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9 Haziran Pazar günü bir Petit Pain buluşmasını daha keyifle, mutlulukla gerçekleştirdik.
Katılan, destek veren tüm üyelerimize ve misafirlerine teşekkür ederiz. Quartier Dergisi’nin bu
sayısı buluşmamızdan güzel anlara ayrılmış durumda, keyifle okuyacağınızı umuyor, daha nice
buluşmalarda birlikteliğimizin ve dayanışmamızın daimi olmasını diliyoruz.
Özel Saint-Joseph Lisesi, Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı ve Saint-Joseph’liler Derneği
olarak, camiamızı bir arada tutan, dayanışmayı, birlikteliği yüceltmeye çalışan kurumlar
olarak yakın iletişim ve anlayış içerisinde, uyumla çalışma gayreti içerisindeyiz. Burs
çalışmalarımızın yanı sıra ihtiyaç duyabilecek camia üyelerimize yönelik destek verebilmek
amacıyla oluşturduğumuz “Solidarité” projesi Petit Pain buluşmamızın da teması oldu. Her
yıl kurumlarımızın ayıracağı bütçe ve sizlerin katkılarıyla üyemiz ile kötü günde de birlikte
olabilmeyi amaçlıyoruz.

Güray Karacar’90
Saint-Joseph’liler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Petit Pain çerçevesinde elçilerimiz ile de bir toplantı gerçekleştirme
fırsatımız oldu. Kendilerinin görüş ve önerilerini alma şansı bulurken
mevcut durum ile ilgili bilgileri paylaştık. Sizlere de aynı çerçevede
aktarmak isteriz;
Ocak 2019’da sona eren işletmeci anlaşmasının ardından tesislerin
renovasyon çalışması başladı. Tenis kortları hizmete girdi, havuz ve
Salle Frère Etienne’in bulunduğu bölüm, Saint-Joseph Eğitim Vakfı
tarafından üyelerin hizmetine sunulmak üzere hazırlanıyor.
Salle Erentok’un bulunduğu bölüm Okul tarafından Temmuz ayında başlayacak çalışmalar
ile konferans merkezi haline getiriliyor. Okulumuz tarafından yürütülen eğitim çalışmaları için
hizmet verirken üyelerin bir araya geleceği toplantılara da ev sahipliği yapacak. Sadece üyelerin
kullanımına açık olacak tesislerimizden faydalanabilmek için kartlarınızı almak amacıyla
Dernek Ofisi ile iletişim kurmanızı rica ederiz.
2017 yılında göreve gelen yönetim kurulu olarak tüm tarafların görüş, öneri ve isteklerini
yerine getirmeye çalışarak en doğruyu bulma çabası içinde olduk. İnanıyoruz ki içinde
bulunduğumuz yapılanma süreci sürdürülebilir bir modeli ortaya koyacak, gelecek dönemde
bu tip anlaşmazlıkları önleyecek ve genç üyeleri camiamıza daha yakın tutacaktır. Nice
zorluklarla karşılaştığımız bu süreçte tek dileğimiz geçmiş dönemde kurumlarımız arasında
yaşanmış olan anlaşmazlıkların bir kenara bırakılması ve dayanışmaya yönelik katkının
esirgenmemesidir.
Sevgi ve saygılarımızla,
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OKULDAN

Gurur kaynaklarım...
Gökhan Baş ’1999
1999 yılında Saint-Joseph’ten mezun oldu. Lisansını Sabancı Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği dalında yaptı. Yüksek Lisansını MBA–İş Yönetimi dalında Worcester Polytechnic Institute’ta yaptı. Daha sonra SMC ve PMP sertifikalarını
aldı. MBA alanında yüksek lisanslı; projeleri zamanında, bütçeyi aşmadan ve efektif
bir şekilde iletişim kurarak tamamlama geçmişine sahip bir Proje Yöneticisi oldu.

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

2006’da Wincor Nixdorf Inc., İstanbul/Türkiye’de ATM yazılımı geliştirmeden
sorumlu yazılım uzmanı olarak iş hayatına atıldı. 2007’de Acıbadem Sağlık Grubu’nda grup bünyesinde bulunan tüm hastanelerin ve tıp merkezlerinin veritabanlarının
yönetiminden ve geliştirilmesinden sorumlu Oracle Veri Yöneticisi oldu. Tam zamanlı
MBA Programını sürdürürken Mayıs 2011’de, yarı zamanlı olarak EMC Inc, Boston/
ABD’nin ürün yönetimi ekibini desteklemekten, mevcut iş süreçlerini geliştirmek için
projeler üretilmesi ve yönetilmesinden sorumlu proje stajını yaptı.
Ekim 2012’de Expicient Inc., Boston/ABD’de Proje Yöneticisi oldu. Sipariş yönetimi,
E-ticaret, Mobil Uygulama Geliştirme projelerini yönetti. Şirket çapında iş zekası, iş
döngüleri ve taslakların geliştirilmesi projelerini devreye sokup yönetti. Eylül 2014’te
LogMeIn, Boston/ABD’de Proje Yöneticisi oldu. IOT (Nesnelerin İnterneti) konusunda çalıştı. Ayrıca şirket içi proses iyileştirme projelerinin yaratılması ve yönetimini
gerçekleştirdi.
Haziran 2018’de AES Corp, Boston / ABD’de Proje Yönetimi Grup Başkanı olarak
göreve başladı. Burada AES güvenlik ağı sistemlerinin internete bağlı versiyonlarının
geliştirilmesi programından ve şirket bünyesindeki tüm projelerin yönetim organizasyonundan sorumlu. Bu firmada yapacağı işlerin bazıları şunlar: Proje Yönetimi
Grubu’nun kurulması, projelerin efektif bir şekilde yönetimi için uygun personelin
belirlenmesi ve işe alınması. Yönetilecek Projelere uygun metriklerin ve analiz metodlarının belirlenmesi ve şirket içi ‘’Proje Yönetimi Bilgi Tabanı’’ oluşturulması.
Gökhan geçenlerde bizi kırmayıp IOT konusunda bir grup ilgili öğrencimizi bilgilendirmek için okuluna geldi ve güncel bilgilerle dolu sunumuyla genç kardeşlerini
aydınlattı.
Ne dersiniz? Gurur duymakta haksız mıyım?
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Değerli Saint-Joseph Ailesi,
Verimli, gelişimci, başarılı akademik çalışmalar ve etkinliklerle
geçen bir öğretim yılını daha geride bıraktık. Öğrencilerimizin
motivasyonunu ve mutluluğunu artırarak bu çalışmaları gerçekleştirmek bizim ilk önceliğimiz oldu.
Yaşam, bir bilinçlenme serüvenidir. İster çocuk olsun ister
genç, yaşamda ne istediğini bilenler; her zaman daha hızlı yol
alırlar. İşte, diğer bir önceliğimiz de öğrencilerimizde bu bilinci
yaratmaktı.
Eğitimde verim ve başarı; derslerle, notlarla sınırlı değildir.
Öğrencilerimizin öğrenme şekillerini organize edebilme, onların
ekip ruhu ile çalışabilme, problemleri kendi başlarına çözebilme gibi yeteneklerini de kapsamaktadır çünkü her öğrenci, bir
diğerinden farklıdır. Ve öğrencilerin hedefleri yönünde ilerleme kaydetmesidir temel olan. Farklılıklara saygıyla bakan bu
yaklaşım, dersin bireyselleştirilmesini de beraberinde getirir.
Bireyselleşirken toplumsallaşan, toplumsallaşırken bireyselliğini
de kaybetmeyen bir öğrenen kimliği, Küçük Prens Okullarının
yarattığı önemli ve yapıcı bir farkındalıktır. Bireysel ve bütünsel
başarı, işte bu anlayışın bir sonucudur.
Okullarımızın elde ettiği başarılardan bir bölümünü burada
sizlerle paylaşmak istiyorum.
İlköğretim Okulumuzun Başarılarından:
• 2. sınıf öğrencimiz Defne Ecer 25.12.2018 tarihinde Erzurum’da düzenlenen “Okullar Arası Minikler Kayak Müsabakaları”nda, Büyük Slalom ve Slalom yarışlarında 2.lik Ödülü’nü;
• 2. sınıf öğrencimiz Kuzey Erol, First Lego League Junior Turnuvası’nda “Sihirli Ellerin Tasarımı” Ödülü’nü;
• 3. sınıf öğrencimiz Aksel Turabik, Antalya Belek 10 Yaş Yeşil
Top Türkiye Bahar Kupasında (ULUDAĞCUP TURNUVASI)
grubunda 3.lük Ödülü’nü;
• 4. sınıf öğrencimiz Tuna Çalışkan, Türkiye Eskrim Federasyonu’nun 08-09 Aralık’ta Ankara’da düzenlediği turnuvada, U10
Kılıç branşında 1.lik Ödülü’nü;
• 4. sınıf öğrencilerimizden Selin Kaloğlu ve Pamir Perçinel, Bilgi Üniversitesinin düzenlediği Türkiye Dans Şampiyonası’nda
Türkiye 3.lük Ödülü’nü;
• 5-8 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Okullar Arası
Artistik Jimnastik Yarışmaları’nda, 7. sınıf öğrencilerimiz
Dilara Kürküt ve Naz Atayılmaz’ın mücadele ettiği Yıldız Kız
Artistik Jimnastik Takımımız 2.lik Ödülü’nü;
• 5. sınıf öğrencimiz Ahu Eda Şişman, Türkiye Tenis Federasyonunun 21-26 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlediği 10 Yaş Kızlar
Yeşil Top Kış Kupası Türkiye Serisi’nde 1.lik Ödülü’nü;
• 7. sınıf öğrencimiz İpek Yüksel, Türkiye Binicilik Federasyonu
tarafından düzenlenen Bronz Lig Final Engel Atlama Yarışması’nda 1.lik Ödülü’nü;
• 5-8 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Okullar Arası
Artistik Jimnastik Yarışmaları’nda, Yıldız Kız Artistik Jimnastik Takımımız 2.lik Ödülü’nü;

A. Mehmet Özdeniz’68
Kurucu Temsilcisi & Genel Müdür
• 6. sınıf öğrencimiz Nil Tanka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen 6. Çocuk Yazarlar Hikâye
Yarışması’nda 2.lik Ödülü’nü;
• Öğrencimiz Lidya Atalay, 7 Nisan 2019 Pazar günü yapılan Türkiye Golf Federasyonu Yerel Yıldızlar Turu İstanbul
Müsabakası’nın B kategorisi 1.lik Ödülü’nü kazanarak gurur
tablomuza adlarını yazdırdılar.
• 2019 LGS’de 8. sınıf öğrencimiz Uluç Ali Gazioğlu tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1.si olmuştur.
Lisemizin Başarılarından:
• Hazırlık sınıfı öğrencimiz Defne Ekinci, 16 Nisan 2019 Salı
günü yapılan “Liseler Arası Jimnastik- Trambolin Yarışması”nda 1.lik Ödülü’nü;
• 12 Mayıs 2019 tarihinde Çankırı’da yapılan Jimnastik Trambolin Türkiye Şampiyonası’nda 4.lük Ödülü’nü;
• 10. sınıf öğrencimiz İnci Mina Varol, Özel Darüşşafaka Lisesinin bu yıl 14.sünü düzenlediği Türkiye Liseler Arası “HİŞT
HİŞT, GENÇ SAİT FAİK!” Öykü Yarışması’nda ve Özel Saint
Michel Fransız Lisesinin düzenlediği öykü yarışmasında 1.lik
Ödülleri’ni;
• 26 Şubat 2018 tarihinde FMV Işık Lisesi Ayazağa Kampüsünde
13.sü düzenlenen ve fen bilimleri alanında yapılan Liseler Arası Pentatlon Yarışması’na katılan lise takımımız 1.lik Ödülü’nü
kazanmıştır.
Bir öğretim yılına sığdırdığımız yüzlerce ödülden sadece
birkaçıdır bunlar. Bu başarıları kazanan tüm öğrencilerimizi
ve onlara destek olan, onları yönlendiren eğitim kadromuzu
kutluyorum. Jean Paul Sartre’ın da vurguladığı gibi insan, sahip
olduklarının toplamı değil henüz gerçekleştiremediklerinin
toplamıdır. Öğrencilerimizin tüm potansiyellerini yaşama geçirebilmeleri için uygun ortamlar sağlamak ve sürdürülebilir başarıyı
desteklemek, Özel Küçük Prens Okullarının eğitim anlayışının
temellerini oluşturmaktadır.
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H. ERBAK’70 İLE SÖYLEŞİ
HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARINMEHMET
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YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

www.fonzip.com/sjdernek

Saint-Joseph’liler Derneği için banka hesabı:
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Saint-Joseph’liler Derneği için banka hesabı:
SAINT-JOSEPH’LİLER DERNEĞİ (DERNEK HESABI)
TURKISHBANK MODA ŞUBE
IBAN : TR59 0009 6000 0008 4000 0749 54

HARİKA SALEPÇİOĞLU’96 İLE SÖYLEŞİ

GİZLİ AJANA ÖZEL BİR BAKIŞ…
30
“BEN ATAKAN, ÖMER ATAKAN”
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Frankofon

ÜLKEMİZDEKİ FRANKOFON OKULLARIN TARİHİ
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ELİF ÖZYILDIRIM
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Editör
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48

Bulmaca

56 LEZZETLİ HİKAYELER

Bu dergideki yazılar ve görsel
malzemeler elektronik ya da basılı
ortamda izin alınmadan ya da
kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Dergimiz Sappi‘nin değerli katkılarıyla yayımlanmıştır.

REHA TARTICI’87 “BÜYÜLEYİCİ MANZARANIN LEZZET İLE KEŞFİ”
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REKLAM TARİFESİ

6

YER

1 sayı

Yıllık (3 sayı)

İÇ TAM SAYFA

1.800 TL

4.500 TL

ÖN KAPAK İÇİ / ARKA KAPAK İÇİ

4.800 TL

12.000 TL

ARKA KAPAK

7.200 TL

18.000 TL

TDB Ağız Diş Sağlığı
Muayene ve Tedavi
Ücret Tarifesi

Bodrum

İZMİR’DEN HABERLER

Değerli Saint-Joseph Ailesi;
İzmir Saint-Joseph’liler Derneği olarak İstanbul Saint-Joseph ailesini sevgiyle selamlıyoruz.
İzmir ve İstanbul Saint-Joseph, 100 yıllık tarihi çoktan aşmış, Türk toplumuna yön veren
köklü birer ekoldür. Farklı şehirlerde, aynı değerler manzumesiyle yetiştirilmiş, ortak
paydaşlarla donatılmış bir kültürün üyeleriz. Bizler isim ve kültür kardeşiyiz.

Yiğit Baysal
İzmir Saint-Joseph’liler
Derneği Yönetim Kurulu adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Saint-Joseph ve Lasallien kültürünün İzmir’deki temsilcileri olarak size İzmir’deki gelişmeleri aktarmak istiyorum. İzmir Saint-Joseph mezunları olarak yeni dönemde yepyeni ve
tamamı 2000 yılı sonrası mezunlar olarak yeni yönetim kurulunu oluşturduk. 2019-2021
yılları arasında görev yapacak yeni yönetim kurulu başkanı olarak sizlere kendimi takdim
etmem gerekirse, ben Yiğit Baysal, 2009 yılında İzmir Saint-Joseph’ten mezun oldum.
Üniversite Lisans ve Yüksek Lisansı İstanbul’da tamamladım. İstanbul sık sık gittiğim ve
yabancısı olmadığım bir şehir, bunu ilerideki işbirliklerimiz çerçevesinde bir avantaj olarak
görmekteyim.
Pekiyi bizim tamamı gençlerden oluşan yönetim kurulu olarak amacımız nedir? Değişen dünyada yeni zaman dinamiklerini göz önüne alarak, artık yepyeni bir söylemle
İzmir ve Türkiye’nin diğer şehirlerindeki mezunlarımızla bir araya gelerek ortak bir ağ
yaratmayı hedefliyoruz. Saint-Joseph kültürünü gelecek kuşaklara taşımak ve mezunlar
ailemizin yeni üyelerine ait oldukları camiada aidiyet hissetmelerini sağlamak ise başlıca
görevimizdir.
Bir diğer amacımız ise iki kardeş camia olan İzmir ve İstanbul Saint-Joseph ailesinin arasındaki karşılıklı etkileşimi arttırmak ve aradaki bağı daha da güçlendirmek.
Bu doğrultuda yönetim kurulu olarak her türlü işbirliğine açık olduğumuzu söylemek
isterim. İstanbul Saint-Joseph ailesinin değerli fertlerine İzmir derneğimizin kapısı
açıktır. Kişisel olarak da 9 Hazirandaki Petit Pain etkinliğinize katılamadığım için
üzgün olduğumu belirtmek isterim. Umuyorum ki ilerleyen süreçte daha fazla bir
araya geleceğiz.
Bizimle iletişime geçmek isteyen İstanbul Saint-Joseph ailesi üyeleri: instagram adımız:
“izmirsjliler”, facebook adımız ise:”İzmir Saint-Joseph’liler Derneği” hesapları üzerinden
iletişime geçebilirler.
Hem Petit Pain etkinliğindeki nazik davetleri hem de çok değerli İstanbul Saint-Joseph ailesine İzmir Saint-Joseph’liler Derneği adına tanışma imkanı verdiği için, İstanbul
Saint-Joseph’liler Derneğine çok teşekkür ederiz.
Selam ve sevgilerimizle
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Bursa Türk–Fransız Alliance
Française Kültür Derneği’nde
Etkinlikler
Frankofoni haftası dolayısıyla 29 Mart Cuma ve 30 Mart Cumartesi günleri,
iki gün boyunca Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği’nde
eğitim sorumlumuz Filiz Özen Çiftçi liderliğinde ve tüm dernek öğretmenlerimizin katkılarıyla üç okuldan karma öğrenciler arasında (TED Koleji, 3
MART Koleji ve TAN Koleji) Fransızca olarak çeşitli bilgi yarışmaları düzenlendi.
Yarışmalar birkaç atölye çalışması etrafında gerçekleşti: “Tangram”, “Türkiye Haritası”, “Şeffaf Sözler”, “Güzel Bir Gün”, “Kim Milyonlar Kazanmak
İster?”, “Pano İşaretleri” ve “Fransa Haritası”. Hazırlanan oyunların hepsi
Fransız diline yönelik bilgi birikimi gerektiren ve yaş gruplarına uygun olarak
düzenlenmiş sorulardan oluşturuldu.
Her okuldan bir öğrenciden katılımıyla oluşan üçlü gruplar arasında
çekişmeli geçen yarışma sonrasında katılan tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize “katılım sertifikası” verilerek teşekkür edildi. Ayrıca öğrencilerimiz
derneğimiz tarafından düzenlenmiş hediye çekleri ile ödüllendirildi. Günün
sonunda tüm katılımcılarımızla birlikte kruvasan, çikolata ve meyve suyundan
oluşan bir menü ile ikindi kahvaltısı yapıldı, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tekrar buluşma temennisiyle derneğimizden ayrıldı.
30 Mart Cumartesi günü ise derneğimize devam eden küçük yaş grubu
öğrencileri öğretmenleri ile birlikte herkesin çocukluğundan beri en sevdiği
hikaye olan “Kırmızı Başlıklı Kız“ oyununu sahnelediler. Sahne performansının ardından dernek mutfağımızda öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan
krep, çikolata ve madlen kurabiyeleri hep birlikte iştahla paylaştılar. Öğrencilerimizin Fransız diline olan tutku ve ilgileri bizleri motive ederken, onların
öğrenme istek ve arzularına karşı her zaman yeniliklerle yanlarında olmaya
çaba göstereceğiz.
Yeni etkinliklerde buluşma dileğiyle…
Bursa Türk-Fransiz Alliance Française Kültür Derneği
Association Culturelle Turquie-France Alliance Française de Bursa
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UNION 30. Yaşını Kutluyor
Sevgili Saint-Joseph’liler,
UNION’umuz, 2019 yılında, Paris’teki kuruluşunun 30. yıldönümünü kutlamaya
devam ediyor.
Öncelikle, 15 Nisan 2019 tarihinde, önemli bir barış konserine organizatör olarak
katıldık. Aralarında ihtilaf ve uyumsuzluk olan 10 değişik millet ve milliyete mensup
piyanistin Paris’te aynı sahnede verdiği barış mesajına ortak olduk. Dünyanın en prestijli
müzik okullarından, bu sene 100. senesini kutlayan Ecole Normale de Musique – Cortot
ile ortaklaşa düzenlenen konsere, İsrail, İran, Amerika, Rusya, Çin, Türkiye, Ermenistan,
Azerbaycan, Rusya ve Yunanistan’ı temsil eden sanatçılar katıldı; paylaştıkları değerler ile,
okullarımızın eğitim temelini teşkil eden hoşgörü ve kültürler arası diyalog unsurlarına
vurgu yapmış olduk.
24 Mayıs tarihinde ise, UNESCO’nun Paris’teki dünya genel merkezinde, görkemli bir
gala yemeği ile 30. senemizi kutladık. UNION’un temsil ettiği okullar ve mezunlarının
yaşattığı değerler çizgisinde, Birleşmiş Milletler’e bağlı 195 ülkenin birleştiği Eğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu olan UNESCO’da bu anlamlı yıldönümünü kutlayabilmek, güçlü bir
simge oldu.
Eyfel Kulesi’nin tam karşısında ve muhteşem bir manzaraya sahip UNESCO’nun son
katında, 140’ı aşkın Unionist ile bu güzel kutlamayı gerçekleştirdik. Katılanlar arasında,
altı okulumuzdan dört Fransız müdürümüzü ağırlamaktan şeref duyduk. Türkiye’den özel
olarak gelen müdürler arasında, Saint-Joseph Lisesi müdürü sevgili Paul Georges da hazır
bulundu. Ayrıca, Notre Dame de Sion müdürü Yann de Lansalut, İzmir Saint-Joseph müdürü Jacques Augereau ve Sainte-Pulchérie müdürü Alexandre Abellan da aramızda idiler.
Saint-Benoît Lisesi’nin efsane hocalarından, eski Türk müdür başyardımcısı Serdar
Güneysu da gecemize renk kattı. UNION’un vazgeçilmez partneri, Türkiye’deki Fransız Okulları Federasyonu’nun başkanı Père Elie Delplace da bizimle idi. Okullarımızın
bağlı olduğu, tüm dünyada 210.000 okulda 60 milyon öğrenciye hizmet veren “Office de
l’Enseignement Catholique” idaresinin koordinatörü, uluslararası ilişkilerden sorumlu
Louis-Marie Piron da aramızda oldu, bizim Türkiye çapındaki güçlü ağımızın tüm dünyaya yayılmış kardeş okullarından bahsetti. Turkiye’nin UNESCO nezdindeki büyükelçisi
Sn. Altay Cengizer de aramızda idi, kendisine de değerli katılım ve desteği için buradan
teşekkür ediyoruz.
Geceye katılan davetliler - ki aralarında birçok genç arkadaşımız da vardı - ilerleyen
saatlere kadar Birleşmiş Milletler’e bağlı ve o gece sadece bize mahsus bu görkemli binada
kaldı. Sonuçta, hem 30 yıllık tarihimizi kutladık, hem de, ve tabii ki daha da önemlisi,
önümüzdeki yılların tohumlarını attık.
Gala yemeğimizin organizasyonuna sponsor olarak Saint-Joseph mezunları sevgili
Haldun Özcan, Murat Barbut ve Hervé Vighier katkı verdiler. UNION’a 30 sene önce,
kuruluşuna destek veren sevgili Osman Ataman’ı unutmayalım. Ayrıca Saint-Joseph’liler
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güray Karacar’a ve Dernek Müdürü Begüm Tekiner’e
destekleri için teşekkür ederiz.
Organizasyon komitesinde ise, UNION’un yönetim kurulunu teşkil eden ve değişik
okullarina mensup Aynur Flamain (Notre Dame de Sion), Noyan Acar (Saint-Michel), Didem Gauthier (İzmir Saint-Joseph), Mehmet Ünel (Saint-Benoît), Günce Berkkurt (Notre
Dame de Sion) ve Nursel Büyükcan Arısoy (Saint-Benoît) yer aldılar.
Önümüzdeki sezonda yine birçok anlamlı projeyi hayata geçireceğiz. Bunların arasında,
başta Strasburg olmak üzere başka Fransız kentlerinde Unionist’lerin katılacağı faaliyetler
var. 2020’de, Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin 300. yılı münasebeti ile,
İzmir Saint-Joseph Lisesi’nin önderliğinde, ikili ilişki tarihinin ilk büyükelçisi 28. Mehmed
Efendi’nin seyahatname sergisi Strasburg ve Paris’te düzenlenecek. Ayrıca, tüm okullarımızın
odağında olduğu, medeniyetler arası diyalog konulu bir sergiyi de önümüzdeki aylarda, yine
UNESCO’nun genel merkezinde gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Paris’ten haberler böyle! Fransa’ya Eylül ayında taşınacak öğrencilerimiz, Fransa’ya
seyahat eden siz değerli Saint-Joseph mezunları, internet sitemiz www.unionistes.org
üzerinden bizlere kolayca ulaşabilirsiniz.
Hepinize güzel bir yaz diliyor, Fransa’dan sevgilerimi iletiyorum.
Marc Buker SJ’85
UNION Kurucu / Başkanı

10

HÜRRİYET GAZETESİ RÖPORTAJI
Hürriyet Gazetesi’nde yer alan Nuran Çakmakçı'nın
Paul Yves Georges ve Ender Üstüngel ile röportajı üyelerimizin bilgisine sunarız.

İstanbul Özel Saint–Joseph Lisesi Müdürü Paul Yves Georges:

Çocukların Sorumluluk Almaları Çok Önemli
İstanbul Özel Saint–Joseph Fransız Lisesi’nin en önemli özelliklerinden biri de disiplinli olması. Her ne kadar
eskiden olan katı disiplini esnetseler de bazı kurallardan vazgeçmemişler. Okulun Fransız Müdürü Paul Yves
Georges, “Verdiğimiz disipline bir anlam katmak istiyoruz. Çocukların sorumluluk alması çok önemli. Eski
disiplin kalmadı” diyerek, “Veliler, ben size çocuğu emanet ettim ama kırmayın, çok dikkat edin” diyerek
çocuklarının pamuklar içinde olmalarını bekliyor” diyor. Kendisi de bu okulun mezunu, 44 yıldır öğrencilikten
başlayarak öğretmen, müdür yardımcısı, son 17 yıldır da Türk Müdür Başyardımcılığı görevini yürüten Ender
Üstüngel ile birlikte Özel Saint–Joseph Fransız Lisesi Müdürü Paul Yves Georges ile görüştük.
Okulunuz ilk olarak hangi amaçla,
nerede kuruldu?

1870’de Avrupa yakasında kuruldu. Levanten grubun eğitimle ilgili talepleri üzerine bu
okul açıldı. Galata Okulu yanınca Kadıköy
tarafına geçildi. Okul önce yatılıymış. Çok
büyük bir bölümü Hristiyan öğrencilerden
oluşmuş. Verilen eğitimin kaliteli olduğunu
gören paşalar da yavaş yavaş çocuklarını
göndermeye başlamışlar. Aslında ünlü olan
okulumuz Ticaret Enstitüsü’ydü. Lübnan’dan,
Mısır’dan bile öğrenciler geliyormuş. 1914’te
savaş çıkınca Fransa ile Osmanlı farklı
taraflarda olduğu için okul kapatıldı. Askeri
hastane olarak bir süre kullanıldı. Atatürk’ün
önderliğinde Cumhuriyetin kurulmasıyla
eğitim kalitesine güvenildiği için de bu sayı
artıyor. Hristiyanların dini işaretleri, laiklik
ilkesine uygun olarak ortadan kaldırılmış.
Okuldaki Frerler, eğitim yönü ağır basan kişilerdi. Gitmeyi düsünseler de burada kalıyorlar. Başından beri erkek lisesi olarak hizmet
veriyor. Bizim eğitmenlerimiz maddi imkanı
daha düşük ailelerin çocuklarını yetiştirmeye
çabalıyorlar. 1988’den bu yana karma eğitim
yapıyoruz. Şu an öğrencilerin yüzde 52’si kız,
yüzde 48’i erkek. Çünkü kızlar erkeklerden
daha başarılı.
Nasıl bir eğitim veriyorsunuz?

Okulumuzun sloganı, ana felsefesinin
özünü anlamak için sanırım yeterli olacak;
“Saint–Joseph, daima kalite…” Gerçekten de
La Salle Vakfı temsilcisi Frerler, yönetim kurulu, öğretmen kadrosu ve diğer çalışanların
ortak amacı yapılan işi kaliteli yapmak, genel
gidişata uyup “adam sendecilik” hastalığına
kapılmamaktır. Aynı zamanda bizimle aynı
şansa sahip olmayanları unutmamak, onlara
elden geldiğince destek olmaktır. Saint–Joseph “öteki” kavramına ve dayanışmaya
önem verir. Tüm öğrenciler, içinde buludukları sosyal ortam ne olursa olsun okulun
düzenlediği sosyal dayanışma etkinliklerine
katılırlar. Bu katılım herhangi bir zorlama

yapılmadan sağlanıyorsa – ki okulumuzdaki
durum budur – sosyal dayanışma ruhu
kazanılmış demektir.
Disiplin sizde niye bu kadar önemli?

Bizim velileri en çok korkutan yanımız
disiplinimiz. Disipliniyle ün yapan bir okuluz. Kapıdan her çocuk girerken müdürler
olarak yanımızda müdür yardımcısı, nöbetçi
öğretmen kontrol yaparız. Saç konusunda
biraz esnedik. Ama ayakkabıya takılıyoruz, siyah olması lazım. Forma hala var.
Eskiden gömlek kravat giyerdik, şimdi tişört
giyiyorlar. Kılık kıyafet dışında koridorda
yürümesi, öğretmenle konuşması, sınıfta
oturması, bunların hepsinde bir disiplin var.
Diğer okullarda bu konularda biraz daha
esnek olabilirler. Sınıflarımız camlıdır. Çapraz
kürsüler vardır. Her koridorda bir müdür
yardımcısı olur. Onun da odası camlıdır.
Gelip geçerken, müdür yardımcısı çocuğu,
çocuk müdür yardımcısını görür. Bu nedenle
çocuklar pek dışarı çıkmaz. Her teneffüste
iki tur kontrol olur. Biz de yöneticiler olarak
derslere giriyoruz. Frerlerin asıl kuralı çocuklardan uzaklaşmamaktır. Ekip ruhu çok
önemlidir. Biz onlarla teması kaybetmemek
için derse girmek istiyoruz. Önce öğretmenler zümresiyle konuşuyoruz. Planları onlarla
yapıyoruz.
Günümüzde hiç esnemediniz mi?

Öğrenciler, okulun çok katı kurallarla
yönetildiğini düşünüyorlar. Eskiden öğrencilerin herhangi bir idarecinin bulunduğu koridora adım atmaktan çekindiğini
bilmiyorlar, “üçüncü karo”nun onlar için
hiçbir anlamı yok, çünkü uzunca bir süredir
açık kapı politikası güdüyoruz. Çoğu öğrenci
mezun olduktan sonra ancak 4–5 yıl sonra
okuldaki disiplinin ne işe yaradığını anladığını belirtiyor. Kimilerine göreyse disiplin
insan hayatını zorlaştıran gereksiz bir detay.
Disiplin dediğimiz kaba ve kör disiplin
değil. Verdiğimiz disipline bir anlam katmak

istiyoruz. Özellikle de çocukları işlerde, o
işin sahibi yapmaya çalışıyoruz. Çocukların
sorumlu hale getirilmesi çok önemli. Eski
disiplin anlayışı kalmadı. Tepeden inme, kaba
disiplin yok. Birçok kulüp öğrenciler tarafından yönetiliyor. Öğretmenler yol gösteriyor.
Eskiden öğretmenler emir verir, öğrenciler
yapardı. Şimdi öyle değil.
Notlarımız biraz kıt

Bütün Fransız liselerinde notlar kıttır.
Fransız not sistemi zaten kendi içinde
inanılmaz zor. “100 zaten olamaz, 68 almışsın
çok iyi” deniliyordu eskiden. Öğrenciler
100 alabilir, bu öğretmenin anlattıklarının
öğrencinin anladığını gösterir. Çocuk 68
almış, ortalaması 83 ama okul birincisi. Başka
bir okula bakıyoruz, çocukların bütün notları
100. Biz onu yapamıyoruz ama çocuklarla
anlaşıyoruz. Ödev, proje gibi şeylerle destekliyoruz.
Teknolojik olarak iyi yerdeyiz

Çok iyi bir yerleşkedeyiz. Kampüsümüz
çok iyi. Yeşillikler içinde. Geniş bir alanımız
bulunuyor. Doğa Bilimleri Merkezi diye
bir bölümümüz var. Modern bir müzecilik
anlayışıyla onları sergiliyoruz. Her öğrenci ve
öğretmende tablet var. Öğretmen dersin bir
kısmını tabletle ekrana yansıtıp onları derse
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katmaya çalışıyor. Okulun her yerinde Wi–
fi’ye bağlanmak mümkün. Zenginleştirilmiş
kitaplarımız buradaki öğretmenlerimiz tarafından oluşturuluyor. Bu konuda iddialıyız.
Eskiden sadece kitap ve fotokopi olurken şu
anda aşağı yukarı her derste bilgisayar, DVD,
projeksiyon aleti, internet, tablet kullanılıyor. Dersler zenginleştiriliyor ve internetten
sürekli güncelleniyor. Yabancı dil dersleri
için özel bilgisayar programlarımız var. Her
öğrenciye kendini Fransızca ifade edebilmesi
için özel bir konuşma (conversation) süresi
ayrılıyor.
Türk öğrenciler duygusal bağ kuruyor

Öğrencilerin meraklarını çok değerli
buluyorum ve seviyorum. Öğretmenlerle
duygusal bağ kuruyor öğrenciler. Bu size inanılmaz bir enerji verebiliyor. Ama çocuklar
duygusal bağı kurduktan sonra bazen beni
sevmiyorsunuz diyebiliyor. İyi yürüdüğü zaman çok iyi, yürümediği zaman çok sıkıntılı.
Bu Fransız öğrencilerle Türk öğrenciler arasında arasındaki önemli bir fark. Ama Türk
öğrencide öğretmene karşı büyük bir saygı
var. Bu bütün yabancı okullarda böyle. Bunlar

Avrupa’da unutulmaya yüz tutmuş şeyler.
Helikopter aileler bizi zorluyor

Öğrencilerin özgüveni çok yüksek ama bu
bazılarında boş bir özgüven. Özgüvenliysen
lütfen önce altyapını oluştur, birden atlama
diyoruz. Bunu da sağlamaya çalışıyoruz.
Velilerde helikopter aileler var. Çocuğun
bir ihtiyacı varsa anne geliyor karşılıyor.
Öğretmenle çocuğun sürtüşmesi varsa çocuk
gelip konuşabilir. Eskiden müdürün geçtiği
koridordan kimse geçmezdi, ama şimdi öyle
bir şey yok. Şimdi odada çocuk çayını da
söylemiş birini bekliyor. Velilerde ise benim
çocuğum haklıdır, her şeyi biliyor anlayışı
hakim. Hatta “Sen öğretmen olarak ne engel
oluyorsun” diyenler bile var. Öğrenciyle karşı
karşıya kalmaktan korkan bir veli grubu var.
Her şeyi öğretmenden bekliyor. Ama biz
anne, baba, aile değiliz. Çocuğu etkilemek
için ailenin de devreye girmesi gerekiyor ama
pek girmiyor aileler. “Ben size çocuğu emanet
ettim ama kırmayın, çok dikkat edin, pamuklar içinde olsun” diyorlar. Ama gerçek hayat
öyle değil. Çocuk her şeyde haklı diyenlerde
çok zorlanıyoruz.

Kimdir?

1972’de Fransa’nın Brest kentinde
doğdu. Sorbonne Üniversitesi Fransız
Edebiyatı mezunu, Türkçe ve İngilizce biliyor. 1996–200 arasında Paris’te
Fransızca öğretmeni olarak çalışan
Georges, 2000 yılından bu yana Türkiye’de yaşıyor. 2000–2004 yılları arasında
Galatasaray Üniversitesi’nde, 2004–2007
yılları arasında ise İstanbul Saint–Joseph
Lisesi’nde Fransızca öğretmeni olarak
çalıştı, 2007–2016 yılları arasında müdür
yardımcısı oldu. 2016’dan bu yana lisenin
müdürlüğünü yapıyor. Resim yapan,
futbol oynayan Georges, Türkiye’nin en
çok misafirperverliğini ve dayanışmasını
seviyor. Mardin ve Dalyan’ı, Moda ve Fener’in sokaklarını seven Geogres, Karadeniz mutfağına ilgi duyuyor. Sezen Aksu
ve Ömer Faruk Tekbilek dinliyor. Yabancı
bir ülkede deneyim yaşamak için bir
arkadaşının önerisiyle Türkiye’ye gelen ve
ikinci yılda Türk eşiyle tanışan Georges,
hayatını Türkiye ve Fransa arasında
geçiriyor, bundan sonra da yaşamının bu
şekilde devam etmesini planlıyor.

2019 Mezunları Diplomalarını Aldı

Saint–Joseph Lisesi’nin 2019 yılı mezunları Petit Quartier’de düzenlenen muhteşem bir törenle diplomalarını
aldı. 192 öğrencimizin diplomalarını aldığı tören öncesinde, mezunlarımız altı yıl geçerli Saint–Joseph’liler
Derneği Fahri Üyelik kartlarına da sahip oldu. Mezunlarımızı, Ekim ayında sosyal tesislerimizde
düzenleyeceğimiz toplantımıza da davet ettik.

Saint–Joseph Lisesi’nin 2019 yılı mezuniyet
töreninde dönem birincisi Burak Mirzanlı,
duygu dolu konuşmasında öğretmenleri ve
dönem arkadaşlarına seslendi. SJD Yönetim
Kurulu Başkanı Güray Karacar ise konuşmasında, Saint–Joseph mezunlarının her zaman
Saint–Joseph ailesinin bir ferdi olmaya
devam edeceklerini belirtti. 192 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 olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Saint–Joseph Lisesi Müdürü
Paul Yves Georges’un öğrenciler ve velilere
hitabının ardından mezuniyet törenine
geçildi. Diplomalarını ve SJD Fahri Üyelik
kartlarını alan öğrencilerimiz, mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.
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MEB PLAKET TÖRENİ

1975 - 2014 yılları arasında okulumuzda Fransızca öğretmenliği
yapan sevgili hocamız Mişel Tagan adına kızı Micheline Tagan Milli
Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’tan plaketini alırken ...

Milli Eğitim
Bakanı’ndan Emektar
Öğretmenlerimize
Plaket Takdimi

29 Nisan 2019 Pazartesi günü, (136.) Bab-ı Ali Toplantıları ‘na, T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk
onur konuşmacısı olarak katıldı. Sayın Bakan, Bab-ı Ali
Toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Ataman’ın öğretmenlerine teşekkür belgesi takdim etti.
1979 - 1996 yılları arasında okulumuzda Fransızca öğretmenliği
yapan sevgili hocamız Yasemin Keskiner Milli Eğitim Bakanımız
Sayın Ziya Selçuk’tan plaketini alırken...

1967 - 2002 yılları arasında okulumuzda Fransızca ve sanat tarihi
öğretmenliği yapan sevgili hocamız İsak Abudaram Milli Eğitim
Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’tan plaketini alırken ...

1966 - 2007 yılları arasında okulumuzda kimya öğretmenliği
yapan sevgili hocamız Serçin Divanlıoğlu Milli Eğitim Bakanımız
Sayın Ziya Selçuk’tan plaketini alırken...
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MEZUN BULUŞMALARI

’67 MEZUNLARI
BULUŞMASI

1967 mezunlarımız 18 Nisan tarihinde Koço
Restaurant Moda'da geleneksel buluşmalarını
gerçekleştirdiler.

’68 MEZUNLARI
BULUŞMASI

SJ’68 mezunlarımız 4 Mayıs’ta Kuşadası
Fantasia Hotel’de dönem buluşmalarını
gerçekleştirdiler.

’70 MEZUNLARI
BULUŞMASI
1970 mezunlarımız dönem arkadaşlarıyla 10
Mayıs 2019 tarihinde Moda Deniz Kulübü’nde bir
araya geldiler.

’83 MEZUNLARI
BULUŞMASI
1983 mezunlarımız geleneksel buluşmasını 2 Mayıs 2019
tarihinde Yelken Kulübü’nde gerçekleştirdi.

’89 MEZUNLARI
30. YIL KUTLAMASI

SJ’89 mezunları, 30. yıl mezuniyetlerini
kutlamak için 6 Nisan’da Polonezköy’de
bir araya geldiler. Saint-Joseph’liler
Derneği olarak kendilerine plaketlerini
takdim ettik.

’99 MEZUNLARI
20. YIL KUTLAMASI
SJ'99 mezunları, mezuniyetlerinin 20. yılını
kutladılar, Saint-Joseph'liler Derneği olarak
kendilerine bu özel günün hatırası olarak
plaketlerini takdim ettik.
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ALTIN YIL KUTLAMASI (50.YIL)

MEZUN BULUŞMALARI

10 Mayıs 2019 tarihinde Saint-Joseph Lisesi, Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı ve Saint-Joseph’liler Derneğinin
birlikte düzenlediği 50.yıl mezuniyet kutlaması gerçekleşti. Bu özel geceye Okul ve Doğa Bilimleri Müzesi
gezisiyle başlandı, kokteylin ardından yemek yenildi ve değerli mezunlarımıza plaket takdim töreni yapıldı.

15

ETKİNLİKLERİMİZ

LinkedIn Üzerine Söyleşi

Ailede İletişim, Şebnem
Yaşaoğulları’96 ile Söyleşi
Değerli üyemiz Şebnem Yaşaoğulları'96 ve
İrem Özbalyalı 3 Nisan 2019 tarihinde Dernek
ofisimizde"Ailede İletişim" üzerine harika bir
söyleşi gerçekleştirdi.

Strateji İnsan Kaynakları Kurucusu Muhammed Ali
Velioğlu, 26 Mart 2019 tarihinde Dernek ofisimizde
"LinkedIn'i Etkili Kullanarak Kariyerinizi Nasıl
Yönetirsiniz" üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kadıköy’de Tarih Gezisi

Datatur ile birlikte, 7 Nisan 2019 tarihinde Kadıköy’ün
tarihi hakkında öğretici bir gezi gerçekleştirdik.

Haliç ve
Boğaz Turu
Datatur’un özel
teknesiyle, 14 Nisan
tarihinde Erguvan
manzaraları
eşliğinde harika bir
Haliç ve Boğaz turu
gerçekleştirdik.
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ETKİNLİKLERİMİZ

“Kalbiniz Sağlıkla Atsın”,
Dr. Begüm Öztürk ile Söyleşi
Kardiyoloji uzmanı Dr. Begüm Öztürk, Dernek
ofisimizde 16 Nisan 2019 tarihinde Kalp Sağlığı
üzerine eğitici bir söyleşi gerçekleştirdi.

“Sosyal Medyanın Etkili
Kullanımı”, Oğuz Yenihayat
ile Söyleşi

Seyahat ve Yemek Influencer’ı Oğuz Yenihayat,
25 Nisan 2019 tarihinde Dernek ofisimizde ‘’Sosyal
Medyanın Etkili Kullanımı’’ üzerine faydalı bir eğitim
gerçekleştirdi.

12. Gece Tiyatro Oyunu
14 Mayıs 2019 tarihinde,
Saint-Joseph Lisesi Tiyatro
salonunda Fazla Mesai
tiyatro grubu tarafından
Shakespeare'in en sevilen
komedilerinden "12. Gece"
oyunu sergilenmiştir.
Oyundan sağlanan tüm
gelir, Saint-Joseph'liler
Derneği Eğitim Burs
Fonuna aktarılmıştır.

Gülor ile Degüstasyon Teknikleri
9 Mayıs 2019 tarihinde Gülor firmasının desteğiyle,
üyelerimiz ve misafirleriyle Degüstasyon Teknikleri
üzerine bir etkinlik gerçekleştirdik.
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SAINT-JOSEPH

PETIT PAIN 2019

Saint-Joseph’liler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve mezunlarımızı bir araya getirdiğimiz “Petit Pain”
etkinliğimiz, bu yıl da Club Med ana sponsorluğunda yüksek bir katılımla gerçekleşti, keyifli anlara vesile oldu. Tech Drone League
Aktiviteleri, DJ ve canlı müzik performansları, nostalji dersleri ve Doğa Bilimleri Merkezi gezisi ile eğlenceli dakikalar yaşandı.
Aynı zamanda Saint-Joseph’liler Derneği’nin son dönemde hayata geçirdiği projelerden biri olan SJ Dönem Elçileri ilk kez bir araya
geldi. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Güray Karacar’90’ın, Dönem elçileri ve Coğrafi elçiler vasıtasıyla hedeflediklerini açıkladığı
konuşmasının ardından, camianın faaliyetlerinde özel katkılarda bulunan üyelere teşekkür plaketi verilmesiyle toplantı sona erdi.
17.00’dan sonra Cevizlik’te DJ müziği eşliğinde eğlence akşam saatlerine kadar devam etti.

Misafirlerimizi girişte Dernek masamızda
karşıladık, mezuniyetlerinin yazılı olduğu
yaka kartlarını kendilerine teslim ettik.

Nestlé ve Beyaz Fırın sponsorluğunda
misafirlerimize çikolata ve ekmek dağıttık.
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Her yaştan mezunlarımız, lise arkadaşları ve eski öğretmenleri ile keyifli anlar
yaşadılar.

PETIT PAIN 2019
Değerli öğretmenlerimiz eski öğrencileriyle ile birlikte nostalji dersi yaptılar.

Yasemin Keskiner, 1974-1995 Fransızca Öğretmeni

Lale Bekyel, 1981-2012 İngilizce Öğretmeni

Konca Gezer, 1985-2006 Tarih Öğretmeni

Değerli dönem elçilerimizle ilk kez bir araya geldik.

Toplantı sonunda Yönetim Kurulu Başkanımız Güray Karacar’90, derneğimize
desteklerinden ötürü Burak İzgi’89, Derya Uztürk’88 ve Melih Levi’78’ye plaketlerini
takdim etti.

Alize'09 ve DJ'lerimiz Sinan Erkip'89,
Cüneyt Kalabalık'95 ve Bülent Olcay'94'e
desteklerinden ötürü plaketlerini takdim ettik.
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SAINT-JOSEPH

Alize’09 Fransızca, İspanyolca, İngilizce ve Türkçe şarkılar
seslendirdi.
Emekli öğretmenlerimiz, öğrencileriyle hasret giderdiler.

Mezunlarımız, canlı müzik, lezzetli yiyecek ve içeceklerle dolu nostalji dolu bir gün geçirdiler.

DJ’lerimiz Bülent Olcay’94 ve Cüneyt Kalabalık’95
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Değerli üyelerimiz Ferruh İskenderoğlu’64 ile
Mario Vanakori’60 Fransızca nostaljik bir şarkı söylediler.

PETIT PAIN 2019

Mezunlarımız çocuklarıyla beraber eğlenceli anlar yaşadılar.

SJ Boutique ürünlerimizi mezunlarımızın beğenisine sunduk, yüksek ilginiz için teşekkür ederiz.
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SAINT-JOSEPH

Kadıköy Life firması da bu özel günde bizimle beraberdi.

Mezunlarımız misafirleri ve arkadaşlarıyla Petit Quartier'de nostalji dolu anlar yaşadılar.

Tech Drone League ekibi.

Tech Drone League ekibi misafirlerimize eğlenceli anlar yaşattı.

Lise öğrencileri çikolata ile Petit Pain
dağıttılar
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Caffè Nero lezzetli ürünleriyle Petit Pain etkinliğimizde bizlere destek verdi.

PETIT PAIN 2019

Mezunlarımız lisemizi gezerek duvarlardaki fotoğraflarla anılarını tazelediler.

Doğa Bilimleri Merkezi misafirlerimizin ziyaretine açıldı, Türkiye'nin biyo
çeşitliliğini gözler önüne seren sergi, yoğun bir ilgi gördü.

Doğa Bilimleri Merkezi, yaklaşık 250m2 lik alanda yüzyılı aşkın süredir lisenin arşivinde toplanan tarihi hayvan tahnitlerini, mineral,
bitki koleksiyonlarını ve Robert Lisesi'ne ait olan koleksiyonların bir kısmını sergilemektedir.
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SAINT-JOSEPH

SJ’98 mezunları

Cevizlikte 17.00 itibariyle Sinan Erkip’89
Çatı Bar günlerini mezunlarımıza
hatırlattı.

SJ’05 mezunları

SJ’02 mezunları

SJ’93 mezunları
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PETIT PAIN 2019

Mezunlarımız bu özel günde lise yıllarını beraber geçirdikleri arkadaşlarıyla bir araya geldiler.
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RÖPORTAJ

“Bizim gazozun sırrı
sevgidir, formülü 100 yıldır
değişmemiştir”
Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet H. Erbak'70, Saint–Joseph yıllarını
ve içecek sektöründeki engin birikimini
bizlerle paylaştı.

Saint–Joseph döneminiz için neler
söylemek istersiniz?

Saint–Joseph’i kazandığım gün hayatımın
en mutlu günlerinden biriydi. Saint–Joseph
yalnızca benim değil, bu okulda okuyan
bütün öğrencilerin hayatlarını değiştirmiştir.
Türk hariciyesinin gidişatını değiştirmiştir.
Türkiye’nin gelişimine de, demokrasinin ilerlemesine de vb. her konuda katkı sağlamış bir
eğitim ve öğretim kurumudur. Saint–Joseph’e
başladığım gün tesadüfen o akşam Haluk
Burcuoğlu, İsmail Ökter, Ahmet Erozan ve
ben yemekhanede dörtlü paylaşım grubunda
bir araya geldik. Üç Bursalı, bir Bandırmalı
tesadüfen buluştuk. Bugün o arkadaşlığımız
halen aynı şekilde devam ediyor. Ertesi gün
derse Fransızca hocamız Monsieur Menegakis geldi. Çok sert bir hocaydı. 11 yaşında
annesinin babasının yanından ayrılıp yatılı
okula gelen bir çocuk olarak neye uğradığımı
şaşırmıştım. O akşam yatakhanenin lambaları söndüğünde hüngür hüngür ağlamıştım.
Büyük çoğunluğumuz ya tuvaletlerde ya da
yatakhanede belli etmemeye çalışarak ağlardı. Bu bende aşağı yukarı Noel tatiline kadar
sürdü. Okul hayatımda iki kez retenu’ye kaldım. Hazırlık sınıfında Frère André matematik dersinde beni kopya çekerken yakalamıştı.
Üstelik bilmediğim bir şeyden de kopya
çekmiyordum, ama o günden sonra tövbe
ettim kopya çekmeye. Çalışarak öğrenmenin
kopya çekmekten çok daha kolay olduğuna o
gün vakıf oldum. 9. sınıfta çakan bir sınıftık.
Frère Claude gelmişti o zaman. Sevmediğimiz üç dört Frère’den biriydi. 45 kişiden 30
küsürumuz sınıfta kaldık. Ne olursa olsun 61
girişli olan bizim dönem SJ’69’dur.
Ortaokul yıllarınızdan itibaren
Uludağ İçecek bünyesinde fiilen çalıştınız. İş hayatına erken yaş-larda
başlamanın avantajları neler oldu?

Erken yaşta işe başlamanın dezavantajı
çocukluğunu, delikanlılığını yaşayamamak
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demektir. Ama erken yaşta muazzam bir
deneyim sahibi olursunuz.
İşe erken girmenin avantajlarına gelirsek,
öncelikle her şeyi erken öğrenme imkânı
elde ediyor-sunuz. 10 yaşındaki çocuğun
öğrenmesiyle 40 yaşındaki insanın öğrenmesi çok farklı oluyor. Bir de bizim büyüdüğümüz dönemlerde ne Türkiye ne de dünya
böyle gelişmiş değildi. Biz her şeyi kendimiz
yapmak, kendimiz öğrenmek zorundaydık. Böyle olunca bizlerin donanımı çok
farklı oldu. Bizim Brüksel’de iki federasyonumuz var. Türkiye’de de yıllarca Meşrubat
Üreticileri Derneği ve Maden Suyu Derneği’nin Başkanlığını yaptım. Brüksel’de AB
Federasyonu’nda da Yönetim Kurulu Üyeliği
görevinde bulundum. Sonrasında bu işleri
ailenin diğer fertlerine devrettim. Uluslararası şirketlerden gelenlerde şunu fark etmiştim;
eğer bizim gibi aile şirketlerinden gelmiyorsa,
bilgileri belli bir yerde konsantre oluyor. Adeta bir çember içinde kalıyor. Çemberin dışına
çıkıldığında “bir sorayım“ diyorlar, bizim sormaya ihtiyacımız yok. Ancak çok özel ihtisas
konuları ortaya çıkarsa sorma ihtiyacımız
oluyor. Ayrıca bizlerin etrafı, tanıdığı insan
sayısı çok büyük oluyor ki, dünya ilişkilerle
yürüyor. Bu insan ilişkilerini aile şirketimizin
yeni kuşakları da çok güzel devam ettiriyor.
Bu aslında şirketin görünmeyen sermayesine
bir katkıdır.

Fabrika Müdürlüğü görevinizden
başlayarak Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyeliği ve YKB gö-revlerini üstlendiniz. Yönetiminiz
döneminde Uludağ İçecek nasıl bir
gelişim gösterdi?

Uludağ İçecek çok eski bir şirket ve
temelleri çok sağlam. Büyük yatırımcıların
bir sözü vardır, “Yatırım yapacaksan, 100 yılı
aşmış şirketlere yatırım yap“ derler. Biz de ilk
arazimizin alınışını kabul edersek, önümüzdeki yıl 150. yılımız olacak. İlk ruhsatımız

1870 tarihli. Şirket I. ve II. Meşrutiyet,
savaşlar, Lozan Antlaşması, işgaller, Cumhuriyet’in kuruluşu, darbeler dahil büyük bir
tarihi görmüş ve ayakta kalmış. 1931 yılında
maden suyunun ilk kurucularından dedem
Sıtkı Bey ortaklarıyla gazoz fabrikasını da
kurmuş. Bu iki şirketin birbirini tamamlayan
işi bugüne gelmemizi sağlamış. 1930’ların
Türkiye’sinde her şey eksik. Yol yok, elektrik
yok, insan kaynağı yok. Babam dedemin
Amerikan Koleji’nde okuttuğu çocuğu. Ben
de annem ve babamın bana sağladığı eğitim
imkanlarıyla bu düzeye ulaştım. Benim
çocukluğumda Bursa’da yabancı kolejlerde
okuma imkanı bulan çocuk sayısı en fazla iki
elin parmağı kadardı. Benim yaş grubunda
Bursa’da bir lisanı çok iyi bilen, ikinci, üçüncü
lisanı anlayabilen 70 yaş grubu içinde 5 kişi
kadar vardır. Babam sayesinde Fransa’da
da Gıda Teknolojisi okumuştum. Haliyle
müesseseye birtakım değerleri de getirme
imkanım oldu. Bizim bazı ilklerimiz var.
Türkiye’de ilk aile boyu tabir ettiğimiz, bir litrelik, dönüşümlü, alüminyum döner kapaklı
ürünü biz yaptık. 1978 yılıydı. Babamı ikna
etmiştim. Yurtdışında babamın teşvikiyle
1976 yılında üretim yaptık. Babam şeker
buhranı nedeniyle 2. Dünya Savaşı sırasında
fabrikasını iki yıl kapatmak zorunda kalmış.
Rakiplerinin yaptığı gibi yapay tatlandırıcı
kullanmak istememiş. Biz de o terbiyeyle
bugüne geldik. Kalite bizim için en öncelikli
değerdir. 81 yılında da Türkiye’de ilk pet şişeyi
yaptık. Avrupa’da bile ilkler arasındaydık.
Maden suyunu dünyada ilk kez pet şişeye
koyan deli de benim. Denemesi, tecrübesi
yoktu, yine de yaptım ve oldu. 87 ya da 88’de
Türkiye’de ilk defa meşrubatı kutuya biz
koyduk. İlk diyet ürünleri çıkardık. Bunlar
büyük başarılardı. Ar–Ge’sini kendi yapan bir
Anadolu şirketinin başarılarıdır. Erbak Uludağ geçtiğimiz sene Türkiye’nin sektördeki ilk
Ar–Ge merkezini de kurdu. Maden suyunda
Türkiye’de ilk defa kendi özel kalıbını yapan

MEHMET HAKKI ERBAK’70
şirket de biz olduk. Diğer üreticiler Şişecam’dan gelen anonim şişeleri ve birbirlerinin
şişelerini kullanıyordu. Marka kavramı, kalite
kavramı yoktu. Bu efsane kalıp 50 yıldan bu
yana değişmedi. Efsane lafını da biz değil
müşterilerimiz çıkardı, “efsane gazoz, efsane
şişe“ dediler.
Uludağ Gazoz’un 80 yıldan bu yana
saklanan gizli bir formülü olduğu
söylenir. Nedir formülü-nüz?

Bizim mesleğimizdeki başarımızın en
büyük nedeni bence sevgidir. Mesleğimize
ailece sevgiyle bağlıyız. Galatasaraylı sanayici
bir abimiz Memduh Gökçen ki oğlu Saint–
Joseph’lidir, bana bir gün “Mehmetciğim ben
gidiyorum o makineleri seviyorum“ demişti.
Ondan örnek aldım, yurtdışına makine
teslim almaya gittiğimizde ekibe de makineleri sevmeyi öğretiyorum. Maden suyu
fabrikasında gemi gibi 20 metre boyunda,
saatte 120 bin şişe kapasiteli devasa bir tünel
pasto-rizatör var. Benim bildiğim Türkiye’deki en büyük tünel pastorizatördür. Montaj
aşamasındayken iki vardiyayı birleştirdim,
etrafında el ele tutuştuk, döndük, hep beraber
sevdik makineyi. Bu makinenin ürettiği katma değer sadece çalışanlara değil, ülkeye de
yansıyor. Onların evlatlarının, torunlarının
da bereketidir. Fabrikanın bulunduğu yerin
yanında 100 küsur yıldır bir köy var. O evlerin her birinde fabrikanın bir çalışanı veya
bir emeklisi var. Formülümüze dönersek gizli
formülü babamın ilk reçetesine daima yüzde
100 sadık kalınarak günümüze ulaşmıştır.
40’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz. İhracat verilerinizi
ve hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Almanya merkez olarak Türkiye’den malımızı Mannheim’a gönderiyoruz ve oradan
tüm AB ülkelerine dağıtımımızı yapıyoruz.
5 kıtada 30’dan fazla ülkedeki tüketici ve tedarikçilerle buluşuyoruz. Toplam satışımızın
yüzde 20’si ihracattan geliyor. Kârlılık ve ciroda bu rakam biraz daha yüksek. Son yıllarda
döviz kurunun yükselmesi yurtdışı kârlılığını
biraz öne çıkardı. Türkiye pazarı büyümeye
devam ederken, ihracatın da büyümesine
eğiliyoruz. İçecekte Türkiye’nin en büyük
ihracatçısı biziz.
İçecek sektörü sizce önümüzdeki
dönemde nasıl bir seyir izleyecek?

İnsan doğduğunda ağzı dosdoğru annesinin memesine gider. Yani mutlaka bir şey
yiyecek, içecek. İnsan su içmeden yalnızca
6 gün yaşayabiliyor. Su olmadan oksijen
de olmuyor. Sektörel anlamda ise 200 yıllık
bir geçmişten bahsedebiliriz. Fakat üzücü

olan şu ki dünyada aile şirketleri ortadan
kalkıyor. Şu an uluslararası 4 firma var, Japonlar da geliyor. Yavaş yavaş içecek sektörü
monopolleşiyor. Belki 10 yıl, 20 yıl sonra
dünyada şirket, grup sayısı iki elin parmakları kadar olacak. BM Ticaret Örgütü’nün
hazırlamış olduğu raporlar var. Yiyecek
içecek sektörleri dünyada devam edecek
sektörlerin başında geliyor.
Mevcut ekonomik tablonun sektörünüze yansıması nasıl oluyor?

2018 yılı yurt içi pazarda sıkıntılıydı.
Kötü de geçirmedik, iyi de geçirmedik. Son
dönemlerde çok büyük yatırımlar yaptık.
Dünyanın en büyük aseptik hattını kurduk.
Bugün bütün mallarımızı koruyucu madde
olmaksızın üretiyoruz. Türk köylüsünün
şeker pancarından elde edilmiş şeker kullanıyoruz, doğal proseslerle pancar şekerini
işliyoruz.
İş dünyasında sürdürülebilir başarıyı
yakalamak için özellikle Türkiye’de
nelerin yapılması gere-kiyor?

Sürdürülebilir başarı için çevreden
eğitime, altyapıdan kaynakların zenginleşmesinden kadar çok sayıda faktör söz konusu.
Türkiye’nin kaynakları maalesef yüksek değil.
Ayrıca Türkiye’de devletin harcamaları çok
yüksek, altyapı harcamaları ise çok düşük.
Türkiye’nin bana göre en büyük problemi
nüfus artış hızıdır. Yeni doğan bebek sayısı
son rakamlara göre 1 milyon 300 bini galiba
geçti. Her doğan çocuk bereketli doğmuştur,
kabul. Ama bu çocuğa istikbal vermek için
sürdürülebilirlik lazım. Her çocuğa hastane,
aş, büyüdüğünde iş, evlendiğinde ev lazım.
Dolayısıyla nüfus artış hızını sabitlemeden
sürdürülebilirlik sağlanamaz. Nüfusun 85 ila
90 milyon arasında kalması gerekiyor. Mültecilerin de artık yavaş yavaş kendi ülkelerine
gönderilmesi gerekiyor. Bursa ben doğduğumda 100 bin kişiydi, bugün 3 milyon. Bu
şehrin altyapısı buna yeter mi? Bursa’nın
suları bugün leş gibi akıyor, hava kirliliği
korkunç. Doğalgaz var Bursa’da ama pahalı
olduğu için insanlar kullanamıyor. İnsanlar
kömüre döndü ve hava kirliliği üst düzeyde.
Sürdürülebilirliği bozduk.
Eğitim, spor, kültür–sanat ve çevreye yönelik çeşitli sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştiriyor-sunuz.
Çalışmalarından bahseder misiniz?

Rahmetli babamın bize emanet ettiği, vasiyet ettiği bir aile vakfımız var: Nuri Erbak
Eğitim ve Kültür Vakfı. Çaybaşı Köyü’nde
komşu maden suyu fabrikasıyla birlikte bir
ilköğretim okulu inşa etmek imkanı bulduk.

Vakıf bünyesinde kurduğumuz ilköğretim
okulu sonra ortaokul oldu; lise önce süper
lise, şimdi de Anadolu lisesi oldu. Bu iki
okulda 1.500 civarında öğrenci var. Babam
da okullarla çok ilgiliydi. Ben de elimden
geldiğince iyi götürmeye çalışıyorum
ilişkileri. Milli Eğitim de bize çok büyük
hoşgörü gösteriyor. Çaybaşı okulundan da
Türkiye birincisi kızımızı çıkardık. Bu sene
Galatasaray Lisesi’nde yatılı olarak okuyor.
İstanbul’da okumak kolay değil, vakfın da
desteğini alıyor. Çaybaşı dışında Yenice
fabrikamızın olduğu yerde de çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Nuri Erbak
Lisesi’nden mezun çocukları alıyoruz, 200
civarında üniversitede okuyan çocuğumuz
var, onlara destek oluyoruz. Her yıl Vakfın
bursuyla okuyan 70 kadar genç üniversiteden mezun oluyor. Çocuklarımıza spor
yönünden de büyük desteklerimiz var.
Mesela geçen sene ortaokulumuzdan Türkiye uzun atlama birincisini çıkardık. Bir kız
çocuğumuz kayakta Türkiye Milli Takımı’na
girmişti. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın da ana sponsoruyuz. Her hafta
Perşembe günü konserimiz var. İKSV’den
sonra Türkiye’nin en önemli kültür sanat
vakfı olan Bursa Kültür Sanat Vakfı’nın da
iki ana sponsorundan biriyiz. Her sene Bursa’da dört festival gerçekleştiriyoruz. Aliance
Française’de ise 200’e yakın öğrenciye ders
verdik. Uludağ Üniversitesi’nde de babam
mütevelli idi; ablamın eşi eniştem Ayhan
Kızıl Uludağ Üniversitesi’nde rektörlük yapmıştı. Ben şu anda Uludağ Üniversitesi’nde
babamdan dolayı mütevelliyim ve yönetim
kurulundayım. Buna ek olarak Türkiye’de
geri dönüşüm konusunda en önemli
kuruluşlardan olan ÇEVKO’nun kurucu ve
kıdemli üyelerinden biriyiz. Ayrıca ben de
Kıdemli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
olarak görev alıyorum.
2001 yılından bu yana Fransa’nın
Bursa Fahri Konsolosluğu görevini
de yürütüyorsunuz. Çalışma-larınız
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Bursa Fransa’nın Türkiye’deki en önemli
yatırım merkezlerindendir ve Fransa
açısından dünyadaki en önemli 10 şehirden
biridir. Fahri konsolosluk görevi bana 1996
yılında bana teklif edilmiş ancak o günkü
koşullarda kabul etme imkânım olmamıştı.
Ama 2001 yılından beri bu misyonunu
sürdürüyorum. Daha sonra da Bursa
Türk-Fransız Kültür Derneği Başkanlığı
görevi teklif edildi. Alliance Française ile
müşterek bir şekilde yeni bir oluşum haline
getirdiğimiz bu derneği de 41 yıldır başarı
ile yürütüyoruz.
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“Cerrahi yöntemler gelişti,
başarı yüzdemiz arttı”

Saint–Joseph’i birincilikle bitiren ve kariyerini tıp alanında
endokrin, meme cerrahisi ve travma cerrahisi uzmanı olarak
sürdüren Harika Salepçioğlu'96 ile bir söyleşi gerçekleştirdik.
Saint–Joseph’i döneminizde birincilikle bitirdiniz ve ilk kadın
mezunlardansınız. Okulun size ve
kariyerinize neler kattığını düşünüyorsunuz?

SJ’de çok iyi bir eğitim almamızın yanı
sıra öncelikle disiplin ve matematiksel
düşünme kapasitemizi ve özgüvenimizi
arttırdı. Bunun gerek mesleki hayatımda, gerek özel hayatımda çok faydasını
gördüm. Ayrıca hayatın sadece okul veya
işten ibaret olmadığını, genel kültür ve
sporun önemini de SJ’de öğrendim.
Tıp alanını seçmenizde hangi faktörler rol oynadı? Dergimizin geçen
sayısında röportaj gerçekleştirdiğimiz Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ömür,
okulumuz öğrencilerinin tıp alanını
fazla tercih etmediğini belirtmişti.

Ben lise sona kadar tıp düşünmüyordum. Matematik, kimya, fizik en
sevdiğim dallardı. Bunların hepsinin tıpta
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olduğunu söyleyip beni kandırdılar. Şaka
bir yana maalesef meslek seçimi yapmayı
bilmiyoruz; tamamıyla yanlış sebeplerden bilinçsizce meslek seçiyoruz. Tıp tek
bir meslek değil esasında, tıbbi dallar
birbirinden çok farklı ve bir şekilde size
uygununu bulabiliyorsunuz. Ben de şanslıydım, cerrahi ile çok erken karşılaştım.
Hasta ve hastaya yaklaşımdaki matematiksel düşünce ve önemli bir manüel
pratiğinin olması beni cezbetti. Mehmet
bey çok haklı, maalesef artık tıp pek
tercih edilmiyor, çünkü çok fedakarlık ve
özveri isteyen bir meslek olmasına rağmen günümüzde doktora saygı kalmadı.
Üstelik 10 sene okuyorsunuz, gece gündüz çalışıyorsunuz ve maddi açıdan da en
karlı meslek gruplarından değil. Eğer tıbbı
ve özellikle cerrahiyi tutku ile yapmıyorsanız, bu bahsettiğim sebepler ağır basar
ve mutsuz olursunuz. İş hayatımızda çok
zaman geçiriyoruz, orada mutlu olamazsanız tüm hayatınızı etkiler.

Tıp eğitimininizi Fransa’da tamamladınız. Bu döneminiz hakkında bilgi
verir misiniz?

Evet Saint-Joseph’i bitirdikten sonra
Dijon’da tıp okumaya gittim. İlk yıllar
zordu tabii. Başka bir ülke, tek başınıza…Üstelik Fransa’daki tıp eğitimi diğer
ülkelerden çok farklıdır, biliyorsunuz
Fransa’da üniversite, Bac’ı alan herkese açıktır. Ama her isteyeni doktor
yapamazsınız. Bu sebepten tıbbın 1.
senesinin sonunda bir kota vardır,
ihtiyaç olunan doktor sayısına göre
düşünülmüş. O kotaya girenler tıbba
devam edebilir. Mesela Dijon’da tıp
1. sınıfta 800 kişiydik, 2. sınıfa 80 kişi
alıyorlardı. Ayrıca tıbbın 1. senesini, tüm
Fransa genelinde, toplam 2 kere okuma
şansınız var, kazanamazsanız başka bir
fakülte seçmek zorundasınız. Bu yüzden
çok zordu, ilk sene kazanamadım tabii
ki, neyse ki 2. denememde oldu. Bir de
burada Marmara Tıp Fakültesi’ni kazanıp

OP. DR. HARİKA SALEPÇİOĞLU’96
dönemimde. Şaka bir yana nöbetleri
olan bir branş, her sabah çok erken
kalkıyorsunuz ve ameliyatlarda fiziksel
olarak da yoruluyorsunuz. Cerrahların
üst seviye atletler gibi görülmesi ve
buna göre yaşaması gerektiğini savunan
bir makale okumuştum. Yani düzgün
beslenme, düzenli uyku, düzenli masaj.
Ama bu imkansız tabii ki. Ama ameliyat
günlerimizden önce iyi uyumaya dikkat
ediyoruz. Bence en önemlisi stresimizi
kontrol altına alabilmek, bu sebepten çoğumuzun hobileri var, mesela ben kürek
çekiyorum, bedensel ve zihinsel olarak
çok faydasını görüyorum.
Tıp teknolojilerinde insanları yakın
gelecekte ne gibi yenilikler bekliyor? Alanınızda dünyada hangi
yenilikler yaşanıyor?

kaydımı dondurmadığımı da düşünürsek stresim biraz fazlaydı. Tıp Fakültesini
Dijon’da bitirdikten sonra Paris’te genel
cerrahi uzmanlığımı aldım. 3 sene de
Pitie-Salpetriere Hastanesi & Pierre-Marie-Curie/Sorbonnes Üniversitesi’nde
Chef de Clinique Assistant des Hopitaux
görevinde çalıştım.
Genel cerrahide uzmanlık alanlarınız nelerdir?

Ben endokrin, meme cerrahisi ve
travma cerrahisi üzerinde uzmanlaştım.
Ama Türkiye’de endokrin ve meme cerrahı olarak çalışıyorum.
Endokrin cerrahisi ve meme cerrahisinde sıklıkla hangi vakalarla
karşılıyorsunuz?

Endokrin cerrahisi hormon salgılayan
endokrin bezlerin cerrahisidir, yani tiroid (guatr, tiroid kanseri), paratiroid ve
böbreküstü bezi tümörleri ameliyatlarını
yapıyoruz. Endokrin cerrahisinin en güzel tarafı hastalıkların seyrinin genelde
iyi olması ve ameliyat sonrası hastaya
gerçekten hissedilir bir fayda sağlamamız. İnce iş isteyen bir cerrahidir, dar
alanlarda hassas organları çıkarırız. Ama
işin teknik cazibesi dışında ameliyat öncesi çok iyi vaka analizi ve hazırlık ister.
Zor ama keyiflidir. Meme cerrahisinde
başlıca meme kanseri cerrahisini yapıyoruz. Kanser tespit edildikten sonraki
süreç günümüzde çok değişti. Eskiden
tüm hastalarda memenin tamamı ve koltuk altı lenf bezleri alınırken günümüzde
hasta odaklı tedaviye geçildi, memede ve

koltuk altında daha minimalist ameliyatlar yapılıyor. Bunun için kemoterapi,
radyoterapi, akıllı ilaçlar ve hormon
tedavisinden faydalanıyoruz. Hem başarı
yüzdemiz arttı, hem de hastalarda daha
az agresif cerrahi yapabiliyoruz. Kanserler dışında memenin selim hastalıkları ve
tabii ki meme kanseri taraması yapıyoruz. Tıpta hastalığı gelmeden yakalama
şansımızın olduğu ve hastaya “iyileştin”
diyebildiğimiz seyrek dallardan birisi.
Laparoskopik cerrahiyi en çok
hangi durumlar için tavsiye ediyorsunuz? Ne gibi kolaylıklar sağlıyor?

Laparoskopi, son yıllarda iyice gelişen
bir cerrahi yöntem. Açık yöntemde yapılan aynı prosedürler kapalı bir şekilde
yani karnın içine 5-10 mm’lik aletler ve
bir kamera girilerek yapılır. Bunun için
karın boştuğu gaz ile şişirilir. Laparoskopik yöntemlerin en başlıca avantajı daha
küçük kesi, yani daha az fıtık riskinin
olmasıdır. Ameliyat sonrası ağrı ve
bağırsak tembelliği de azalır. Hastanede
yatış süresi azalır, hasta kendini daha çabuk toparlar. Ayrıca anatomik sebeplerden çok zor ulaşılan organların ameliyatlarında kolaylıklar sağlar (böbreküstü
bezleri gibi). Günümüzde laparoskopik
tecrübesi olan cerrahlar elinde hemen
her ameliyat için uygundur.
Tıpta meslek hayatını cerrah olarak
sürdüren doktorlar özel hayatlarında nelere dikkat ediyor? Nasıl bir
disiplin gerektiriyor?

Vallahi cerrahların pek özel hayatı
olmuyor, özelikle fakülte ve asistanlık

Tıp her geçen gün gelişiyor; genetik
araştırmalar, tarama tetkikleri, tanı ve
tedavi yöntemleri çok ümit vadediyor.
Bu cerrahi için de geçerli. “Robot”
teknolojisinin çok reklamı yapılıyor ama
robot dediğimizin belli bir algoritmaya uyarak verileri değerlendirip kendi
başına uygulama yaptığını varsayarsak,
günümüzde cerrahi “robot”un gerçek
bir robot olmadığını söylemem gerekir;
sadece uzaktan kumandalı laparoskopi
aleti gibidir, avantaj ve dezavantajları
ile. Ama ameliyatları daha hızlı ve daha
güvenli hale getiren aletler gittikçe
artmakta. İlaç sektöründe de büyük
gelişmeler yaşanıyor, genetik bilgisinden
destek alınarak. Ama insan doktorun
hala yeri doldurulamadı ve çok yakında
da doldurulamayacak gibi.
Kariyerini tıp alanında sürdürmek
isteyen genç arkadaşlarımıza neler
tavsiye ediyorsunuz?

Zorluklarından bahsettim ama şunu
bilmek lazım ki eğer severek yapıyorsanız hepsine değiyor. Dediğim gibi çok
çeşitli tıp dalları var, hepsinin bakış açısı
ve işleyişi farklı. Genel cerrahide çözümün bir parçasısınız, bir ilacın etkisini
göstermesini beklemiyorsunuz. Hastalıkla uğraşan zor durumdaki hastaların ve
yakınlarının hayatına dokunuyorsunuz.
Elbette herkesi iyileştiremiyoruz, ama
ufak da olsa katkıda bulunmanın hazzı
bambaşka. Eğer doktor ve/veya cerrah
olmayı istiyorsanız, bir SJ’liye çok çalışın,
disiplinli olun demeye gerek yok, ama
tavsiyem her hastada “benim yakınım
olsa ne yapılmasını isterdim” diye düşünün, gerisi geliyor zaten.
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“Finans sektörü streslidir
ve çok sabır gerektirir”
Saint–Joseph’in ardından işletme eğitimi
gören ve 33 yıldır finans dünyasının
çeşitli alanlarında faaliyet gösteren Can
Ünalan'81 ile kariyeri ve finans sektörü
hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.
Çalışma hayatınıza İş Bankası’nda
iç denetim bölümünde başladınız
ve uzun yıllar devam ettiniz. İç
denetim size nasıl bir bakış açısı
kazandırdı?

Saint–Joseph yıllarında nasıl bir
öğrenciydiniz? Okulun size neler
kattığını düşünüyorsunuz?

Çalışkan bir öğrenciydim. Hazırlıkta
ve Orta 1’e kadar Fransızca’dan zorlanmıştım. Aynı sınıftan arkadaşım Tuğrul,
babası Galatasaray mezunuydu, çok
taşınırdık evlerine, yardımcı olurdu.
Gece geç vakitlerde annemler gelir beni
alırdı. Çok da iyi notlarım yoktu. Fakat
böyle git gel başa çıkılmaz oldu, rahmetli
babam artık kendin çalış demişti. Kırıksa
kırık, ikmalse ikmal dedi. Sonra rayına
oturdu işler, Orta 2‘den lise sona kadar
hep prix d’honneur oldum. Eğitim
zordu, Saint–Joseph’ten mezun olunca
kapısına uğramam derdim, fakat tabii
öyle olmuyor. Zamanla hayatınızdaki
olumlu etkilerini anlayınca, Saint–Joseph’in hayatınızda yeri başka oluyor.
Kariyer, iş güç, çoluk çocuk derken bir
müddet okul hayatınızdan çıkıyor ama
sonrasında değişiyor. 20. mezuniyet yılında bir araya geldik. O zamandan beri
8–10 kişilik, bazen 20–25 kişilik bir ekip
olarak iki ayda bir biraraya geliyoruz ve
çok keyif alıyoruz. Sanki okul yıllarında
aynı sıralardaymışız gibi hissediyoruz,
aynı naiflikte, aynı samimiyette birlikteliğimizi sürdürüyoruz.
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Saint–Joseph’in de aslında bize kattığı
o otokontrol, denetim, disiplin orada da
devam etti. İş Bankası Teftiş Kurulu şöyle
bir şey; bankacılık hayatında olanlar
daha iyi bilir, bir okul gibidir orası.
Sonrasında ne yapacaksanız yapın, ister
Hazine bölümüne gidin, ister Pazarlama
ya da Kredi’ye gidin, Teftiş’in size kattığı
formasyondan yararlanırsınız. Nedir bu
formasyon? Öncelikle her şeyi bilmenize
imkan yok ama ihtiyacınız olan bilgiyi
nerede bulacağınızı bilirsiniz. İkincisi,
bir sürü konuya bakıyorsunuz, ben
kiralık kasalara da baktım, her yılbaşı
bir şubeye giderdik, kasa açılırdı ve ben
o para kokusunu ilk kez orada duymuştum. Yani dünyanın en pis, en mikroplu
şeyidir o para. Oturup onları elimizle
saydık, o zaman para sayma makinesi yoktu. Büyük kambiyo dosyaları
da, kredi dosyaları da, hazine ile ilgili
konuları da teftiş ettiğimiz için derinlemesine olmamakla birlikte her konudan
anlıyorsunuz. Anlamadığınız şeyler için
mevzuatta nereye bakmak lazım, nereden sormak lazım onu öğreniyorsunuz.
Bu tabii genel kültür gibi bir şey veriyor.
Sonrasında ben kredilerden sorumlu
olarak Hollanda bankası ABN AMRO’ya
geçtim ve orada çok faydası oldu.
GE Capital ve Mubadala GE Capital
kariyeriniz de uzun sürdü. Hangi
görevlerde bulundunuz, ayrıca bu
fonların öneminden de bahseder
misiniz?

Daha önce GE Capital idi. Biliyorsunuz, Garanti Bankası’nın GE Capital ile
ortaklığı oldu. Ben o zaman GE Capital’i

temsilen Garanti Bankası Yönetim Kurulu’ndaydım. Orada daha çok riskle ilgili
konularla ilgilendim, yani hiçbir zaman
bankacılığın Satış ve Pazarlama tarafında ağırlıklı olarak olmadım. Teftiş’in
getirdiği kredi, risk, yönetim(governance), iç kontrol tarzı konularda ağırlıklı
oldum. Sonra GE, Garanti’den çıkınca
GE Capital’ın Dubai’deki Mubadala’da, ki
Mubadala Birleşik Arap Emirlikleri’nin
devlet fonudur, ortaklaşa kurduğu bankada başladım, sonra Türkiye’de kuruldu,
onun başına geçtim. Yabancı şirketlerde
çalışmanın artıları ve eksileri var. Artıları, global şirket, vizyon, dünyanın dört
bir tarafında işbirliği, yatırım imkanları,
ama Türkiye’de kriz olunca çıkıveriyorlar.
Gerek Hollanda bankası ABN AMRO
olsun gerek GE Capital ve Mubadala GE
Capital olsun, 2001, 2008 gibi krizlerde
Türkiye’den çıkma ya da küçülme kararları alarak terk ettiler. Ben de en son
Mubadala GE Capital Türkiye’den çıktığı
sene, 2013 yılıydı, ÜNLÜ’ye geçtim. Yaş
olarak da şöyle bir durum vardı; bu uluslararası şirketlerde sürekli bir değişim
vardır. Reorganizasyonda sürekli yeni
birileri geliyor, haydi yeni baştan anlat
Türkiye’yi, Türkiye’yi bilen biziz, ama bu
adamlar Türkiye adına kararlar veriyor.
İşte bu tarz konuların beni çok sıktığı
zamanlarda ben de Ünlü’ye geçtim.
Burada da Deutsche Bank’tan, Goldman
Sachs’dan, benim gibi GE Capital’den,
Citibank’tan, HSBC’den gelen çok arkadaş vardır. Çünkü dediğim gibi ya onlar
zaten Türkiye’yi terkediyor ya da onlara
Türkiye’yi anlatmaktan bıkıyorsun,
kendi kararlarını verebileceğin, inisiyatif
kullanabileceğin yapıları arıyorsun. İşte
burada da biz, Mahmut’la oturup şunu
yapalım dediğimizde yapıyoruz. Çünkü
bizden başka kim daha iyi bilecek bu
işi diyoruz, karar verip uygulayabilecek

CAN ÜNALAN’81
adımlar atıyoruz. Bu yapıya da bizim gibi
düşünen, global kurumlardan tecrübeli
arkadaşlar katılıyor. Mutlu ve tatminkar
bir çalışma ortamında ilerliyoruz.
Son 6 yıldır da ÜNLÜ & Co’da Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorsunuz. Çalışmalarınız hakkında bilgi
alabilir miyiz?

Yatırım bankacılığı ve varlık yönetim
hizmeti veren bir platformuz. Türkiye’de
aslında bizim bir örneğimiz yok. Bir
aracı kurum, bir menkul kıymet şirketi
değiliz. Yurtdışında örnek aldığımız
kuruluşlar var. Mesela Goldman Sachs
ne ise biz de oyuz. Ticari bankalar var
biliyorsunuz, mevduat toplayan, büyük
sermayeli ve bunu kredi olarak dağıtan. Bir de bizim gibi yatırım bankaları
var. Yatırım bankalarının çok büyük
sermayeye ihtiyacı yoktur, çünkü mevduat toplamazlar. Biz Türkiye’de farklı
farklı yatırım, portföy, varlık, girişim
sermayesi faaliyetlerini tek çatı altında
toplayan bir platformuz. Bizim en çok
bilinen faaliyetimiz şirket alım satımları, şirket evlilikleri olmakla beraber
saydığım alanlarda ya piyasa lideriyiz ya
da ilk üçün içerisindeyiz. Bu saydığım
işlerin bir çoğunda açık ara önde yer
alıyoruz. Bu sene 24. senemiz, 22 sene
hep kurumsal işler yaptık. Fakat son
iki senede bireysel, nitelikli yatırımcı tarafına da girdik. Toplam 400’e
yakın çalışanımız mevcut. Kurumlarla
çalıştığımız için şube ağına ihtiyaç
duymayan bir yapıyız. Ancak bireylerle
çalışmaya başladığımız andan itibaren
şube ağımız olsa iyi olur diye düşündüğümüz bir aşamaya geldik. Şube açmak
yerine başka kurumların şube ağını
da kullanarak ürünlerimizi satıyoruz.
Bizim yatırım bankacılığı tarafında
New York’ta şubemiz ve lisansımız
var. Londra’da şirketimiz ve aracılık
lisansımız var. Singapur’da ofisimiz
var. Yaptırımlar kalktığında İran’da ofis
açacaktık, tekrar başlayınca şimdilik
durdurduk. Ankara’daki şubemiz ise
bireysel tarafla ilgili bir şube. 102 şirket
alım satımında iş kapattık. Yurtdışından
yurtiçine soktuğumuz yabancı sermaye
10 milyar dolar civarı.
Bir uzman olarak uluslararası
yatırımcıların halihazırda Türkiye’yi
nasıl gördükleri konusunda görüşleriniz nelerdir?

Konjonktüre göre bakmak lazım, ama
öncelikle iki tür yatırımcıdan bahset-

mek gerekir. İlki portföy yatırımcısıdır
ki, hisse senedi vb kısa vadeli şeylere
yatırım yapar, sıcak para dediğimiz,
hemen satıp çıkabileceği yatırımlara
giren yatırımcı. Bir de yabancı sermaye
dediğimiz, uzun vadeli gelen yatırımcı.
Gelip Türkiye’de bir fabrika alan, mevcut bir kurumla ortaklık kurmaya gelen
veya sıfırdan yatırım yapan yatırımcı.
Bunlar değerli yatırımcılar. Türkiye’de
olmayan bir teknolojiyi getirecek, işçi
alacak vb. Bu şahane bir şey. Bunun için
de adam 30 senelik, 40 senelik vizyonla
geliyor. 40 yıl burada olacağım, Türkiye
büyüyor, genç nüfus var, talep hep
olacak diye düşünüyor. Tabii sıfırdan
yatırım için gelirken, buranın mevzuatı
var, uyumu var. Bunları inceleyip göze
alarak gelen var, bir de bunları zaten
yapan, bilen birilerine ortak olayım ya
da satın alayım düşüncesiyle gelen var.
Koç’un, Sabancı’nın mesela böyle çok
sayıda ortaklığı var, yabancı yatırımcı
da kar eden operasyona ortak olma
amacıyla geliyor. Zamanla satın alma
yoluna da gider. Çünkü global şirketler
azınlık ortaklığı uzun süre sürdüremiyor. 10 yıl Koç’la, Sabancı’yla bu işi
yapıp işi de öğrendikten sonra tamamını satın alma yoluna gidebilir. Tabii
yabancı yatırımcı ülkenin ileriye dönük
büyüme potansiyeline bakıyor. İkincisi hukuk düzenine bakıyor. Hukuk
düzeni çok önemli. Yani ben burada çok
para kazanabilirim ama mahkemeye
gittiğimde hakkımı koruyabilir miyim,
falanca işi yaptığımda tescil ettirebiliyor
muyum, bir anlaşmazlık olduğunda
kanun beni koruyor mu sorularının
yanıtlarından emin olmalı. Yatırımcıların da bir bütçeleri var; diyor ki mesela
bu sene dünya çapında 100 milyar dolar
yatırım yapacağım. Bunun içinde ABD
de var, Rusya da, Çin de…Gelişmekte
olan ülkelere de 10 milyar dolarını
ayırıyorum diyor. Türkiye’ye belki 1
milyar dolarını ayırıyor. 1 milyar dolar
ayırdığı bir yerde, 5 milyar dolarlık bir
varlık istese bile çok pahalı oluyor ve bu
yatırımı yapamıyor. Ama tabii doların
yukarı aşağı hareketleri bu fiyatların dolar karşılığını da etkileyebiliyor ve bazı
varlıklar ucuzlayabiliyor. Fakat fiyat ne
olursa olsun yabancı yatırımcı hukukun
işleyişine de çok önem veriyor. Son
5 beş senede gördüğümüz en büyük
değişimlerden biri yatırımcıların yavaş
yavaş Asya’ya kayması; Çin, Japonya,
Malezya, Endonezya, Güney Kore gibi.
Mesela Betek Boya’yı Japon Nippon

aldı. Yarım milyar dolarlık bir işlem bu.
Yatırım azalsa da Türkiye’ye ilgi hiçbir
zaman yok olmuyor. Fakat fiyatların
ucuzlamasına üzülüyoruz tabii.
Uluslararası yatırımları çekmek
için Türkiye’nin neler yapması
gerekir?

Dediğim gibi sağlam bir hukuk
sistemi olacak. Terazi dengeli olacak,
adil olacak. Onun için olan benim için
olacak, onun için olmayan benim için
de olmayacak. Bürokrasi anlaşılabilir ve
basit olacak. Bir de büyüme, genç nüfus
gibi demografik kriterler uygun olacak.
Yatırım stratejileri ve ekonomi açısından Türkiye‘nin 2019 ve 2020
yıllarının nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz?

Kolay bir dönemden geçmiyoruz.
Neden, çünkü büyüme yavaşladı. Türkiye’nin nüfus artışını tolere etmek için
belli bir büyüme oranı olması lazım. Bu
büyüme oranını yakalamanız gerekir.
Mesela resmi işsizlik rakamları yüzde
15. Genç nüfusta, 15–24 yaş arasında
ise yüzde 27. Bu çok ciddi bir sıkıntı.
Ayrıca belirsizlik söz konusu. Her sene
bir seçim olması belirsizlik ortamı
yaratıyor. Seçime yönelik politikaların
bitmesi gerekiyor. Ayrıca dünyada likidite politikaları bitti, ABD faiz artırdı
ve dolar memleketine dönmeye başladı.
Gelişmekte olan piyasalara gitmesi
zorlaştı. Bir de bunun üstüne kendi
coğrafyamızdan kaynaklanan sorunlar
büyüdü. Komşularımız ortada, Suriye,
Irak, İran vb. Biz de her şey güzel olsa
dahi yakın çevreden kaynaklı sorunlar
zaten sıkıntı doğuruyor. Tabii bunlar
yeni bir şey değil, Türkiye hep buradaydı. Bunun arttığı azaldığı dönemler
oluyor. Şu anda bu sorunların arttığı bir
dönemdeyiz. Onun için 2019’da bu etkilerin devam edeceğini ama 2020’nin ilk
çeyreğinden itibaren daha da beklenmedik olumsuzluklar olmazsa bu işlerin
yavaş yavaş düze çıkacağını umuyor ve
bekliyoruz.
Ülkemizde finansal okuryazarlığın
gelişmesi için önerileriniz var mı?

FODER’in misyonundan bahsedeyim. Şimdi herkes zengin olmak, köşeyi
dönmek istiyor. Böyle bir şey yok. Önce
kendi kapasiteni bileceksin, kulaktan
dolma bilgilerle değil, bu işi bilenlerle
adım atacaksın. Hep söylenir ya, emekli
Ayşe teyze borsaya girmişse borsadan
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çıkacaksın. Çünkü nedir işin aslı; bir
şeyi olmadan satın alacaksın, olunca da
satacaksın. Dolayısı ile bunları okuman
lazım. Okuyabilirsen kendin okuyacaksın, okuyamıyorsan bizim tavsiyemiz
bu işi profesyonellerle yapman. Ben de
porföy yöneticisine veriyorum paramı,
o yönetiyor. Sadece kendimi tanıtıyorum, nasıl bir yatırımcı profili olduğumu söylüyorum. Ya hep ya hiç diyen
adamım derseniz, paranız da ona göre
yönetilir. Yüzde 10 kazanayım yeter de
diyebilirsiniz, olanı kaybetmeyeyim
yeter de diyebilirsiniz. Yatırım danışmanı buna uygun olarak size bir öneri
listesi sunacak ve kararı siz vereceksiniz.
Size sunulan sepeti de bir kere yapıp
unutmayacaksınız, o canlı bir sepet.
Bugün mesela bana sorsanız her halükarda hisse senedi olmalı. Ama yüzde
10, ama yüzde 20, ama yüzde 40. Çünkü
hisse senedi uzun vadeli bir yatırımdır.
Döviz, altın, emekli fonu, gayrimenkul
katıp yaymak gerekir. Bir ayda, iki ayda,
üç ayda ne getirdi bakmak gerekir. Biri
iki kaybettirdi, biri 10 kazandırdı, onu
değiştir, bunun ağırlığını artır vb., bunu
bir bilenle bu şekilde yapmak lazım.
Genç Saint–Joseplilere finans
dünyasını önerir misiniz? Nasıl bir
kariyer tavsiye edersiniz?

Tabii ki öneririm. Ben 1986 yılında
İş Bankası Teftiş Kurulu’nda başladım,
33 yıldır finans sektöründeyim. Fakat
finansın o star dönemi bitti. Bizim
başladığımız döneme kıyasla da çok
evrildi. Şimdi bu yapay zeka vb. algoritmik trading diye şeyler var, yani mikro
saniyede bilmem kaç bin emir gönde-

riyorsun. Korkunç bir şey, anlaşılır bir
şey değil. O algoritma doğru da olabilir
yanlış da olabilir. Ona göre emir atıyor.
Türkiye’de şöyle bir zorluk var; ABD’de
bunun için 50 yıllık, 100 yıllık data var.
Bizde 5 yıllık data var ya da yok. O da
ne kadar sağlıklı belli değil. Dolayısıyla o algoritma ile buradaki algoritma
arasında hata yapma payı çok farklı
düzeyde. Fakat sistem buraya gidiyor.
Biz de buna göre IT sistemini revize
ediyoruz. Algoritmik tradinge ister
istemez başlayacağız, çünkü müşteri algoritmik trading yapabilir misin
diyor. Sistemin evrilmesine gelince,
2001 krizinden sonra, bankacılık krizi
ardından bankacılığa karşı olumsuz bir
algı gelişti. Bir kere orada darbe yedi
bankacılık. O kadar banka batıp o kadar
insanın parası gidince, neredeyse bütün
bankacılar suçlu düşüncesi oluştu. O
süreçle başlayan, teknolojiyle devam
eden finansal piyasaların bir evrilmesi
söz konusu. Fakat finansal piyasalar
önemli, olmazsa olmaz. Yapay zeka birçok mesleği yok edecek, fakat sermaye
fazlası olandan para toplayan, mevduat
alan ve sermaye ihtiyacı olana, yatırım yapacak olana kredi veren sistem
olmak zorunda. Yatırımcı ile girişimciyi
biraraya getirmek ve bu ortaklıklara
danışmanlık yapmak hep olacak. Bunu
yaparken de bir altyapı olacak. Eskiden
daha manueldi bu işler, şimdi altyapısı
daha IT ağırlıklı oldu. Dolayısıyla bankacılık, finans her zaman önemli olacak
ve bu iş makinelerin yapabileceği bir iş
değil. O nedenle gençlere öneririm, ama
çok sabır gerektirdiğini, çok stresli bir iş
olduğunu da söylemek gerekiyor.

Aramıza Katılanlar
■ İpek Kural Aksoy’11
Riva’s Club Satış Müdürü / Turizm
■ Zafer Namoğlu’69
ProMinent Dosiertechnik AG /
Süreç Mühendisi
■ Sevin Çevikkan Vardar’05
Alstom Türkiye Finans Temsilcisi /
Demiryolu İnşaat
■ Mert Efe Çelik’08
Müsaade Meyhanesi Kadıköy Sahibi /
Yeme İçme
■ Edward Pariente’69
Demar Firmasının Sahibi / İhracat
■ Ceylan İnan’12
İstanbul Ekonomi Araştırma/Analist
■ Emre Oral’87
Oral İnşaat / Mütahitlik Mimari
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■ Yakup Ülçer’86		
Ravago / İş Geliştirme Direktörü
■ Oğuz Kağan Çelikoğlu’10
MMT Trade / Trader		
■ Ali Taştan’99		
THY / Pilot
■ Lucien Arkas'64
Arkas Holding / Başkan
■ Berat Er '91
Cıtıbank / Mali İşler Müdürü
■ Alp Ovadya’10			
Vaener Teknoloji / Kurucu Genel
Müdürü
■ Ceyhun Tömek’13
İstanbul Bilgi Üniversitesi / Öğrenci
■ Levent Gençay
Sibernetik / Kurucu

Sosyal sorumluluk projelerinde yer
alıyor musunuz?

Kadın, eğitim ve girişimcilik olmak
üzere üç alanımız var. Ana hissedarımız Mahmut Ünlü kendisi bir girişimci
olduğu için, girişimcilik önem verdiğimiz alanlardan biri. İkincisi, kadınlara
yönelik sosyal sorumluluk projemiz.
Ve bir de tabii eğitim. Eğitim olmazsa
olmaz. Biz bunların hepsini bir araya
toplayan Kadın Girişimciler Akademisi
adında bir oluşum kurduk. 20. kuruluş
yıldönümümüzde 20 kadın girişimciyi
danışmanlar vasıtasıyla seçtik. KOBİ
düzeyinde girişimci kadınlar. Üniversiteden mezun olmuş, bir girişim
kurmuş, 200–300 bin dolara satmış,
ikinci işini yapandan tutun, işi bayağı
büyütüp yemeksepeti konumuna kadar
gelmiş kadın girişimcilere kadar bulduk
ve bir araya getirerek prezantasyon
yaptık, tecrübelerimizi aktardık. Ve her
birine mentor olduk. Mesela bir finans
sorununa takılıyorlar, onu nasıl yapılandırmalıyız vb. konusunda geliyorlar,
anlatıyoruz. Kendimizin yapabileceği bir
şey varsa yapıyoruz. Bankadan kredi vb.
gerekiyorsa önayak oluyoruz, modeller
kuruyoruz. Bir ortak adayıyla masaya
otururken nasıl görüşme yapılması, ortaklık sözleşmesinin nasıl olması gerektiği konusunda vb. her alanda hukukçu
gibi mentorluk desteği sağlıyoruz, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Her yıl yeni
gelen 20 girişimci kadınla Kadın Girişimciler Akademisi büyümeye devam
ediyor. Ayrıca geçmiş deneyime sahip
kadın girişimciler de yeni gelen kadın
girişimcilere tecrübelerini aktarıyorlar,
onları birbirleriyle buluşturuyoruz.

■ Müge Altınkaya'99
Club Med / İnsan Kaynakları Müdürü
■ Süleyman Özmen’69
Emekli
■ Oğuz Türkel’14
Berkin Hukuk Bürosu / Yasal Stajyer
■ İlayda Naz Şıhmantepe'13
Insider / Müşteri Yöneticisi
■ Müge Yalvaç Turunç'01
Mimar
■ Faik Tekeli 78-81
Remax/Danışman
■ Mahir Kasuto'73
Emekli
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“İnsan daima mükemmelin
de mükemmelini aramalı”
Rekonstrüktif, plastik ve estetik cerrahi
alanında dünyanın önde gelen uzmanları
arasında bulunan Prof. Dr. Onur Erol'58 ile
okul yıllarını ve meslek yaşamını konuştuk.
Saint–Joseph yıllarınız nasıl geçti
diye başlasak. Okul yıllarınızda nasıl
bir öğrenciydiniz?

Annem beni 1950 yılında Söke’den
Saint–Joseph Erkek Lisesi’ne getirmişti.
O zamanlar Müdür Frère Laurent idi.
Babacan bir insandı. Yatılı okuyorduk.
Yattığımızda Haydarpaşa’dan tren sirenlerinin çaldığını duyduğumda ağlardım.
O ruh hali nedeniyle benim ortaokul
dönemim çok problemli geçti. Her gün
kavga ederdim. Çok spor da yapardım,
fakat futbol yasaktı. Yaramazlığım sonucu “billet bleu“ alıp Cumartesi günleri
çok cezaya kalırdım. Ayrıca 100 satır,
200 satır, 500 satır yazma cezası verirlerdi. Böylece notlarım kırıla kırıla gittim.
Arada çok iyi notlar da alırdım. Benim
arkadaşlarımdan yaramaz gruptaki 18
kişiden sadece iki kişi liseye geçebilmişti.
Annemin etkisiyle orkestraya katıldım.
Frère Honoré orkestra şefiydi. Keman
çalmayı öğrendim. Lisede artık daha
uslu bir talebe oldum. Müzikle daha
fazla uğraş veriyorduk. Mozart’ın piyano
konçertosunu, serenadını vb. çalıyorduk.
Biz konser verirken Dame de Sion’a da
giderdik. Kızları göreceğiz diye bayılırdık. Kızlar da heyecanlı olurdu, çünkü
onlar da erkek yüzü görmüyordu. Bir seferinde Frère Honoré çalarken orkestrayı
tak diye durdurmuştu; Ferhan diye bir
arkadaşımız kızlara bakmaktan davula
vurmayı unutmuştu. En sevdiğim dersler
geometri ve fizikti. Fizik laboratuvarımız o zaman üniversitelerde bile zor
bulunan bir laboratuvardı. Matematikte
Monsieur Matalon vardı. En büyük notu
on üzerinden beşti. Fakat bizden ayrılıp
Galatasaray’a giden bir öğrenci, Saint–
Joseph’te matematikten üç alırken orada
on alırdı. Lisedeki notlara göre üniversiteye öğrenci alımı Saint–Joseph’liler için
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kötü, imtihanla öğrenci alımı iyi olurdu.
Mezun olduğumda babam hastalanmıştı.
Söke’ye dönüp babamın işinde çalıştım.
Okulda pek çalışkan olmasam da iş
bakımından çalışkandım. İş yapmadan
duramamak gibi bir yapım vardır.
Lise sonrası eğitim döneminiz ve
tıp kariyeriniz hakkında bilgi verir
misiniz?

Bir sene sonra İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ne imtihanı dördüncülükle
kazanıp girdim ve Tıp Fakültesini hiç
kayıpsız ve iyi derecede bitirdim. Benim
Tıp Fakültesine girdiğim sene 1960
ihtilali olmuştu. Menderes döneminde
Davutpaşa’da bütün talebelerin hapsedildiği bir dönem oldu. Bir iki nümayiş yapıp bağırıp çağırmıştık, hepsi o kadardı.
Sonrasında fakülte kazasız belasız bitti.
Tıp Fakültesi üçüncü sınıfta eşim Sevinç
ile tanıştım. Eşimin de doktor olması
nedeniyle bizler disiplinli ama sosyal bir
hayat sürdük. Başarımda eşimin önemli
bir rolü vardır ve kendisi de çok çalışkandır. Nişanlıyken Ankara’ya beraber
Hacettepe’ye gittik. Ben genel cerrahiye, eşim pediatriye girdi ve çalışmaya
başladık. Tabii Hacettepe çok esaslı bir
üniversite hastanesi ve yüksek kalitesiyle
bizleri o zaman çok etkilemişti. Son sınıf
öğrencileri bile asistanların yaptığı işleri
yapıyordu. O sayede çok iyi bir eğitim
almış olduk. Gün aşırı nöbet vardı. 48
saatte 36 saat çalışıyorduk.
Plastik cerrahi alanını tercih etmenizin nedenleri nelerdi?

Annem çok kitap okurdu ve bana
bir gün estetik cerrahiden bahsetmişti.
O anlattıkları sanırım şuuraltımda yer
etmiş. Genel cerrahiyi bitirdikten sonra
plastik cerrahi ihtisasını tamamladım.

En büyük çocuk hastanesi Türkiye’de
Hacettepe’ydi. Bütün anomaliler, bozukluklar hepsi oraya geliyor, biz de onları
düzeltiyorduk. Bizler aslında plastik ve
rekonstrüktif cerrahi uzmanıyız. Estetik
ise bizim alana sonradan dahil olmuştur. Yeniliğe benim her zaman ilgim
oldu. Plastik cerrahi mimarlık, heykeltıraşlık ve tıbbın bileşimidir aslında.
Ben doğuştan damak dudak yarıkları
tezimi sunduktan sonra uzman oldum.
Genel cerrahinin de bana verdiği büyük
bir bilgi vardı, çok büyük ameliyatlar
yapıyordum. Hatta ben plastik cerrahiyi
seçtiğimde herkes beni kınamıştı, “Deri
yamamaya mı gittin“ demişlerdi. Fakat
sonradan bu alanın önemini farkederek
bana hak verdiler. Çünkü plastik cerrahide zaman içinde muazzam değişiklikler
oldu.
İnsanlar en çok hangi alanda plastik
cerrahiyi tercih ediyorlar?

Ağırlıklı olarak estetik için. Fakat her
şeyin temelini rekonstrüktif cerrahi
teşkil ediyor.
Çok sayıda ödül kazanmış bir tıp
doktoru olarak ödüle layık görülen
çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir

PROF. DR. ONUR EROL’58
miyiz?

Plastik cerrahide yaraları kapatma
olayı var. Yüzeysel yaralar bir yerden
alınan deriyle kapatılabiliyor. Ama çok
derin yaralar, mesela kaza sonucu yüzün
diyelim yarısının yok olması veya yanık
nedeniyle burnunun bir kısmını kaybetmiş kişilerin tedavisi için damarlı bir
doku lazım. Rus Filetov’un geliştirdiği
tüp flep vardı. Tüpü hazırlar, kola nakleder, üç hafta sonra öbür ucu nakleder,
insanlar haftalarca alçıda dolaşır, zor
şeyler tabii. Deri parçasını damarlandırdığım takdirde damarlı bir doku elde
edeceğim, nakledebileceğim ve bütün
o tüplerden kurtulacağız. Ve köpeklerde araştırmaya başladım. Şef o zaman
Amerika’ya gitmişti, uzman olarak tek
başıma kalmıştım. Hüsnü Göksel hoca
bir anlamda benim mentorum oldu. O
sayede köpeklerde deniyorum, damarların üstüne deri koyuyorum, 3 hafta sonra
deriyi damar saplı olarak kaldırıyorum.
Bu doku artık kemik üstünü dahi örtüp
tamir edebiliyordu. Bu tekniği yüzünde
büyük doku kayıpları olan ve ancak tüp
flep tekniği ile aylar sürecek tedaviyle
kapatabileceğimiz hastlarda başarı ile
uyguladım. Bu çalışma benim doçentlik
tezim oldu ve büyük takdir topladı. O
sırada Amerika’dan ünlü iki plastik cerrahi profesörü kliniğimizi ziyarete geldi
ve çalışmalarımı gördükten sonra bunun
plastik cerrahide yepyeni bir buluş
olduğunu ve Amerikan Plastik Cerrahi
Derneği’nin uluslararası bilim araştırma
yarıştırmasına göndermemi önerdiler.
Bu aslında prefabrike flep dediğimiz bir
sistemin başlangıcı oldu. Plastik cerrahide yeni bir konsept, bir buluş olarak
ödül kazandı. Fakat o sırada askerliğimi
kısa dönem yaptığım için gidemiyorum.
Genelkurmay Başkanı bana izin verdi.
Bu sayede ödülü almaya gidebildim.
Amerikan Plastik Cerrahisinin toplantısı Toronto’daydı. Adım anons edilip
Ankara Turkey denildiğinde insanlar
şaşırmıştı. Çünkü Türkiye’de plastik
cerrahi olduğunu bile bilmiyorlardı. O
sıralarda üç hafta kadar John Hopkins,
Virginia Üniversitesi, Miami Üniversitesi
gibi yerleri ziyaret ettim ve ABD’ye gitme
arzum iyice arttı. Amerika sevgimden
dolayı değil, oradaki sistemden dolayıydı
bu ilgim. Amerika’daki sistem insanı
hakikaten eğitiyor ve eğittikten sonra da
size değer veriyor. Epey bir şeyler görüp
geri döndüm.
Bu ödül sayesinde Amerika’ya daha
uzun süreli gitmek için girişimlerde bu-

lundum, TÜBİTAK’tan araştırma bursu
kazanıp Amerikaya Virginia Medical
School’a, daha sonra Miami Üniversitesinde dünyaca ünlü cerrah Millard’ın
yanına gittim. Orada bütün ameliyatlara
girdim ve çok şey öğrendim. Sonra o yazışmalardan dolayı Baylor Houston’dan
araştırma yapmak isteyen SPIRA’dan
cevap geldi. Muazzam araştırmalar
yapıldı orada. Maaş çok azdı, kıt kanaat
geçiniyorduk, fakat mutluydum. 21
araştırma tamamlayıp bir rekora imza
attım. Sonra en büyük araştırmamı, bu
yeni buluşu yarışmaya gönderdik. Bu
sefer senior klasifikasyonda birincilik
ödülü kazandım. Amerikan Plastik Cerrahi Eğitim Vakfı büyük ödülüydü bu.
Bu aynı zamanda Baylor için büyük bir
prestijdi. Bu buluşla tüm karın derisini,
kemik ve kıkırdakları damarlandırabiliyorduk. Sonra National Institut of
Health’e müracaat yaptık. Buradan burs
almak çok zordu. 1979 yılında 150 bin
dolarlık burs kazandık. NIH’ten ikinci
bir çalışma ile de aynı ödülünü aldık.
American Cancer Association’dan da 75
bin dolarlık bir ödül aldık. Günümüzün
değerine kıyaslarsak bu miktarları en az
20 ile çarpmanız lazım ve Baylor Plastik
Cerrahi Bölümü büyük bir zenginlik
yaşadı. Kliniğe birçok alet bu parayla alınabildi ve o sayede benden sonra 7 Türk
plastik cerrahı da Baylor’a göndermiş
oldum. Benim kalmamı istiyorlardı, fakat biz ülkeye dönmeyi seçtik. Türkiye’de
profesörlüğümü aldım.

yapmak daha zordur. Kıkırdakları ince
ince doğrayıp heykeltraş gibi buruna
yeni bir şekil vererek kullandım ve süper
bir burun ortaya çıktı. Aynı hastanın 28
senelik sonucu hala mükemmel. Sonra
aynı tekniği defalarca yaptım. Dört sene
sonra Fransa’da bu tekniği takdim ettim.
Ardından sorular geldi. Ünlü bir plastik
cerrah ayağa kalkarak dedi ki, “Ben
bunun abstract’ını okudum, üç hastama
tatbik ettim, bu Turkish Delight” dedi.
Ben de bu adı benimsedim, kullandım.
Turkish Delight çok sayıda kongrede
uluslararası kongrelerde takdim edildi
ve 5 ülkede canlı ameliyat uygulaması
ile eğitim verildi. Davet üzerine plastik
cerrahinin en prestijli dergisine gönderdim ve yayınlandı. Dünyaca tanınan
bir teknik oldu. Sonra “turkish delight”enjektörünü de geliştirdim. Onların
patentlerini de aldım.
Bir de çok yapılan bir işlem doku kokteylidir. Doku kokteylinde yağ yerine karışımdan elde edilen dokuların ince ince
doğranıp iğneyle verme tekniğidir. Ajda
Pekkan’a da 1990’da yüz gerdirmeyle
beraber yapılan oydu. Bunun sunumunu
yurtdışında plastik cerrahlara yaptığımda büyük ilgi görmüştü. Çünkü basit
yüz gerdirme güzellik, gençlik vermiyor.
Yüze kontur da vermediğiniz takdirde o
etkiyi alamazsınız. Bunun yayınlanması
için de davet geldi. Bunların hepsi dünya
literatürüne girmiş bulunuyor. 25 adet
dünya literatürüne geçmiş yeni yöntemim var.

28 yıl önce geliştirdiğiniz Turkish
Delight tekniği tıp literatürüne girdi. Bu teknik nedir? Kaç hastanıza
uyguladınız?

Bir uzman olarak hangi yüzlerin
ideal ölçülere, oranlara sahip olduğunu söyleyebilir misiniz?

Hacettepe’de yine çok sayıda ameliyat
yapıyordum. Sedat Simavi ödülünü kazandığım için gazeteler benim uyguladığım yeniliklerimi verdikçe Doğramacı
hoca çok etkileniyordu. Benim de ünüm
artırıyordu. İstanbul Ankara’ya taşınmaya başlamıştı. Tabii ne kadar çok vaka
yaparsanız, o kadar çok deneyim kazanıyorsunuz. 89 yılında İstanbul’a taşındık,
Şişli’de bir yer açtım. Yine bir sürü sanatçı bana geliyordu. Burunlarını yaptırıyorlardı. Turkish Delight’ı da 89 yılında
yaptım. O zamanın ünlü mankenlerinden birisi üç kere ameliyat olmuş, fakat
burnu bir türlü düzelmiyordu. Mevcut
yöntemlerle bir kere de ben yaptım, gene
olmadı. Turkish Delight orada doğdu.
Sorun çözülmüyorsa daima yeni bir
şeyler bulmak lazım. Bozulmuş burnu

Altın oran denilen bir kavram vardır.
Yani alın, orta ve üst çenenin uyumlu
olması lazım. Boynu güzel göstermek
için yüz germede de çeneyi büyütür. Yüz
konturu yapmak için elmacıklar çökükse
onları büyütürsünüz. Alnınız düz ve
gerideyse konturunu düzeltiyorsunuz.
Gözleriniz çökükse konturunu düzeltiyorsunuz. Böylece birbiriyle uyumlu bir
görünüm elde ediyorsunuz. Ameliyatsız
kaş asmayı 1996 yılında geliştirdim ve
2002’de yayınlanıp dünya literatürüne
girdi. Kesisiz kaş asmayı geliştirdikten
sonra kendime de yaptım, Çünkü kaşlarım göz kapaklarımın üstüne binip gözlerimi kapatıyordu. 20 yıldır kaş asmam
birçok hastamda olduğu gibi etkisini
koruyor. Ameliyatsız kaş asma yüze daha
mutlu bir ifade verir, makalemde buna
“fresh look” adını vermiştim.
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“Futbolun benim
hayatımdaki yeri
bir numaradır”

Sporcu bir aileden gelen, sporun içine
doğan ve hayatını futbolla yaşayan Kemal
Belgin’64 ile bir röportaj gerçekleştirdik.
Saint–Joseph yıllarınız sizde ne gibi
izler bıraktı? Nasıl bir öğrenciydiniz?

Muazzam bir disiplin vardı. Meslek hayatım boyunca çeşitli nedenle birçok okula
gittim, Galatasaray dahil Saint–Joseph kalitesinde hiçbir okul göremedim. O zamanlar
Galatasaray bizim en büyük rakibimizdi.
Çalışma sistemi, disiplin, derslerin niteliği
vb. bunlar hiçbir okulda yok. Ben çok iyi bir
öğrenciydim. Devamlı prix d’honneur idim.
Biz girdiğimizde iki hazırlığa geçilmişti. Hazırlık 1’den geçiş için bir imtihan yapılmıştı.
O imtihana girmeden bizim üst katımızda
okulumuzun mezunu Çelen abimiz vardı,
bir de yanda sonradan büyükelçilik yapan
bir abimiz daha vardı, yine okulumuzun
mezunu… Dediler ki, sen bu imtihana
girme, temelin sağlam olmaz, bu okul çok
sağlam bir temel üzerine devam edilecek bir
okuldur dediler. Babamın aklı yattı. Bana
da sordular, ben de itiraz etmedim ve iki
hazırlık okudum.
Sporcu bir aileden geliyorsunuz.
Babanız hem Fenerbahçe‘nin eski
futbolcularından hem de kulübe 45 yıl
emek vermiş bir isim olan Suat Belgin.
Siz de FB’nin genç takımında oynadınız. Futbolun hayatınızdaki yeri nedir?

Futbolun benim hayatımdaki yeri bir
numaradır. Her şeyimdir. Meslek gereği, hayatı devam ettirmek adına futbol benim her
şeyim. Bu yüzden yine mi maç diye evde sık
sık patırtı, çatırtı çıkar. Ama hem işim, hem
merakım. Bugünkü nesiller için söyleyemeyeceğim ama bizim şöyle bir şansımız oldu;
çok önemli oyuncularla biz büyüdük. Hem
jenerasyon olarak tanıştım, hem de bazılarına karşı antrenman maçlarında oynadım.
O zamanlar A Takımı 14 kişiydi, şimdiki
gibi 28 kişi değildi. Biz de genç takımdık,
hazırlık maçı oynatırdı antrenörler. Bizi 7–0,
9–0 filan yenerlerdi. Benim ortanca amcam
Türkiye’de ilk genç takımı Fenerbahçe
bünyesinde kuran adamdır. İcatları vardır.
Lakabı Mocuk Hikmet’tir. Kamburu varmış,
kendisi spor yapamamış ama hayatını bu
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işlere, araştırmalara vermiş. Çok genç yaşta,
28 yaşında vefat etmiş. Çocukluğumdan
beri böyle. Benim için futbol çok önemli.
Basında uzun yıllar spor yazarlığı
yaptınız. Hangi basın organlarında çalıştınız ve futbol kariyerinizin başından
bugüne nasıl bir çizgi izledi?

Valla basın sektöründe 51’inci yılıma
girdim. Mesleğe Haldun Simavi’nin patronajında Günaydın gazetesinde başladım.
Şimdi firarda olan Uzanlar, Yeni İstanbul
gazetesini satın almışlardı. Oradan transfer
teklifi aldım ve geçtim. Fakat orada ikinci
aydan itibaren paralarımızı alamamaya
başladık. O sıralarda Tercüman gazetesinden teklif geldi. Tabii hemen gittim.
Orada 21 sene çalıştım. Muhabir, istihbarat
şefi, sorumlu müdür yardımcısı, sorumlu
müdür, yazar, aklınıza ne geliyorsa bütün
kademelerden geçtim. Kemal Ilıcak rahmetli patronum, Türkiye’nin gelmiş geçmiş
1 numaralı gazete patronudur. Hiç kimse
onun seviyesine ulaşamaz artık. Ardından
Meydan gazetesini çıkarmıştı Aydın Doğan,
13 kişi biz oraya transfer olduk. Orada ilk
maaşımı aldıktan sonra ilk işim emeklilik
işlemleri için Unkapanı’na gitmek oldu. SSK
Unkapanı’ndaydı. Orada bir kardeşimiz
vardı, kulübümüzün üyesi, şu bizim emeklilik işimize bir baksana dedim. 92 Aralık’ta
senin süper emekliliğin olacak dedi. Süper
emeklilik çıkarmıştı Özal, ben de 31 Aralık
1992 yılbaşında emekliliğimi istedim. Ondan sonra da dışarıdan çalışmaya başladım.
Türkiye gazetesine yazı yazıyorum, TV
programlarına çıkıyorum.
12 yıl aralıksız TSYD’de üst düzey
yöneticilik, Fenerbahçe‘de Divan Kurulu Genel Sekreterliği ve üç dönem
Dünya Spor Yazarları Birliği Türkiye
delegeliği yaptınız. Döneminizle
kıyaslarsanız iyisiyle kötüsüyle futbol
Türkiye ve dünyada nasıl bir gelişim
gösterdi?

TSYD’de İkinci Başkanlık ve Genel

Sekreterlik görevlerinde bulundum.
Ağırlıklı olarak Fransızca bilmem sebebiyle Dış İlişkiler Sekreterliğini yürüttüm.
İki sene Fenerbahçe Divan Kurulu Genel
Sekreterliği yaptım. Üç dönem Dünya Spor
Yazarları Birliği’nde Türkiye’yi temsil ettim,
oy kullandım. Dönemimle kıyaslarsam,
Türkiye’de futbol hiçbir gelişim gösteremedi.
Sadece bir şeyin gelişimini gösterdi, para
büyüdü. Bunun adı yalan para. 1951 yılında
İnönü Stadı’na maskot olarak çıkmıştım.
Futbolun içinde doğdum, büyüdüm desem
yalan olmaz. 72’lere, 75’lere kadarki oyuncu
profili takımlarına seyirci kazandırmıştır.
Metin Oktay Galatasaray’a seyirci kazandırmıştır. Turgay Şeren seyirci kazandırmıştır. Lefter olsun, Can Bartu olsun öyle.
Baba Hakkı’lar, Süleyman Seba’lar da öyle.
Bunlar üstün kabiliyetli oyuncular, futbol
topuyla her şeyi yapabilecek özel kabiliyete
sahip insanlardı. Zaman içinde atletik,
neredeyse güreşçi fiziğine sahip olanlar
ön plana çıkmaya başladı. Ronaldo, Messi
gibi oyuncular belki seyirci kazandırmıştır
ama bugün ne Pele vardır, ne Didi vardır,
hatta ne de Platini vardır. Latin Amerika ve
Brezilya başta olmak üzere Arjantin, biraz
da Uruguay Avrupa’ya çok ihracat yaptılar.
Artık o ihracat bayağı düşmeye başlamış,
yerini Afrikalılara bırakmıştır. Çünkü atletik
yapıları müthiş. Dolayısıyla futbolu artık
keyif alarak, zevk alarak izlemek bitmiş,
toplumda da ciddi değişimler olmuş, bu süreçte kavgacılara, dövüşçülere, küfürbazlara
terk edilmiş bir duruma düşmüştür futbol.
Yani eski dönemle bu dönemi kıyaslamak
bile istemem. Bir şeyleri kıyaslamak için en
azından birbirlerine yakın bir şeyler olması
lazım. Bunlardan biri beyaz, biri siyah.
Türkiye’de fair play kültürü bir türlü
oluşturulamadı. Bunun için sizce neler
yapmak gerekir?

Öncelikle medyada görev yapan insanların, yorum yapan insanların, haber
peşinde koşan insanların bu konuya
çok büyük etkisi olur. Ama ne yazık ki

KEMAL BELGİN’64
85’lerden itibaren bu meslek ölmüştür.
Hiçbir şekilde fair play kültürü oluşturabilme ihtimali kalmamıştır. Yalan haber
yazma konusunda birbirleriyle yarışıyorlar,
onun bunun çok afedersiniz cebine bağlı
yaşıyorlar, o derse bunu yazmayın, olur abi
yazmayız diyorlar, şunu yaz derlerse, peki
abi yazalım diyorlar. Dolayısıyla bir fair
play kültürü yaratabilmek çok zor artık.
Tam yeri gelmişken bir şey anlatayım;
Süleyman Demirel bizim patron Kemal Ilıcak’ın evinde sürekli yemeğe gelirdi. Adalet
Partisi’nin iktidarında biz Tercüman Spor
Servisi olarak yazdığımız haber, yazı ve
yorumlarla iki Spor Bakanını zamanında
görevden aldırdık. Kemal Ilıcak bir gün
bile gelip de Başbakan bunun hesabını
bana sorarsa ne derim diye kimseye hesap
sormadı. Çünkü gerekçelerimiz sağlamdı.
Biz işte bu şekilde bir fair play kültürü
oluşturuyorduk. Adalet Partisi’nin gazetesi
Tercüman’a bak, iki bakanı birden yürüttü
diyorlardı. Bugün iktidar partisinin gazetesi olup da bakanların hatalarını yazabilen
gazete kaldı mı?
“Futbol sadece futbol değildir” deyişi
geniş bir içeriğe sahip. Sizce Türkiye‘de futbol tam olarak nedir?

Son 25 senedir Türkiye’de futbol tam
olarak paradır. Özellikle büyük kulüplerde
asla ve asla yönetimlerinde başkanlık veya
yönetim kurulu üyeliği almaması gereken
insanların o koltuklara kongre üyeleri
tarafından oturtulmaması gerekir. Tabii
bu soru çok geniş kapsamlı bir soru. Türk
toplumu benim ölçülerime göre 83–84
dolaylarında rahmetli Turgut Özal’ın şortla
orduyu teftiş edişiyle beraber bozulmaya
başlamıştır. ABD’de olabilir, ama burası
Türkiye. Biz 30 sene sonra yapmamız
gerekeni 30 sene önce yaptık ve dolar serbest bırakıldı. Silah taşımak da serbest. O
günlerden itibaren Türkiye’nin fotoğrafına
bakın, bozulmayı her cepheden göreceksiniz. Bu kişilerin bugün yönettiği kulüpler
de karşımıza işte bu şekilde çıkıyor. 50
sene önce bu kulüpler başka türlüydü.
Kulüp personelinden kulüp başkanlarına
kadar ne insanlar tanıdım ki, bugünkülerle kıyaslamak bile mümkün değildir.
Şimdi bir adam buldunuz başkan yaptınız,
ver 50 milyonu diyorlar veriyor. Eskiden
başkan kulüpteki geçmişine, kişiliğine,
formatına göre seçilirdi. Mesela rahmetli
Faruk Ilgaz. Faruk Ilgaz zengin bir adam
değildi ki… Faruk ağabey kulübe 100 lira
vermemiştir ama 100 lira kazandırmıştır.
Faruk Ilgaz’dan sonra Emin Cankurtaran’la başlamıştır “ver” dönemi. Tabii bu

işin sorumlusu bunları bulup kulüplere
getirenlerdir. İkinci derecede sorumlulular
da el kaldırıp oy verenlerdir. Galatasaray’a
zamanında başkan olanlara bakın, Profesör
Doktor Ali Uras mesela, Tıp mesleğinden
başka kazancı yoktu. Beşiktaş’ta Baba
Hakkı ya da Süleyman Seba. Süleyman
abinin parası yoktu ki… Bu başkanların
vizyonları vardı, geçmişleri vardı, kulüplere
kattıkları değerler vardı. Mesela Faruk
Ilgaz Fenerbahçe’nin eski stadında maçlarda yan hakemlik yapardı. Bunu bilmez
kimse. Süleyman Seba İnönü Stadyumu
1951 yılında açıldığında Beşiktaş’ın ilk
golünü atan kişidir. Şimdi başkan diye
getirdikleri kulüplerin geçmişleriyle ilgisi,
alakası olmayan insanlar. Kulüplerin üye
profili de değişti. Kulüplerin geçmişinden,
tarihinden habersiz insanlar üye yapıldı. Bugün Fenerbahçe’nin 31 bin küsur
Kongre üyesi var. Benim iddiam şu ki, en
az 1.500 kişi Beşiktaşlı veya Galatasaraylı.
Eskiden özellikle üç büyük kulüp daha
konsantre idi, seçici idi, herkes birbirini
tanırdı. Fenerbahçe’nin bugünkü yönetimi
Kongre üyelerine, taraftarlarına el açtı,
çok zor durumdayız battık, bize para verin
dedi. Yakıştı mı? Yanlış hatırlamıyorsam,
Fenerbahçe 1966 yılında yine böyle bir
duruma düşmüştü. Rahmetli Faruk Ilgaz
da stadı satmıştı. Çünkü Şükrü Saraçoğlu
fi tarihinde o araziyi Fenerbahçe’ye hibe
etmişti. Çare bulamadılar ve stadı 27.500
liraya devlete sattılar. Şimdi diyorlar ki,
mesaj at 20 lira destek ol, ayıp. Bu Fenerbahçe’nin tarihine resmen ayıp etmektir,
başka bir şey değildir.
Sevdiğiniz beğendiniz, günümüzün
futbolcularına model olması gerektiğini düşündüğünüz futbolcular
kimlerdir?

Mesela Fenerbahçe’de bir Can Bartu,
hem basketçi hem futbolcu. Lefter tabii,
model oyuncu bunlar. Kaleci Şükrü, Basri
Dirimlili, daha eskilerden kaleci Cihat’lar,
Halit Deringör’ler, daha çok var. Galatasaray da öyle. Turgay’lar, Metin’ler, Kadri’ler,
Suat’lar. Beşiktaş’ta Baba Hakkı’lar, Süleyman Seba’lar, Nazmi’ler, Süreyya’lar, kaleci
Necmi’ler, çok var. Keşke bugünkü futbolcular bu insanları model olarak görse,
görebilse, onların hayatlarından örnekler
alabilseler. Sosyal yapının uğradığı bu felaket, bugünkü oyuncuların kafalarını oraya
yöneltmeye engel oluyor. Lefter 20 sene Fenerbahçe’yi taşımış, 10 lira para kazanmış
diye düşünüyor. Kardeşim o zaman şartlar
öyleydi. Sen daha topa vuramıyorsun, 110
lira kazanıyorsun. O zamanlar hiçbir şey

yoktu, şimdi tesisin var ve tesiste herşeyin
var. Bu kadar lüks içindeler, ama kafa
olarak işin içinde değiller, kabiliyetli de
değiller. Biz genç takımdayken yıkanmaya
hamama giderdik, doktormuş, tedaviymiş
ne gezer. Öte yandan İstanbul’da arazi
bitti, tarla bitti. Arazinin, tarlanın bitişi
Türkiye’de kabiliyetli futbolcunun çıkışını
da bitirdi. Biz Kadıköy’de saha beğenirdik,
mesela Haydarpaşa’yı geçince, GATA’nın
karşısındaki tarlada futbol oynardık. Ya da
derdik ki mesela, Kuşdili çayırında oynayalım. Çok sayıda saha vardı. Günde 3–4
antrenman yapardık. Mesela Can Bartu
Kadıköy çocuğudur. Bu tarlalarda, arazilerde sürekli top oynardı. Mahalle oyununun
bitmesi futbola ciddi darbe vurmuş, teknik
yapısını olumsuz etkilemiştir. Brezilya’dan
o büyük topçular da mahalle oyunuyla,
plajda top oynayarak yetişmiştir.
Fenerbahçe Kadıköy’ün en köklü
spor kulübü. Sizce hangi dönemi ya
da dönemleri futbolda altın yıllarıydı?

Bence Fenerbahçe, Galatarasay ve
Beşiktaş açısından üst üste iki yıl şampiyon
olduk filan bunlar çok önemli şeyler değil.
Şampiyonluk bu kulüplerin zaten doğasında var. Fakat 80’lerle birlikte sosyal yapısı
giderek bozulan Türkiye’den bu kulüpler
de nasiplerini aldılar. Fenerbahçe’nin altın
yılları da bana göre Faruk Ilgaz’ın görevi
bıraktığı yıla kadardır. Faruk ağabeyden
sonra da Fenerbahçe bence Güven Sazak’la
bir şans yakaladı. Rahmetli Güven ağabey
10 numara adamdı, fakat kulüp başkanlığı filan kendisine uymazdı. Yüzüne de
söylemiştim, keyif adamıydı, rahatlığı
severdi. Beş ay sonra da istifa etmişti. Biz
başkan olarak Fikret Arıcan’ı da gördük,
kulübün efsane futbolculardandı. Fikret
ağabey kulübe belediye otobüsüyle gider
gelirdi. Fenerbahçe’nin simgesi olmuş bir
isimdi. Otoritesiyle kulüp müdürlüğü yaptı
senelerce. Sonrasında gel başkan ol dediler
istemedi, zorla başkan yaptılar. Takımı
şampiyon da yaptı. Fakat her şeyden önce
büyük bir değerdi.
Spor alanında kariyer yapmak isteyen
genç kardeşlerimize önerileriniz neler
olur?

İyi bir sporcu olmak için her türlü şansı
kullanmaya çalışsınlar ve her şeyi denesinler. Fakat bugünkü spor medyasına asla
girmesinler, spor gazeteciliği yapmasınlar.
İletişim fakültesinde de dışarıdan ders
vermiştim. İlk derste gençlere iyi seneler dileklerimi sunup sakın bu mesleği yapmayın
demiştim.
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“Saint–Joseph’te butik,
sistematik ve sağlam bir
eğitim var”
Aile büyüklerinin çok sayıda üyesi
Saint–Joseph mezunu olan Kardiyolog
Prof. Dr. Murat Ersanlı’79 ile bir söyleşi
gerçekleştirdik.

Ersanlı ailesi ile Saint-Joseph Lisesi
arasındaki ilişki uzun yıllara dayanıyor; bunu biraz açar mısınız?

bir ihtiyaç olduğunda ona sorarlardı, bu
süreç yıllarca devam etti.

Ben ve kardeşim Selim’e kadar
ailenin tüm erkekleri Saint-Joseph’ten
mezun. Babam ve üç amcam da Saint-Joseph’liler. Ailenin başlangıcı Cumhuriyet
Dönemi öncesine dayanıyor. Savaş yılları
dönemi, bu yıllarda dedem de asker.
Kadıköy Altıyol’da bir ahşap ev kiralıyorlar, çocuklar da belki de yakın oldukları
için burada ilkokuldan Saint-Joseph’e
başlıyorlar. İlk olarak en büyük amcam
Besalet 1926’da mezun olmuş. Sonra
Elektrik Mühendisi olarak uzun yıllar
Tekel’de ve Anadolu Holding’te çalışmış.
Kardeşi Fikret 1927 mezunu, sonra da
askeri eğitim almış, kurmay subay ve vali
olmuş. Babam Orhan ve en küçük amcam İlhan Cumhuriyet döneminde okumuşlar. Babam 1941’de mezun olmuş, tıp
tahsili sonrasında Fransa’da Kardiyoloji
ihtisasını tamamlamış. Türkiyenin ilk
kardiyologlarından ve Cerrahpaşa Tıp
Fakültesinin kurucu hocalarından. En
küçük amcam İlhan Ersanlı da 1943
mezunu, sonrasında Yüksek Mühendis
Mektebi’nden mezun, inşaat mühendisi
olmuş, serbest müteahhit olarak çalışmış.
Sonra ben ve Kardeşim Selim geliyoruz.
Selim 1985 mezunu, halen İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde
İmplantoloji Kürsüsü Başkanı.

Sizin tıbba yönelmenizde Saint-Joseph’in ve ailenizin etkisi nedir?

Yüz yılı aşkın bu süreç içinde okulla
ilişkisi en yoğun olan kim olmuş?

Hiç şüphesiz babam Orhan Ersanlı.
Kendisi bir dönem okul doktorluğu da
yapmış. Ama sonrasında hem kendisi,
hem de İç Hastalıkları Uzmanı olan annem Frère’leri uzun yıllar takip ve tedavi
etmişler. Sağlık hususunda ne zaman
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Burada çoğu okula kıyasla çok daha
butik, sistematik ve sağlam bir eğitimin
olduğunu düşünüyorum. Eğitimimizde her taş birbiri üstüne sağlam olarak
monte edildi. Sonuçta kendi yapımız,
okul ve aile, hepsi sentezimizde ve yönlenmemizde etkin. İyi bir öğrenciydim,
fen bilimlerine ilgim ve belki babamı
hedef aldığım için tıbbı, sonrasında da
kardiyolojiyi seçtim.
Kardiyoloji kariyeriniz nasıl oldu?

Cerrahpaşa’dan ikincilikle mezun
oldum. Bir yıllık mecburi hizmet sonrasında 1986’da İstanbul Üniversitesi
Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde ihtisasa
başladım ve orada da devam ettim. Uzun
yıllar koroner yoğun bakım, pacemaker
laboratuvarı, kateter ve angiyografi laboratuvarında girişimsel kardiyolog olarak
çalıştım. 2000 yılında profesör oldum.
Halen kateter laboratuvarı sorumlusu ve
kardiyoloji anabilim dalı başkanıyım.
Bir kardiyoloji hocası ve Saint-Joseph’li olarak sizinle hangi konuda
konuşmayı sürdürelim?

Saint-Joseph Lisesi, tüm liseler arasında eğitim ve sporu bir arada ve aynı
disiplinde sürdüren en iyi lise idi. Petit
Quartier’de iken her teneffüste belirli
bir organizasyon ve disiplin içinde spor
yapılması mecburi idi. Bu muhteşem
bir organizasyondu. Koruyucu kardiyolojinin gündem konularından biri olan
spor ve kardiyoloji ilgisini konuşabiliriz,

isterseniz. Tıbben de çok sıkıcı olmayan
bu konu, söyleşiye ve Saint-Joseph’e çok
iyi uyum sağlayacaktır.
Evet çok iyi bir fikir. Sizin ailede en
sportif kimdi?

Babam çok iyi bir sporcu idi. Çok iyi futbol oynarmış, hatta Beşiktaş’tan çağırmışlar. Mesela ben çok iyi bir sporcu değilim,
ama yaşama uyarlı sportif yoğunluğu halen
iyi sürdürüyorum. Yazın da iyi yüzerim.
Sporun kardiyolojideki rolü nedir?

Tıbbın babası Hipokrat M.Ö. 4.
yüzyılda “Uzun yol yürüyen uzun yaşar”
demiş. Sporun ve egzersizin sağlığın
en önemli dayanaklarından biri olduğu
yüzyıllardır bilinmekte. Bunun yanında,
her alanda olduğu gibi sporun dengeli ve
yerinde yapılması da esastır. Bilinçli yapılmayan spor zarar unsuru olabilirken,
doğru şekilde yapılan spor kalp hastalığında ve kardiyak rehabilitasyonda bir
tedavi yöntemi.
Bilinçli yapılan spor bizlere ne tür
yararlar sağlar ve bizleri ne tür
risklerden korur?

Düzenli egzersizle kalp, akciğer, beyin
ve kaslarda kan dolaşımı daha düzenli
şekilde artar. Bu da damarların gerek
işlevsel gerek yapısal olarak daha verimli
çalışmasını sağlar. Bu şekilde yüksek kan
basıncı normalleşir, kalp hastalıkları,
kalp krizi ve inme riski azalır. Metabolik
olarak insulin direnci azaldığı gibi diyabet , aşırı kilo ve şişmanlık riski de azalır,
kötü kolesterol (LDL-kolesterol) seviyesi
azalır, iyi kolesterol (HDL-kolesterol)
seviyesi artar. Tüm bunlara paralel olarak
endorfin miktarı artacak, kişi kendini
daha dinç ve zinde hissedecek, daha

MURAT ERSANLI’79
rının teşhis ve takibi için oldukça yararlı
bir inceleme. Ancak maliyet nedeni ile
bir tarama testinden çok doğrulama
testi olarak kullanılmaktadır. Ciddi
kardiyovasküler hastalık şüphesinin hala
devam ettiği durumlarda hasta koroner
anjiyografi ve kardiyak elektrofizyolojik
çalışma gibi daha ileri incelemeler için
donanımlı bir merkeze gönderilmelidir.
Genetik incelemelerin, önemli gelişmeler
kaydedilmiş olsa da tarama testi olarak
kullanılabilmesi halen tartışmalıdır.
Kalp hastaları ne tür sporları ne
yoğunlukta yapsınlar?

Ayakta soldan üçüncü: Orhan Ersanlı
iyi görünecek ve daha rahat bir uyku
düzenine kavuşacaktır. Düzenli sporu,
etkinliği kanıtlanmış, para harcamayı
gerektirmeyen en doğal “anti-aging”
yöntemi olarak da kabul edebiliriz.
Sporun kalbe direkt etkileri nelerdir?

Spor kalbi kuvvetlendirir. Her kas gibi
kalp kası da antrenman yaptıkça daha
güçlü olur ve daha verimli çalışır. Hem
kasılması güçlenir, hem de rahatlayıp
gevşemesi daha iyi olur. Hareketsiz bir
kişinin kalbi vücuda gereken kanı dakikada ortalama 75 kere çarparak atarken,
düzenli spor yapan birinin kalbinin 60
kere atması yeter. Dolayısıyla 1 günde
20 bin kalp atımından tasarruf edilmiş
olunur. Kalbin çok hızlı çarpmasını
önler. Antrenmanlı kalp, sıkıntılı bir durumla karşılaştığı zaman sakin bir tepki
verir. Hareketsizliğe alışmış olan kalp ise
kolaylıkla telaşa kapılır. Örneğin otobüse
yetişmek için koşarken veya çok heyecan
uyandırıcı bir durumla karşılaşan kalbin
hızı kolayca yükselir, dakikada yaklaşık
160-170’lere kadar çıkabilir. Halbuki bir
sporcunun kalbi aynı koşullarda daha
yavaş atarak dengeli bir tepki verir ve en
kısa zamanda normal hızına ulaşır.
Spor ve egzersiz obeziteyi azaltmada da etkili, form kazandırıyor
ve onu koruyor. Bu hususta ne
söyleyebilirsiniz?

Şişmanlığın harcanandan fazla kalori
alma sonucu oluştuğu düşünülürse perhiz yapmanın neden tek başına kalıcı bir
çözüm olmadığı açıktır. Düzenli egzersiz
sadece spor yapıldığında değil, dinlenme
halinde tükettiğimiz enerjiyi de artırdığı için kilo vermeyi kolaylaştırır. Ama
sadece kilo vermek değil, kilo verdikten
sonra da düzenli spor yapmadan ideal
kiloyu korumak ayrıca çok zordur. Gün-

de sadece 1000 adım arttırmanız bile işe
yarayabilir. Bin adım fazladan yürüdüğünüzde elli kalori daha fazla yakarsınız.
“Elli kaloriden ne olur?” demeyin, bu
bile yılda toplam 18.000 kaloriye, yani
2,5 kiloluk bir zayıflamaya denk düşüyor.
Spordaki en trajik olay, sporcunun
ani kalp ölümü nasıl oluyor?

Sportif faaliyetler sırasında artan
duygusal stres, sempatik uyarı, kan
basıncı yükselmesi, kalp kanlanmasının
artan kalp çalışmasına yetersiz kalması
ve bu sırada gelişen ve tetiklenen ritm
bozuklukları neticesinde ani kalp ölümü
meydana gelebilir. Sportif faaliyetlerin
bireyi ani kalp ölümü açısından ne kadar
etkileyeceği maraton, bisiklet gibi sporun
şekline, ağırlığına, yarışmalı olup olmamasına, kişinin yaş, ırk, cinsiyet ve genetik özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Genç sporcularda yıllık ani ölüm
riski 100.000’de 1-3 arasında. Kalp kası
hastalıkları (hipertrofik kardiyomiyopati),
kalbin damar hastalıkları, kalp adelesinin
infeksiyonu, çeşitli ritim bozuklukları ve
aort kapağı darlığında bu risk daha da
artmaktadır. Ama işin talihsiz tarafı; ani
kardiyak ölüm, genç sporcularda genellikle görülen ilk bulgudur.
Bu riskten nasıl korunalım?

Ülkemiz şartları göz önüne alındığında, genç erişkinlerde yarışmalı sporlar
öncesi kardiyak değerlendirme, ayrıntılı
bir sorgu ve fizik muayene ile başlamalı.
Taramaya elektrokardiyografi (EKG) eklenmesi, tarama duyarlılığını arttıracaktır. EKG incelemesinin konunun uzmanı
bir kişi (tercihen kardiyolog) tarafından
yapılması gerekir. 35 yaş üstü sporculara
egzersiz testi önerilmelidir. Ekokardiyografi; hipertrofik kardiyomiyopati, aort
kapak darlığı gibi yapısal kalp hastalıkla-

Kalp hastası her tür sporu yapmamalıdır. Ağırlık kaldırmaya veya vücuda yük
bindirmeye yönelik kasların diğer kaslara veya hareket etmeyen bir cisme karşı
gerginleştirilmesini içeren izometrik
egzersizler kardiyovasküler açıdan zararlı
olabilirler. Bu türden barfiks, şınav ve
halter gibi ağır sporlardan kaçınmak
gereklidir. Önerilen spor türleri geniş
kas gruplarını içeren tempolu yürüyüş,
yüzme, bisiklete binme, masa tenisi,
hafif tempolu koşma gibi izotonik veya
aerobik egzersizlerdir. Partner ile yapılan
sporların da ayrıca teşvik açısından
büyük yararları vardır.
Kalp ve spor ilişkisini oldukça
irdelemiş olduk. Son olarak aileden
Saint-Joseph’li, bir kardiyolog ve
öğretim üyesi olarak Saint-Joseph
Lisesinde Tıp Fakültesi ile devam
edeceklere neler önerebilirsiniz?

Saint-Joseph Lisesi hem fen, hem de
sosyal bilimlerde çok kuvvetli bir eğitim
veriyor; tıp da yalnızca fen değil, aynı
zamanda fen ile sosyal bilimlerin bir
bileşkesidir. Hatta uzmanlaştıkça işin
sosyal tarafı daha da ağırlık kazanmaya
başlar. Dolayısıyla Saint-Joseph eğitimi
tıp eğitiminin hazırlığı gibidir. Tıbbı
seven ve başarısız olan Saint-Joseph’li
görmedim. Ben İngilizcede zorlandım.
Günümüzde İngilizce iyi bir doktorun
olmazsa olmazıdır. Bugün eskisinden
daha güçlü İngilizce eğitiminin verildiğini umuyorum. Ne kadar güçlü İngilizce,
o kadar güçlü Saint-Joseph. Son olarak
konu ile ilgisiz ama öğrenci çıtasının
daha da yükseltilmesi ve okul réputation’unun eski günlerine ulaşması için çok
yüksek puan alan ve çok başarılı öğrencilere gerek okul, gerekse yurtdışında
eğitim bursu şartlarının zorlanmasının
iyi olacağını düşünüyorum, arkası nasıl
olsa sonradan gelir.
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MAKALE

DR. ŞEBNEM CANSUN’96

Molière

Değerli üyemiz Dr. Şebnem Cansun’96 Molière’in
tiyatro tarihine geçmiş dört oyunu hakkında bir makale
kaleme aldı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

B

u yazıda amacım Molière ve
birkaç eserinden kısaca bahsetmektir. Fransız edebiyatı ve
komedi deyince, akla belki de
ilk gelebilecek isim Molière’dir. Asıl adı
Jean-Baptiste Poquelin olan oyuncu ve
oyun yazarı, 1622’de Paris’te, sarayın halı
tüccarının oğlu olarak dünyaya gelmiştir.
Dönemin prestijli okullarından Clermont’da okumuştur. Orléans’da hukuk
eğitimi almışsa da, kalbindeki sanat aşkının sesini dinleyerek bambaşka bir alana,
tiyatroya yönelmiştir. 1644’de Molière
sahne adını almış, Ünlü Tiyatro’yu (Illustre-Théâtre) kurmuş, otuz yıl boyunca
hem oyunlar yazarak, hem de oynayarak
ve sahneye koyarak, tiyatronun içinde
olmuştur. Bu süreçte bir yandan maddi
zorluklar öte yandan oyunlarına gelen
eleştirileri göğüslemiş, elli bir yaşında
1673’de Paris’te vefat etmiştir.
Molière, XVII. yüzyıldaki Fransa’da,
özellikle saray çevresindeki, boş kafalı
ikiyüzlü güçlü kişileri, kibarlık budalalarını, şarlatan hekimleri, sahte din
adamlarını, kadınları çıkarları için alıp
vermeye alışmış babaları gözlemlemiş
ve oyunlarında işlemiştir. Eserlerinde
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ele aldığı karakterler aracılığıyla, zaaflar,
saplantılar ve bencilliğin, insanları düşürdüğü durumları komik ve iğneleyici
bir dille anlatmıştır. Onun için kahkaha
ve tiyatro, toplumsal eleştirilerini dile
getirmesinde araç ve belki de diyebiliriz
ki, bir silahtır. Molière’in Osmanlı Tiyatrosu’na gelmesi dendiğinde ise akla gelen
isim kuşkusuz Türk milliyetçisi Ahmet
Vefik Paşa’dır (1823-1891). Devlet adamlığı, diplomatlık, çevirmenlik ve oyun
yazarlığı yapmış, Tanzimat Dönemi’nin
etkin isimlerinden Ahmet Vefik Paşa,
Molière’in on altı eserini çevirmiş ve
toplumumuza uyarlamıştır.
Tartüf (Le Tartuffe, 1664) burjuva olan
Orgon’un, kilisede tanıştığı ve çok dindar
göründüğü için kendine yol göstereceğine inandığı Tartuffe’ü evinde kalmaya
davet etmesiyle gelişen olayları anlatır.
Orgon, Tartuffe’ün dini, şahsi çıkarları
için kullanan bir sahtekar olduğunu
uzun süre anlayamaz, göremez. Ailesini
karşısına alır, hatta XVII. yüzyıl aile içi
güç dengelerinde baba mutlak otorite
konumunda olduğu için, kızı Mariane’ı
onunla evlendirmeye çalışır. Tartuffe ise
Orgon’u sömürür ve eşine bile göz diker.
Evin hizmetçisi Dorine’in de yardımıyla
Tartuffe’ün gerçek yüzü ortaya çıkartılır.
Orgon’un evinin ve paralarının üzerine
oturmuş olan Tartuffe, önceden başka
suçlara da karışmış olduğu için sonunda
yakalanır. Orgon ise Mariane’ın sevdiğiyle evlenmesine izin verir.
İnsandan Kaçan’da (Le Misanthrope,
1666) Alceste, ana karakter, kendi kusurlarını görmeyen ve başkalarını eleştiren
bir aristokrattır. Başta nezaketli davranışlarda olmak üzere insan ilişkilerindeki ikiyüzlülükten rahatsızdır. Beyaz yalan
ve sosyalleşme çerçevesinde yapılan
övgüler ona göre değildir ve zorlansa
bile, mümkün olduğunca, doğruları
söylemeye gayret eder. Hatta bu huyu
nedeniyle başı derde girer ve mahkemeye bile düşer. Sevdiği kadın Célimène’den olumlu bir cevap da alamayınca toplumdan tamamen uzaklaş-

maya karar verir. Oyun boyunca onu
sağduyuya ve ortayola çağıran arkadaşı
Philinte onu bu kararından vazgeçirmeye çalışacaktır.
Cimri’de (L’Avare, 1668) Harpagon, ana
karakter, her olaydan nasıl para harcamadan ve mümkünse parasına para katarak
çıkmaya çalışan, cimri, aynı zamanda ise
bencil bir burjuvadır. Oyun, Harpagon’un
kızını, onu çeyizsiz kabul edecek yaşlı
Anselme ile evlendirmeye, öte yandan
kendisinin, oğlunun sevdiği ve oğlunu
seven, genç ve güzel Marine ile evlenmeye
çalışmasını anlatır. Harpagon’un engellenmesi ancak ev halkının ve hatta ev halkı
dışından tanıdıkların da ona karşı birleşmesiyle mümkün olur. Olaylar sevenlerin
birbirine, Harpagon’un ise çalındı sandığı
paralarına kavuşmasıyla tatlıya bağlanır.
Hastalık Hastası (Le Malade Imaginaire,
1673) Molière’in son yazdığı, dördüncü
defa oynarken rahatsızlandığı ve ardından
öldüğü oyundur. Ana karakter, bir burjuva olan Argan gayet sağlıklı olmasına
rağmen kendisini sürekli olarak hasta
sanmaktadır. Bunda onu suistimal eden
doktorların ve eczacının da payı vardır.
Argan kendisine iyi olduğunu söyleyenlere kızmakta, her zaman ve gönülden
bakılabilmek istediği için, kızı Angélique’i
doktorunun oğlu ve tıp öğrencisi Thomas
ile evlendirmek istemektedir. Oyun, evin
hizmetçisi Toinette’in olayları ele alması,
Argan’ın kızının sevdiği Cléante ile
evlenmesine izin vermesi ve Argan’a tıp
doktorluğu seremonisi yapılmasıyla biter.
Fransız oyuncu ve oyun yazarı Molière’in eserleri bize XVII. Fransa’sından aile
yaşantısı ve sosyal ilişkilere dair kesitler
sunmaktadır. Molière’in eserlerinde altını
çizdiği ataerkil değerler zaman içinde
genellikle yok olmaya yüz tutmuşsa da,
ele aldığı diğer unsurlardan bencillik,
ikiyüzlülük, çıkar ilişkileri her toplumda
ve her dönemde gözlemlenebilir. Molière
insanlara ve onların sosyal ilişkilerine
ayna tutmuş ve tutmaya da devam etmektedir. İşte hala keyifle okunmasının ve
izlenmesinin nedeni de budur.
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“Müzik benim
için mutluluktur”
Kalbinin sesini dinleyip endüstri
mühendisliğinden müziğe geçiş yapan ve
kısa sürede büyük ilgi gören Alize'09 ile bir
söyleşi gerçekleştirdik.
Geçmişten bugüne Saint–Joseph’ten
mezun olanlar arasında çok sayıda
müzisyen mevcut ve dergi röportajlarımızda kendilerine yer veriyoruz.
Okulumuzun müzik kariyerinize
etkisi nasıl oldu?

Saint Joseph’i çok seviyor ve okulumuzun sadece lise dönemimde değil,
hayatımın birçok döneminde var olmasını sağlamaya çalışıyorum. Öğretmenler günü sahnesi, Açık Akşam Konseri,
Petit Pain Konseri gibi özel etkinliklerde sahne alarak okuluma olan sevgimi
müzik tutkum ile birleştirebiliyorum.
Zamanında öğrencisi olduğum ve
mühendislik okumak üzere ayrıldığım
yere sanatçı kimliğimle konser vermek
için gelmek çok özel bir duygu. Saint
Joseph’in bana kattığı vizyon sahnede

42

daha çok insana ulaşabilmemi sağlıyor. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve
İspanyolca şarkılardan oluşan geniş
repertuvarımda her dilin şarkısını
akıcı bir şekilde söyleyebiliyor ve yine
bu dillerde akıcı bir şekilde konuşarak
dinleyicimle iletişim halinde olabiliyorum.
Okuldan mezun olduktan sonra
Endüstri Mühendisliği bölümünde
okudunuz, ancak ardından müzik
alanına geçiş yaptınız. Bu döneminiz
hakkında neler söylemek istersiniz?

Kalbimin sesini dinlemek benim
her zaman yaptığım bir şeydi fakat 24
yaşına gelmiş, endüstri mühendisliği
bölümünü çok iyi bir dereceyle bitirmiş
ve çalışma hayatına başlamış biri olarak

durum biraz zor ve riskliydi. Dinamiklerini bilmediğim bir sektörde, yepyeni
bir düzene geçmem gerekiyordu. Beni
nelerin beklediğinden habersizdim, ama
tutkum ve azmim olduğu için kendime
güveniyordum. Müzik alanına geçiş
yapma isteği bir anda oluşmadı tabii ki.
Küçüklüğümden beri hep şarkı söylemek istiyordum. Müziğe olan tutkum
her şeyin önüne geçene kadar endüstri
mühendisliği çok severek okuduğum bir
bölümdü. Bilfen Koleji’nde okuduğum
seneler boyunca her zaman korodaydım. Aya İrini Kilisesi’nde ve Nilüfer
ile çok güzel konserlerimiz oldu. Müzik
aşkı yavaş yavaş içime işledi. Saint–Joseph lise son sınıfta Türkiye’de sınava
hazırlanırken fen bölümünde okuyan bir
öğrenci olarak Fransa’ya Müzik Üniversitesi için başvurdum. Toulouse’daki bir
müzik okulundan kabul geldi. Fakat bazı
sebeplerden dolayı yurtdışına okumaya
gidemedim. Ben de endüstri mühendisliği okurken müziği eş zamanlı olarak
devam ettirmeye karar verdim.
Kadir Has Üniversitesi’nde %50 burs
ile endüstri mühendisliği okudum. Bu
sırada bir sene Semiha Berksoy Opera
Vakfı’na gittim. Opera Vakfı’nın düzenlediği bir resitalde ilk defa solo performans
sergileme şansım oldu. Sahneye çıktığım
an yaşadığım mutluluk her şeyin önüne
geçti. Müzik benim için vazgeçilmez
bir tutku oldu. İşe girmiş olsam bile
zaman geçtikçe mühendisliğe olan ilgim
azalmaya, müziğe olan düşkünlüğüm
artmaya başladı. Hatta işe girerken de
patronlarıma hayalimin şarkı söylemek
olduğunu ve müzik sektörüne geçmek
için önüme uygun bir fırsat çıkarsa onu
değerlendirmek üzere işten ayrılabileceğimi söylemiştim. Her şeye rağmen
benimle çalışmak istediklerini ve müziğe
olan bağlılığımdan ötürü ne kadar mutlu
olduklarını, beni çok desteklediklerini
belirtmişlerdi. 5 ay sonra tam da bahsettiğim fırsat karşıma çıktı.

ALIZE DANACI’09
Youtube‘ün kariyerinize etkisi oldukça güçlü oldu. Nasıl oldu müzik
piyasası ile tanışmanız?

Mezun olduktan sonra kendime bir
YouTube kanalı açarak sevilen şarkıların
coverlarını yapmaya başladım. İş hayatına girdikten sonra da size bahsettiğim
fırsat, “Korkmalısın” isimli bir şarkı
ile önüme çıktı. 2016 yılında hızlı bir
şekilde şarkıyı projelendirerek DMC
etiketiyle dinleyicilerle buluşturdum.
Fransızca şarkılar devam edecek mi?

Tabii ki. Fransızca şarkıları yorumlamaktan büyük keyif alıyorum. Fransız
misafirlerimize sevilen chansonlardan
oluşan bir repertuvar ile sahne yapıyorum, çoğu beni Fransız zannediyor.
Saint–Joseph’te okumak istememin en
büyük sebeplerinden biri de Fransızcayı
akıcı bir şekilde konuşabilecek hale gelmekti. Hatta aklımda kendi yazacağım bir
Fransızca şarkıyı projelendirmek bile var.
“Korkmalısın“a ilgi nasıl oldu?
Basında ‘korkusuz bir adım‘ olarak
değerlendirilmişti.

Hayallerimin peşinden koşmaya karar
vererek güzel giden mühendislik kariyerimi bir kenara bırakıp müziğe yoğunlaşmam basında “korkusuz bir adım” olarak
görülmüştü. Şarkının ismiyle de uyumlu
oldu. İlgi çok güzeldi. O zamanlar sektöre yeni girmiş biri olarak şarkı gayet
güzel ilerledi.
Halihazırda hangi müzisyenlerle çalışıyorsunuz? Yeni projelerinizden
söz eder misiniz?

Birçok müzisyen ile çalışıyorum. Dj
eşliğinde ve orkestra eşliğinde, özel
konseptlerde sahne yapıyorum. En özel
sahnelerimden biri Volkan Hürsever’in
de içinde bulunduğu Hürsever Trio ile
yaptığım sahneydi. Bu Mayısta çıkan ve
benim için çok özel olan bir projeden
bahsetmek istiyorum. Projenin hem
konusu hem de birlikte çalıştığım kişi
çok özel. Esin Aydıngöz, Saint–Joseph
2012 mezunlarından. Berklee College of
Music’i bitirerek Los Angeles’ta güzel başarılara imza atan ve beni gururlandıran
bir arkadaşım. Kendisiyle Saint–Joseph’te
okurken değil, 2016 yılında çok sevgili
hocamız Yaprak Chapdelaine aracılığı
ile Petit Pain’de tanıştık ve iyi arkadaş
olduk. Esin 5 yıl önce Soma maden faciası’ında babalarını kaybeden çocuklar
için “Bir Gökyüzü Düşün” adında özel
bir şarkı yazmış. Geçen yıl Türkiye’de

söylemem için şarkıyı bana yolladı, ben
de sözlerinden çok etkilendiğim için
hemen kaydedip Esin’e yolladım. Esin de
benim yorumumdan çok etkilenip “Bir
Gökyüzü Düşün”ü tekrar düzenledi. Los
Angeles İstanbul arası yoğun bir çalışma
sonucu bu Mayısta GNL etiketiyle dinleyicilerimizle buluşturduk. Sonrasında
Esin ile Saint–Joseph’te bir Açık Akşam
düzenleyerek sevdiklerimize ve çok
kıymetli hocalarımıza hem şarkımızın
tanıtımını hemde sevilen şarkılardan
oluşan konserimizi yaptık. Benim için
unutulmaz bir anıydı. Şarkı projesi dışında ünlü markaların reklam jinglelarının
vokallerini yapıyorum.
Günümüzün popüler müziğinde klibin ve Yotube‘ün etkisi sizce nedir?

YouTube ve sosyal medya araçları
(instagram, twitter, vb.) daha fazla insana ulaşmak açısından çok önemli. Artık
kendine ait sosyal medya hesaplarından
çalışmalarını yayınlayabiliyor, kendi dinleyici ve izleyici kitleni oluşturup onlarla
her an iletişim halinde kalabiliyorsun.
Sosyal medya hesabı vitrin gibi artık.
Projeyi insanların beğenilerine sunuyorsun ve beğenen kişiler destekleyip
paylaştıkça dalga dalga başka insanlara
ulaşabiliyorsun. Klip çekildiğinde şarkı
görsellik ile birleşip daha fazla platformda yayınlanır hale geliyor. Klibe gösterilen titizlik ve sarf edilen emek izleyiciler
tarafından fark edildiğinde, bir sonraki
şarkı ve klip merak uyandırmaya başlıyor. Bu sebeple günümüzde YouTube,
klipler, diğer dijital platformlar popüler
müziğin yayılmasında çok önemli rol
oynuyor.

Müzik kariyerinizde hedefleriniz
nelerdir?

Kendi şarkılarımı yazmak, çok iyi bir
ekip oluşturup Türkiye’nin ve dünyanın
dört bir yanında konserler vermek, büyük
kitlelere sesimi, şarkılarımı duyurmak
ve dünyaca ünlü müzisyenlerle çalışmak
istiyorum. Şu anda aklımdaki hedefler
bunlar, ama her geçen gün yeni bir hedef
belirliyorum kendime. Bu da beni dinamik, azimli ve çalışkan olmaya itiyor.
Müzikte ya da sanatın farklı branşlarında kariyer yapmak isteyen
Saint–Joseph öğrencilerine neler
önerirsiniz?

Saint Joseph’te okurken, okulumuz
zor bir okul olduğu için hobilerime
ve sevdiğim şeylere çok fazla zaman
ayıramadım. Evet, başarılı bir öğrenciydim ve güzel dereceyle mezun oldum; ama derslerime ağırlık verdiğim
için o dönemde müzik ikinci planda
kaldı. Saint Joseph öğrencilerine hem
derslerine çalışmalarını, hem çok özel
bir okulda okuduklarının farkında
olmalarını, hemde hayatta her şeyin
ders olmadığını, sanatın veya sporun
hangi dalı ile ilgilenmek istiyorlarsa,
nasıl mutlu olacaklarına inanıyorlarsa
mutlaka onun peşinden gitmelerini
tavsiye ediyorum. Bu noktada aile
desteğinin de çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Kendi aileme hep yanımda oldukları ve beni destekledikleri
için çok teşekkür ediyorum. Benim
için hayatta sağlıktan sonra en önemli
şey mutluluktur. İnsan mutlu olduğu
sürece üretim, yaratım, başarı, para
beraberinde gelir.
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RÖPORTAJ

“Oyuncunun er meydanı
tiyatro sahnesidir”

Hayatlarında çeşitli işlerle uğraşsalar
da tiyatrodan kopmayan, birlikte tiyatro
yapan ve Saint–Joseph’ten sınıf arkadaşı
olan Gökhan İçöz’84 ve Tayfun Yılmaz’84
sorularımızı yanıtladı.
Gökhan bey sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?

1964 doğumluyum. Saint–Joseph Lisesi,
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Tiyatro Bölümü mezunuyum. Tiyatroda
Gülriz Sururi ile profesyonel olarak 4 yıl
çalıştım. Sonrasında 25 yıl kadar kurumlara,
şirketlere, politikacılara, üst düzey yöneticilere grup ya da özel dersler verdim. Bu arada
tiyatro yönetmenliği yaptım, şirketlerde
oyunlar oynattım. Bu yıl Tayfun Yılmaz’la beraber Mavi Kan’ı yazdık, yönettik ve oynadık.
Daha da oynayacağız. Önümüzdeki yıl kendimizi daha çok göstereceğimiz bir yıl olacak.
Benim diğer bir işim de astroloji. Tiyatroda
meşhur olamadım ama astrolojide yürüdüm
gittim. Özellikle kadınlar sürekli peşimde.
Toplasanız iki üç yıldır filan yapıyorum. Bu
işi 10 yıl daha yapsam kapı, baca kırılacak.
Astroloji, konuşma eğitmenliği ve tiyatro…
Üç tane işim var.
Tayfun bey sizi de tanıyabilir miyiz?

1964 İstanbul doğumluyum. Saint–Joseph
Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi’ni bitirdim. Tiyatroyu en
son lise yıllarında yapmıştım. Üniversite
yıllarının başında da bir yıl kadar profesyonel
olarak çocuk oyunlarında oyunculuk yaptım.
Üniversitenin ardından evlilik ve iş hayatıyla
birlikte bambaşka işlerle uğraştım. Uzun
yıllar profesyonel olarak iş hayatında yönetici
pozisyonlarda çalıştım. Satış müdürlüğü, en
son genel müdürlük. Beş yıl kadar da kendim
bazı girişimlerde bulundum. Fakat tüm bu
işleri yaparken tiyatro daima aklımdaydı ve
bir zaman sonra iyice depreşti. Bir gün bütün
bu işleri bırakmaya karar verdim, kendi işimi
de kapattım. Oyuncu olacağım dedim, bunu
dediğimde 47–48 yaşındaydım. Nereden
başlayacağımı da bilmiyordum. Çok eskiden
tanıdığım arkadaşım Nedim Saban bazı
fikirler verdi, iki yıl kadar ağır bir eğitim
aldım. Eğitim aldığım dönemde benim yaş
grubumda çok fazla oyuncu olmadığı için
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ufak tefek talepler gelmeye başladı. Küçük
dizilerde rol almaya başladım. Üç yıl kadar
önce de dizi, sinema tarafı biraz yavaşlayınca
tiyatro ağırlıklı teklifler gelmeye başladı.
Profesyonel olarak tiyatro oyunculuğuna da
başladım. Üç sezon kadar Tiyatro Kedi’yle
çalıştım. Şanslıydım, duayenlerle birlikte oldum. Hakan Altıner Tiyatro Kedi’nin sahibi,
Genel Sanat Yönetmeni. Haldun Dormen
ustayla bir oyunda uzun süre oynadım,
Müfettiş’i oynadık. Can Gürzap hocayla Ölü
Ozanlar Derneği’ni yaklaşık 60–70 kez oynadık. Aydan Şener’le Sevgilime Göz Kulak Ol
oyununu oynadık. Geçtiğimiz sezon Gloria
diye bir oyuna başladık. Önümüzdeki sezon
da devam edecek. Bu arada Gökhan’ı da tiyatronun içine çekmiş oldum. Mavi Kan öyle
ortaya çıktı. Galasını burada, okulda yaptık.
Güzel bir katılım oldu, önümüzdeki sezon da
devam edeceğiz. Gökhan’la yeni projelerimiz
de var.
Saint–Joseph yıllarınız hakkında neler
söylemek istersiniz? Tiyatroya gönül
vermenizde okulumuzun rolü oldu mu?

Gökhan İçöz – Bana ne yararı oldu Saint–
Joseph’in diye sorarsanız, mesela adam gibi
bir adam, adı Frere Raymond Caporal…Herkes nereye gidiyor, avukat olmaya, işletmeci
olmaya, doktor olmaya, mühendis olmaya
Caporal beni gördü anladı, “Al bu tiyatronun
anahtarlarını” demişti, “Temmuz Ağustos aylarında çalış.” Çünkü ben konservatuvar giriş
imtihanına hazırlanıyordum. Bu imtihana
evde salonda ya da mutfakta hazırlanılmaz.
Tek şartı sigara içmemekti. Bu sayede iki
ay boyunca okulun tiyatrosunda provamı
yaptım ve konservatuvara girdim. Saint–Joseph‘in bana en büyük katkısı Caporal’dir.
Tayfun Yılmaz – Bana tiyatroyu seçmemde zemin hazırladı Saint–Joseph. Hazırlıktan
başlayarak lise bitene kadar okulun voleybol
takımıydaydım. Önceki sayıda röportaj yaptığınız Ahmet Yanıkoğlu ve Bülent Gürcan
takım arkadaşlarımdı. O yıllarda spora çok

daldığımız için tiyatro pek gündemde değildi, ama Lise 2’de sınıf arkadaşlarımdan biri
bir oyun yaptıklarını söylemişti. Teneffüste
provalarını izleyip çok etkilenmiştim. Kenarda köşede bir rol var, oynamak ister misin dediler. Bir süre sonra ben de gitmeye başladım
provalara. Lise 3’ten öğrenciler de vardı ve
çok mutluydum. Bir süre sonra dışarıdan bir
yönetmen getirdiler. Yıldız Kenter’in öğrencilerinden biri. “Sizin kurgunuz yanlış, ben her
şeyi sıfırlıyorum” demişti. Oyunu okuyup rol
dağılımını yeniden yaptı. Egzersizler yaptırdı,
seslerimize baktı vs. Sonra bir Pazar günü
geldi, rolleri açıklıyorum dedi ve başrolü
bana verdi. Çok başarılı bir oyun olmuştu. O
yıl Üsküdar Amerikan Lisesi’nden tiyatrocu
kız arkadaşlarımızı da ekibe dahil edip Liselerarası Tiyatro Şenliği’ne katılmış ve “En İyi
Ekip” ödülünü almıştık. Bir sonraki sene yine
dışarıdan yönetmenle bir şeyler yapmaya
çalıştık ve güzel bir oyun çıkardık. Son sınıfta
Gökhan’ın da yer aldığı ekipte İrlandalı bir
yazarın vodvilini yapmıştık. Çok uğraşmıştık,
dekoru da çok etkileyici olmuştu. Hatta bu
bazı hocalarımızın gözüne girip notlarımızın
yükselmesini sağladı. Çok destek gördüğümüz hocalarımız olmuştu ki hala teşekkür
ediyoruz. Biri Yasemin Keskiner hocamızdır,
oyunlarımıza hala davet ederiz. Serçin Divanlıoğlu hocamız da çok desteklemiştir.
Okulumuzda sahnelediğiniz oyun hakkında neler söylemek istersiniz?

Tayfun Yılmaz – O oyun şöyle çıktı, bir
gün Gökhan’la sohbet ederken ben küçük
bir defosu olan bir insanı oynamak istiyorum
dedim. Hiç düşünmeden “Kekeme Kral”
filmini örnek gösterdi. İngiltere Kralının, şu
andaki Kraliçenin babasının hayatıyla ilgili
filmden bahsetti. Bunu yapalım dedi. Nasıl
yapacağız, filmde 33 karakter var dedim. Biz
bunu iki kişilik hale getirelim dedi. Benim
aklım yatmadı ama Gökhan bu konularda
çok iyidir ve çok keskin bir zekası var. Olurdu
olmazdı derken, oturduk tarihi gerçekleri

GÖKHAN İÇÖZ’84 - TAYFUN YILMAZ’84
baz alarak yazmaya başladık. Filmden ışık
aldık ama farklı bir metin oluşturduk. Epey
uğraştık, sonunda eğitmenle konuşma güçlüğü çeken kralın olduğu iki kişilik bir oyun
çıkardık. 55 dakikalık kompakt bir oyun oldu
ve bunu sahnelemeye başladık.
Gökhan İçöz – Evet özü bu, gayet net
anlattın.
Kurucusu olduğunuz Espri Eğitim Danışmanlık şirketinde çeşitli eğitimler
verdiniz.Bu çalışmalara kimler katıldı,
ne gibi eğitimler verdiniz?

Gökhan İçöz – Hep konuşma eğitmenliği
yaptım. İşim budur, konuşma eğitmeniyim.
Oyunda da rolüm bu. Konuşma güçlüğü çeken kralın konuşma eğitmeniydim. Eskiden
politikacılara epey eğitim verirdim, artık vermiyorum. Çünkü zerre dinlemiyorlar, kendi
bildiklerini okuyorlar. Üst düzey yöneticilere
eğitim veriyorum. Bir toplantıda, yıllık bir
buluşmada, bir dernek buluşmasında vs.
nasıl doğru düzgün konuşulur, anlatılması
gereken nasıl anlatılır, bunların eğitimlerini verdim. İki yıl oldu kapatalı, kendim
feshettim. Türkiye’de ortam belli, daha fazla
anlatmama gerek yok. Fakat bir ışık göreyim,
iki gün içinde tekrar şirket açarım.

Gülriz Sururi Tiyatrosunda bir dönem
müdürlük yaptınız.Bu dönemki çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Gökhan İçöz – Çok güzeldi, hoştu. O
zamanlar işler teamüllerle yürürdü. Şimdi
artık biraz fazla teknolojik tavır takınılıyor.
İletişim biraz daha alt planda. Daha Ali
Cengiz oyunları söz konusu. Gülriz Sururi
ben Sokak Kızı İrma’yı oynayacağım dediği
zaman milletin zaten dibi düştü. Nasıl yani,
62 yaşındaki kadın 18 yaşındaki çıtırı mı

oynayacak dediler. Onu tanıyanlar da, yahu
bu kadın kum saati gibidir, herkesi oynar
filan dedi. Fazla reklama gerek kalmadı,
biraz bilboardlara para harcandı. O zamanlar
bilboardlarda komik şeyler vardı. Ben aslında
fazla bir şey yapmadım, bazı oyunları hem
oynadım hem yönettim. Müdürlük de yaptım. Bir tek turnelerde hamaliye ile uğraşırdım. Yoruldum ama kuş kondurmadım yani.
Zor bir iş değildir.
Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders de verdiniz.

Gökhan İçöz – Evet. İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nde 8 yıl ders verdim. 5 yıl
İstanbul Üniversitesi, 3 yıl Yeditepe Üniversitesi’nde.

Bugüne değin hangi oyunları sahneye
sahneye koydunuz?

Gökhan İçöz – Çok sayıda oyunu sahneledim. Macbeth’inden tut Salaklar Sofrası’na
kadar çeşitli oyunlar. Birçok da oyun yazdım.
6 yıl kadar çocuklara yönelik tiyatro yaptım.
Bu oyunlarda çocukları oynattım. Anaokulu,
ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarına yönelik her
birine yazdığım oyunları sahneledim. Palavracı Baron, Küçük Prens gibi oyunları da
sahneledik çocuklarla. Bir eğitim kurumunda her sene kadrolu gibi çalışır, 5 tane oyun
çıkarırdım. O çocuklar her sınıfta oynamıştır,
bir sene sonra Anton Çehov oynacağım
diyerek büyümüştür. Çehov’un neredeyse
bütün oyunlarını sahneledik. Tennessee Williams‘tan oyunlar da sahneye koyduk, başka
oyun yazarlarında da.

Şirketlere yönelik tiyatro çalışmaları
da yapıyorsunuz.Kurumsal Sahne çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Gökhan İçöz – Bunlardan birini örnek
vereyim. Hürriyet, Milliyet, Posta, Radikal,
Fotospor gibi gazeteler vardı ya, bunların
hepsi Aydın Doğan’ındı. 90’lı yılların sonundan bahsediyorum. Orada bir hanımefendi,
halkla ilişkiler uzmanı Viki Habif, bütün bu
gazetelerin ve dergilerin reklam müdiresiydi.
Gökhan bey buraya gelin bir oyun oynayın,
sırf gazetecilikle olmuyor, eğlenelim demişti.
Salaklar Sofrası’nı oynacağız dedim. Biz onu
Tayfun’la da oynadık. Neyse, reklam bölümünden 7 kişiyi seçtim, isteklilerdi. Provalar
devam ederken Haluk Şahin, Mine Kırıkkanat, Yazgülü Aldoğan, İsmet Berkan, Cem
Ceminay ve daha birçok gazeteci, medyacı
sahnede ön oyunda oynadı. Beş on dakikalık
bir oyundu o. Haluk Şahin’in yazdığı kakara
kikiri bir ön oyun. Sonra Salaklar Sofrası’nı
oynadık. Prodüksiyon bu, mantık bu, iç müş-

teri, dış müşteri hadisesi. Gülriz Sururi’sinden
Can Gürzap’a, Müjdat Gezen’e Ali Poyrazoğlu’na kadar tiyatrocular geldi. Bunun
gibi bir sürü şirkette, 15 kadar oyun oldu
sanırım sahneledim. 25 yıldır eğitim verirken
bu teklifleri hep yaptılar. Oyun teklifleri
geldi. Sistem de şudur, 6 ay çalışılır,en iyi yer
kiralanır vb. Lütfi Kırdar mesela. İnanılmaz
dekorlar yapıldı oraya, milyonlar harcandı.
Varsa harcayacaksın. Böylece şirket çalışanlarının yakınlarına yani iç müşteriye, firmanın
çalıştığı diğer firmalara yani dış müşteriler
için de halkla ilişkiler oluşmuş oldu.
Tayfun Yılmaz – Salaklar Sofrası deyince
aklıma geldi. Sene 2011, ben işlerimden
memnun değildim, kapatmak üzereydim. Bir
kış günüydü, Bağdat Caddesi’nde yürürken
Gökhan’la karşılaştım. Yanında da bizim
sınıftan lisede birlikte tiyatro yaptığımız
bazı arkadaşlarımız vardı. Oturup çay kahve
içerken bana Gökhan’la bir oyun yapacağız,
sen de var mısın dediler. Çok heyecanlandım
tabii, tamam varım dedim ve birlikte Salaklar
Sofrası’nı Saint–Joseph’te sahneledik. Bu arada okul müdürü Ender Üstüngel bizim sınıf
arkadaşımızdır. Sağolsun çok destek oldu,
kendisine her fırsatta teşekkür ediyoruz. Bahsettiğim Salaklar Sofrası’ndan bir sene sonra
da oyunculuk eğitimi almaya başladım.
Gökhan İçöz – Karşılaşmamız büyük tesadüf olmuştu. Pierre’i kim oynayacak, yine mi
ben oynayacağım filan derken, Aaa Tayfun,
tamam Tayfun demiştik.
Şu an okuyan ve ileride kariyerini
tiyatro ya da sanat alanında sürdürmek
isteyen gençlere tavsiyeleriniz neler
olur?

Tayfun Yılmaz – Bugünün eğitim ortamı
içinde çok fazla değilim. Hakim olarak
konuşmayacağım ama bizim zamanımızdan yola çıkarak bu yolu seçecek çocuklara
bir mesaj olması bakımından söylüyorum;
oyunculuk doktorluk, avukatlık gibi bir meslektir. Fakat genellikle bir hobi olarak başlar.
Tiyatro, müzik, spor böyledir. Sonra tutkuya
dönüşürse mesleğe doğru yol alır. Eğitim
kurumunun bunu çocuklara net olarak
anlatması lazım. Matematik, fizik, kimyada
başarılı öğrenciye ne kadar destek veriyorlarsa tiyatro, müzik, spor alanlarında yeteneklilere de aynı desteği vermeleri gerekir.
Gökhan İçöz – Tayfun’un söylediklerine
yüzde yüz katılıyorum. Gençlere tavsiyem
ise şu; önce burada kendisi oynayacak sonra
Real Shakespeare Company’ye mi gider bilemem. Fakat önce burada halledecek. Buradaki tiyatro ayrıca daha zevklidir. Çünkü hem
okulda hem profesyonel yaşamda çekişme,
yarışmacı biri ortam vardır.
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MAKALE

Saint-Joseph’li Bir Kurtuluş Savaşı Kahramanı

Ali Fuat Cebesoy

Üyelerimizden İsmail Mete Şaylan‘90, okulumuz mezunu,
Atatürk’ün silah arkadaşı ve Kurtuluş Savaşımızın muzaffer
komutanı Ali Fuat Cebesoy’un hayatından bir kesiti dergimiz
için derledi. İsmail Mete Şaylan’a teşekkürlerimizi sunarız.

5

yıl önce Adapazarı’nın Geyve
İlçesindeki Ali Fuat Paşa Beldesinde aynı isimli Kuvayı Milliye
Müzesini ziyaret ettiğimde gördüğüm bu resimde Kurtuluş Savaşımızın
kahramanlarından ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün sınıf ve silah arkadaşı Ali
Fuat Cebesoy’un eski bir Saint–Joseph’li
olduğunu öğrendim. Ayrıca resimden
babamın bu karlı günde onun naaşı
önünde nöbet tutanlardan olduğunu
gördüm. Araştırmaya başlayınca bu Saint-Joseph’li kahraman hakkında birçok
ilginç gerçekle karşılaştım.
Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam
kitabında Ali Fuat Cebesoy’u şöyle anar: “
Öyle sanıyorum ki, mesela tarih bir Mustafa Kemal yaratmasaydı ve ufuktan bir
önder beklenseydi, bu önder herhalde Ali
Fuat Paşa olabilirdi. Kaldı ki Anadolu için
ilk isyan bayrağını açan da odur…”
1960 Yılında Ali Fuat Cebesoy kendi
adıyla anılan beldeye ismi verildiğinde
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buraya ziyarete gelmiş ve şu anda kabrinin
bulunduğu yere bastonu ile işaret ederek
“Ben İngiliz kuvvetlerine karşı ilk mitralyözümü buraya kurdum. Vefat edince
beni Devlet Mezarlığına değil buraya
defnediniz” demiştir. Bu fotoğraf, onun
naaşının, ölümünden 3 gün sonra devlet
töreni ardından defnedildiği karlı bir günde, Geyveli bir fotoğrafçı olan Muammer
Emre tarafından 13 Ocak 1968 tarihinde
çekilmiştir.
İlk ve orta öğretimini Erzincan ve Beşiktaş Askeri Rüştiyesinde tamamladıktan
sonra babasının isteğiyle “şartlı olarak”
Saint–Joseph lisesine girer . Asker kökenli
bir aileden gelen Ali Fuat Paşa’nın babası
ilk Bayındırlık Bakanı Korgeneral İsmail
Fazıl Paşa, dedesi ise Osmanlı Rus Savaşı’nda Tuna Orduları Başkumandanı olan
ve orada şehit düşen Mareşal Mehmet Ali
Paşa’dır. Mehmet Ali Paşa aynı zamanda
Nazım Hikmet’in anneannesinin babasıdır.
Ali Fuat Paşa da ailedeki diğer erkekler gibi

asker olmak istemektedir, babasının ısrarı
üzerine lise öğretimini 1901 yılında Saint–
Joseph’te tamamlar. Hemen ardından
Harp Okulu’na yazılır ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün sıra arkadaşı olur. Ali Fuat

İSMAİL METE ŞAYLAN’90

Paşa birincilikle, Mustafa Kemal ikincilikle
Piyade Teğmen rütbesiyle mezun olurlar
ve kurmay sınıfına ayrılırlar. Beraber
mahkûm olup hapis yatarlar. Kaderleri
1. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında,
Kurtuluş Savaşında, siyasi hayatlarında hep
kesişir. Atatürk yatağında son günlerini
yaşarken de Ali Fuat Cebesoy vefalı bir
arkadaş olarak büyük önderin hep yanında
yer alır.
Ali Fuat Cebesoy, 1902 yılında piyade
teğmen rütbesiyle Harp Okulu’ndan mezun olur ve başarılı bir öğrenci olduğundan doğrudan Harp Akademisine gönderilir. 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak
mezun olduktan sonra 14 yıl boyunca aktif
bir subay olarak Osmanlı’nın en sıkıntılı
dönemlerinde Trablusgarp’ta, Balkanlar’da,
Şam’da, Çanakkale ve Doğu Anadolu’da
çeşitli görevler alır. Mart 1913’de Yanya
savunması sırasında yaralanır, Balkan Savaşlarındaki başarılarından dolayı Kurmay
Binbaşılığa yükselir. 1. Dünya Savaşında
Şam’da 1.tümen komutanı olarak kanal
taarruzunda görev alır. Çanakkale Savaşının başlaması ardından Mayıs 1915’de
25. Tümen ile birlikte Çanakkale’ye gelir.
Eylül-Kasım 1906 arasında Atatürk’le birlikte Doğu Anadolu’daki savaşlara katılır.
1918’te Atatürk ile bir kez daha Filistin-Suriye cephesinde savaşır. Kasım 1918’de 20.
Kolorduyu önce Konya’ya sonra da 13 Mayıs 1919’da Ankara’ya getirerek Atatürk’e
Kurtuluş Savaşı hazırlıklarında destek
verir. Ardından Atatürk’e verdiği destek
nedeniyle Osmanlı Hükümeti tarafından
Ankara’da 20. Kolordu Komutanlığından
azledilir. Ali Fuat Paşa bu kolordunun tüm
imkânlarını kullanarak Atatürk için Milli
Mücadele’nin en kritik destekçisi olur. Bu
kolordu daha sonra oluşturulacak Batı
Cephesi’nin de temeli haline gelir ve Ali
Fuat Paşa Sivas Kongresi’nde Batı Anadolu’daki Kuvayı Milliye birliklerinin komutanı tayin edilir. Atatürk Samsun’a çıktığında
ilk haberleştiği ve tüm yurttan Atatürk’e
şifreli mesajlarla bilgi aktaran arkadaşı Ali
Fuat Cebesoy’dur. Ali Fuat Paşa Kurtuluş
Savaşımızın başlangıç belgesi sayılabilecek
ve tüm dağınık yerel kuvvetleri de bir araya
getiren Amasya Genelgesinin hazırlanmasında Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte
çalışmıştır. Batı Anadolu’da İngilizlerin
ilerlemesini başarılı harekâtlarla engelleyip,
bu bölgede askeri teşkilatlanmayı sağlar.
I

Bugün mezarının bulunduğu Geyve başta
olmak üzere, Düzce, Hendek bölgesinde
Ankara’ya tehdit oluşturmaya başlayan
birçok isyanı bastırır. Kasım 1920 yılında
İsmet İnönü’nün Batı Cephesi Komutanı olması ardından, Ali Fuat Paşa çok
hassas bir dönemde Moskova Büyükelçiliğine atanır. Bir yandan Bolşevik rejimi
ile anlaşma yaparak Kurtuluş Savaşına
Rusya’nın desteğini sağlamak diğer yandan
Enver Paşa ve eski ittihatçıların Anadolu’ya
sokulmasını engellemek gibi önemli görevi
yerine getirir.
Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında da siyasi hayatında önemli görevler
üstlenir. Anılarında “Milli Mücadele’de
iki düşmanla karşılaştık. Birincisi harici
olan, ikincisi Padişah Saray ve Bab-ı Ali.
Düşmanlarımızın sonuncusu olan Saray
ve hükümetini kaldıralım” sözü iç siyasi
çatışmalar karşısında Atatürk’e nasıl destek
olduğunu ve pozisyon aldığını çok iyi göstermektedir. TBMM’nin ikinci döneminde
muhalefette yer alır. Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisinin kurucuları içindedir, ancak her zaman Atatürk
devrimlerine bağlılığını ifade eder. Atatürk
de bu parti kuruluşunu memnuniyet ile
kabul edip, kurucu olduğu partiye gönül
bağınla beraber tarafsızlığını belirtmiştir.
Şeyh Sait isyanı, İzmir suikastı gibi ciddi
olaylar ardından bu parti kapatılır. Ali
Fuat Cebesoy ve diğer parti görevlileri ile
birlikte suikasttan haberdar olma suçlamasıyla tutuklanır, fakat Atatürk okul ve silah
arkadaşının uğradığı iftira karşısında sessiz

Saint Joseph Lisesinde okuduğu yıllardan (sağ üstte yer alıyor)
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III
Milli Mücadelinin Kahramanı Ali Fuat Cebesoy, Halk Kitapevi 2017

II

kalmaz, İstiklal Mahkemesine etki ederek
hem onun ve diğer paşaların serbest
kalmasını sağlar. Bu olaylardan sonrada iki
eski arkadaşın dostlukları ölene dek devam
eder, Atatürk’ün isteğiyle Ali Fuat Cebesoy
bağımsız milletvekili olarak 1933’de tekrar
siyasete döner. Daha sonra Cumhuriyet
Halk Partisi hükümetlerinde Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunur.
Birçok siyasi olayda tutarlı ve güvenilir
yaklaşımları nedeniyle arabulucu rol üstlendiği bilinmektedir. 1948 yılında 9 ay boyunca Meclis Başkanlığı yapar ve 1950’de
Demokrat Parti’den Eskişehir, 1954’de
bağımsız İstanbul milletvekili seçilir .
Çok iyi Almanca ve Fransızca bilen Paşa,
bir dönemin tüm kurmay subayları gibi
aydın ve entelektüel bir kişiliğe sahipti.
Askeri, siyasi, Atatürk ile ilgili hatıralarını
anlattığı yakın tarihimize ışık tutan 6 kitabı
ve birçok makalesi vardır.
Şevket Süreyya Aydemir’in Paşa’nın
vefatından ardından 18 Ocak 1968’de
Hürriyet gazetesinde yayınlanan “Bir
Üstün Adam” makalesinde Paşa’nın son
günlerinden şöyle bahsetmektedir: “Bütün
Kumandanların, Birlik Kumandanlarının
isimlerini biliyor, harekâtın gelişmesini
sanki hala oradaymış gibi bütün detayı
ile anlatabiliyordu. İnci gibi bir yazısı da
vardı”. “….Ve o vazifede milli bir hareketin milli kumandanı olarak, hayatının
en çetin, ama en faydalı günlerini yaşadı.
Hayata gözlerini kapayınca o topraklarda
gömülmesini isteyişinde, düşündürücü bir
iç hesaplaşma var. Ruhu şad olsun”
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RÖPORTAJ

“Saint–Joseph’te bizlere
dünya vatandaşı olmak yönünde
eğitim verildi”
Genç yaşında
başarılı bir
kariyer sürdüren
okulumuzun
mezunlarından,
Siyasal Bilimler
uzmanı Eylül
Ezgimen’09
ile bir söyleşi
gerçekleştirdik.
Sizi yakından tanıyabilir miyiz?

Tabii ki, ben Eylül Ezgimen,
Saint-Joseph’09. İstanbul doğumluyum,
ancak Saint Joseph’e başladığım yıl
Gebze’ye taşındığımızdan tüm öğrenimimi Gebze-İstanbul arası gerçekleştirdim. Hayatımın en eğlenceli 4 yılını
Saint-Joseph’te, diğer bir yılını ise AFS
ile Fransa’da geçirdikten sonra İstanbul
Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve
Sorbonne Üniversitesi Siyasal Bilimler
Fakülteleri arasında bir seçim yaparak
Fransa’ya gelmeye karar verdim. Bu
sene 10. yılını kutlayacağım serüvenin
başlangıcı oldu bu seçim. Siyasal Bilimler
lisansımı bitirdikten sonra, ILERI-Ecole
des Relations Internationales de Paris’te
Uluslararası İlişkiler yüksek lisansımın
ilk senesini Amerika ve Fransa arasında
geçirdim. İkinci senesinde ise, “alternance” sistemi sayesinde ORANO (eski
AREVA) isimli büyük bir Fransız nükleer şirketinde junior proje koordinatörlüğü yaparak eğitimimi tamamladım.
Yaklaşık 4 seneden beri ise, T.C. OECD
Daimi Temsilciliği’nde Diplomatik Asistanlık görevimi sürdürmekteyim.
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EYLÜL EZGİMEN’09

Kariyerinizi Siyasal Bilimler alanında sürdürmeye nasıl karar verdiniz? Üniversite yıllarınızı anlatır
mısınız?

Kariyerime nasıl yön vereceğime
karar vermemde Saint-Joseph’in büyük
katkısı olmuştur. 2004 yılında Hazırlık
okurken, hayatımda çok önemli bir
rol oynayan Fransızca öğretmenim
Sorbonne’da siyasal bilimler okumamı
tavsiye etmişti. Bu tavsiye kişiliğime
de uyduğundan, hayatımı buna göre
yönlendirip, her türlü zorluğu aşmaya
çalıştım. Hazırlık öğretmenim beni
hayatımın her döneminde desteklemeye
devam ederek yüksek lisans tezimi bile
kontrol etmiştir.
Üniversite yıllarımın öncesinde
Fransa’da AFS deneyimini yaşadığımdan dolayı yalnızlık, dil veya alışma
problemi çekmedim. Bir yandan çalışıp
bir yandan okurken, eğlenmeyi de ihmal etmedim tabii. Sorbonne’da aldığım
eğitimin dışında, Fransa’nın bana en
büyük getirisi öğrencilik yıllarımda tattığım özgürlük ve birey olma duygusu
olmuştur.
Meslek hayatınıza Saint-Joseph
yıllarınızın katkıları neler oldu?

Söylediğim gibi, Hazırlık sınıfından
itibaren hayatıma yön veren bir okul
oldu Saint-Joseph. Meslek hayatıma
yaptığı en önemli katkılar arasında
ise dünya vatandaşı olmamıza yönelik
verilen eğitim, adalete verilen önem, biz
fark etmeden bize aşılanan araştırma
içgüdüsü ve kendini her ortamda ifade
edebilme kabiliyeti geliyor.
Bu katkılardan hangileri sizce çok
taraflı diplomaside kaçınılmazdır?

Çok taraflı diplomaside her millet
kendi çıkarlarını savunsa da, ortak
karara varabilmek amacıyla gayret göstermek zorunda, aksi takdirde uluslararası örgütlerin hiçbiri amacına ulaşamaz. Dünya vatandaşı olmamıza ve her
kültüre saygı göstermemize yönelik
bize verilen eğitim başta olmak üzere,
yukarıda saydığım katkıların hepsi çok
taraflı diplomaside kaçınılmaz. Ancak,
adalete verilen önem bazen dürüst olmayı gerektirdiğinden, insanı diplomasinin o nesnel yönünden biraz da olsa
uzaklaştırıyor.

OECD‘de görev almadan önceki
kariyerinizde neler yaptınız?

OECD’de görev almadan önce
öğrencilik dönemimde tüm yazlarımı
çeşitli stajlar yaparak değerlendirmeye
çalıştım. Deneyimleme şansı bulduğum
İktisadi Kalkınma Vakfı, Val-de-Marne
Genel Kurulu, Paris Büyükelçiliği, New
York Yargıtayı gibi kurumlar çoğunlukla kamu sektörüne bağlı kurumlardı.
Bununla birlikte, az önce de bahsettiğim ORANO’da özel sektör tecrübesi
de edinerek bugünkü meslek hayatıma
adım atmış oldum.
OECD hakkında genel bir bilgi verir
misiniz? Bu örgütte neler yapılıyor?
Türkiye ile ilişkiler nasıl ilerliyor?

OECD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın yeniden yapılandırılması
için oluşturulan Marshall Planı’nın
eşgüdümünü sağlamak amacıyla kurulmuş ve günümüzde 37 üyesi bulunan
bir uluslararası örgüt. OECD’nin ana
çalışma alanları kalkınma ve ekonomik
reformlar olmakla birlikte, bu alanlar
zaman içerisinde çeşitlilik kazanmıştır.
Örgüt eğitim, vergi, nüfusun yaşlanması, istihdam, göç, sağlık, enerji, çevre,
iklim değişikliği ve düşük karbonlu
ekonomilere geçiş gibi konuları kapsayarak, “standart belirleyici” bir kuruluş
haline gelmiştir. OECD’nin derlediği
veriler, yaptığı analizler ve sürdürdüğü
çalışmalar hem üye ülkeler hem de
Örgüt’e üye olmayan ülkeler için önemli
bir referans kaynağıdır. Türkiye ise,
OECD’nin kurucu 20 üyesinden biri
olduğundan, OECD içinde belirli bir
ağırlığa sahip olan ve küresel ölçekte etkileri olan önemli bir G20 ülkesi olarak
görülmektedir.
OECD‘de gerçekleştirdiğiniz çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

OECD Sekretaryası ile üye ülkeler
arasındaki bağı daimi temsilcilikler
sağlamakta. Temsilciliklerdeki yetkililer
uzmanlık alanlarına giren çeşitli OECD
komitelerini takip ederek ülkelerine
raporlama ve değerlendirme göndermekle yükümlüler. Bu çerçevede, ben
de Ekonomik ve Kalkınma İnceleme
Komitesi, Dış İlişkiler Komitesi, Dijital
Politikalar Komitesi, Küresel Strateji
Grubu gibi komitelerin toplantılarında

Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ederek
komitelerin faaliyetlerini ve toplantılarını raporluyorum. Bununla birlikte,
OECD’nin en yüksek iki organı olan
Konsey ve İcra Komitesi’ne katılarak
Örgüt’te cereyan eden önemli tartışmaları takip etmekle kalmıyor, gerektiğinde konuşma notları ve özetler de
kaleme alıyorum. Ayrıca, OECD Haftası
(OECD Forumu ve Bakanlar Konseyi
Toplantısı) için tüm lojistik düzenlemelere destek vererek, üst düzey yetkililere
toplantılarda eşlik ediyorum. Son olarak
ise, delegasyonun dijital stratejisini web,
Facebook ve Twitter üzerinden sağlıyorum. En özenerek yaptığım işlerden biri
de temsilciliğin staj koordinatörlüğü.
Yılın ne kadarını Paris‘te, ne kadarını Türkiye‘de geçiyorsunuz? Paris–İstanbul arası bir hayat tarzını
nasıl kıyaslarsınız?

Aslında yıllar geçtikçe ve iş hayatına
girdikten sonra Türkiye’yi ziyaretlerimin de arası açıldı. Senede en az bir
kere gitmeye çalışıyorum, ancak tatillerde Avrupa’da olmanın şansını da yaşamayı tercih ediyorum. Hayat tarzından
öte en çok zorlandığım konu, aileme
ayırdığım vakit ile seyahat etmek istediğim bölgelere ayırdığım vakti dengelemek. Kıyaslamak gerekirse Paris’i sanat,
seyahat ve eğlence olarak, İstanbul’u ise
aile olarak tanımlayabilirim.
Genç bir mezun olarak üniversitede lisans seçimi yapacak olan ya da
meslek hayatına atılmaya hazırlanan öğrencilerimize önerileriniz ne
olacaktır?

Lise öğreniminin bir gencin hayatında çok zorlu bir dönem olduğunu
biliyorum. Öğrencilere verebileceğim
tavsiye, hayatlarının çizgisinin bu dönemde çizildiğini ve öğretmenlerin bu
çizgi üzerindeki rollerini unutmamaları.
Bölüm seçiminde, Saint-Joseph’teki öğrenimlerini ilgi duydukları alanla harmanlamaları yeterli olacaktır. Üniversite
hayatında ise, ilk seneden itibaren
bölümlerine ilişkin staj yapmaları, genç
yaşta çok deneyim isteyen iş pazarına
girmelerinde ve meslek hayatına atılmalarında çok büyük kolaylık sağlayacak,
ayrıca özgeçmişlerinde büyük zenginlik
yaratacaktır.
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RÖPORTAJ

SERRA CELASUN’01 - MURAT DEMİR’93

Quartier dergisine
Saint-Joseph’lilerden destek

Dergimize destek veren Sappi Paper Ülke
Müdürü Serra Celasun’01 ve Sade Ofset
Yönetici Ortağı Murat Demir’93 ile bir
röportaj gerçekleştirdik.
Basım sektörü ve Türkiye hakkında
genel bir bilgi rica ediyoruz.

Murat Demir (Sade Ofset): Basım sektörü hızlı gelişen oldukça dinamik bir sektör.
Aslında basım sektörünü ikiye ayırabiliriz;
yayıncılık, reklam ve tanıtım işleri (dergiler,
kataloglar, broşürler), ikinci olarak ambalaj
(her türlü, kutular, etiketler vb.). İlk bölümde işler dengeli bir şekilde devam etse de asıl
büyüme ambalaj kısmında yaşanıyor. Hazır
gıdaların artması, tüketim trendlerinde ve
sosyal yaşamda yaşanan değişiklikler, porsiyonların küçülmesine ve ürün çeşitliliğin
artmasına yol açıyor. Tüm bu değişimler
bir yanda görsel açıdan ilgi çekici, diğer taraftan hem çok amaçlı hem de doğaya dost
yeni ürün ambalajlarının ortaya çıkmasını
ve sürekli bir değişimi tetikliyor. Dergimizin
basıldığı kağıdın üreticisi, Serra’nın da şu
an Türkiye Müdürü olduğu SAPPI de hem
yayıncılık hem de ambalaj alanında basım
sektörüne kağıt, karton üretimi yapıp satan,
dünyanın birçok ülkesinde fabrikası olan
bu alanda en büyük şirketlerinden biri.
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Serra gibi Saint–Joseph’li bir kardeşimin bu
görevde olması beni gururlandırıp sevindiriyor. Yönetici ortağı olduğum Sade Ofset
ise çikolata ve kozmetik ambalajları ile çok
fonsiyonlu etiketler üzerinde uzmanlaşan,
satışlarının önemli bir bölümünü Avrupa ve
Kuzey Afrika ülkelerine yaptığı ihracattan
elden eden bir şirket. Dergi basımı aslında
ana iştigal alanımız değil. Fakat Dernek
Yönetim Kurulu Üyesi, dönem arkadaşım
sevgili Burak Oğuz, dergimiz konusunda
maliyet azaltıcı ne yapabiliriz diye sorduğunda, aklıma Serra’yı arayıp ona bu
konudan bahsetmek geldi. Sağolsun hemen
kabul etti ve firması SAPPİ dergimizin kağıt
sponsoru oldu. Ben de basımının sadece
maliyet kısmını alarak derneğimizin önemli
bir tasarrufta bulunmasını sağladık.
Kağıt sektörüne nasıl başladınız? Ne
zaman tanıştınız?

Serra Celasun (Sappi Kağıt): Üniversite
mezuniyetim sonrası ilk olarak etiket ve
ambalaj sektöründe lider üretici olan bir

Amerikan firmasında başladım kariyerime. Kendinden yapışkanlı kağıt ve film
yüzeyli etiketler; gıda, farma, beyaz eşya,
otomotiv, içecek gibi farklı sektörlerde
kullanılıyor ve ben önce Türkiye daha
sonra Ortadoğu ve Doğu Avrupa gibi
farklı bölgelerden sorumlu oldum. Üç
senedir ise Güney Afrika firması olan
ve kağıt ve selüloz üretiminin %80’ini
Avrupa’daki fabrikalarında gerçekleştiren
Sappi Paper’da basım yayın sektörüne
yönelik kağıtların ülkemize arzı ile ilgili
Ülke Müdürü görevindeyim. Ağırlıklı
olarak ofset baskı makinalarına kağıt arz
ediyoruz ki, Sade Ofset de bu gruptaki en
değerli matbaa müşterilerimizden biridir.
Hem etiket hem basım alanlarında on
senedir Murat Bey ve ben iki SJ mezunu
olarak işbirliği içerisindeyiz. Uluslararası
gıda firmaları ağırlıklı olmak üzere birçok
firmanın ambalaj, dergi, broşür ve katalog
baskılarında düzenli çalışmalarımız devam
ediyor. Ambalaj sektörü pazar anlamında
büyüyor, basım yayın ise malum her sene
dijital medya tarafına kayıyor. İki sektör
de bizim için eşit anlamda kıymetli ve ülke
ve dünya genelinde yapılmakta olan yeni
yatırımlara layık. Dergimizin basımındaki
katkıları için ayrıca iki firmaya da SJ mezunu olarak tekrar teşekkür ederim.
Saint-Joseph’in size kattığı neler
oldu, sektörde bu değerleri kullanabiliyor musunuz?

Serra Celasun: İlk işe başladığımda Fransızca biliyor olmam çok önemli bir etken
oldu. Fas, Cezayir ve Tunus ile ilgilenecek
bir pozisyondu çünkü. Bunun yanı sıra tabii
ki disiplin, bilgi birikimi, insan ilişkileri,
spor odaklı geçen seneler genel anlamda
bana SJ’nin kattığı diğer önemli donanımlar.
Murat Demir: Serra’nın da dediği gibi
Saint–Joseph’te kazandığımız disiplin anlayışı, bilgi birikimi ve pozitivist
düşünce yetisi öncelikle büyük bir güven
ve kararlılık veriyor. Yine benzer şekilde
olaylar karşısında analitik düşünce ile
doğru neden sonuç ilişkileri kurmakta
ve olaylara daha geniş bir perspektiften
bakmakta lise eğitimim büyük bir etkisi
oldu. Çok sevgili hocam Isak Abudaram’ın
“Çocuklar ben burada sizden sadece
satırlarda yazanı okuyup anlamanızı değil,
satır aralarında verilen mesajları anlamanızı istiyorum” sözünü hayatım boyunca
aklımdan çıkarmadım. Bunun dışında
Fransızca Fransa ve Fas ile iş yapmamı
sağladı. Sadece Fransızca anlaşabildiğim
müşterilerim şu an toplam cironun önemli
bir kısmını teşkil ediyor.

MAKALE

AI

Ailede İletişim'in önemi hakkında yazdığı
makale için Şebnem Yaşaroğulları'96'ya
teşekkür ederiz.
“Anlayışla dinleyerek çocukların duygularını
ve düşüncelerini ifade edebilmelerine ve
kendi sorunlarını çözebilmelerine alan
açmamız gerekiyor.”

B

ilenler bilir “AI” kısaltmasını görünce bazen gülümsüyoruz, bazen
de tedirgin oluyoruz. “Artificial
intelligence” – Yapay Zeka artık
hayatımızın bir gerçeği... Aslında yapay zeka
karmaşık problemlere insanlar gibi çözüm
üretilmesini sağlayan bir bilim dalının adı.
Başka bir deyişle doğal biçimde gelişmeyen
akıl örneği demek. Bununla ilgili bir çırpıda
aklımıza gelen kelimeler kolay, hızlı, sanal,
veri, doğal olmayan vb... İnsanın ve aile içi
yaşamın belli alanlarını da oldukça zorlayan
bir kavramdan bahsediyoruz burada.
Buradan yola çıkarak, “AI” kısaltmasına
bambaşka bir gözle bakalım derim; “AI”
yani “Ailede İletişim”. Etkili ve doğru olanı
tamamen doğal, ne yavaş ne hızlı, bazen
kolay bazen zor ama yapay olmaktan çok
uzak, tamamen yüzyüze ve paylaşarak olan,
yani aslında hayatın ta kendisi olan bir türde
iletişim.
Elime mikrofon alıp sokağa çıksam ve
karşıma çıkan kişilere “Sizce Ailede İletişim
nasıl olmalı?” diye sorsam, en popüler
cevap şöyle olurdu sanırım: “Adil, eşit, açık,
samimi, keyifli, sürekli, ….. bu liste tabii ki
uzayıp gidiyor.
İletişim çoğumuzun bildiği gibi aslında
basit bir çembersel döngüden oluşuyor;
ortada iletilecek bir mesaj, mesajı veren ve
alan ile mesajın verildiği ortam var. Bu döngü, mesajı alanın verdiği tepki veya cevap ile
de tamamlanıyor.

Keşke herşey bu kadar basit
olabilseydi.

Bu döngüye etki eden birçok faktör var.
Yargılarımız, algılarımız, duyularımız (ses
tonu, göz teması, beden hareketleri, vs). İşte
bu faktörler işin içine girince bu basit döngü
karmaşıklaşmaya başlıyor.
Yapılan araştırmalara göre bir günün
yaklaşık %75’inde insanlarla iletişim halinde
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olduğumuz sonucuna ulaşılmış. Ayrıca bu
iletişimin yine %75’inin insanın kendisinin, iletişimin konuşan tarafında olduğu
da tespit edilmiş. Bu oranlara bakınca da
karşımızdaki kişiyi ne kadar az dinlediğimiz
sonucuna ulaşmak zor olmasa gerek. Bu sonuçlar, bu önemli konu hakkında insanoğlunun var olan eksikliklerini ve yanlışlarını
açıkça ortaya koyuyor sanırım.
İletişim, kısaca bizlerin duygu, düşüncelerini karşı tarafa aktarmamızdır. Aslında
insana dair her şeydir iletişim. Konuşmaktır, gülmektir, hatta susmaktır, bakmaktır,
dokunmaktır, yazmaktır, giyinmektir… İşte
bu denli önemli bir konuda insan dönüp
kendine baktığında iletişiminin yeterliliğini
ölçme ihtiyacı duyabiliyor, özelikle hayatımızda bir şeyler yolunda gitmediğinde ve
iletişim krizleri yaşadığımız anlarda. Bir de
bunun üzerine “Aile” kelimesi eklendiğinde
işler daha da zorlaşıyor ve hassaslaşıyor
diyebiliriz.
Ailede iletişimde en kritik nokta, öncelikle ne zaman dinleyip ne zaman konuşacağımızı ayırt edebilmek. Yukarıda belirtilen
oranlarda konuşan taraf olduğumuzda,
iletişimin karşılıklı olması zaten mümkün
değil. Şöyle bir dönüp kendi kendimize soralım; ne kadar süre çocuğumu dinliyorum,
ne kadar süre ona bir şeyler anlatıyorum.
Bu sorunun cevabını düşünürken bir adım
daha geriye bakmak gerek.
İlk basamak “şimdi ve burada” olabilmekle başlıyor. Biz ebeveynler olarak aslında
genelde ya geçmişte ya da gelecekteyiz.
Sadece ebeveyn olarak değil insan olarak
her durumda yaptığımız aynı şey…Bir olay
var; çok basit olsun. Örneğin kalemimi bulamıyorum. Şimdi ve burada olan olay aslında kalemimi bulamamam. Bir anda beyin
şunu yapıyor; “Hep aynı şeyi yapıyorsun, bu
yaşa geldin hala neyi nereye koyduğunu bilmiyorsun. Kafan dolu, koyarken hatırlarım

diyorsun, bak gördün mü yine kaybettin
güzelim kalemi” diyor. Hatta bazen “Bak
işte kalemi bulamadığın için şimdi geç
kalıyorsun, şimdi yine idareten bir kalem almak zorunda kalacaksın, not alırken kolun
ağrıyacak, keyif almadan yazacaksın. Hep
bu unutkanlığım yüzünden yoruluyorum
ve keyfim kaçıyor...”
Bu konuşmada kendimi ne kadar dövdüğümü ve aslında olayın tüm çıplaklığı
ile kalem yoktan benim unutkanlığıma,
belli kalemlerle yazmazsam hayatı kendime dar etmeme, henüz daha yorgun bile
değilken yorulacağım varsayımına kadar
gitti. Aslında meselenin özü şu anda
bir kalemim yok; bu kadar basit. Böyle
bakınca çözümü de basit; yeni bir kalem
satın al ya da birinden ödünç kalem al.
İşte sorun çözüldü.
Bunun aynısını, hatta bazen daha da
fazlasını çocuklarımız ile ilişkimizde de
yapıyoruz… Ödevini yapmadığında, bu yıl
sınıfta kalacaksın ya da ileride iş güç sahibi
olamayacaksın demiyor muyuz? Oysa şimdi
ve burada olan şey çocuğun ödevini yapmamış olması. Belki sınıfta kalacak gerçekten,
belki de büyüdüğünde dünyanın en büyük
firmasının CEO’su olacak. Ama muhtemelen bu iki sonucun da bugünkü ödevi ile
hiçbir ilişkisi olmayacak.
Şimdi ve burada olmak, sadece kriz
anlarında değil aynı zamanda keyif anları
için de geçerli bir kural. Çocuğumuzla işten
gelip evde oyun oynarken cep telefonumuza
bakmamak, sabahki toplantıyı düşünmemek veya akşam yemeğini düşünmemek
de demek. O an ne yaşıyorsak onun içinde
yer alıp hakkını verebilmek iletişimin doğru
kurulması için ilk tuğla...
Bundan sonraki adım, iletişimi kurarken
sorunu ve kime ait olduğunu tanımlayabilmek. Bu tanımlama, Klinik Psikolog
Thomas Gordon’un Etkili Anne Baba Eğiti-
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mi’nin de temelini oluşturuyor. Kriz anında
yaşanan sorunu doğru tanımlayıp sorunun
sahibi kim diye bakarsak o zaman şimdi ve
burada olmak daha kolay oluyor. Ama bu
tam bir yumurta tavuk hikayesi zira şimdi
ve burada olamazsanız o zaman bu sorunun
cevabında da sonsuz karışıyorsunuz. Sorunu ve sahibini tanımlayabilmek için birkaç
örnek üzerinden gidelim.
Çocuğunuz, okuldaki önemli bir sınavda
kötü not almaktan kaygılandığını ifade
ediyor, sorun aslında çocuğun. Ama biz
ebeveyn olarak hemen kol kanat germek,
olayı sahiplenmek, yönetmek iç güdüsü ile
sorunu kendi üzerimize alabiliyoruz. “Daha
çok çalış çocuğum; geçen hafta oyun oynamak yerine çalışsaydın böyle olmazdı; kaygılanacak ne var bunda; sen hiçbir sınavdan
kötü not almazsın” vb yorumlar silsilesini
bir anda çocuğumuzla paylaşabiliyoruz.
Kızınız, sık sık okul servisine yetişemeyecek kadar geç kalkıyor ve okula sizin
bırakmanızı istiyor. Çok net sorun anne
babanın; yani kim okula bırakmak zorunda
kalıyorsa onun sorunu. Çocuğun bizim onu
bırakmamızla ilgili bir sorunu yok; okul ile
de bir sorunu yok çünkü geç kalmıyor. Bu
durumda da genelde “ne sorumsuz çocuksun; her sabah geç kalınır mı; ne kadar ayıp”
gibi aslında kimseye bir yararı olmayan ve
esas durumu, yani çocuğu bırakmak zorunda kalınca bizim günlük programımızın
aksaması gerçeğini hiç dile getirmeden yine
yorumlar silsilesini paylaşıveriyoruz.
Tabii ki her iki durumda da, daha detaylı
bakılması gereken farklı noktalar var; neden
kaygı duyuyor, başka nelere kaygı duyuyor,
genel ders çalışma disiplini nasıl, servise
neden sıklıkla geç kalıyor gibi gibi. Ama o
iletişim anındaki ilk ve ana konuya bakarak
sorunun ne olduğunu ve kime ait olduğunu tanımlamaktan bahsedelim demiştik;
buna odaklanmaya devam edelim. Bu
tanım önemli çünkü sorunun sahibine göre
iletişim şeklimiz değişiklik gösterecek. Yani
yukarıdaki iki durumda yapılması gereken
çözüm yolları aynı değil.
Anda kalarak sorunu tanımlamayı
başardık ve çocuğun sorunu olduğunu da
belirledik. Şimdi ne yapacağız? Çocuklar
bizim canımız kanımız; dert onun derdi de
olsa tabii ki benim ebeveyn olarak yardım
etmem, onun için çözmem gerekmez mi?
Çocuğumuzun yaşına ve kişisel gelişim
özelliklerine göre ufak nüanslar olsa da,
aklımızda tutmamız gereken temel kural
şu; başkasının derdine derman olmak her
zaman mümkün değil. Öncelikle bunu
bilerek hareket etmek lazım. Burada temel
prensip anlamak ve anlaşılmak olmalı.

Çünkü anlaşmak ve anlaşılabilmek için
önce karşınızdaki kişiyi anlamanız gerekir
ve bu anlayış sizi aslında doğru teşhise götürebilir. Bunu yapabilmek için çocuğunuzu
her boyuttan dinlemeniz gerekecek, sadece
kelimeleri değil, ses tonunu, kullandığı
kelimeleri, vücudunun hareketini. Sadece
doğru okumak da yetmez, okuduğunuzu
aynalamak suretiyle onu anladığınızı ifade
etmeniz gerekir. Buna kısaca etkin dinleme
de diyebiliriz. Nedir bu? Eve geldiniz
çocuğunuz sessiz sedasız biraz da üzgün bir
modda odasında oturuyor; belli ki bir şeye
üzülmüş. Yani sorun tamamen çocuğun.
Genelde ilk reaksiyonumuz “Çocuğum ne
oldu? İyi misin? Hadi anlat bakalım. Kesin
bir şey var sende” gibi gibi uzayan cümleler
oluyor. Üstüne bir de “Bak sağlığın yerinde
kafayı neye takıyorsun. Böyle üzülmekle
olmaz, şöyle şöyle yap. Sen de hemen
üzülüyorsun” gibi çözümleri ve yargıları
da ekleyebiliyoruz. Oysa sorun çocuğun
olduğunda ilk yapmamız gereken şey onu
anlamak ve anladığımızı göstermek; bu
kadar basit. Çözüm bulmak sonraki adım
ve öncelikli olarak sorunun sahibinden
gelmeli çözüm önerisi. Yani aynı duruma
şöyle yaklaşabiliriz mesela; “Seni normalde
her akşam gördüğümden farklı görüyorum,
hayırdır?”
-“Yaaaa evde wi-fi çalışmıyor, bilgisayarım bozuldu, şu gıcık arkadaşım var ya
onun yüzünden oyundan atıldık, top oynarken yan bahçeye kaçtı ve oradaki teyze topa
el koydu…..”
“Bunu dert mi ediyorsun, wi-fi yoksa
kitap oku, siz de bir daha teyzenin orada
top oynamayın” gibi akıllı mantıklı cümleler
sarf ettiğiniz anda kavga çıkacak. Önemli
olan, etkin dinleme ile çocukta o anda ne
olduğunu anlamaya çalışmak. Durumun
basit özeti şöyle; çocuk o anda sıkıcı bir okul
gününden gelmiş, bilgisayarı ile oynamak
isterken, teknik bir sorundan dolayı isteğini
gerçekleştiremiyor. Bunu ona yansıtmakla
işe başlamamız lazım.
“Tüm gün oyun oynama hayaliyle
yaşadın sanırım ve şu anda bu olmadığı için
üzgünsün”
O anda bir ufak gülümseme, belki bir

gözyaşı gelecek veya sadece;
“Yaaa evet ya; ama bu haksızlık”
“Anlıyorum seni” ya da onu anladığımızı
beden dilimizle belli etmek, belki sadece
yüzüne bakmak ya da yanında kalmak,
duruma göre belki sarılmak. Bu bekleme
anları ile yavaş yavaş çocuk yelkenleri indirmeye başlayacak ve ondan durum analizini
takiben çözümler gelmeye başlayacak.
“Ama aslında ben şimdi bahçeye gidebilirim, veya odamda basket oynarım”
“Wi-fi düzelene kadar birşeyler yesem”
“Aslında teyze de haklı çok gürültü
yaptık”
“Arkadaşım gıcık değil ama ben onunla
daha çok oynamak istiyordum. Bugün vakit
kalmadı”
Bu konuşmalar, birbirinizi anlayabilme,
dinleyebilme ve samimiyet temelinde
uzayıp gidecektir. Ve emin olun en başta
çok bilinmeyenli gözüken denklem bir anda
basit bir toplama çıkarma işlemine dönüşüp
kendi kendine çözülmüş olacak.
Karşımızdaki kişinin bir sorunu olduğu
zaman, ona altın tepside çözümle gitmek her
zaman işe yaramıyor. İnsanoğlu hayatta kalmaya kodlanmış bir canlı olarak, çözüme en
azından katkısı olsun istiyor. İşte bu noktada
zor olan, ebeveyn olarak sonucu öngörebilseniz de sessiz kalmayı ve sadece çocuğunuzun
yanında kalmayı başarabilmek. Her birimizin
geçmişte yaptığı gibi, çocuklarımız da küçükten büyüğe karşılaştıkları sorunları adım
adım kendileri çözerek hayat tecrübelerini
edinecekler. Anlayışla dinleyerek çocukların
duygularını ve düşüncelerini ifade edebilmelerine ve kendi sorunlarını çözebilmelerine
alan açmamız gerekiyor.
Ailede iletişim oldukça derin ve detaylı
bir konu olduğu için en sık karşılaşabileceğimiz durum olan çocuğumuzun bir
sorunu olduğunda neler yapabilir kısmına
değinmeye çalıştım. Umarım okurken de
uygularken de keyif alırsınız. Bunu yaparken, Halil Cibran’ın “Çocuklar” isimli şiirini
ve özellikle de bu mısraları aklımızdan
çıkarmamaya çalışın;
“Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,
Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın
oğulları ve kızları.”
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MAKALE

Büyüleyici manzaranın
lezzet ile valsi

Double Tree by Hilton İstanbul Moda‘da Hood Moda‘yı işleten Ece ve
Ege Turanlı kardeşlerden Ece, aynı zamanda Saint–Joseph mezunu.

D

oubleTree by Hilton İstanbul Moda’nın teras katında
misafirlerini panoramik
İstanbul manzarası eşliğinde
lezzetli yemekler ve muhteşem kokteyller
ile ağırlayan “Hood Moda” bir otel restoranı
gibi algılansa da aslında otelden bağımsız
bir işletme.
Adını komşuluktan ve kardeşlikten
esinlenerek koymuş yaratıcıları Ece ve Ege
Turanlı kardeşler. Biri Saint–Joseph mezunu
iki gencecik hanımın yarattığı bu mekan
Kadıköy’ün tam kalbinde yer alıyor. Ulaşım
açısından oldukça avantajlı bir konuma
sahip. On ikinci katta yer alan Hood’a
Double Tree by Hilton İstanbul Moda’nın
lobisinden geçerek bindiğiniz asansörle
ulaşıyorsunuz.
Asansörden çıkıp mekana adım attığınızda İstanbul’un büyüleyici manzarası ve
tarihi Haydarpaşa Garı’nın silueti ile burun
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buruna geliyorsunuz. Bu güzel manzaranın
ve tadına doyulmaz günbatımının terasta
keyfini çıkarmak için yemek öncesinde kendinize mutlaka zaman ayırmalısınız. Arzu
ederseniz bu keyfi Hood’un eşsiz kokteylleriyle daha da özel kılabilirsiniz. Oldukça
sade ve modern çizgiler taşıyan dekorasyonda abartıdan kaçınılırken, menüde yer
alan lezzetleri abarttıklarını söylemek yanlış
olmayacaktır.
Hood Moda’nın menüsünde yer alan
seçenekler Executive Chef Sefa Ceylan ve
Chef de Cuisine Nusret Özçiftçi imzasını
taşıyor. Ama burada sushiler için ayrı bir
parantez açmak lazım. Çünkü sushi konusunda da oldukça iddialılar. Menüde yer
alan seçeneklerin tamamı masanıza Sushi
Chef’i Övül Özkaraca’nın maharetli ellerinde siparişinizden sonra hazırlanarak servis
ediliyor. “Ponzu Soslu Levrek ve Somon
Sashimi” ile “Caterpillar Roll” ve “Mexican

Roll” mutlaka denenmeli kanaatindeyim.
Menü oldukça zengin ve her damak
zevkine hitap edecek seçenekler sunuluyor.
Başlangıçlar arasında “Mango Soslu Somon
Tartar”ın oldukça iyi bir seçenek olduğunu
düşünüyorum. Ana yemek olarak favori tercihim kesinlikle “Ördek Confit”. İki gün özel
sosunda bekletildikten sonra 7 saat fırında
tereyağıyla pişirilen ördeğin İstanbul’da
bugüne kadar yediklerim arasında en iyi
ilk üç arasında yer aldığını söyleyebilirim.
Ördek tercih etmeyenlere de “Dana Oso
Buco Milanaise”i öneriyorum.
Tatlılara gelince mutlaka ama mutlaka
“Lavanta Aromalı ve Hindistan Cevizli
Sütlaç” denenmeli. İstanbul’da kolay kolay
bulamayacağınız bu yorum damağınızda
farklı bir meltem estirecek. Hood Moda’ya
geldiğinizde manzara ile lezzetlerin valsine
şahitlik ederken kendinizi daha iyi ve özel
hissedeceğinizden emin olabilirsiniz.

Her sayımızda bir SJ Club Üye kuruluşunu tanıtıyoruz, siz de üye olun bu lezzetlere ortak olun.

REHA TARTICI’87

Fotoğraflar: Ümit Başer Alkaç
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SOLDAN SAĞA
1- PASAKLI, YIRTIK GİYSİ – APTAL, SERSEM. 2- ÖDÜNÇ ALINAN YA DA VERİLEN ŞEY – KAYAÇ KÜTLELERİNİN BİR KIRILMA DÜZLEMİ BOYUNCA YERLERİNDEN KAYMASI – SEVİLEN MÜZİK ESERLERİNDEN SEÇİLMİŞ BÖLÜMLERİN ARKA ARKADA SESLENDİRİLMESİYLE OLUŞAN MÜZİK PARÇASI. 3- İLETİŞİMİ SAĞLAYAN DİZGENİN, TEKNİK AĞIN BİRLİĞİ – RİBONÜKLEİK ASİTİN KISALTMASI – İLGİ EKİ – DÖRTTEN BİR ARTIK 4- OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA VEYA SIKI YÖNETİMDE DEVLETİN VATANDAŞLARA
AİT TAŞITLARA EL KOYMASI – BUĞDAYGİLLERDEN, LİFLERİ İP, ÇUVAL VE KAĞIT YAPIMINDA KULLANILAN BİR BİTKİ. 5- KONUT,
HANE – İŞARET – RÜŞVET. 6- KIRIM HANLARINA VE HAN AİLESİNDEN OLAN PRENSLERE VERİLEN UNVAN – OMUZDAN ÇAPRAZ
OLARAK BELE İNEN BAĞ. 7- YEMEK – AĞIT – ÜZÜM, ELMA, ZEYTİN VB. MEYVE VE SEBZELERİ SIKARAK SUYUNU, YAĞINI ÇIKARMAKTA KULLANILAN ALET VEYA ARAÇ. 8- EVET - KABARTILMIŞ, YUMUŞAK DURUMA GETİRİLMİŞ – İLKEL TOPLUMLARDA
TOPLULUĞUN ONDAN TÜREDİĞİ SANILAN VE KUTSAL SAYILAN HAYVAN, AĞAÇ, RÜZGAR VB. HERHANGİ BİR DOĞAL NESNE.
9- CAM VEYA SERAMİKTEN YAPILMIŞ BİR TÜR KULPLU KAP – AT ARABASI, KAĞNI VB. ARAÇLARDA KOŞUM HAYVANLARININ
BAĞLANDIĞI ARAÇ – GENELLİKLE İPEK İBRİŞİM KULLANILARAK İĞNE, MEKİK, TIĞ VEYA FİRKETE İLE YAPILAN İNCE DANTEL. 10O YER – ASKLI MANTARLARA ÖZGÜ ÜREME ORGANI – YAZIK, EYVAH. 11- SODYUM ELEMENTİNİN SİMGESİ – DÜĞÜNDE, OĞLAN
EVİNİN KIZ EVİNE VERDİĞİ PARA, MAL VEYA ARMAĞAN – LANTAN ELEMENTİNİN SİMGESİ – 12- İLENME, BEDDUA – İKİNCİ ÇAĞIN YAKLAŞIK KIRK BEŞ MİLYON YILLIK DÖNEMİ – YUFKA AÇILIRKEN HAMURUN TAHTAYA YAPIŞMAMASI İÇİN SERPİLEN KALIN UN. 13- YAPRAKLARI OK UCU BİÇİMİNDE, ÇİÇEKLERİ SOLUK SARI RENKTE, ÇOK YILLIK VE OTSU BİR BİTKİ – DEĞERİ DÜŞÜK,
İŞE YARAMAZ. 14- KARAKTER – BİR ZİNCİRİ OLUŞTURAN HALKA VEYA PARÇALARDAN HER BİRİ – EPEY, ÇOK. 15- ILIMAN İKLİMLERDE YETİŞEN, KERESTESİ DOĞRAMACILIKTA KULLANILAN BİR ORMAN AĞACI – DÖRT KİŞİDEN OLUŞAN MÜZİK TOPLULUĞU.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1- BİR HALATLA MAKARALARDAN OLUŞTURULAN, AĞIR CİSİMLERİ KALDIRMAYA, SAĞA SOLA, DÖNDÜRMEYE YARAYAN DÜZENEK – BİR TÜR AĞ, AVCI TUZAĞI. 2- DOĞU ANADOLU’DA BİR GÖL – MEMUR – YENİ YAPILAN DUVARLARIN ARASINA HARÇLA
BİRLİKTE DOLDURULAN TAŞ PARÇALARI. 3- GEMİ DEMİRİ – YÜZ ÖLÇÜMÜ – HÜKÜMDARA ÖZGÜ OLAN. 4- ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARDA KORUMA GÖREVLİSİ – OTOMATİK PARA ÇEKME MAKİNELERİNİN KISA YAZILIŞI. 5- FİNLANDİYA’NIN PLAKA İŞARETİ – YENİ ÇERİLERİN GİYDİKLERİ ÜSTLÜK – GİYSİ, GİYECEK. 6- HERKES TARAFINDAN HOR GÖRÜLEN VE AŞAĞILANAN KİMSE,
AYAKTAKIMI – MEZAR, KABİR – YENİ YETİŞEN AĞAÇ VEYA AĞAÇÇIK. 7- ATLARIN DİZ KAPAĞI – SITMA NÖBETİ – İRİ - KOCAMAN.
8- BARYUM ELEMENTİNİN SİMGESİ – TOHUMLARINDAN SABUNCULUKTA KULLANILAN BİR YAĞ ELDE EDİLEN, ASYA’DA YETİŞEN
BİR AĞAÇ. 9- İLAVE – AYNI AMAÇLA VE BİRLİKTE HAREKET EDEN KİMSE, OMUZDAŞ – YİĞİT, KABADAYI, YÜREKLİ. 10- ETNİK YUNAN AİLELERİNİN EN ESKİSİ. 11- IZGARA – OTORİTE – GİYSİ. 12- İLAÇ, MERHEM – YANLIŞ DAVRANIŞ – ÇİN İMPARATORLARINA
VERİLEN UNVAN. 13- ZAMAN ZAMAN SİNİR NÖBETİ GEÇİREN – ALIN VEYA BOYNUZLA VURUŞ – BİR MAL VEYA PARANIN, BELİRLİ
BİR SÜRE İÇİNDE EMEK VERİLMEKSİZİN SAĞLADIĞI GELİR. 14- KRALİÇE – KORKUNÇ HAYAL – SERYUM ELEMENTİNİN SİMGESİ.
15- BAHARATLI SİRKEYE YATIRILMIŞ KOYUN ETİNDEN HAZIRLANMIŞ BİR YEMEK TÜRÜ – AYAKLAR VEYA BİR DESTEK ÜZERİNE
OTURTULMUŞ TABLADAN OLUŞAN MOBİLYA – ÇİZGİ.
ARAMIZDAN AYRILANLAR
• Op.Dr.Hasan M. Subaşı’69’nın annesi Güneş Akbil  
• Mehmet A. Toluay’65  
• Ahmet Şahinoğlu’97’nun babası Atalay Şahinoğlu
• Kerem Hızlan’86’ın babası Kadıköy Belediyesi’nin
Kurucu Başkanı Osman Hızlan
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• Ali Murat Bora’78’nın annesi Ender Uzlar
• Tunay Güngör’00’ün annesi Fazilet Güngör
• Ahmet Sezer Tipi’68’nin ablası Nurten Tipi
• Sn. Mehmet Moralı’76’nın eşi Sn. Can Aral Moralı
• Sn. Murat Aşık’97’ın babası Sn. Metin Aşık

• Ali Akyüz’74
• Bülent Demiren’40’in eşi Perihan Demiren
• Oğuz Nur’58
• Mehmet Draz’59’ın eşi Ülya Draz

Siz hala üye değil misiniz?

Dernek olarak 2018 yılı itibariyle bir yenilenme sürecini başlattık. Çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik
ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Başlattığımız SJ Club projesiyle üyelerimize 50'den fazla kuruluşta özel
indirimler aldık ve almaya devam ediyoruz. Dernek üyelik kartı sahipleri pek çok avantajdan yararlanabilecekler.
SJ logolu ürünler üretmeye başladık ve
yeni sitemizde online satış mağazası açtık.
Tüm bunlara yenilenen internet
sitemizden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

www.sjd.org.tr

*Kalem kapaklarına yapılacak baskılar fiyata dahildir.

recrute

NOUS RECRUTONS
dans plus de 100 métiers !
Hebergement, Reception, Cuisine,
Bar, Restauration, Petite enfance,
Spa, Technique, Evenementiel,
Sports nautique et terrestre,
Boutique...

PRÊT À VIVRE UNE
NOUVELLE EXPÉRIENCE ?

Postulez vite sur
clubmedjobs-turkiye.com

