Fransızlara tanınan kapitülasyonlar, bu iş birliğinin bir
göstergesi olmuştu. Fransız tüccarların
Osmanlı limanlarından yararlanmasını,
kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda
Fransız hukukunun uygulanacağını
belirleyen kapitülasyonlara göre Türk
tüccarlar da Fransız liman ve topraklarında aynı haklara sahip olacaktı. Bu nedenle Fransa’nın Doğu siyaseti, Osmanlı
Devleti ile iyi ilişkileri sürdürerek Doğu
siyaset ve ticaretinde Fransa’nın sahip
olduğu birinci sırayı korumak, ticaret
alanının daralmasını önlemeye çalışmak
şeklinde özetlenebilir (1).
Aynı dönemlerde ikisi Marsilyalı olan
beş Cizvit rahip, Galata’daki eski Benedikten Manastırı Saint Benoit Manastır
ve Kilisesi’nin çevresinde (veya içinde) bir okul açar. Bu okulda, çevrede
yaşayan Latin çocuklara Hristiyanlığın
yanı sıra Fransızca, Grekçe, Latince,
matematik ve serbest sanatlar okutulur.
Saint Benoit’nın ilk nüvesini oluşturan ve
Nurettin Polvan’ın 1952’de yayımladığı
“Türkiye’de Yabancı Öğretim” başlıklı
eserinde söylediği gibi “Hem tam bir

misyoner müessesesi hem de bugünkü
manasıyla bir okul mahiyet ve karakteri
taşıyan ilk yabancı okul” olan bu eğitim
kurumunun Osmanlı ile Fransa’nın
arasının çok iyi olduğu bu zamanlarda
kurulması elbette tesadüf değildi. Gerçi
daha sonra Saint Benoit, 1773’te tarikatlarının yasaklanmasıyla İstanbul’dan
ayrılmak zorunda kalan Cizvitlerin
ardından 1783’te bir Lazarist kurumuna
dönüştürülmüştür.
Saint Benoit’dan sonra Kapüsen (Capucins) adı verilen bir diğer misyoner
grubu çeşitli macera ve evrelerden
sonra, 1669 yılında, şu an mevcut olmayan Saint-Louis Dil Oğlanları Koleji’ni
açar. Aynı dönemde Fransa hükümeti,
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özellikle artan ticari gelirlerle birlikte
diğer Avrupa ülkelerine karşı rekabette
öne geçebilmek için, yakın doğu şehirlerinde çalıştırılmak üzere Fransızca bilen
tercümanlar yetiştirmek konusunda
karar almıştı. Bu nedenle, sonraki yıllarda okula İstanbul’daki sadece Fransız
ailelerin çocukları değil tüm gayrimüslim çocuklar da alınmaya başlandı.
Yine Kapüsen misyonerleri 1783 yılında
kapanan Saint Georges isimli bir okul
daha açmıştır. Okulun öğrencileri
de yine en başlarda çevredeki Latin
ailelerin çocukları olurken, daha sonra
öğrencilerin arasında Rum ve Ermeni
çocukları da katılmıştı (2).
17 ve 18’inci yüzyıllarda Osmanlı

imparatorluğu duraklama dönemine
girerken, Fransa ise Avrupa’nın en güçlü devleti haline geldi. Üstelik bu güç
sadece askeri değildi; özellikle kültür
alanında Fransa tüm Avrupa’nın lokomotifiydi. Bütün Avrupa’da bir Fransız
modası her yeri kasıp kavuruyordu.
Bundan Osmanlı’nın da etkilenmemesi imkânsızdı. Özellikle Batı ile yavaş
yavaş açılan makasın kapanmasını
isteyen çevrelerin güçlendiği Lale Devri
böyle bir Fransız etkisinin güçlenmesini
doğurmuştu (3). 18’inci yüzyılda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığında Osmanlı-Fransız ilişkileri
iyi bir düzeydeydi. Bu dönemde gelen
Fransız elçisi Marquis de Bonnac’a
verilen talimatta “Katolik mezhebinin
idamesi ve yayılmasına hizmet; Şarkta
Fransız ticaretinin artmasına gayret”
politikası yer almaktaydı. Napolyon
döneminde Mısır’ın işgaliyle bozulan
ilişkiler daha sonra inişli çıkışlı bir yol
izledi. Fakat bu zamanlarda Fransa
kendi dil ve kültürünü Osmanlı topraklarında öğretmek amacından asla
vazgeçmedi (4).
Peki, Fransızcanın bu topraklarda
yayılması nasıl gerçekleşti? Özellikle
19’uncu yüzyılda Fransız Devrimi’nin de
etkisiyle Fransa, Osmanlı topraklarında,
ilerlemenin sembol ülkelerinden biri
olarak görülmeye başlandı. İyice zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu için yeni
yöntemler bulunmalıydı ve bunlarda
biri de Avrupa’yı anlamaya çalışmaktan
geçiyordu. Bunun için de dil öğrenmek
gerekliydi. Daha önce sadece gayrimüslimlerin ilgilendiği Fransızca işte bu
dönemde Türklerin de radarına girmiş
oldu.
18’inci yüzyılın son çeyreğinde açılan
deniz ve kara mühendisliği okullarında,
daha sonra ise Harbiye’de Fransızcanın
öğretilmeye başlanması, bu çabanın

eseridir. Bunun yanı sıra 1827 yılında
açılan Tıbbiye’de de öğretim dili bir süre
Fransızca olmuştu.
Lâle Devri’nde başlayıp çeşitli duraksamalara rağmen devam eden ilerleme
ve kültürel değişimle birlikte, özellikle
1839’dan itibaren yabancıların açtığı
okul sayısı da giderek büyük bir hızla
artmaya başladı. Nurettin Polvan’ın
1952’de yayımladığı “Türkiye’de Yabancı
Öğretim” serisi, bu dönemi ayrıntılarıyla ele alıyor (5): “Gerek ‘Filles de la
Charité’ denilen rahibeler, gerek ‘Frères
des Écoles Chrétiennes’, İstanbul’da
Fransızcayı yaymak hususunda çok
önemli rol oynadı. Bunlar gelip okul
açıncaya kadar İstanbul Katoliklerinin
çoğunluğunun konuştuğu dil İtalyancaydı. Fakat 19’uncu yüzyılın ikinci yarısı
içinde bu rahip ve rahibelerin açtıkları
okullar çoğaldıkça, iş değişti. İtalyanca
gerilemeye ve onun yerini Fransızca tutmaya başladı ve artık İtalyanca bir daha
ön safa geçemedi.”
Bununla birlikte, ilk kez II. Mahmut
tarafından verilen, Müslüman çocukların Saint-Benoît Kolejine devam
edebileceklerine dair fermandan sonra

37

bile Müslüman öğrencilerin oranı bu tür
okullarda aslında artmamıştı. Osman
Ergin’in 1977 tarihli “Türk Maarif Tarihi”
başlıklı eserine göre (6), okulların Müslüman öğrencileri kabul etmeleri süreci
de pek kolay geçmiyordu: “Başlangıçta
Katoliklere hizmet vermek amacıyla
açılan ve daha sonra öteki Hristiyan
mezheplerinden çocukların da geldiği
Fransız okullarına en sonra girenler
Müslümanlar olacaktır. İlk defa Müslüman Türklerden bu mekteplere girenler
Müşir Fuat Paşa’nın çocuklarıdır. Müşir
Fuat Paşa’nın (1835–1931) sekiz çocuğunu Saint-Joseph Koleji’ne koyabilmesi
için bütün enerjisini sarf etmesi gerekmişti. Bundan sonra diğer Müslüman
aileler de çocuklarını bu mekteplere
gönderdi. Öyle ki, Müslüman öğrencilerin oranı 1900’de yüzde 15’ten 1911’de
yüzde 56’ya, 1926’da yüzde 51’e, 1931’de
yüzde 64’e ve 1939’da yüzde 76’ya kadar
çıktı.”
Peki, bu okulların sayısı ve öğrencilerinin artması sırasında, yani yaklaşık
400 yıllık macerada neler yaşandı? O
da bir başka yazımızın konusu olsun
dilerseniz.
Kaynakça
1. Yrd. Doç. Dr. Şerife Yorulmaz, Osmanlı
Fransız İlişkileri Çerçevesinde Osmanlı
Topraklarında açılan Fransız Kültür
Kurumları ve Bunların Meşruiyet
Kazanması.
2. Ekrem Aksoy, Başlangıcından Günümüze
Türkiye’de Fransız Okulları.
3. Öğr. Gör. Olcay Özkaya Duman, Yakınçağlarda Osmanlı Fransa İlişkileri ve
Fransa’nın Ortadoğu Diplomasisi.
4. Aksoy, a.g.e.
5. Nurettin Polvan, Türkiye’de Yabancı
Öğretim, I. Cilt, 1952.
6. Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, 1-2.
Cilt, 1977.
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Ali AKTOĞU ’71

NICE ŞEHRİNDEKİ

BARBAROS’UN
GÜLLELERİ
Acaib şehr imiş bu şehr-i Nitse
Ki kalur yanına her kim ne itse
Cem Sultan

1543

’te Frenkler,
Türk müttefikleri Barbaros
Hayreddin
Paşa’nın deniz kuvvetleriyle birlikte,
o zaman Savoya Dukalığı’na bağlı olan Nice şehrini fethetmek için
kuşatır. Kuşatma, Haziran ortasından

9 Eylül’e dek sürer. Ağustos ayında
çarpışmalar doruk noktasına ulaşır.
Şehir ve şatosu, Enghien Kontu’nun
komutasındaki 20 bin Frenk ve Türk
askerinin şiddetli baskısı altındadır. Barbaros’un komutasındaki
120 kadırga, 40 küçük kadırga, dört
büyük kadırga ve 22 Frenk kadırgası
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da denizden saldırıya geçer. Şehre
girmeyi başaran Frenk ve Türk birlikleri, şatonun cansiperane direnişi ve
şehrin yardımına koşan Savoya Dukası III. Charles ile Vasto Markisi’nin
komutasındaki Kutsal Roma Cermen
İmparatorluğu kuvvetleri karşısında 9
Eylül’de geri çekilir.

Barbaros’un o kuşatmada kullandığı
güllelerden beşi, bugün hala eski Nice
(Vieux Nice) semtinde teşhir edilmekte. Üç tanesi Garibaldi Meydanı’ndaki
Saint-Sépulcre Kilisesi’nin cephesindeki balkonun altında, biri Rue Droite
ile Rue de la Loge’un kesiştiği köşedeki evin duvarında, biri de Rue de l’Abbaye ile Rue de la Colonna d’Istria’nın
kesiştiği köşedeki evin duvarında asılı.
Rue Droite üzerindekinin her iki yanındaki levhalarda, Frenkçe ve Nisce
“Türk filosunun 1543 kuşatmasında
attığı gülle” yazılı.
1923’te Saint Martin-Saint Augustin
Kilisesi’nin karşısına, bu kuşatmadaki
cesaretiyle Nicelileri galeyana getiren
efsanevi kahraman, “Çamaşırcı Kadın”
Catarina Segurana’nın anısına bir anıt
dikilmiş. Altına da kuşatmadaki rolünü
anlatan bir levha konmuş. Efsaneye
göre, Catarina Segurana, çarpışmaların en kritik anında, Türk sancağını
onu tutan askeri elindeki oklavayla dövüp öldürerek ele geçirmiş ve kuşatma
püskürtülmüş. 17’nci yüzyıldan beri,
15 Ağustos 1543 tarihindeki bu olay
her yıl kutlanıyor. Catarina Segurana
da Nice şehrinin kimliğinin direniş
ruhunu canlandıran bir kahraman olarak tarihteki yerini almış.
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LEZZETLI HIKAYELER

Reha TARTICI ’87

THASSOS’TAN BEBEK’E
UZANAN LEZZET
KÖPRÜSÜ
Ülkemizde son yılların en popüler tatil merkezlerinden biri olan Yunanistan’ın
Thassos Adası, denizi, doğası ve sokak lezzetleriyle öne çıkıyor. Bu şirin adanın
sevilen sokak lezzetleri arasında yer alan ve Türk turistlerin rağbet ettiği
“Masabuka” için artık yaz aylarını ve Thassos’a gitmeyi beklemek zorunda
değilsiniz. Çünkü Melike ve Hasan Yeşilyurt, çok sevdikleri ve beğendikleri
Masabuka lezzetlerini Bebek’te yeni açtıkları mekânda müdavimleri ve bugüne
kadar adaya adım atmamış lezzet severlerle buluşturuyor.

T

hassos’ta yer alan
gril-ızgara kültürünün efsanesi olan,
önünde metrelerce
kuyruk oluşan ve gidenlerin damaklarında unutamayacakları izler bırakan
“Masabuka”, yeni adresinde, Thassos lezzetlerinin
birebir aynısının yer aldığı
menüsü ve özel soslarıyla
ızgara sevenlerin gönüllerini fethediyor.
Masabuka’nın bu kadar beğenilmesindeki

en büyük pay, hiç kuşku
yok ki doğallıktan ödün
vermemesinden geliyor.
Bu beğenide konuklarına
tahta diskler üzerinde
lezzetlerini sunan Masabuka’nın “kendi diskini
kendin yarat” konseptinin
de rolünün büyük olduğu
unutulmamalı. Bu konsept,
eşsiz ızgaralar arasından
en sevdiklerinizi porsiyon sınırlamasına bağlı
kalmaksızın dilediğinizce
yeme imkânı veriyor.
Natürel konseptiyle doğallıktan vazgeçmeyen
Masabuka’nın Bebek’teki
yeni şubesi de sade ve
fonksiyonel dekorasyonuyla
öne çıkıyor. Menü, Thassos’taki gibi oldukça sınırlı:
Klasik Masabuka lezzetleri
“Sosis”, “Kuzu Souvlaki”,
“Tavuk Souvlaki”, “Mantar
Souvlaki”, “Köfte”, “Patates Kızartması”, “Caciki”,
“Karışık Peynir Izgara”,
“Peynir Kroket”, “Masabuka
Sos” ve “Patlıcan Salata”
menüde yer alıyor. Tüm bu
lezzetleri Yunan adalarına
özel el yapımı dip soslarıyla
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buluşturan Masabuka
Bebek’te ayrıca “Greek
Salata”, “Kızarmış Kabak”
ve vejetaryen misafirler
için “Sebze Souvlaki” de
bulunuyor.
Menüde yer alan lezzetlerin
büyük bir bölümü çöp şişlerde servis ediliyor. Özel olarak
imal ettirilen sosis ise her
yerde bulamayacağınız kadar
lezzetli. Köfte ve souvlaki
çeşitleri çok başarılı. Pidelerini özel olarak Manisa’dan
getiriyorlar. Kaliteden ödün
vermeyen Masabuka Bebek,
lezzet ile keyfi birleştirmek
isteyenler için ideal.

KULÜP TANITIM

Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü

ASLI NEMUTLU GENÇ
SPORCULAR SPOR KULÜBÜ
BAĞIŞÇILARINI ARIYOR

A

slı Nemutlu, Saint-Joseph
Lisesi 11’inci sınıf öğrencisiyken 2012 yılında geçirdiği
elim bir kayak kazasında genç
yaşta hayatını kaybetmişti. Kayak Milli
Takımı sporcusu olan Aslı Nemutlu
adına, kış ve kayak sporlarına ilgi
duyan, özellikle gelir seviyesi düşük,
zeki, kabiliyetli, bu sporda başarılı olabilecek çocuk ve gençlerin ortaya çıkarılarak yetiştirilmesi amacıyla kurulan
Aslı Nemutlu Genç Sporcular Derneği;
18 kurucu üyenin katılımıyla 2013 yılı
Aralık ayında kuruldu. Günümüzde 36
üyeye ulaşan dernek, kuruluşundan üç
yıl sonra, hedeflerini daha da büyüterek, 7 Aralık 2016 tarihinde İstanbul
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden
34-02809 numarası ile kırmızı-beyaz
renkleriyle tescil onayı aldı ve spor
kulübü statüsüne kavuştu. Kulüp,
hâlihazırda 12 sporcusuyla alp disiplini
kayak ve kayakla atlama branşlarında
faaliyetlerine devam ediyor.
Aslı Nemutlu Spor Kulübü Derneği’nin
kuruluş tüzüğünde bulunan 26 madde
içindeki özellikle üç madde, kuruluş

amaçlarının gerçekleştirmesinde öne
çıkıyor:
• Emniyet tedbirlerinin yanlış veya
eksik uygulandığı, özellikle kayak
sporu ve diğer spor alanlarında sorumluluğu olan resmi ve özel kuruluşlar, makam ve merciler nezdinde

konuları dile getirmek; araştırmak
ve bu meselelere çözüm bulmak için
uğraşmak vermek. Yanlış uygulamaların düzeltilmesi için çalışmalar
yapmak, meselelerin çözüm yoluyla
aşılamadığı durumlarda gerekirse
yargı yoluna başvurmak,
• Kayak sporunda ve diğer spor
dallarında bilgisizlik, ilgisizlik, tecrübesizlik ve tedbirsizlik sebebiyle
oluşan spor kazalarında ölen, yaralanan ve sakat kalan sporculara ve
sporcu ailelerine maddi ve manevi
destek vermek,
• Kış ve kayak sporları ile ilgili öğretim
kurumlarının oluşturulması ya da
mevcut öğretim kurumları içinde
yeni bölümlerin oluşturulması yönünde çalışmalarda bulunmak; yurt
içi ve yurt dışındaki eğitim kurumları
ile temaslarda bulunarak kurslar
açmak, sertifakalar vermek, sosyal
ve sportif tesisler ve alanlar yapmak,
okul ve eğitim salonları açmak, bina
inşaatlarını yapmak ve yaptırmak.
Üye sayısını iki yıl içerisinde 100’lü
rakamlara taşımak amacıyla çalışan
Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü, gönüllü bağışçılarına da sonsuz
şükranlarını sunuyor. Siz de yardıma
ihtiyacı olan genç sporcularımıza destek olmak isterseniz, gönüllü bağışçı
olabilirsiniz.

İş Bankası Kalamış Şubesi
Hesap No: 1168-0334778
IBAN: TR87 0006 4000 0011 1680 3347 78
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EKONOMI

Murat KAYKUSUZ ’92

TÜRKİYE’NİN
DERDİ ENFLASYON
14

12,98

12

11,29
10,35

Yıllık değişim oranı (%)

S

on zamanlarda enflasyon
yeniden Türkiye’nin önemli
sorunlarından birisi haline
geldi. Enflasyon hesaplama
yöntemi defalarca değiştirilmesine
rağmen, enflasyondaki artışı saklamak
mümkün olmuyor. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs ayında bir
önceki aya göre yüzde 1,62 arttı. Yıllık
bazda ise TÜFE’deki artış yüzde 12,15
olarak gerçekleşti. Aşağıdaki grafikte
aylar itibarıyla TÜFE’nin 2017 ve 2018
yılları için yıllık değişim oranları yer
alıyor.
Genel görüş bu rakamların gerçek
enflasyonu yansıtmaktan çok uzak
olduğu yönünde. Örneğin, Financial
Times’ta yayımlanan bir yazıda, ABD’li
Profesör Steve Hanke, Türkiye’deki
gerçek enflasyonun açıklanan oranın çok üzerinde olduğunu belirtmiş
ve TL’deki değer kaybının ardından
gerçek enflasyonun yıllık yüzde
39,2’ye ulaştığını ileri sürmüştü. Prof.
Hanke, bu görüşünü Twitter’daki
hesabında da takipçileriyle paylaşmıştı (https://twitter.com/steve_hanke/
status/1000731850174742530).
Hükümetin beklenmedik bir biçimde
erken seçim kararı alması, 2018’in
zor geçeceği yönündeki beklentileri
güçlendirdi. Seçim ekonomisi nedeniyle harcamaların artması, döviz
kurlarındaki ani yükselişler ve yurt
içi ve yurt dışında teröre karşı yapılan
operasyonların maliyetleri, enflasyondaki yükselmenin daha da artmasını
kaçınılmaz kılıyor.
Enflasyondaki artışın önemli nedenlerinden biri de para arzının kontrolsüz olarak artırılması; yani Merkez
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Bankası’nın talebin üzerinde para
basılmasıdır.
Ekonomi literatüründe para arzı ve
enflasyon arasındaki ilişkiyi ilk olarak
klasik ekonomistler ele almıştır. Örneğin David Hume (1711-1776) , aşırı
para arzının, bir başka deyişle Merkez
Bankası’nın aşırı para basmasının
ekonomideki toplam talebi artıracağını
ve bu talep artışının da fiyatlar genel
seviyesini (enflasyon oranını) artıracağını öne sürmüştü. Bu konudaki
tartışmalara değinmek yerine klasik
ekonomistleri böyle düşünmeye sevk
eden önemli bir olaydan, daha doğrusu
bir finansal krizden bahsedeceğim:
Mississippi Company Balonu.
Her krizin bir “kahramanı” olduğu gibi
Mississippi Company Balonu’nun da
bir kahramanı var: John Law. Kriz,
1720’de Fransa’da patlak veriyor ama
krize geçmeden önce John Law kimdir, ona bakalım.
John Law, İskoçyalı zengin bir ailenin
çocuğu; iyi bir eğitim alıyor ve babası
öldükten sonra annesi onu yüksek
öğrenim görmesi için İngiltere’ye
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gönderiyor. Finans ve bankacılığa
meraklı olan genç John’un maalesef
kötü alışkanlıkları da var. Müthiş
bir matematik bilgisi olan John,
kumar oynamayı çok seviyor, ancak
bütün parasını kumarda kaybedince
borçlanıyor ve annesi İngiltere’ye
gelip kumar borcunu ödüyor. John
Law’un sorunları bununla bitmiyor:
23 yaşındayken bir kıza aşık oluyor
ve aynı kızı seven zengin bir İngiliz’i
düelloya davet edip adamı öldürüyor. İdama mahkûm ediliyor; sonra
cezası müebbet hapse çevriliyor.
Yine annesi devreye giriyor ve John’u
hapishaneden kaçırıyorlar. John Law
Hollanda’ya gidip orada bir bankada
çalışmaya başlıyor.
Gelelim Law’un ekonomiyle ilgili
düşüncelerine. İngiltere ve Hollanda’da yaşarken bu ülkelerin ekonomik durumlarını inceleyen Law, şu
sonuca varıyor: İngiltere ve Hollanda
zengin ülkeler; çünkü bu iki ülkede de
dolaşımdaki para miktarı çok. Öyleyse
İskoçya da para miktarını artırıp
zengin olabilir. Yalnız, o dönemde

John Law
Avrupa’da kâğıt paranın kullanılmadığını, tedavüldeki paranın altın ve
gümüş karışımından oluşan madeni
para olduğunu belirtmek gerekli.
Kısacası, dolaşımdaki para miktarını
artırmak için daha çok altın ve gümüşe ihtiyaç var ve İskoçya’da bu değerli
madenler yeterince yok. İşte bu soruna Law, Land-Bank (Devlet Bankası,
bugünkü anlamda Merkez Bankası)
adını verdiği bir proje yayımlayarak
şöyle bir çözüm getiriyor: Ekonomide
madeni para değil, Land-Bank’ın çıkaracağı banka bonoları (banknotlar)
kullanılacak. Böylece, altın ve gümüş
rezervleri para basılması için kullanılmayacak. Banka bonolarının (bir
başka ifadeyle kâğıt paranın) maliyeti
çok düşük ve bu nedenle istenildiği
kadar basılabilir.
Sonuçta, dolaşımdaki para miktarı
arttıkça ekonomi canlanacaktı. Bu
önerisini İskoçya Parlamentosu’na
götürdüyse de olumlu cevap alamayan Law; 1708 yılında Fransa’ya gidip

orada projesini hayata geçirmek istiyor. Ancak, Fransa Kralı XIV. Louis de
Law’un projesini reddediyor.
Law yılmıyor. Birçok Avrupa ülkesine
gidip ekonomilerine inceliyor ve projesini geliştiriyor. Law’un projesinin
son halinde, bono (kâğıt para) basarak
ekonomiyi canlandıran bir Land-Bank
(Merkez Bankası) ve özel sektörü dışlayarak bütün ticareti tekeline alan bir
devlet şirketi (kamu iktisadi teşebbüsü) olmalıydı.
Huylu huyundan vazgeçmez derler;
Law bir yandan da kumar oynamaya
devam ediyor. Ancak bu kez üstün matematik zekâsının yanında, şansın da
yardımıyla kumardan önemli bir servet
kazanıyor. Fransa’da XIV. Louis’nin
öldüğünü ve yerine çocuk yaştaki XV.
Louis’nin kral olduğunu öğrenince,
1715 yılında yeniden Fransa’ya gidiyor.
Fransa’da bu kez projesini hayata
geçireceğini umuyor; çünkü XV. Louis
çocuk olduğu için, Fransa’yı gerçek
anlamda yöneten kral naibi Philippe
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d’Orléans ile aralarında iyi bir ilişki
var.
Fransa, o dönemde bitmek bilmeyen
savaşlar nedeniyle boğazında kadar
borca batmış durumda. Bir kurtuluş çaresi arıyorlar ve denize düşen
yılana sarılır misali istemeden de olsa
Law’un projesini uyguluyorlar.
Ancak, dolaşımdaki banka bonosunun
(kâğıt paranın) aşırı artması, Fransa’da 1720 yılında yüksek enflasyona
neden oluyor. Herkes banka bonolarını
Banque Générale’e götürüp altın ve
gümüş karışımından yapılmış madeni
para almak istiyor. Ancak bankanın
yeterli madeni para rezervi olmadığı
için kriz çıkıyor. Bir dönem Fransa Maliye Bakanlığı’na dek yükselen (hatta
bu makama ulaşmak için Protestanlığı
bırakıp Katolik olan) John Law, Fransa’yı terk ediyor. John Law, projesine
çok inandığı için servetini Fransa’ya
getirmişti. Kriz çıkınca bütün servetine el konuluyor ve Law, 1729 yılında
Venedik’te yoksul bir biçimde ölüyor.
İşte, Fransa’da 1720’de çıkan bu kriz,
klasik ekonomistlerin düşünceleri
üzerinde etkili oluyor ve Fransa’nın
içine düştüğü durumu analiz eden
klasikler, para arzının aşırı artmasının fiyatlar genel seviyesini (enflasyon oranını) artıracağı sonucuna
varıyorlar.
Mississippi Company Balonu’nun
yanında kapitalizmin yaklaşık 400 yıllık
tarihindeki önemli finansal krizler
hakkındaki ayrıntılı bilgiyi, Ekin Yayınevi tarafından basılan “Geçmişten Günümüze Finansal Krizler (1619-2014)”
başlıklı kitabımda okuyabilirsiniz.
Bir başka yazıda görüşmek dileğiyle
sağlıcakla kalın.

TEKNOLOJI

Gökhan BAŞ ’99

HEPİMİZ IoT’NİN İÇİNDEYİZ
Gökhan Baş ’99, 2014 yılından bugüne Nesnelerin İnterneti (IoT) projeleri üzerinde
çalışıyor. Günümüzde hepimizin IoT içinde olduğunu söyleyen Baş’a göre, iyi
IoT fikirleri dünyanın neresinde olursanız olun ilgi çekiyor. Üstelik, İstanbul’da
ya da San Francisco’da da olsanız fikirlerinizi pazarlayabileceğiniz kitle büyük
oranda aynı ve günümüz şartlarında bu görüşmeleri dünyanın her yerinden
yapabiliyoruz. Tek problem saat farkı yüzünden uykusuz kalmanız!
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mezunumuz
Gökhan Baş,
önce Sabancı
Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği bölümünü,
daha sonra ABD’de Worcester Politeknik Enstitüsü’nde (WPI) MBA bölümünü bitirdi. Kariyerinin ilk yıllarında
yazılım uzmanı olarak çalışan Gökhan Baş, daha sonra Teknoloji Proje
Yönetimi’ne, 2014 yılından itibarense
Nesnelerin İnterneti projelerinin yönetimine odaklandı. 2014-2016 yılları
arasında LogMeIn şirketinde proje yöneticiliği yapan ve 2016 yılında ekibiyle
birlikte geliştirdiği İlk Yardım Robotu
projesiyle dünya çapında PMP sınavlarını düzenleyen PMI organizasyonu
tarafından düzenlenen Yılın Projesi
Yarışması’nda Boston bölgesinde
birincilik ödülünü alan Gökhan Baş,
Quartier dergisinin sorularını yanıtladı.
Begüm Dündar: Röportajdan
önceki sohbetimizde en az on yıldır
okulumuza gelmediğinizi söylediniz.
Neler değişmiş?
Gökhan Baş: Okulumuza 10 yıldır ilk
kez gelmenin yanında, Türkiye’ye de
dört yıldır gelmemiştim. Gençlik yıllarımı geçirdiğim çoğu yerin genellikle
negatif yönde değiştiğini görsem de,
Saint-Joseph’teki sınırlı değişimlerin
hep olumlu göründüğünü söylemeliyim. Özellikle müdürümüz Ender Üstüngel’le yaptığım kısa görüşme beni
çok memnun etti. Okulumuz birçok
geleneğini korurken, bir taraftan etkili
bir şekilde eğitim alanındaki teknolojik
yeniliklere adapte olması ve sonuç

olarak 150 yaşına yaklaşan bir eğitim
kurumunun eski metodlara takılıp
kalmaması çok olumlu bir gelişme.
BD: Nesnelerin İnterneti alanında
çalıştığınızı biliyoruz. Bu konuda çok
farklı tanımlar var. Sizin Nesnelerin
İnternetini tanımınız nedir?
GB: IoT (Internet of Things), kabaca
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tanımlamak gerekirse, üzerinde bir
işlemci, bir çeşit ağ bağlantısı bulunan
ve bu sayede ağ üzerinden iletişim
kurabildiğiniz nesnelere verdiğimiz
isim. Bu iletişim tek taraflı da olabilir,
çift taraflı da. Bu alanın birden bire
bu kadar yaygınlaşmasının sebebine
gelecek olursak, ben 1999’da buradan mezun olduğumda, kablosuz

internet kartları çok seyrek bulunan
bir teknolojiydi, çok pahalıydı ve çok
yavaştı. Bilgisayarlardaki işlemciler,
şimdi cebimizde taşıdığımız iPhone’un işlemcisinden yüzlerce kat
daha yavaştı. Ayrıca işlemciyi oluşturan transistörlerin tek bir tanesinin
boyutu şimdikinden en az bin kat daha
büyüktü. Zamanla bu bileşenlerin hem
ucuzlaması, hem küçülmesi hem de
hızlanmasıyla bu bileşenleri günlük
eşyaların üzerine bir şekilde monte
edip, İnternete bağlayıp ciddi faydalar
sağlamak oldukça kolay bir hale geldi.
Ve tahmin edildiği gibi trend oldukça
hızlı bir şekilde devam ediyor. 2017 yılı
itibarıyla 8,4 milyar nesne İnternete
bağlıydı, 2020’de bu rakamın 20 milyarı bulması bekleniyor.
BD: İnternet’e bağlı nesnelerden
örnekler verebilir misiniz? İnternete
bağlanmak ne gibi faydalar sağlıyor?
GB: Esasen hepimiz zaten IoT’nin içindeyiz. Şu an, cep telefonu ve bilgisayar
dışında, perakende markette, IoT’nin
en popüler olduğu alan ev otomasyonu. Örneğin iPhone’unuza “Hey Siri,
film zamanı” dediğinizde perdelerinizi
kapatabilir, ışıkları kısabilir, TV’nizin
renk ayarlarını sinema moduna geçirebilir, hatta film seyrederken nasıl
bir sıcaklık istiyorsanız iklimlendirme
sisteminin de odanızı belli bir sıcaklığa
getirmesini sağlayabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl ekibimizle, IoT’nin çok düştük
maliyetlerle büyük faydalar sağlayabileceğini göstermek için bir proje
gerçekleştirmiştik. Huzur evlerindeki
ileri yaştaki bireylerin yataklarının altına İnternete bağlayabilen bir basınç
sensörü yerleştirdik ve eğer gecenin
ortasında birisi yataktan kalkıp yarım
saat dönmezse, sistem yetkilileri
hemen uyarıyordu. Bu sistem, yatak
başına 20 dolardan az bir meblağa mal
olmuştu.
BD: Bu örneklerin hepsi ABD’de.
Türkiye bu alanda ne durumda?
GB: Türkiye’nin elbette ki birçok
alanda eksikleri olabilir, ancak
özellikle yazılım alanında -ki IoT’nin
de en büyük parçası yazılımdır- “Ben
Türkiye’deyim burada olmaz bu işler”
demek yanlış. Günümüz ortamında bir
YouTube videosu bile yüklediğinizde
buna dünya çapında milyonlarca insan
erişebiliyor. Çoğu kişi zaten evinden çalışıyor ve örneğin İstanbul ile
Sydney arasında çok yüksek kalitede,
ücretsiz görüntülü görüşmeler de

yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul’da da olsanız, Adıyaman’da da
olsanız, San Francisco’da da olsanız
seyirci kitleniz, fikirlerinizi pazarlayabileceğiniz kitle büyük oranda aynı ya
da aynı olmak üzere. Ayrıca, Türkiye
her ne kadar teknoloji üretme alanında çok geride de olsa, teknolojiye
merak oldukça yüksek. İyi IoT fikirlerinin Türkiye şartlarında da ilgi çekebileceğini düşünüyorum. Zaten, Silikon
Vadisi’nde de yaşasınız, bir fikrinizi
pazarlamak üzere ortaya attığınızda,
önce sizinle elektronik ortamda bir görüşme yapılıyor. Günümüz şartlarında
bu görüşmeleri dünyanın her yerinden
yapabilirsiniz: Tek problem saat farkı
yüzünden uykusuz kalmanız olabilir.
Ayrıca, IoT’nin başka bir avantajı da,
her zaman birçok çeşitli alandan geçiş
yapılabilir bir alan olması. Çünkü IoT
içerisinde donanım, mobil yazılım geliştirme, İnternet yazılımı geliştirme,
database yönetimi, networking gibi bir
çok farklı alan var. Eğer ana kariyer
hedefiniz IoT ise, bu alanların herhangi
birinde işe başlamanız size kesinlikle
zaman kaybettirmez.
BD: IoT’yi güvenlik yönünde ve etik
yönden nasıl değerlendiriyorsunuz?
Herşeyin İnternete bağlı olması
kişisel özgürlükler, özel hayatın
korunması, güvenlik konularında
sıkıntılar yaratmayacak mı?
GB: Elbette ki riskler her zaman var.
Ama genel olarak ben hem bilgisayarların hem de İnternete bağlanan diğer
nesnelerin kırılması veya güvenliği
konusuna daha farklı bakıyorum.
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Örneğin, Türkiye’de hala İnternetten kredi kartıyla alışveriş yapmaya
korkuyor çoğu insan. Ama gerçek şu
ki, fiziksel olarak kartınızı yanınızda
taşıyıp, sonra bir mağazaya gidip kredi
kartınızı kullandığınızda hem kartınızın kaybolma olasılığı, kaybolmasa da
üzerindeki bilgilerin çalınma olasılığı
çok çok daha fazla. Yani güvenlik
açıkları, problemler her zaman olacak,
ancak çoğu alanda İnternet üzerindeki
yazılımsal işlemlerin ya da İnternet
üzerindeki nesnelerin güvenliği abartıldığı kadar problemli değil. Kişisel
özgürlükler, özel hayat konusunda gelince, işler biraz değişebiliyor. Ancak
bu bile biraz sizin kişisel tercihlerinize
ve bakış açınıza bağlı. Evet, Google
İnternette aradığınız her şeyi biliyor;
Google Maps ile gittiğiniz yerleri gördüğünden nerelere gittiğinizi nerede
olduğunuzu da biliyor; Gmail’inizdeki
tüm postaların içeriğini de tarıyor;
Android telefon kullanıyorsanız telefonunuzda yaptığınız herşeyi de biliyor
ve Google, son olarak ‘Nest’ isimli
İnternete bağlı termostat ve kamera
sistemleri şirketini satın aldı, dolayısıyla o ürünleri kullanırsanız evinizin
ısınma soğuma periyotlarını bile takip
edebiliyor. Ama Google, bir algoritmadır. “Google herşeyi biliyor” dediğinizde, bir bilgisayar programının her
şeyi bilmesinden bahsediyoruz. Bunu
nasıl karşılayacağınız size kalmış, ama
pratikte Google’da sizi izleyen binlerce
insan yok. Algoritma sizi izliyor ve sizin
hayatınızı daha iyi bildiği için daha çok
işinize yarayacak servisler, hizmetler
ve reklamlar sunuyor.

KESIF

Serdar KÖLÜRBAŞI ’93

KATHAR’LARIN İZİNDE
TOULOUSE’DAN ALBİ’YE
Toulouse, Ortaçağ’ın ilgi çekici tarikatlarından Katharizmin doğduğu Albi
bölgesine geçmek, tarikat üyelerinin Montsegur Kalesi’nde yaşadıklarını ve
tarikatın orijinal yönlerini yerinde hissetmek için en doğru basamak.

T

ürk Hava Yolları’nın haftanın
üç günü İstanbul’dan direkt
uçtuğu, Orta Pirene bölgesinin
merkezi Toulouse şehri, çeşitli
şehirlerine gitmeye aşina olduğum
Fransa toprakları içinde, sebebini net
açıklayamasam da uçağın her tekerleği yere değdiğinde beni en çok heyecanlandıran şehirdir.
Kimisi için, bölgede turlarımızda gezilen Airbus fabrikası heyecan verirken
bazıları içinde benim gibi bölgenin Ortaçağ’daki engizisyon dönemi detayları
heyecan vericidir.
Dinler tarihi konusundaki araştırmalarımı çeşitli tarikatlar ve öğretiler
üzerine yaptığım incelemelerle zenginleştirmeye başladığımda karşıma
ilk çıkan konulardan biri olan Katharizmin merkezinin bu bölge olması

da sanırım bu heyecanım konusunda
önemli bir rol oynuyor.
KÖKENİ ZERDÜŞTLÜK’E DAYANIYOR
Yunanca saf, temiz ve arınmış anlamına gelen “Katharos” kelimesinden ortaya çıkan adıyla Hıristiyanlığa değişik
bir bakış açısı getirmiş Katharizm’in
13. yüzyılda Toulouse’a yaklaşık bir saatlik mesafede, Albi bölgesinde ortaya
çıktığını ve Batı Avrupa’yı oldukça etkileyen bir topluluk ve öğretiler bütünü
olduğunu birçoğumuz muhtemelen
duymamışızdır bile.
Kendilerini Hıristiyan olarak tanımlamalarına rağmen Hıristiyanlığın
sapkın olarak kabul ettiği bu düşünce
ve inanç sisteminin izini sürdüğümüzde ise çıkan yol haritası bizi bir hayli
şaşırtır.
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Hikayenin en başındaki temel taş,
Zerdüşt adlı bir peygamberin görüşlerini nesiller boyu yansıtan, gelmiş
geçmiş en önemli düalist din olan
Zerdüştlüktür. Milattan önce 1500’lerde İran’da ortaya çıkan bu din, iyi tanrı
Ahura Mazda ve kötü tanrı Ehrimen’in
dünyayı yönettiğine inanır ve paralel
inanç çizgisindeki Maniheizm akımına da öncü olur. Genel hatlarıyla
iyi tanrının ruhumuzu, kötü tanrının
ise bedenimizi yarattığına inanan ve
insanın iyi ruhla kötü bedenin savaş
alanı olduğunu savunan bu iki akım,
Anadolu gelenekleri ile harmanlanınca
Roma İmparatorluğu içinde de oldukça
yaygın bir yer bulur.
Roma İmparatorluğu’nun milattan
sonra 300’lerde Büyük Konstantin
tarafından yeniden birleştirildiğini

biliriz. Bu süreçte Konstantin’in Roma’da kendisine rakip olacak şekilde
Batı Roma İmparatorluğu’nu ilan eden
Maxentius’a karşı aldığı zafer çok
önemlidir. Bu zafer öncesi Konstantin
fikirlerine çok önem verdiği kahinleri sayesinde rüyalarında gördüğü
Hıristiyanlık sembollerinin ve özellikle savaşta kullandığı haç figürünün
ordusuna zafer getirdiğine inanmıştır.
Bu savaş sonrası Konstantin kendisine ihanet ettiğini düşündüğü karısı
ve çocuklarını elleriyle öldürmüştür.
Tarih boyunca yöneticiler tarafından
baskı altında kontrolsüz alınmış kararların, insanlığın kaderini değiştirme
konusunda çok mahir olduğunu biliriz.
Konstantin’de, vicdanında bu cinayetlerin yükünden hiçbir zaman kurtulamamış ve hayatının geri kalanını bu
acıyı hafifletip günahını affettirecek
yolu arayarak geçirmiştir. Sonunda
annesi Helena’nın sistematik yönlendirmesiyle pagan dinlerin affetmediği bu günahın Hıristiyan vaftiziyle
silineceğine kendisini inandırmış ve
tam taraftarlarını arttırdıkları ve Anadolu’da baskın olmaya başladıkları bir
dönemde düalist akımın önünü kesen
kararlar ile tek tanrılı din Hıristiyanlığın belki de bugünkü durumuna
gelmesini sağlamıştır.
Konstantin’in yerini alan İmparator Julian döneminde kısa süre için
Anadolu’da inançlar arası barış hüküm
sürmüş olsa da sonraki İmparator,
koyu Hıristiyan Theodos, Roma İmparatorluğu’nda Hıristiyanlığı resmi din
ilan edip diğer bütün inançlara büyük
zulüm uygulamıştır.

İran’da doğup Anadolu’da şekillenen,
Balkanlar’da olgunlaşıp Avrupa’nın içlerine dağılan düalist akım binlerce yıl
süren yolculuğunda nihayet 1200’lerin başında Toulouse’a komşu Albi
bölgesinde Kathar inancı olarak tekrar
ortaya çıkar. Kısa sürede Vatikan’ın ve
mevcut feodal yapının maddi ve manevi baskısından bunalmış olan halkı bir
araya toplar.
Önemli fikir ayrılıkları içinde olsa da
Hıristiyanlığı esas din olarak kabul
eden Kathar inancı düalist özellikleri sayesinde o yüzyılda fakirlik ve
savaşlar yüzünden artık sıkça sorulmaya başlayan “Neden kötülük ve
acı vardır?” sorusuna oldukça kolay
cevap verebildiği için olsa gerek halk
tarafından kısa zamanda sevilerek
benimsenir.
Bildiğimiz üzere tek tanrılı dinler,
Tanrı’nın insan iradesini özgür bırakıp
iyi ve kötü arasında seçim yapmasına
olanak bıraktığı prensibini benimser.
Kathar inancı ise bu inanç sitemine,
her şeyi bilen Tanrı’nın zaten insanın
iyi ya da kötüden hangisini seçeceğini
yaratırken bilmesi gerektiğini, bunu
bile bile neden kötüyü yarattığını
sorgulayarak karşı çıkar. Kötünün
Tanrı tarafından yaratılmadığını ya da
onun kontrolünde olmayan bağımsız
bir güç olduğunu kabul eden Katharlar
ise kendi inanç sistemlerinde düzen
sorusuna net bir çözüm getiremezler.
İki tane güç, iyi ve kötü varsa bunların
arasındaki kuralları kim koymuştur?

NEDEN KÖTÜLÜK VE ACI VARDIR?
Bu zulüm döneminde Konstantinopolis’i terk etmek zorunda kalan düalist
akımlar 10. yüzyıl da “Tanrının Sevgili
Kulu” anlamına gelen Bogomil adıyla
bir an da Bulgaristan’da ortaya çıkar.
Zerdüştlüğün Anadolu’da yoğrulmuş
devamı artık Balkanlar’dadır.
Bogomilizm akımının temsilcileri, çile
çekmeyi ön plana çıkaran, boyunlarına astıkları kese benzeri torba içinde
kendilerine verilen yardım ve sadakaları toplayan keşişlerdir. Bu keşişlerin kendilerine boyunlarına astıkları
torbayı vurgulayacak şekilde, Türkçe
torbadan türeyen “Torbeshi” ismini
vermiş olmaları da oldukça ilginçtir.
Bu sefer kilisenin Bogomilizmi kabul
etmeyip taraftarlarını sapkın ilan
ederek yok etmeye çalışması için çok
zaman geçmeyecektir.
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KATHARLAR İÇİN HAÇLI SEFERLERİ
1207 itibarıyla Vatikan’ın sapkın ilan
ettiği bu tarikata karşı defalarca Haçlı
Seferi düzenlenir. Günümüzde hala
gerek Hıristiyanların gerek Müslümanların çok yoğun bir kötü gücün
varlığına -aslında düalist bir kavram
olan şeytana- inanması oldukça ilginçtir, öyle ki insanlar kötüyle savaşmada
iyi tanrının yardıma ihtiyacı olduğu
fikrine bile ara ara kapılarak cihat ve
Haçlı Seferlerini organize etmişlerdir.
Yaklaşık 40 yıl boyunca yapılan zulümler, 1243 yılında canlı kalan 500’e
yakın Kathar’ın, bölgedeki en korunaklı kalelerden biri olan Montsegur’de
sıkıştırılmasıyla son bulur. Yaklaşık
10.000 kişilik bir orduyla aylarca süren
kuşatma, Kathar şövalyelerinin kendilerini ateşe atarak intihar etmesiyle
biter ve Katharlar tarih sahnesinden
silinir… Ya da kendilerini oldukça iyi
gizleyerek, gelecekte başka bir bölgede ortaya çıkacak şekilde inançlarına
devam etmektedirler.
İşte bu hikayelerin ışığında Montsegur
Kalesi’ne her tırmandığımda, yolda
mutlaka durup gözlerimi kapatarak
duvarlardaki taşlara dokunurum, belki
bu esnada duyduğum çığlıklar ve ateşin
sıcaklığıdır beni bu kadar heyecanlandıran… Ya da çeşitli efsanelerde anlatıldığı gibi Tanrı ile insan arasındaki bağlantı aracı Kutsal Kase’nin sırrının birkaç
Kathar şövalyesi tarafından son anda da
olsa bu dağın içindeki gizli geçitlerden
kaçırıldığına olan inancımdır.
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ve
yararsız
Kadınların
saçlarını
bir
3. Boş
Erkek
dişinin–
karşı
duydukları
güçlü
4.
Boş
ve ve
yararsız
–birbirine
Kadınların
saçlarını
bir arada
arada
15.
Yüzü
uzun
kalın
ve
ağır
şaşkınlaşmış
olan,
sözü
anlayamayan
tutmaya
yarayan,
de süs
olarak kullanılan
15. –
Yüzü
uzun tüylü,
tüylü,
kalın
ve kolayca
ağır battaniye
battaniye
cinsel istek
– Kapıbazen
mandalı,
sürgü.
tutmaya
yarayan,
bazen
de
süs
olarak
kullanılan
Müdahil.
araç.
İş yapma.
–– Müdahil.
araç.
4.
Boş
ve
yararsız
–
Kadınların
saçlarını
bir
arada
5. Uçan, uçucu – Övme – Esen, sağlam.
15. Yüzü uzun tüylü, kalın ve ağır battaniye
tutmaya
yarayan,
bazen
de süs
olarak kullanılan
5.
uçucu
– Övme
– Esen,
sağlam.
Yukarıdan
Aşağıya
6. Uçan,
Gemilerin
mizana
direğinin
gerisindeki
yelken
– Müdahil.
araç.
Yukarıdan
Aşağıya
–
Bir
makine,
cihaz
veya
mobilyanın
parçalarını
1.
Çiçekleri,
dalları ıspanak gibi pişirilen bir yıllık
6. Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken
yerli
otsu
bitki –dalları
Genellikle
Asya
vepişirilen
Afrika’nın
5. –
Uçan,
uçucutakma.
–cihaz
Övmeveya
– Esen,
sağlam.parçalarını
Bir yerine
makine,
mobilyanın
1.
Çiçekleri,
ıspanak
gibi
birsıcak
yıllık
bölgelerinde
yaşayan, postu benekli, çevik,
7.
lekemizana
–takma.
Yer, yeryüzü
– Bir
ülkede hükümYukarıdan
Aşağıya
yerli
yerine
otsu bitki
– memeli
Genellikle
Asya ve Afrika’nın sıcak
6. Beyaz
Gemilerin
direğinin
gerisindeki
yelken
yırtıcı,
etçil
hayvan.
darın, padişahın, sultanın egemen olması.
bölgelerinde
yaşayan,
postu
benekli,
çevik,
–
Bir
makine,
cihaz
veya
mobilyanın
parçalarını
1.
Çiçekleri,
dalları
ıspanak
gibi
pişirilen
bir
yıllık
7.
Beyaz leke – kadın
Yer, yeryüzü – Bir ülkede hüküm2.
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan
8. Evlenmemiş
yırtıcı,
etçil
yerli yerine takma.– Madagaskar’ın plaka
otsu bitki
– memeli
Genellikle
veTürk
Afrika’nın
sıcak
madde
– Yırtık,
yarıkhayvan.
– Asya
Klasik
Müziği’nde
darın,
işareti.padişahın, sultanın egemen olması.
bir
makam.
bölgelerinde
yaşayan,
postu
benekli, oluşan
çevik,
2.
Azotlu
besinlerin
vücutta
yanmasıyla
7. Uygun
Beyaz ortam
leke –kadın
Yer,
yeryüzü
–veBir
hüküm8.
Evlenmemiş
–süreli
Madagaskar’ın
plaka
9.
– Kısa
azülkede
yağan
yağmur,
yırtıcı, etçil
memeli
3.
Herkese,
her
canlıya
eden
Tanrı –
madde
– Yırtık,
yarıkhayvan.
–merhamet
Klasik Türk
Müziği’nde
darın, padişahın, sultanın egemen olması.
kar.
işareti.
Bir
sıvıyı
ağzı
dar
bir
kaba
aktarmak
için
kullabir
makam.
2.
Azotlu
besinlerin
vücutta
yanmasıyla
oluşan
– Bebek
için–süreli
hazırlanan
yiyeceklerin
10.
8. Raptiye
Evlenmemiş
kadın
Madagaskar’ın
plaka
nılan
koni
biçimindeki
araç
– Tahttan indirme.
9.
Uygun
ortam
–
Kısa
ve
az
yağan
yağmur,
madde
–
Yırtık,
yarık
–
Klasik
Türk
Müziği’nde
genel
adı
–
Lityum
elementinin
simgesi.
3.
Herkese,
her
canlıya
merhamet
eden
Tanrı
–
işareti.
kar.
4.
Dikkat et, savul, destur anlamlarında bir
bir sıvıyı
makam.
Bir
ağzı
dar
bir kaba aktarmak
için kulla11. Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse –
seslenme
sözü
– Binmeye
veya yük taşımaya
9. Raptiye
Uygun üzerini
ortam
–saran
Kısa
ve azyiyeceklerin
yağan yağmur,
10.
– Bebek
için süreli
hazırlanan
Kalbin
zar.
nılan
koni her
biçimindeki
araç – Tahttan
alıştırılmamış
at veya merhamet
eşek.
3.
Herkese,
canlıya
edenindirme.
Tanrı –
kar. adı – Lityum elementinin simgesi.
genel
Bir sıvıyı
dardestur
bir kaba
aktarmak için
4.
Dikkat
et,ağzı
savul,
anlamlarında
bir kulla10. Bir
Raptiye
– Bebek
içinyetkisi
hazırlanan
yiyeceklerin
11.
işte emir
verme
bulunan
kimse
–
nılan koni sözü
biçimindeki
araçveya
– Tahttan
indirme.
– Binmeye
yük taşımaya
Aramıza katılanlarseslenme
genel adı
– Lityum
simgesi.
Kalbin
üzerini
saranelementinin
zar.
alıştırılmamış
at destur
veya eşek.
4.
Dikkat et, savul,
anlamlarında bir
11. Bir işte emir verme yetkisi bulunan• kimse
Etem– Dolen ’71
•
Ahmet
Öztürk
’01
seslenme sözü – Binmeye veya yük taşımaya
Kalbin üzerini saran zar.
• Ebru Özdemir ’96
• eşek.
Hasan Akın Sevgili ’02
alıştırılmamış at veya
•
•

Gürhan Tekiner
’98
Aramıza
katılanlar
Özlem Simin Arda ’01

• Aramıza
Etem Dolen
’71
katılanlar
Aramıza katılanlar
• Ebru Özdemir ’96

•
•
•
•

Ayşe Sera Akay ’04
Handan Nazlı Taneri ’04

15.
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Ateş Vuran ’64

Ahmet Duru ’78
••
Ahmet Semih Noyan ’67
•
Ahmet V. Orhon ’68
•
Ali Kepkep ’48’in, merhum Adil •
Kepkep ’51’in ve Ömer Hikmet •
Kepkep ’57’in ağabeyi, A. Behzan •
Kepkep ’77’in amcası Abdülkadir
•
Kepkep ’44
• Alp Kaan Yeğinsu ’96’nun annesi •
••
Figen Yeğinsu
•
• Ara Kevork Demir ’64
••
• Bengin Paçalıoğlu ’00’nun
•
babası, Erbil Töre ’58’nin
dünürü, Ömer Töre ’94’nin
kayınpederi, 2000-2007
yılları arasında Saint-Joseph

Üyesi
ve’44
1993-1997 çalışma dönemi
Kepkep
Mehmet
Uğur Kışınbay
’50
ve matematik
öğretmenliği
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Prof.
Dr.
Saint-Joseph’liler
Derneği
Kurucu
İlkay
Bener
’58
Ateş
Vuran
’64
yapmış
olan
Mehmet
Sinan
Üyesi
ve
1993-1997
çalışma
dönemi
Faruk
Akıskalı
’54’nın
eşi Suna
Ali
Kepkep
’48’in,
merhum
Adil
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Prof.
Dr.
Paçalıoğlu ’62
Akıskalı
Kepkep
’51’in
Hikmet
Ateş
Vuran
’64ve Ömer
Bengin
Paçalıoğlu
’00’nun
babası,
•
Burak
Ülman
’88’ın
babası
Prof.
Kepkep
’57’in
ağabeyi,
A. Behzan
Erbil
Töre
’58’nin
dünürü,
Ömer
Ali Kepkep
’48’in,
merhum
Adil
Dr.
A.
Haluk
Töre
’94’nin
kayınpederi,
2000Kepkep
’77’in
amcası
Kepkep
’51’in
ve Ülman
ÖmerAbdülkadir
Hikmet
2007
yılları
Saint-Joseph
• Cano
A.arasında
Özgener’56
Kepkep
’44

Kepkep ’57’in ağabeyi, A. Behzan
Mehmet
Uğur
’50
• Demir
Alp Kışınbay
SerezliAbdülkadir
’67’nin
babası
Kepkep
’77’in
amcası
İlkay
Bener
Kepkep
’44 ’58 Serezli
Av.
Sadettin
Faruk
Akıskalı
’54’nın
eşi
Suna
Mehmet
UğurÖncel
Kışınbay
• Dr. Aykut
’75’50
ve H. Uğur
Akıskalı
İlkay Bener ’58
Öncel
’77’in’54’nın
annesi
Lamia
Öncel
Bengin
Paçalıoğlu
’00’nun
babası,
Faruk
Akıskalı
eşi
Suna
Erbil
Töre Akıskalı
’58’nin dünürü,
• Faruk
’54’nınÖmer
eşi Suna
Akıskalı
Töre
’94’nin
kayınpederi,
2000Bengin
Paçalıoğlu ’00’nun babası,
Akıskalı
2007
yılları
arasında
Saint-Joseph
Erbil
TöreGömüç’74’ün
’58’nin
dünürü,
Ömer
• Ferda
eşi
Asuman
Töre
’94’nin
Gömüç kayınpederi, 20002007 yılları arasında Saint-Joseph

• Hasan Rıdvan Gençay’63

•
•
•
•
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Sadettin Serezli
•• Ahmet
V. Dürdin
Orhon ’68
kayınvalidesi
Zekiye
Akkan
Mehmet
Ürün ’67’ün
annesi
• •Tevfik
Tüzünkam
eşi,
Bora
Vuslat
Güvenir
Mehmet
Dürdin’68’ın
Ürün
’67’ün
Çulha
’87
ve
Tayfun
Tüzünkam’ın
• Ahmet
V. Vuslat
Orhon ’68
annesi
Güvenir
Yüksel
Tüzünkam
• annesi
Tevfik Tüzünkam
’68’ın eşi, Bora
Mehmet
Kışınbay
’50
•48 •Manuk
Ohanoğlu
’69’nun
annesi
Çulha
’87
veUğur
Tayfun
Tüzünkam’ın
•Sürpik
MorisOhanoğlu
SarfatiTüzünkam
’75’nin babası Leon
annesi
Yüksel
•• Mehmet
Arman
Üge
’72’nin
Manuk
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Sarfati
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Sürpik
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Ara Kevork Demir ’64
İsmail Tavman ’67
Demir Alp Serezli ’67’nin babası Av.
Sadettin Serezli
Lisesi’nde
müdür
yardımcılığı
ve
Dürdin
Ürün
’67’ün annesi
•Mehmet
İlkayGüvenir
Bener
’58
matematik
öğretmenliği
yapmış
Vuslat
•Ahmet
İsmail
Tavman
’67
V.
Orhon
’68
olan
Mehmet
Sinanyardımcılığı
Paçalıoğlu ve
’62
Lisesi’nde
müdür
Tevfik
Tüzünkam
’68’ın
eşi, Bora
Kevork
Demir
’64
•Ara
Jorj
Kazar
’76’ın
kayınvalidesi
matematik
yapmış
Çulha
’87 veöğretmenliği
Tayfun Tüzünkam’ın
İsmail
Tavman
’67
olan
Mehmet
Sinan
Paçalıoğlu
’62
Satenik
Gemici
annesi
Yüksel
Tüzünkam
Alp
Serezli
’67’nin
babası
Av.
Ara
Kevork
Demir’69’nun
’64’69’nun
Manuk
Ohanoğlu
annesi
•Demir
Manuk
Ohanoğlu
annesi
Sadettin
Serezli’67
Sürpik
Ohanoğlu
İsmail Tavman
Sürpik
Ohanoğlu
Arman
Üge
’72’nin
Mehmet
Dürdin
Ürün
’67’ün
annesi
Demir Alp Serezli ’67’nin babası Av.
kayınvalidesi
ZekiyeÜge
Akkan
•Vuslat
Mehmet
Arman
’72’nin
Güvenir

• Necip Altan’44

6
6

1

• Ahmet Öztürk ’01
• Hasan Akın Sevgili ’02
Ahmet
Öztürk
’01
•• Ayşe
Sera
’04 Tekiner ’98
Ahmet Öztürk ’01
• Etem Dolen ’71
•Akay
Gürhan
Ebru Özdemir
’96•Derneği
Hasan Akın
Sevgili
’02
•• Saint-Joseph’liler
Özlem
Simin Arda
’01
•• Lisesi’nde
Handan
Nazlı
Taneri
’04
Ayşe Sera Akay
’04
Ezgi Türksoy
•müdür
Handan
Nazlı Taneri
’04
•
Kurucu’10
yardımcılığı
ve
ve Tekiner
1993-1997
dönemi
matematik
öğretmenliği
• Üyesi
Gürhan
’98
• ’12
Ayşe Sera•Akay
’04 Akınyapmış
Can Marçak ’10
• çalışma
Fatih Selim
Yıldızhan
Hasan
Sevgili ’02
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Prof.
Dr.
olan
Mehmet
Sinan
Paçalıoğlu
’62
Özlem Simin Arda• ’01
• Handan Nazlı
Taneri
’04
Ebru Özdemir• ’96
Güngör Arda Cerit ’03
• Naz
Bekpınar
’06

Ali Kepkep ’48’in,
merhum Adil
Aramızdan
ayrılanlar
Kepkep ’51’in ve Ömer Hikmet
Aramızdan ayrılanlar
Kepkep ’57’in ağabeyi, A. Behzan
• Aramızdan
Saint-Joseph’liler
Derneği Kurucu
Kepkep
’77’inayrılanlar
amcası
Lisesi’nde
müdürAbdülkadir
yardımcılığı

5
5

1

ayrılanlar
Etem Dolen
’71 ’98
•• Aramızdan
Gürhan
Tekiner

•

•
•
•
•

•
•
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Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
– Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının
yan yana
gelmeleri
Başlangıcı
belli
olmayansonucu
zaman,aralarında
öncesizlik
oluşturdukları
çizgi – ve
Belli,
açık.
– Gemilerde güverte
borda
kaplama tahtalarının yan
yana
gelmeleri
sonucu
aralarında
Başa
giyilen
metal
koruyucu
– Argoda
parasız.
oluşturdukları çizgi – Belli, açık.
İlave – Topları
için falyaya
konulan
Başlangıcı
belliateşlemek
olmayan zaman,
öncesizlik
giyilen
metal koruyucu
Argoda
parasız.
ve
barutun
patlamasına
sebep–kaplama
olan
madde
–
–Başa
Gemilerde
güverte
ve borda
tahtalarının
gelmeleri
sonucu
aralarında
Semizlik
–yana
Tavlada
üç sayısı.
İlave yan
– Topları
ateşlemek
için falyaya
konulan
oluşturdukları çizgi – Belli, açık.
ve barutun
patlamasına
sebep olan madde –
Bir
cins doğan
– Tahta perde.
Başa
giyilen
metal koruyucu
Semizlik
– Tavlada
üç sayısı. – Argoda parasız.
Argoda
yok – Altın,
gümüşiçin
gibifalyaya
madenlerin
İlave – Topları
ateşlemek
konulan
Birbarutun
cins doğan
– Tahta
perde.
değerini
anlamak
için sürtüldükleri
bir tür taş.
ve
patlamasına
sebep olan madde
–
Semizlik
–
Tavlada
üç
sayısı.
Argoda
yok – Altın,
gümüş gibi
madenlerin
Kesin
– Talyum
elementinin
simgesi
– Kene.
Bir
cins
doğan
–
Tahta
perde.
değerini anlamak için sürtüldükleri bir tür taş.
Bal ve balmumu yapan, iğnesiyle sokan böcek
Argoda
– Altın,
gümüş gibi
madenlerin
Kesin
–yok
Talyum
simgesi
Kene.
–
Düz yakalı,
önüelementinin
ilikli
bir ceket
türübir
––Keklik
değerini
anlamak
için sürtüldükleri
tür taş.
tutmakta
kullanılan
tahtadan
kapanların
yan
Bal ve–balmumu
yapan,
iğnesiyle
sokan
böcek
Kesin
Talyum elementinin
simgesi
– Kene.
taraflarına
bağlanan
ağaç
parçası.
–
Düz
yakalı,
önü
ilikli
bir
ceket
türü
–
Keklik
Bal ve balmumu yapan, iğnesiyle sokan böcek
kullanılan
tahtadan
kapanların
yan
Tehlikeli
durum
Fransa’da
ortaya
Avru–tutmakta
Düz yakalı,
önü–ilikli
bir ceket
türüçıkıp
– Keklik
taraflarına
bağlanan
ağaç parçası.
tutmakta
kullanılan
tahtadan
kapanların
yan
pa’ya
yayılan
yapı, mobilya,
giyime
ait bir üslup.
taraflarına
bağlanan
ağaç parçası. çıkıp AvruTehlikeliveya
durum
– Fransa’da
Yünden
iplikten
yapılmış,ortaya
üzeri işli ince
Tehlikeli
durum
– Fransa’da
ortaya
çıkıp
Avrupa’ya yayılan
yapı,
mobilya,
giyime
ait
birve
üslup.
kuşak
– Bir
yapının
toprak altında
kalan
pa’ya yayılan yapı, mobilya, giyime ait bir üslup.
yapıya
dayanak
olan duvar,
taban
bölümlerinin
Yünden
veya
iplikten
yapılmış,
üzeri
işli ince
ince
Yünden
veya
iplikten
yapılmış,
üzeri
işli
tümü.
kuşak –– Bir
Bir yapının
yapının toprak
toprak altında
altında kalan
kalan ve
ve
kuşak
yapıya dayanak
dayanak
olan
duvar,
taban
bölümlerinin
yapıya
olan
duvar,
taban
bölümlerinin
Gereksiz,
önemsiz
söz
– Arap
erkeklerinin
tümü.
tümü.
kefiyelerinin
üzerine bağladıkları yünden
Gereksiz,
önemsiz
söz
–– Arap
erkeklerinin
örülmüş
çember
– Taneli
ve ya tanesiz
Gereksiz,kalın
önemsiz
söz ağ
Arap
erkeklerinin
kefiyelerinin
bağladıkları yünden
saman
yığını.üzerine
kefiyelerinin
örülmüş
kalınüzerine
çemberbağladıkları
ağ – Taneli yünden
ve ya tanesiz
örülmüş
kalın
çember ağ –korunmak
Taneli ve ya
Obüslerden,
bombalardan
içintanesiz
yerin
saman
yığını.
samankazılmış
yığını.bombalardan
altına
siper – Tütün
yapraklarından
için yerin
Obüslerden,
korunmak
çıkarılan,
renksiz,
çok
zehirli
bir
alkaloit.
altına
kazılmış
siper – Tütün
yapraklarından
Obüslerden,
bombalardan
korunmak
için yerin
çıkarılan,
renksiz,
çok– zehirli
bir alkaloit.
altına kazılmış
siper
Tütün yapraklarından
çıkarılan, renksiz, çok zehirli bir alkaloit.
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