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Geçtiðimiz günlerde film çekimi için uygun bir yer arayan Russell Crowe'un okulumuza 

geliþinin ardýndan internet ortamýnda Russell Crowe'un okula alýnmadýðý haberi hýzla 

yayýldý. Ýþin garip kýsmý þu: Haber tamamýyle asýlsýz. Bab-ý Ali ekibi, olaylarýn derinine 

indi. (Sayfa 2'de.)

“Bu okulun üzerinizde býraktýðý etkiyi asla 
unutamazsýnýz.”

Bu yilki ilk sayimizda, 1965 mezunumuz Ali Saydam'la 

röportaj yaptik.(5'te)

Önceki senelerde okul saatleri içinde gerçekleþtirilen hazýrlýk 

sýnýflarýna merhaba deme amaçlý konferans, bu sene “Sarý-Siyah'a Ýlk 

Adým” adý altýnda 6 Ekim Pazar günü kahvaltý þeklinde düzenlendi. 

Organizasyona katýlým yoðundu.

Sarý-Siyah’a Ýlk Adým

Üniversite tanýtýmýnýn bu ay ele aldýðý konu; Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Bölümü. 

Bu sayýmýzda eþit aðýrlýk öðrencilerine yönelik bir tanýtým yapmak istedik. 2010 

mezunlarýmýzdan Bilal Paþaalioðlu’nun mezun görüþünün yanýnda konuyla ilgili 

Beyza Temiz ve Ceren Koyuncu’nun yazýsý sayfa 4’te.

BOÐAZÝÇÝ’NDE ÝÞLETME OKUMAK

“ÇIKAN HABERE ÝNANAMADIM!”

Sizlerden gelen yoðun istek üzerine bu sayýmýzda bir 

deðiþiklik yaparak edebiyat sayfamýzý açmýþ bulunuyoruz. 

Yayýnlanmasýný istediðiniz deneme, þiir ve hikayelerinizi 

babiali.iel@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Edebiyat 

köþesi sayfa 6’da.

Edebiyat Köþemiz Açýldý!
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Her gün bir baska bu sehrin ruh hali. Kimi zaman 

mutlu, kimi zaman hüzünlü, gururlu, sakin, kasvetli, 

agresif, sarhos, asik, gergin, ve bazen de aglamakli. 

Yukariya dogru uzanip bulutlari söyle bir silkelesem 

yagmur yagacak sanki. 

Gerçekten yaþýyor mu Ýstanbul ki duygularý 

olsun? Yoksa ben, bir ayna misali kendi ruh halimi mi 

yansýtýyorum bu þehre, Haliç'e yukarýdan bakarken? 

Ýstanbul'da mý yaþýyorum, yoksa Ýstanbul'u mu yaþýyorum 

aslen?

Kar beyazý martýlar uçuyor “mavi” sözcüðüne 

anlamýný veren berrak sularýn üstünde. Ben, ciðerlerimi bu 

deniz havasýyla dolduruyorum. Tüylerim diken diken 

oluyor, belki yüksekten baktýðýmdan, belki de esen serin 

meltemdendir.

Dünya dönmeye devam ediyor ve zamanla 

çoðu þey deðiþecek. Biliyorum. Ama Ýstanbul' da hep ayný 

kalacak bir þey varsa o da bu þehrin çeliþki ve zýtlýklarý 

içinde barýndýrmasý olacak. Kuleler, minareler ve 

gökdelenler, saraylar ve gecekondular, yaz mevsiminde 

kapýsýndan içeri girdiðinizde sizi serin esintilerle 

karþýlayan taþ binalar ve silueti bozan beton yýðýnlarý, 

tepeler ve düzlükler, iniþler ve çýkýþlar...Geleneksel ve 

modern, kaos ve düzen, siyahi ve beyaz, doðu ve batý, 

Asya ve Avrupa. Bu yönüyle insana benzer Ýstanbul. Biz 

insanlar da yalnýz kaldýðýmýzda tartýþmaz mýyýz kendi 

kendimize?

O da öyle yaptý. Önce kendisiyle tartýþtý, sonra 

çevresiyle paylaþtý.

Fikir yeni. Geliþmesi gerek. Üzerinde 

düþünülmesi, tartýþýlmasý lazým gelir. Biz de öyle yaptýk. 

Düþündük, oturduk, tartýþtýk, oturttuk, anlaþtýk. Çalýþtýk, 

yazdýk, sildik, düzelttik. Tekrar tekrar.

Bastýk.

Bab-ý Ali. Taþtan binanýn mihenk taþý.

Geride býraktýðýmýz yýldan beri, bu gazete için 

çalýþmýþ ve çalýþmakta olan bütün arkadaþlarýma ve 

kardeþlerime minnetlerimi sunmak istiyorum. Gazetenin 

üzerinde hepsinin emeði var. Teker teker.

Gelelim fikir babasýna. Yepyeni bir ev inþa edip, 

sonra da evin bütün yükünü sýrtlayana. Evi çekip çevirene. 

Bab-ý Ali'nin babasýna. Kurucusuna. 

Onun için yapabileceðim en iyi þey, Bab-ý Ali'yi 

geliþtirmek ve yükseltmek olacaktýr. Daha çok çalýþmak, 

daha verimli çalýþmak. Daha çok kiþinin gazeteden 

haberdar olmasýný saðlamak.

Bu yýlki ilk sayýmýz sizi tatmin etmemiþ olabilir. 

Bize biraz zaman tanýyýn. Yavaþ yavaþ ýsýnýyoruz. Yeni 

üyelerimiz var. Henüz alýþýyoruz birbirimize. Muhakkak ki 

hatalarýmýz vardýr, hep olacaktýr.

Her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola.

Gökberk ERDOÐAN '15

Mihenk Taþý

Geçtiðimiz ay içerisinde okulumuzda her yýl olduðu gibi Öðrenci Birliði (ÝLÖB) 

seçimi yapýldý. 11. Sýnýf temsilcilerinden oluþan, içte ve dýþta öðrencilerin 

sözcülüðünü üstlenen bu heyet; bu sene de yapýlan oylamayla belirlendi. Yapýlan 

oylamayla 11-G sýnýfýndan Fevzi Cem ÝZ, 11-C'den Emirhan Çetin, 11-A'dan Ali 

Burak Tosun ve 11-E'den Çaðatay Yürekli'nin kurduklarý öðrenci birliði baþa geldi. 

Seçim, sadece bir heyetin aday olmasý nedeniyle tüm sýnýflarýn temsilcilerinden 

oluþan Öðrenci Meclisi tarafýndan yapýldý ve okulun oylamasýnda sunulmadý. 

Seçim süresince öðrenciler sosyal medyada "#çareCEMÝZ" hashtag'iyle 

adaylarýna destek oldular. Baþkanýmýz ve beraberindeki heyeti kutluyor, 

önümüzdeki eðitim öðretim yýlýnda okulumuza en iyi þekilde katký 

saðlayacaklarýna yürekten inanýyoruz.

Ýmran TOPRAK '17

ÝLÖB SEÇÝMÝ YAPILDI

Önceki senelerde okul saatleri 

içinde gerçekleþtirilen hazýrlýk sýnýflarýna 

merhaba deme amaçlý konferans, bu sene 

“Sarý-Siyah'a Ýlk Adým” adý altýnda 6 Ekim 

Pazar günü kahvaltý þeklinde düzenlendi. 

Organizasyona katýlým yoðundu.

Okul binasýnýn en üst katýnda 

kahvaltýyla baþlayan organizasyonda 

öðrenciler mezunlarla tanýþma ve birebir 

konuþma imkaný buldular.  Kahvaltýnýn 

ardýndan Celal Ferdi Gökçay Konferans 

Salonu'nda Ýstanbul Erkek Liseliler Derneði 

Baþkaný Zeynep Erverdi'00 ve Okul Aile 

Birliði Baþkaný Tamer Görgülü konuþmalarýný 

gerçekleþtirdi. Sarý-Siyah'ýn ve Sarý-Siyahlý 

olmanýn öneminden bahsedilen konferansa 

Sarý-Siyah Motosikletliler ve Ýstanbulspor 

yetkilileri de katýldý. Okulumuz eski 

mezunlarýndan Ali Saydam'ýn konuþmasý ise 

Ýstanbul Erkek Liseli olmanýn önemini ve 

hayata katkýlarýný bir kez daha hatýrlattý. Ali 

Saydam'ýn konuþmasýnda okul anýlarý ve eski 

fotoðraflar ise unutulmadý. Ali Saydam'ýn 

ardýndan söz alan Sakarya Ýzci Grubu Sarý-

Siyahla olan doðrudan iliþkilerinden ve 

etkinliklerinden söz etti. Konferans Ýstanbul 

Erkek Liseli ler Derneði'nin ÝEL'18e 

hediyelerini daðýtmasýyla son buldu. 

Bu sene ilk defa bu þekilde gerçekleþtirilen 

konferans, okulumuzun temelindeki 

Öðrenci-Okul-Mezun iliþkisinin bir nevi 

kanýtý niteliðindeydi. Konferanstan oldukça 

memnun ayrýlan ve Sarý-Siyahlý olmak adýna 

daha belirgin bir fikir edinen yeni Sarý-

Siyahlý lar “Neden Ýstanbul Lisesi?” 

sorusunun yanýtýný çoktan bulmuþa 

Sarý-Siyaha Ýlk Adým

Sena VELÝOÐLU’17

Geçtiðimiz günlerde çekeceði yeni film ''The Water Diviner'' için mekan 

arayýþýnda olan ünlü oyuncu Russell Crowe,  okulumuzu ziyaret etti. Bazý basýn 

organlarý kapý görevlisinin 'Yasak hemþerim' diyerek Crowe'u içeri almadýðýný 

haber yaptýlar. 

Beytullah Aðabey: ''Çýkan habere inanamadým''

 Beytullah Kardaþ'ýn açýklamasýna göre ise olayýn aslý çok farklý. Beytullah Aðabey, “Film ekibinin geleceðine Okul Müdür Vekili 

Abdullah Mollaoðlu bize bir gün önceden haber vermiþti. Film ekibinin üyeleri okulu gezip toplantý yaptýlar. Toplantý devam 

ederken muhabir olduðunu söyleyen biri okula girmek için izin istedi. Film ekibine sorduk, bizim haberimiz yok dediler. 

Durum böyle olunca biz de muhabire beklemesini söyledik. Crowe okuldan ayrýlýrken fotoðraf çektiler, kýsa bir konuþma oldu. 

Ertesi gün çýkan habere ben de inanamadým.'' dedi.

Haber ortaya çýktýktan sonra özellikle sosyal medyada kendine geniþ bir yer edindi. Haberin bayram tatiline denk gelmesi ise 

bayram sohbetlerinden sýkýlan öðrencilere yeni bir eðlence çýkardý. Aþaðýda

''ÝÞTE SARI SÝYAH RUHU! Okula sýnavsýz girmeye çalýþan Russell Crowe'u okula sokmadýk!'' 

@Furkanismus

''#ielliolmak budur iþte! Ne Crowe, ne 181 ne de baþka biri elini kolunu sallayarak girebilir oraya.''

@obockun

ALMANCA KORO YENÝDEN ÝÞ BAÞINDA!

Geçtiðimiz sene okulumuzda Alman müzik öðretmeni 

bulunmamasýndan dolayý kurulamayan Almanca Koro, 

bu sene yeni müzik öðretmenlerinin gelmesiyle 

çalýþmalara baþladý. Frau Sobanski'nin denetiminde olan 

Almanca Koro, çalýþmalarýný Salý günleri gerçekleþtiriyor. 

Koro, týpký geçen yýllarda olduðu gibi, bu yýl da ilk 

performansýný aralýk ayýnda Alman Konsolosluðu'nda 

gerçekleþtirecek. Okulumuzdan bir çok öðretmenin de 

davetli olduðu konsolosluktaki Noel programýnda görevli 

olan koristler ve orkestra üyeleri ise þimdiden heyecanlý 

görünüyorlar. 

Selin GÜNEYTEPE ’17

Emir Faruk CIRIT ’16
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Selin CAN ‘16

Ekin ÞAHÝN ‘16
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“Aftershock”

Efsane Ýngiliz metal grubu Motörhead'in yeni albümü Aftershock 

21 Ekim'de  yayýnlandý. Bu albüm grubun 21. Stüdyo albümü oldu.

“Prism”

Ünlü pop þarkýcýsý Katy Perry'nin 4. Stüdyo albümü “Prism” 18 

Ekimde raflardaki yerini aldý. Albümün ilk single'ý “Roar” 10 

Aðustos'da yayýnlanmýþtý. Katy Perry ayrýca 8 Grammy adaylýðý ve 

3 Billboard Müzik Ödülü'nün de sahibidir.

“New”

1970'de basçýsý ve vokali 

olduðu efsanevi grup “The 

Beatles”dan anlaþmazlýklar 

sonucu ayrýlmýþ ve kariyerine 

solo olarak devam etmiþtir.

“Sevginin Her Hali”

Dört yilin ardindan pop sarkicisi Burak Kut 4 yeni 

sarkidan olusan albümü “Sevginin Her Hali”ni  Ekim 

ayinda çikardi.

Duman

Milyonlarca müzik severin hayranlýkla dinlediði grup 

Duman 3 Kasým'da Bostancý Gösteri Merkezi'nde 

s ahne  a l d ý .  Konse rde  yen i  a l büm le r i  

“Darmaduman”ý da seslendirdiler.

Andre Rieu

Ünlü müzisyen Andre Rieu 29 Kasým'da Sinan Erdem 

Spor Salonu'nda sahne alacak. Bugün olimpiyat 

statlarýný dolduran tek klasik müzik sanatçýsý olmasýyla 

ünlü müzisyen ayrýca  30 kez liste birinciliði ve 355 

Platin Albüm Ödülü'nün de sahibidir.

Bulutsuzluk Özlemi

Yayýnladýklarý albümler ve Türkiye'nin her köþesinde verdikleri konserleriyle 

pek çok müzikseverin hayranlýðýný kazanan Bulutsuzluk Özlemi 28 Kasým'da 

Beyoðlu Hayal Kahvesi'nde sahne alacak.Ünlü grup ayrýca Türkçe sözlü rock 

müziðinin öncüsü olarak kabul ediliyor. 

HOBBÝT 2 GELÝYOR !

J.R.R.Tolkien'in The Lord of The Rings/Yüzüklerin Efendisi'nden daha 

önce yazdýðý The Hobbit'in film uyarlamasý geçtiðimiz Aralýk'ta 

vizyona girmiþti. Peter Jackson'ýn yönettiði; Martin Freeman, Richard 

Armitage ve Ian McKellen'ýn rol aldýðý film, devam filmiyle karþýmýzda. 

Misty Daðlarý'ndan baþarýyla geçen Thorin ve beraberindekilerin 

Mirkwood Ormaný'ndaki zorlu maceralarýna odaklanan “Hobbit: 

Smaug'un Viranesi” 13 Aralýk'ta seyirci karþýsýna çýkýyor.

12 YEARS A SLAVE

Solomon Northup'un 1853 yýlýnda yazdýðý ve kendi hayat hikayesini 

anlattýðý romanýndan uyarlanan film, Northup'un ABD'nin kuzeyinde 

yaþayan özgür bir insanken kaçýrýlýp on iki yýl boyunca köle olarak 

çalýþtýrýlmasýný konu edinmiþ. Brad Pitt, Michael Fassbender gibi yýldýz 

oyunculara sahip filmin yönetmen koltuðunda Steve Mcqueen 

oturuyor. Film, 27 Aralýk'ta vizyona giriyor. 

BU ISTE BIR YALNIZLIK VAR

Tuna Kiremitçi'nin romanýndan uyarlanan film; birkaç yýl öncesine kadar bir rock grubunda 

çalan, parlak bir gelecek vaat eden bir müzisyenken, þimdilerde müzikten uzaklaþmýþ, boþanmýþ 

ve kýt kanaat geçinen bir adama dönüþen Mehmet'in yaþamýný ele alýyor. Baþrollerinde Engin 

Altan Düzyatan ve Özgü Namal'ýn rol aldýðý film, 13 Aralýk'ta beyaz perde de olacak.

T
iy

at
ro Müziksiz Evin Konuklari

1991 Politzer Ödüllü baþta Broadway ve Londra olmak üzere tüm

dünyada oynanmýþ olan ve 1992'de Tiyatrokare'nin kuruluþ olarak 

seçtiði aile komedisi “Müziksiz Evin Konuklarý” geçtiðimiz yýl kaybettiimiz

Macide Tanýr anýsýna güncel bir yorumla 16 Kasým 2013 saat 20:30 ' da,

Porfilo Kültür Merkezi Büyük Salonda seyirciyle tekrardan buluºuyor.

Basrollerini Devlet Tiyatrosu'nun kidemli oyucusu Serpil Tamur ve Sehir Tiyatrolari'nin 

ödüllü oyuncusu Özge Özder'in üstlendigi Nedim Saban'in Türkçelestirerek sahneye 

tasiyacagi oyunda diger rollerde okulumuzun sevilen kulüplerinden biri olan ILTAT'in 

sahneye koydugu oyunlarin rejisörlügünü üstlenen Asuman Çakir, Abdül Süsleri, Emrah 

Düzkaya, Abdullah Semercioglu, Selim Tezin oynamaktadir.

Gözlerimi Kaparim Vazifemi Yaparim

Haldun Taner'in en önemli oyunlarýndan biri olan Gözlerimi Kaparým 

Vazifemi Yaparým'da  sergilenen Ayþegül Yüksel'in de belirttiði gibi ülkenin 

ve insanýn çýkarlarýný bireysel çýkarlarýn önüne geçirememiþ, baþarýsýz bir 

toplumun görüntüsüdür. 

Tiyatroyu ve toplumu çok iyi bilen HALDUN TANER'in bu oyununun hala 

güncelligini koruyan acikli bir güldürü olmasinin nedeni de oyunun 

karakterlerine ve olaylara her dönemde raslamamizdir.

2010 yýlýnda okulumuzda ÝLTAT tarafýndan da sahneye konmuþ olan oyun 

merak edenler için kasým ayý boyunca Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'nda 

oynanacaktýr.

Harbiye Muhsin Ertugrul Sahnesi: 6 Kasim Çarsamba- 10 Kasim Pazar

Kagithane Sadabad Sahensi:  29 Kasim Cuma – 1 Aralik Pazar

Ümraniye Kerem Yilmazer Sahnesi: 20 Kasim Çarsamba-24 Kasim Pazar
04.34

Ýki genç sevgilinin geçirdiði trafik kazasýyla baþlayan 04.34 21 Ekim 2013 20.30 ~ 28 Ekim 2013 

20:30 tarihlerinde Sermola Performans, Ýstanbulda tiyatroseverlerle buluþuyor.

“04:34 bir aþký anlatýr…

Üzerinde günlük yaþamýn, hýrslarýn, 'olmasý gerekenlerin',

Yüzeyselliklerin ve iletisimsizligin, geçicilgin agiligini tasiyan bir ask:

Koskoca sehrin içinde kaybolmus…

Çok katmanli ve üzeri örtülü…

Ama hala derinlerde yatan…”

Tek Perde/90 dk

2013 Nobel Edebiyat Ödülü

Bu senenin Nobel Edebiyat Ödülünün kazananý “çaðdaþ öykünün ustasý” 

olarak tanýmlanan Alice Munra oldu. Günlük hayata iliþkin, basit ve 

karmaþýk olmayan konularý iþleyen Kanadalý yazarýn, bahislerde alt 

sýralarda yer almasý nedeniyle aldýðý birincilik herkese sürpriz oldu. 2011 

yýlýnda "Bazý Kadýnlar" ve 2012 yýlýnda "Çocuklar Kalýyor" adlý kitaplarýyla 

Can Yayýnlarý tarafýnda Türk okurlarýyla tanýþtýrýlan Alice Munro'nun son 

kitabý "Nefret, Arkadaþlýk, Flört, Aþk, Evlilik" da Kasým ayýnda raflardaki 

yerini alacak.

Modern hayat temposunda hatýrlamakta yarar var diyen HuffPost, iyi okur 

olmanýn 14 yolunu açýkladý. Bugünlerde güçlükle bulunan zamaný gerektirse 

de, yavaþ okuma iyi okumanýn ilk kuralý. Sabýrlý olmak, doðru sorularý sormak, 

sesi tanýmlamak, üslubu hissetmek, baþlangýç ve sonlara dikkat etmek, yol 

gösterici levhalarý tanýmlamak, sözlük kullanmak, anahtar sözcükleri 

incelemek, yazarýn temel düþüncesini yakalamak, kuþkucu olmak, kitabýn 

yapýsýný keþfetmek, notlar almak, yeni yollar keþfetmek ve daha çok kitap 

okumak ise okurlarýn dikkat etmesi gereken diðer kurallar.

Ýyi Okur Olmanýn Yollarý

Edebiyat tarihimizin çok önemli ilklerine imza atmýþ olan Suat Derviþ tarafýndan yazýlan ve Fransýzca yayýnlanan ilk Türk roman olma özelliðine sahip “Ankara Maphusu” 

raflardaki yerini aldý. Yayýnlandýðý dönem 18 dile çevrilen ve büyük yanký uyandýran "Ankara Mahpusu", kendi ülkesinde ancak 11 yýl sonra yayýnlanabilmiþti. Hayatý 

boyunca pek çok büyük iþe imza atmýþ olan Suat Derviþ, bu romanýyla bir aþk için hürriyetinden vazgeçen Vasfi üzerinden umudun, özgürlüðün öyküsünü kaleme 

alýyor

Fransa'da Yayýnlanan Ýlk Türk Romaný Raflarda

Selen EKÞÝOÐLU ‘16

60 tane altýn plaða ve 100 milyonluk teklik satýþýyla en baþarýlý müzisyenlerden 

kabul edilen Paul McCartney,  yeni albümü “New”I 14 Ekimde yayýnladý. 

Sezin SAYIN ‘17
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Ýþletme Nedir?

BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÞLETME BÖLÜMÜ

Ýþletme bölümü; öðrenciyi baþlýca iþletme yönetimi, üretim yönetimi, 

pazarlama, muhasebe ve iþletme finansmaný bilim dallarýnda 

yetiþtirmekte ve bunlarýn yanýsýra genel iktisat, maliye, yönetim bilimi, 

ticaret hukuku ve sayýsal yöntemler bilim dallarý ile ilgili asgari zorunlu 

dersler vermekte ve bu konudaki çalýþma alanlarýna hazýrlamaktadýr. 

Peki nedir iþletme? 

Ýnsan ihtiyaçlarýnýn karþýlamak üzere bilgi, insan, teknoloji, finansal 

kaynak ve benzeri güncel üretim faktörlerini en etkin ve verimli bir 

þekilde kullanarak öncelikle uzun dönemde kâr, süreklilik ve sosyal 

sorumluluk amaçlarýný yerine getirmek için ekonomik mal ve hizmet 

üretmek için kurulmuþ iktisadi birimler ve bu birimleri inceleyen bilim 

dalýdýr. 

Ýþletme bölümü, programlarýnda temel hedef olarak geliþen ve 

küreselleþen dünyada çaðdaþ iþletmeciliðin temel kural ve ilkelerini 

teorik ve uygulamalý biçimde ülkenin koþullarýna uygun biçimde 

vermeyi amaç seçmiþtir. Öðrencilere geniþ bir ders yelpazesi ile sosyal 

konulara analitik bakýþ açýsý kazandýrýlarak, kýt kaynaklarýn en verimli 

þekilde kullanýlmasý yollarý öðretilmekte ve firmalarýn, dolayýsýyla ülke 

ekonomisinin en verimli þekilde yönetilmesine katký saðlamak, iþletme 

kavramýný, iþletmelerin yerine getirdiði iþlevleri, iç ve dýþ çevresini 

tanýyan, analizini yapabilen, sorunlara çözüm önerileri üretebilen, 

saðlýklý kararlar alabilen, finans, muhasebe, pazarlama gibi çeþitli 

alanlarda yöneticiler ile iþletmeciler yetiþtirmektir. Bu amaçlarýn 

gerçekleþtirilebilmesi için ders programlarý ve öðretim ortamý sürekli 

geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Mezunlarýn çalýþma alanlarý ise bir hayli fazla. Ýþletme bölümü, kamu 

ve özel sektöre yönetici ve eleman yetiþtirmek amacýyla öðretim 

yapan bir bölümdür. Bu bölümde öðrenciler, Temel Ýþletmecilik 

yanýnda Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Üretim Pazarlama ve Sayýsal 

Yöntemler alanlarýnda yoðunlaþabilmektedirler. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler 

Fakültesi Ýþletme Bölümü programýný tamamlayanlar kamu ve özel 

sektörde çok geniþ çalýþma olanaklarýna sahiptirler. Peki ben buradan 

mezun olduktan sonra mesleðim ne olacak diye merak edenleriniz 

vardýr elbet. Fikir sahibi olabilmeniz ve istediðiniz mesleðe karar 

verebilmeniz için mezunlarýn çalýþma alanlarýný araþtýrdýk:

Özel ve Kamu kuruluþlarda her kademede yöneticilik 

Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 

Borsa ve Aracý Kurumlar 

Maliye Müfettiþliði 

Kaymakamlýk 

Mali Müþavirlik 

Ýdari Hakimlik 

Akademisyenlik 

Ýnsan Kaynaklarý Uzmanlýðý 

Üretim ve Hizmet Planlamasý 

Pazarlama Uzmanlýðý 

Yatýrým ve Finans Uzmanlýðý 

Maliye Hesap Uzmanlýðý 

Danýþmanlýk 

Boðaziçi Ýþletme 113 kiþilik kontenjanla sýnýrlý olan bir eþit aðýrlýk 

bölümdür. Öðrencilerini TM1 puanlarýna göre almaktadýr. Bu bölümü 

kazanabilmek içinse Türkiye genel sýralamasýnda ilk 1500-2000'e 

girmek gerekiyor. 2013 yýlý yerleþtirme sonuçlarýna baktýðýmýzda taban 

puaný 481,98 tavan puaný ise 534,84.

Ýþletme eðitiminin günümüzün rekabetçi ve hýzla deðiþen koþullarýnda iþletmelerin yönlendirilmesi ve yönetilmesinde çok önemli bir etkisi vardýr. 21. yüzyýlýn getirdiði zorluklarý 

karþýlamaya hazýrlanan Boðaziçi Ýþletme Bölümü mezunlarý hem ulusal hem de uluslararasý pazarlarda yönetici pozisyonlar almak üzere hazýrlanmaktadýrlar. Okulumuz mezunlarýndan 

büyük bir kitlenin tercihi olan Boðaziçi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesini bu seneki ilk sayýmýzda sizlere tanýtmak istedik.

Okulda sayýsal kýsýmdayken sýnava eþit aðýrlýktan girdim ve yeterli puaný alýp uzun bir deðerlendirme sürecinin 

sonunda seçimimi Boðaziçi Üniversitesi'nden yana yaptým. Boðaziçi'ni seçmemdeki önemli etkenler prestiji, 

kendi alanýndaki liderliði ve sunduðu kariyer imkanlarý oldu.

Çoðunuzun bildiði üzere Boðaziçi'nde  dersler Ýngilizce ve bu yüzden  ilk sene Ýngilizce hazýrlýk  görülüyor. 

Ýngilizce konusunda yeterli olduklarýna inananlar hazýrlýðý atlayarak birinci sýnýftan devam ettiler, ancak ben 

Ýngilizcemin 5 yýllýk Almanca derslerden sonra zayýflamýþ olabileceði düþüncesine kapýlarak hazýrlýk atlama 

sýnavýna girmedim ve 1 sene Ýngilizce hazýrlýk okudum. Hazýrlýk senesini ilgili sýnavý geçip atlasa mýydým diye 

düþünmedim deðil, çünkü hazýrlýk senesi boyunca zamanýmý boþa harcadýðým duygusuna kapýlma endiþesi 

taþýdým. Ama ileriki senelerde Ýngilizce üzerinde daha yetenekli hale gelmemin oldukça önemli olacaðýný ve 

hazýrlýk okumamanýn bana yarardan çok zarar saðlayacaðýný düþünerek kararýmdan vazgeçmedim. 

ÝEL sayesinde Alman kültürünü daha yakýndan tanýma fýrsatý bulduktan sonra, Boðaziçi'ndeki farklý ülkelerden 

gelen hocalar sayesinde uluslararasý eðitim kültüründen faydalanmaya devam etmiþ oldum. Ve yine eðitim 

sürecim boyunca, deðiþim programlarý dahilinde Humboldt-Universität zu Berlin'nde  bir dönem okuma fýrsatý 

yakalayarak; lisedeki kazanýmlarýmý da pekiþtirmiþ olma þansýný yakaladým. Zaten üniversitenin hem kariyer 

anlamýnda hem de akademik anlamda saðladýklarý sayesinde, yurtiçi ve yurtdýþýndaki fýrsatlarý yakalama 

noktasýnda, her zaman diðerlerinden bir adým daha önde olduðunuzu hissettirdiðini söyleyebilirim.  

Üniversite ve bölüm seçimleri bireylerin hayatýndaki önemli adýmlardan biri ve bu yüzden üzerinde dikkatlice 

düþünmenizi tavsiye ediyorum. Sorularýnýz olursa bana ve diðer ÝEL'lilere sormaktan çekinmeyin ve gelin 

okulumuzu da ziyaret edin, kapýmýz size her zaman açýk!

dediðim 

Avrupa Endüstri Mühendisliði ve Ýþletme Öðrencileri veya kýsaca ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management), Avrupa çapýnda Endüstri Mühendisliði ve Ýþletme 

alanýnda var olan tek organizasyon. Görevi Avrupa'daki öðrencilerin ve kurumlarýn iletiþim ve iþbirliðini arttýrmaktýr. Endüstri Mühendisliði konsepti, teknoloji anlayýþlarýyla iþletme becerilerini 

birleþtirmeye dayanmaktadýr. Çalýþmalar analitik düþünme yetisi, mühendislik bilgisi ve pratik iþletme tecrübelerini saðlamaktadýr. Bu durum teknolojik altyapýlarý özümsemiþ EM 

öðrencilerine iþ hayatýnda yer alma imkâný vermektedir.

ESTIEM bugün 64 üniversite grubuyla beraber 26 ülkede 47.000 öðrenciyle temsil edilmektedir. 1990 yýlýnda kurulan organizasyon, Endüstri Mühendisliði ve Ýþletme öðrencileri arasýnda 

uluslararasý iliþkileri temin etmeyi ve yürütmeyi amaçlamýþtýr. Pek çok farklý ülke öðrencisinden oluþan proje takýmlarý, tüm Avrupa'ya seslenen deðiþim programlarý, konferanslar, vaka analizi 

yarýþmalarý, seminerler ve etütler düzenlemektedirler. Tüm bu aktiviteler ESTIEM'i farklý kültürel geçmiþlerden ve tecrübelerden insanlarý birbirine baðlayan özgün bir organizasyon haline 

getirmiþtir.

Türkiye'den Boðaziçi Üniversitesi de bu topluluðun bir üyesidir. Eðer Boðaziçi'ne giderseniz siz de bu kulübün bir parçasý olma þansýný yakalayabilirsiniz!

ESTIEM

Beyza TEMÝZ ‘16
Nur Ceren KOYUNCU ‘16

Türkiye'de iþletme okumak herkesin yaptýðý bir þey fakat iþletme 

bölümü yalnýzca birkaç üniversitede yeterince iyidir;  bunlarýn en 

baþýnda da Boðaziçi geliyor, piyasada en çok tutulan iþletmeciler 

hepimizin bildiði üzere  Boðaziçi mezunlarý oluyor. Burada baþka 

bölümlerden seçmeli dersler alarak farklý alanlarda da kendinizi 

geliþtirebilirsiniz, ayrýca giriþimcilik anlamýnda birçok þey 

kazanýrsýnýz.

Düþünenlere Boðaziçi Üniversitesi'ni  kesinlikle tavsiye ederim, 

zaten okuldaki çok sayýdaki Ýstanbul Lisesi mezunlarýyla kendinizi 

sanki okuldan hiç ayrýlmamýþ  gibi hissedeceksiniz!

Sevgilerimle.



Biz bize Sohbet.
( )Ali SAYDAM ‘65

Orkun ALTUN ‘16

Selin ÜZBE ‘16

Bahadýr SAVAÞ ‘16
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Kendinizden biraz bahseder misiniz?

Tabii. Ben kýsaca þöyle ifade edeyim: 65 mezunuyum. Ýsviçre'de 

kimya okudum, sonra Türkiye'ye döndüm. Döndükten sonra da 

hep iletiþim sektöründe oldum. Önce Milliyet gazetesi, sonra 

Yorum Ajans, ondan sonra tekrar Milliyet gazetesi, sonra Karacan 

Yayýnlarý, Güneþ Yayýnlarý, Sabah Dergi Grubu'nda çalýþtým. 

Ardýndan da iletiþim danýþmanlýðý hizmeti vermeye baþladým. 

Ayný zamanda köþe yazarlýðý yapýyorum, dergilerde yazýyorum, 

televizyonda da bilgi programlarý yaptým. Ayrýca yayýnlanmýþ 4 

tane Türkçe, 2 tane Ýngilizce kitabým mevcut. Özetle iletiþim 

dünyasýnýn içindeyim. 3 evlilik yaptým ve 4 tane çocuðum var. O 

konuda da gayet verimli bir özel hayatýmýn olduðunu 

söyleyebilirim.

Okulla ilgili hatirladiginiz herhangi bir aniniz var mi?

Çok var. Yani, þöyle söyleyeyim, biz daimi yatýlý okuduðumuz için 

–bizim sýnýfýn tamamý yatýlýydý- okulda hayatýmýzýn sadece dört 

yýllýk lise dönemi geçmedi. Okumaya baþladýktan 5 yýl sonra biz 

buraya geliyorduk. Ortaokulla birlikte 7-8 senemiz geçti yani 

buralarda. Bizim dönemimizde adý Ýstanbul Erkek Lisesi'ydi. 

Þimdi Ýstanbul Lisesi olmuþ, “Erkek” parantez içinde yazýlýyormuþ. 

Keþke Erkek Lisesi olarak kalsaydý. Mühim deðil.

Hayatýmýzýn çok anlamlý ve önemli bir dönemini burada 

geçirdiðimiz için çok fazla anýmýz var. Bu anýlarý zaman zaman 

bizim vakfýn ve derneðin dergisinde arkadaþlarýmýz yayýnlýyorlar.  

Sizin bu yeni kuþaðý bilmiyorum ama bizim dönemimizde takma 

isim vardý. Sýnýfta herkesin bir zaafýyla ilgili mutlaka takma isim 

konulurdu. Mesela At Raþit yok iþte Kuþ Mehmet ,mesela benim 

takma adým Domdom'du. Þimdiki gibi kilolu olduðum için. 

Zaaflarla espri yapýldýðý ve insanlarýn zaaflarýyla hafif dalga 

geçildiði dönemleri hatýrlarým. Bu, komik yönü çok kuvvetli ama 

ayný zamanda üzücü ve dramatik bir þey. Hocalara da onlarýn 

zaaflarýyla iþte... Köpek Mehmet'ti, “Domuz” vardý hocalardan, 

adý Niyazi idi galiba. Bizim sýnýfta da “Domuz” dediðimiz bir 

arkadaþýmýz vardý. Hep insanlarýn zayýf taraflarýyla dalga 

geçerdik, onlarý hayvanlara benzetirdik. Sonra düþünmüþümdür 

neden böyle oldu diye.

O zamanki okul içindeki dayanýþma hakkýnda ne dersiniz?

Bir örnekle açýklayayým. Bir keresinde 10 arkadaþýmýz sýnýfta 

kalýyordu. Hocalarla bir hayli pazarlýk yaparak edebiyat þubesi 

açtýrýp toplu halde -yoktu edebiyat þubesi- arkadaþlarýmýzýn 

tamamýnýn sýnýf geçmelerini saðladýk. Yoksa fen derslerinden 

kalýyorlardý. Bir de þeyi hatýrlarým: Kopya mopya çekerken bir kere 

yakalanmak üzereydi arkadaþlardan birisi.

ÝEL'in ileriki yaþantýnýza herhangi bir etkisinin olduðunu düþünüyor musunuz?

Ýstanbul Erkek Lisesi'nin saðladýðý çok önemli baþka bir dünya var tabii. Yani tesadüf deðildir bizim liseden çýkan herkesin 

adam olmasý. Siz isteseniz de istemeseniz de çok iyi yerlere geleceksiniz. Yani bu sizin elinizde olan bir þey deðil. Þu salonun 

tavanýnýn yüksekliði bile etkiler. Þurasýnýn ahþap olmasý bile etkiler yani. Duvarlarýn ahþap olmasý anlatabiliyor muyum ? 

Yerlerin mermer olmasý, kapý kollarý bile... Bu binanýn 19. yy'dan kalma olmasý… Bunlarýn sizin üzerinizde yaptýðý etkiyi hiçbir 

zaman üzerinizden atamayacaksýnýz. Ve aslolan bu okulda yaþadýðýnýz dönemin tadýný çýkarmaktýr. Ben o yüzden nostaljiye 

hiç inanmam gençler arasýnda. 

 Ýletiþim uzmaný olduðunuzu söylediniz. Tam olarak ne iþ yaptýðýnýzý anlatabilir misiniz?

Televizyon programlarýna katýlýyorum. Ýletiþim ve iliþki yönetimi konusunda uzman olduðum için sýk sýk çaðýrýrlar beni, malum 

çok popüler konular. Kendim de katýlýyordum daimi konuk olarak. Þu anda Bahçeþehir Üniversitesi'nde ders veriyorum. Harp 

Akademileri'nde generallere ve üst düzey subaylara ders veriyorum. Gazetede ve bir dergide köþe yazarlýðý yapýyorum. Bu 

aralar televizyonu baya ihmal ettik doðrusu. Televizyon çok yorucu. Sadece oraya gidip çýkmak deðil, bu arkasýnda çok ciddi 

bir iþ gerektiriyor. Ama ben asýl paramý iletiþim danýþmanlýðý hizmetinden kazanýyorum. Ýletiþim danýþmanlýðý da özetle þu: 

Ýnsanlarýn iþ hedeflerine ulaþmalarý için iletiþimlerini çok iyi yönetmeleri lazým. Ýletiþimlerini düzgün yönetmezlerse alanlarýnda 

kaybediyorlar, Nokia'da olduðu gibi.

Peki meslek seçimi konusunda ne söylersiniz?

Þu an onu düþünmeyin, derim. Þu an yapmanýz gereken bambaþka bir þey. Þu an geleceði düþündüðünüz takdirde o kadar 

seçenek var ki… Ayrýca çok seçenek özgürlük deðildir. Zaten son sýnýfa doðru seçtiðiniz alanlara da baðlý olarak bir yerlere 

yöneleceksiniz. Fen aðýrlýklý okumanýz da hiçbir zaman edebiyat ve sosyal bilimlerde bir þey okumanýza engel deðil. O yüzden 

seçme iþini ben sizin yerinizde olsam sona býrakýrým. Ýstanbul Lisesi'nden mezun olup kendi alanlarýnda çok baþarýlý olan 

arkadaþlar var. Onlara da danýþabilirsiniz. Ayrýca hangi alana yatkýn olduðunuzu ölçen birçok test var, bunlarý da yaptýrýn 

mutlaka. Türkiye'de bunu yapan enstitüler var.

Camiamýzda da etkin rol oynuyorsunuz. Bunun altýnda yatan sebep nedir?

Evet, ben camiaya çok baðlýyým. Hem vakfýn içindeyim, hem dernekteyim. Ben beni hayatta baþarýlý kýlan her þeyi burada 

edindiðimi düþünüyorum. Bu okulda benim aldýðým þeyleri bir þekilde benden sonraki arkadaþlarla olabildiðince paylaþmayý 

düþünüyorum. Sarý-Siyah Ýstanbul Erkek Lisesi'ne çok önem veriyorum. Bunun da size çok fazla bir þey ifade etmeyeceðini 

biliyorum. Siz daha burada edindiðinizin karþýlýðýný almadýnýz; bir tek þunu alýyorsunuz: Þu sýra nerede okuyorsun diye 

sorulduðunda, Ýstanbul Erkek Lisesi cevabýný verince “Vay be!” diyorlar; bir tek bu var. Çünkü Ýstanbul Erkek Lisesi'ne girmenin 

çok zor olduðunu biliyor herkes. Demek siz çok çalýþkan ve zeki öðrencilersiniz, diye düþünüyorlar. Ýstanbul Erkek Lisesi'nde 

okumanýn þu anda gururunu yaþýyorsunuz. Ama bizler bu okulda aldýðýmýz kültür ve deðerlerin karþýlýðýný gördük. Yani kariyer 

yaptýk. Hem ün kazandýk hem para kazandýk. Bunlarýn kökeninde aslýnda bu okulda aldýðýmýz kültürün yattýðýný öðrendik 

zaman içinde.

Bu sayýmýzda 65 yýlý mezunlarýndan Ali Saydam ile röportaj 

yaptýk.

Hoca sýnav kâðýtlarýný sayýyor: 20; öðrenciyi sayýyor: 21. Bir tane kâðýt eksik falan derken en sonunda bir daha sayýyor gene 20 

tane kâðýt var, öðrenci sayýsý 21. Dedi ki: “Herkes kâðýdýný verip dýþarý çýkacak sýnýftan.” O sýrada o karmaþa halinde hocanýn 

etrafýný sardýlar çocuklar. Bir tanesi kalktý dolabýn arkasýna girdi. Ondan sonra tabi ki kâðýt sayýsý öðrenci sayýsýna eþit oldu. Hoca 

da þaþýrdý. “Herhalde ben yanlýþ saymýþým.” dedi, çýktý. Sonra arkadaþ dolabýn arkasýndan çýkýverdý. O dolabýn arkasýna 

saklanmýþ olan arkadaþ da kaðýdýný vermemiþ olan arkadaþ deðildi. Kâðýdýný vermemiþ olan arkadaþ o cesareti gösteremediði 

için baþkasý onun yerine girdi, saklandý. Böyle bir dayanýþma hatýralarýyla doludur bizim dönemimiz. Bu arada yatýlýlýk farklý bir 

duygudur Ýstanbul  Erkek Lisesi'nde.     

Bunlar gibi yüzlerce aný var; fakat gençlere bu anýlar pek bir þey ifade etmiyor. Gençler daima günü yaþýyorlar. “Gelecek uzun 

sürer.” diyor bir yazar. Bitmez tükenmez bir dönemdir bu gençlik yýllarý. Grup Gündoðarken'in bir parçasý var: Akasya Kokulu 

Sabahlar. Orada gençlik için “omzuma yük gibi bindiði akasya kokulu sabahlar” diyor. Aslýnda günü yaþýyoruz gençken. Ýleriyi 

soyutlamak olmadýðýndan dolayý. Herkes kendi anýsýný kendi yaþýyor. Sizin yaþýnýzda bir baþkasýnýn anýsýndan bir ders 

çýkarýlamýyor yani. Aslolan sizin anýlarýnýz. 
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Küçük yaþlarda tiyatroya merak salmýþ olan Özkul, 

Ýstanbul Erkek Lisesi'ndeki eðitiminin ardýndan 

oyuncu olmaya karar vererek gözünü sahnelere dikti. 

O zamana kadar yaþamýný sürdürdüðü ve aþinasý 

olduðu Bakýrköy'de bulunan Halkevi'nde oyunculuða 

adým attý. Ýlk amatör sahne deneyimlerini burada 

gerçekleþtiren Özkul, Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir 

süre oynadýktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na 

geçti. Ardýndan da, Ýstanbul Þehir Tiyatrosu'nda 

profesyonel oyunculuk kariyerine devam etmeye 

baþladý ve artýk baðýmsýz çalýþabilecek düzeye 

geldiðine kanaat getirerek, özel sektöre geçiþ yaparak 

Ses Tiyatrosu'nda sergilenen oyunlarda rol almaya 

baþladý. Ancak buradaki çalýþmasý uzun soluklu 

olamadý ve hemen ardýndan yine özel bir tiyatro olan 

Küçük Sahne'ye geçti. 

Küçük Sahne, genç oyuncunun kariyerinin 

yükseliþinde bir dönüm noktasý oldu. Çünkü, ilk defa 

önemli bir oyunda rol alma þansý doðdu. Sadri Alýþýk, 

Nevin Akkaya, Þükran Güngör ve Cahit Irgat gibi 

güçlü oyuncularla, yönetmenliðini Muhsin Ertuðrul'un 

yaptýðý ve Steinbeck'in ayný adlý romanýndan tiyatroya 

uyarlanan "Fareler ve Ýnsanlar"da oynadý. Yeteneði 

Musin Ertuðrul'un gözünden kaçmayan Özkul, Küçük 

Sahne'de ayrýca, "Yarýþ", "Onikinci Gece", "Aþaðýdan 

Yukarý" ve "Karýþýk Ýþ" gibi baþarýlý oyunlarda da yer 

aldý. 

Tiyatro sahnelerinden "tesadüfen" film setlerine geçiþi 

40'lý yýllarýn sonuna denk düþen Özkul, askerliðini 

yaptýðý dönemde, "Vatan ve Namýk Kemal" adlý filmde 

yönetmen asistanlýðý yapan arkadaþý Sýrrý Gültekin'i 

ziyaret için Yeþilçam'a gittiði birgün ilk defa bir filmde 

figüran olarak rol aldý. Üniformalý bir figüran arayýþý 

içinde olan arkadaþýnýn ricasýný kýrmayarak, biraz da 

komik bir aný olsun diye kamera karþýsýna geçti ve rol 

aldýðý 400'ün üzerinde filmle, Türk sinemasýna 

damgasýný vuran önemli karakter oyuncularý arasýna 

girmesini saðlayacak sinema serüveni böylece 

baþlamýþ oldu. 

50'li yýllarýn baþlarýnda, ilk olarak beyaz perdenin 

siyah-beyaz karelerinde küçük rollerle karþýmýza çýkan 

Özkul, ilk defa 1950 yýlýnda, senaryosu Ýhsan Koza ile 

Nazým Hikmet tarafýndan yazýlan ve Vedat Ar'ýn 

yönetmenliðinde çekilen "Üçüncü Selim'in Gözdesi" 

adlý bir Ýpek Film yapýmýnda yer aldý. Hemen 

ardýndan, 1951'de, yine birer Ýpek Film yapýmý olan 

"Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan" ile "Lale 

Devri"nde yardýmcý oyuncu olarak kamera karþýsýna 

geçen Özkul, ayný yýl, Muhsin Ertuðrul'un 

yönetmenliðinde çekilen "Evli mi Bekar mý" ve Baha 

Gelenbevi'nin yönettiði "Barbaros Hayrettin Paþa" adlý 

filmlerde baþrol oynadý. 

Yabancý sinemanýn tipik karakterlerinden etkilenen 

Türk sinemasýnda, Burhan Felek tarafýndan Lorel-

Hardi ikilisinin kendi kültürümüze uyarlanmasýyla 

dönüþtüðü Edi-Büdü ikilisinin 1952 yýlýnda sinemaya 

aktarýlmýþ versiyonu olan "Edi ile Büdü Tiyatrocu" ve 

"Edi ile Büdü" filmlerinde Vasfi Rýza Zobu ile birlikte 

rol alan Özkul, artýk sinema çevrelerinde adýný 

duyurmaya, halktan büyük ilgi görmeye baþlamýþtý. Ýlk 

yýllarýnda genellikle Ýpek Film yapýmlarýnda yer alan 

oyuncu, çoðu zaman komedi türü filmlerde rol aldý 

ve özellikle mimikleriyle, samimi tavýrlarýyla halk 

tarafýndan kýsa sürede benimsendi. Ancak asýl 

baþarýsýný Arzu Film yapýmlarýyla yakaladý.

Münir Özkul, 15 Aðustos 1925 tarihinde Ýstanbul'un 

Bakýrköy semtinde, eski Osmanlý paþalarýndan birinin 

torunu olarak doðdu.

MASUMCA

Kor alev, kör soðuk veya yaðmur,azýcýk da kar

Ne, nasýl ya da hangi bölüm?

Belki iliklerimi titreten o katil rüzgar

Daha da çok , sokaða çýkan ilk çocuktu ölüm.

Bulan yoktur,

Sokaklara dar, satýrlara sýð kalan yolllarým

Keþfi zor ve sonu olmayan bir zulüm

Ya da sýmsýký sarýlmýþ nefesine, titrek kollarým

Aslýnda daha çok saçlarýnda gezinen ellerimdir ölüm

-Kuruntulu Adam

Kalem yazdýðýnca yazabilir insan, kalem bitene kadar. 

Öyle kaðýt bitti diye de vazgeçmez yazmaktan.

Kalem varsa yazacak yer vardýr mutlaka. 

Hayaller mürekkep olur.Hayat temiz bir sayfa. 

Ýnsan kalem olur o zaman, yazabilecek cesareti varsa..

-Kuruntulu Adam

YALNIZ KALABALIK

Çöldeki bir kum tanesi ya da koloninde bir karýnca,

Çalýþmaya zincirlenmiþsin.

Hala ruhunun ayaktaki bir yerlerine,

Güzel sevimli bir gülücük koymuþsun,

Sarhoþsun ya,

En zurnasý da sensin, en alasýndan

Hem de beþ kuruþun yok cebinde.

Uçuþan yapraklar, denizden gelen o soðuk,

Kol geziyor sokaklarda,

Senin ise yanaþabileceðin tek þey cebindeki sigara.

Henüz ilk vapura bir saatin olsun,

Sokaklardaki yalnýz kalabalýk uyusun evlerde, usulca,

Yarým saat önce midye yediðin adam sýrtlamýþ olsun tezgahýný,

Sokak lambalarý yansýn, 

Trafik ýþýklarý yanýp sönsün sadece,

Tüm renklere bakasýn, gözlerini kýsmýþ,

Ýlk defa görürcesine,

Her birine dakikalar boyu bak!

Ýlk Vapur düdüðünü bekler gibi

Yalnýz kalabalýðýn içinde,

Tekrardan sarhoþsun, tanýdýklarýn hep yanýnda,

Çok olmuþ þiþeleri devireli, kör kütük,

Sadece sigaran yok bu kez.

Yine kýrmýzý, yeþil ve sarý trafik ýþýklarý,

Sadece dakikalarca kilitlenemiyor gözlerin,

Midyeci tezgahýný topluyor,

Olsa da yesem biraz daha, ah,

Ah bir de uyanmasam sabahlarý geceden daha yorgun.

Çalsa artýk düdüðünü þu vapur

Ve hepsi evlere daðýlsa yavaþça,

Uçuþan yapraklar ve o soðuk,

Atlasam vapuruma ve evime gitsem,

Yaþansa bitse geceler gibi.

Çölde bir kum tanesisin en ufaðýndan,

Ya da bir karýnca mý desem?

Yalniz kalabaligin içinde.  

-Kuruntulu Adam

KELIMEDEN INSAN

Kostum... Arkama bakmadan kostum... Ta ki takilip yere 

düsene kadar... Onu atlatmayi basarmistim... Ya da öyle 

saniyordum...

 Henüz küçük bir çocuktum.  Ben de tüm diðer 

yaþýtlarým gibi sevimliydim, masum, temiz, günahlarla 

lekelenmeyecek kadar ufaktým. Dedim ya küçüktüm diye, her 

þeyi yeni yeni öðreniyordum... Duyarak, görerek, hissederek, 

yaþayarak...

Babaannem ve dedem köyde yasarlardi, tavuk ve 

inekleri vardi. Hayvanlardan hiç korkmazdim, çünkü onlardan 

daha hizliydim, bana saldirmaya çalisirlarsa kaçabilirdim.

Evet, evdeyken de, bir kabahat iþlediðimde kaçmasýný iyi 

bilirdim. Çocuktum, ama o kýsacýk yaþamým bana öðretmiþti ki 

büyük insanlar koþmayý çoktaan unutmuþlardý, özellikle de 

derileri buruþ buruþ olan insanlar, týpký babaannem ve dedem 

gibi...

Babaannemlerin büyük bir bahçesi vardi. Her gece 

köydeki arkadaslarimla saklambaç oynardim o bahçede. 

Saklanacak yer boldu, saman yiginlari, çalilar, agaç tepeleri, 

amcamla yaptigim agaç evimiz, ineklerin ahiri, dedemin alet 

edevat deposu ve tavuklarin kümesi. 

Fakat o aksam, saklanmak biraz daha zor olacak gibi 

duruyordu, çünkü ay, ortaligi gün gibi aydinlatiyordu, ay isigi 

üzerime vurdugunda, görülmemem imkansiza yakindi.

Bir önceki tur arkadaþýmý sobelemiþ, ebe olmaktan 

kutulmuþtum, hemen saklanacak bir yer aramaya koyuldum, 

kulaðýmda ebe olan çocuðun sesi...Beþ, altý, yedi... ahýra koþtum, 

arkadaþým beni içeri almadý. Benden hýzlý davranmýþtý. On bir, on 

iki, on üç...Saman yýðýnýnda da baþka bir arkadaþým vardý. On 

yedi, on sekiz, on dokuz...Sobelenmek istemiyorsam tek bir 

þansým vardý. Tavuklarýn kümesi yakýnda. Ucu ucuna yetiþmiþtim, 

kendimi kümesin içine attým. “Otuz!” diye baðýrdý arkadaþým. 

“Saklanmayan ebe!” Tam o sýrada yanýmdan bir çýðlýk yükseldi. 

Ýnsan sesine hiç mi hiç benzemiyordu. Kalbime saplanan aðrý 

soðuktu. Baþýmý çevirdiðimde anladým. Bir sansar kümese girmiþ, 

tavuklardan birini boðuyordu...

Orada öylece durdum. Sansarýn yaptýðý katliamý izledim, 

kulaðýmda tavuklarýn, civcivlerin çýðlýklarý...Çocuktum, farkýnda 

deðildim ne olduðunun. Neden sonra, asýl korkmam gereken 

þeyi gördüm. Boðulmakta olan bir hayvanýn gözlerinden...

Ýþte o zaman aðlamaya baþladým. Baðýra baðýra 

aðladýðýmý hatýrlýyorum. Koþmaya baþladým... Koþtum... Arkama 

bakmadan koþtum... Ta ki takýlýp yere düþene kadar... Onu 

atlatmayý baþarmýþtým... Ya da öyle sanýyordum...

Çok deðil, bir kaç sene sonrasýydý dedemin kanser 

olduðunu öðrendiðim gün. Adým adým takip ediliyordum, geçen 

her günle birlikte beni takip eden, bana daha da çok 

yaklaþýyordu. Dedem hastaydý, biliyordum. Korktuðum þeyi 

gördüm, yavaþ yavaþ ölmekte olan dedemin gözlerinden...

Bir yýl daha geçti. Kalbime saplanan aðrý soðuktu. Ev 

çabucak soðumuþtu. Dedemin bedeni de öyle...

Artýk ne zaman kalbime o soðuk aðrý saplansa, 

biliyorum ki o yakýnlarda bir yerlerde. Korkuyorum, çünkü 

biliyorum büyüdüðümü, derimin buruþtuðunu, koþmayý çoktaan 

unuttum ben. Saklanmam imkansýz. Gün geçtikçe soðuyor 

bedenim... Az kaldý oyunun bitmesine, birazdan eve gidip 

uyuyacaðým... bir daha uyanmamak üzere.

“Elim birine deðsin,

  Isýtayým üþüdüyse,

  Boþa gitmesin son sýcaklýðým!”

Çok sevdiðim dedemin ve çok sevdiðim yazar, þair Rýfat Ilgaz' ýn 

anýsýna...

                                                                                                                             

Saklambaç

YOLSUZ

Acýlar çekeriz, geçmeyen 

Yaslar tutarýz, sonu gelmeyen

Gözyaþlarýmýz yanaklarýmýzý delerken yaþamýþýz

Hep trajik komedilerde patlamýþ

Kahkahalarýmýz

Yaþamaya dair,

Ölmeye deðer tek meslekmiþ sevmek

Baþaramamýþýz.

Haberimiz yokmuþ…

                                           Cahit Bey

HERHANGI BIR HIKAYE

Ve ölüm 

Caninin çektiginden

Sicak ekmek kokusu gibi

Hayatta ölüm

Ve anlayamadiklarin

Süzüldüklerinde küller misali

Ölümden daha ciddi, hayat

Ve hayat 

Bir ömürlük ölüm

                                         Cahit Bey

EDEBÝYAT KÖÞESÝ

Münir Özkul
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Kendinizi tanitabilir misiniz?

Ben Aylin Yavuz, 2010 yýlýndan beri Ýstanbul'da yaþýyorum. 

Almanya'da  sanat, almanca ve psikoloji eðitimi aldým. Almanya'da 

okurken Erasmus programýyla buraya, Marmara Üniversitesine 

geldim ve sonra dönüp eðitimimi tamamladým. Çocukluðumdan 

beri resim çiziyorum ve resim çizmeyi de çok seviyorum. Annem ve 

babamýn kökenleri tümüyle Türkiye'ye ve Balkanlar'a dayanýyor.  

Babam hem Yunan hem Türk ve annem de ayný þekilde Bulgar ve 

Türk. Annemle babam Almanya'da tanýþmýþlar ve ben de 

Almanya'da doðdum. Bu yüzden oranýn sosyal yaþamýna uyum 

saðladým.

Ne zamandan beri sanatla ugrasiyorsunuz?

Çocukken, kendimi bildiðimden beri her zaman resim hayatýmýn bir 

parçasý olmuþtur. Kreþte çizdiðim resimleri bile hala daha 

saklýyorum. Profesyonel olarak resimle uðraþmaya Abitur'a 

hazýrlanýrken okul gazetesinde karikatürler çizerek baþladým. Daha 

sonra da üniversitede sanat eðitimi gördüm. Üniversite yýllarýnda 

da resim çizmeye devam ettim, resimlerim Almanya'daki birçok 

sergide sanatseverlerle buluþtu.

Bugüne kadar toplam kaç tane serginiz oldu?

Emin deðilim, ancak sayamayacaðým kadar çok olduðunu 

söyleyebilirim.

Þu anda Taksim'de bir galeride resimlerinizin sergilendiðini duyduk. 

Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Þu an Beyoðlu'nda Kumbaracý Yokuþu'ndaki bir galeride resimlerim 

sergileniyor. Sergi Almanya'nýn Birleþme Günü'nde açýldý; o gün 

açýlýþ partisi vardý. Sergi 19 Kasýma kadar sürecek. Sonra galeri biraz 

boþ kalacak ve ardýndan yeni bir sanatçýnýn resimleri sergilenecek. 

Galeri'de iþler böyle yürüyor.

En sevdiðiniz, çizim tarzýnýza en çok etkisi olan ressamlar kimlerdir?

En sevdigim ressamlar mi? Çizim tarzimda büyük etkisi olan çok 

fazla ressam var ama aralarindan hiçbirini en sevdigim olarak ayirt 

edemem. Mesela Erwin Wurm var, Gerrard Richter, Neo Rauch... Bu 

ressamlarin eserleri çok hosuma gidiyor. Ve tabi ki klasikler: Picasso, 

Dali gibi disavurumculugun mihenk taslari.

Ne tarz resimler çiziyorsunuz?  

Çizdiðim resimler Postmodernizm akýmýnýn eserleri. Diyebiliriz ki, 

resimlerimde gerçekçi çizgiler zamanla beraber soyut bir dünyanýn 

ürününe dönüþüyorlar. Yani bu gerçekçi çizgiler bir kompozisyon 

oluþturuyor. 

Resimlerinizi  Türkiye'de mi sergilemeniz daha kolay, yoksa 

Almanya'da mi?

Ýstanbul'da çok daha kolay, çünkü Ýstanbul modern sanatlarda çok 

ilerde deðil. Yani Ýstanbul'da modern sanatlar konusunda sorunlar 

var çünkü Kültür Bakanlýðý çok büyük oranda Osmanlý tarzý 

geleneksel sanata maddi destekte bulunuyor. Bu yüzden 

geleneksel sanatýn eserleri aþýrý fazla desteklenirken modern sanat 

ne yazýk ki çok ama çok az desteklenmekte. Modern sanat 

galerilerinin neredeyse hepsi özel ve bu durum bence büyük bir 

sorun. Türkiye'de modern sanat için para harcanmýyor, bütün para 

geleneksel sanata akýyor adeta. Bu yüzden ben Türkiye'de bir 

sanatçý olarak çok þanslýyým çünkü herhangi bir galeriye gidip “Ben 

Almanya'da doðdum, Almanya'da üniversite okudum ve resim 

çiziyorum. Çizdiðim resimlerin sergilenmesini istiyorum” dediðim 

anda galeri teklifimi kabul ediyor. Çünkü piyasada çok fazla ressam 

yok. Almanya'da ise modern sanat çok daha geniþ bir alan. Ayný 

zamanda uluslararasý sanat etkinliðine iyi bir örnek olan 

Ýstanbul'daki bienaller de Türkiye'de, veya Ýstanbul'da, modern 

sanatýn daha fazla geliþmesi gerektiðinin kanýtýdýr çünkü bir bienal 

aslýnda kendi þehrinin konularýný, problemlerini yansýtýr. Ýstanbul 

Bienali 2013'ün konusu Gezi Parký protestolarýydý ama bienaldeki 

birkaç eser haricinde hiçbir sanat eseri bu konuda deðildi. Her ne 

kadar orada güzel sanat eserleri bulunsa da bu eserler þehirle 

yoðurulmadýðý sürece bienal tam anlamýyla bienal olmaz. Bence bu 

büyük bir sorun. Ayný zamanda bienal þehrin farklý köþelerinde 

olmalý. Ýstanbul Bienali ise tek bir yerde kapalý odalarda gerçekleþti. 

Bu sene ne yazýk ki çok iyi deðildi. Belki seneye benim de eserlerim 

bienalde sergilenir .

Bu sayýmýzda okulumuz öðretmenlerinden Aylin Yavuz ile 

ropörtaj yaptýk.

Çizdiðiniz resimleri yakýndan takip eden insanlar var mý?

Evet, çizdiðim resimleri satýn alan farklý koleksiyoncular var. Ama 

profesyonel olarak sanat yapmak  bir yandan da spekülasyon 

içermekte. Resimlerimi alan koleksiyoncular resimlerimi duvara 

asmak yerine ileride daha deðerli olacaðýný düþündükleri için 

alýyorlar. 

Okulumuzda sevilen öðretmenlerdensiniz, bu durumu neye 

baðlýyorsunuz?

Teþekkürler, ben de öðrencileri çok seviyorum. Ýþimle ilgili en çok 

hoþuma giden þey, normalde sizin yaþ grubunuzla hiçbir 

iletiþimim olmayacakken mesleðimin bana sizinle konuþabilmemi, 

sizin birazcýk deli dolu olan dünyanýzý görebilmemi saðlamasý. 

Bence öðrencilerin beni sevmelerinin nedeni de sizin bu deli dolu 

dünyanýza ve espri anlayýþýnýza saygý göstermem; mizah 

anlayýþýnýz gerçekten çok hoþuma gidiyor.

Neden Almanya'daki herhangi baþka bir okulda çalýþmak yerine 

okulumuzda çalýþmayý tercih ettiniz?

Neden mi bu okul? Buraya gelmeden önce birçok seçeneðim 

vardý, Güney Afrika'da bir okula gidebilirdim, Mýsýr'a gidebilirdim; 

tabii o zamanlar Arap Baharý daha yaþanmamýþtý. Ýstanbul'u 

seçmemin nedeniyse Ýstanbul'un çok güzel bir þehir olmasý. 

Ýstanbul'u gerçekten çok seviyorum; Ýstanbul kozmopolit, egzotik 

bir yer. Ýstanbul'da trafik sýkýntýlý olsa bile her þehirde bu tür 

sorunlar oluyor. Ama þu an yaþayabileceðim daha güzel bir yer 

bilmiyorum.

Neden Almanca tiyatro ile ilgileniyorsunuz? Þu an Almanca 

Tiyatro Kulübü ne durumda?

Okulumuzda bence yeteri kadar insanýn yaratýcýlýðýna seslenen 

dersler yok. Okul derslerinde esas olarak matematik, bilim ve dil 

var. Yaratýcýlýksa çok az. Bu yüzden ben de okulda tiyatro gibi 

yaratýcý etkinliklerin bulunmasýný destekliyorum. Okulda çok daha 

fazla yaratýcý etkinlikler olmalý. Siz hesap makinesi deðilsiniz. Her 

ne kadar okulda sosyal etkinlikler olsa da zamanýnýz çok kýsýtlý. Çok 

daha fazla zamanýnýz olsa yaptýklarýnýz da çok daha iyi olurdu.  

Almanca Tiyatro Kulübü þu an gayet iyi durumda, bugün ilk 

toplantýmýzý yaptýk ve Noel'de bir tiyatro oyunu oynamayý 

planlýyoruz. Kulübe 9. ve 10. Sýnýf öðrencileri geliyor. Bakalým, 2 ay 

sonra Noel olacak. 

Ýleriye dönük ne gibi planlarýnýz var?

Yakýn zamanda Almanya'ya dönmeyi düþünmüyorum. Gelecekte 

öðretmenliðe ara verip New York'a gitmek ve orada sadece 

sanatla uðraþmak istiyorum. Hayatýmýn sonuna kadar sadece 

resim çizerek yaþamak istemiyorum ama, 2-3 yýl kadar sadece. 

Peki okulumuzun þu anki durumu hakkýnda ne düþünüyorsunuz? 

Okulumuzdan deneyimli öðretmenlerinin yakýn zamanda 

rotasyonla ayrýlmalarýnýn okula etkileri hakkýnda ne 

düþünüyorsunuz?

Þu an okulumuza yeni bir müdürün ne zaman geleceðini merakla 

bekliyorum. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yeni düzenlemelerle ne 

amaçladýðýný da bilmiyorum. Okulda bu durumun nasýl devam 

edeceðini de bilmiyorum ama sizin þu an bu okuldan Avrupa'da 

üniversiteye gitmenizi saðlayacak bir diplomayla mezun olacak 

olmanýz çok büyük bir þans. Ama bu okula hangi öðretmenin 

gelip gittiði önemli deðil. Bu okul size ait, herhangi bir öðretmene 

deðil. Her ne kadar biz öðretmenlerden birçok þey öðrenseniz de 

okulun ruhunu sizler besliyorsunuz, ben veya herhangi baþka bir 

kiþi deðil. Bu okulun mirasçýlarý sizlersiniz, ve gerçekten de çok 

þanslýsýnýz. 

a Million Times

Komposition

Landscape Again

Alperen TUNÇ ‘16

Ezgi YAVAÞÇA ‘16
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Geçtiðimiz sene Bölgesel Amatör  Lig serüvenine son veren Ýstanbulspor Futbol Takýmý sezona iyi bir baþlangýç yaptý. Oynadýðý 10 mücadelenin  7'sinden alnýnýn akýyla çýkan 

ekibimiz 1 maç eksiðiyle 17 puanla 3. sýrada yer alýyor ve lider Sarýyer Yeni Mahalle ile arasýnda 6 puan fark bulunuyor. Eðer takýmýmýz Sarýyer ekibiyle oynadýðý maçý kazanmýþ olsaydý , þu an 

iki takýmýn puanlarý eþitlenecekti. Ayrýca bu maçýn diðer bir özelliði de ekibimizin evinde almýþ olduðu ilk maðlubiyet olmasý. Ekibimiz ligdeki takým eksikliðinden dolayý 8. haftayý bay geçti. 

Ýstanbulsporumuz 3. sýrada bulunsa da geride býraktýðý iki ekiple ayný puana sahip bulunuyor ve üst sýralardaki takýmlarýn bay geçeceði haftalarýn kalmamasý rekabeti oldukça arttýrýyor. Þu 

ana kadarki gösterdiði performansla hem taraftarlarýný hem de teknik ekibi sevindiren Boða'ya önümüzdeki maçlarda baþarýlar diliyor, böylesine köklü bir kulübün eski günlerine dönmesini 

umut ediyoruz.

 Öte yandan Basketbol takýmýmýzýn bu sene TB3L' de mücadele edeceði ve maçlarýnýn henüz baþladýðý öðrenildi.

Süper Amatör Lig'de Sezon Basladi

Her yil okulumuzda düzenlenen futbol turnuvasi basladi. Bu sene turnuvadan Özgür Tan Aladag(11TM) sorumlu. Kurban Bayrami'ndan önceki hafta kuralar çekildi. Kuralarda eslesen takimlar:

Kurban Bayramý'ndan sonra ilk maçlar oynanmaya 

baþlandý. Ýlk maç 11B ve 10C arasýndaydý. Bu maçta her iki 

takým da ikiþer gol attý. Böylece maç penaltýlara gitti. Maç 

gibi penaltýlar da çok çekiþmeliydi. Penaltýlar 4-3 bitti ve 

10C karþýlaþmadan galip ayrýldý. Ýkinci maçta ise pek çok 

gariplik yaþandý. 12F ilk golünü boþ kaleye attý. Daha 

sonra 12F iki gol daha attý. Maç 3-0 devam ederken 

11D'nin þansý döndü. 11D 'nin ikinci golü, yönünden 

þaþan þutun forvet oyuncusunun sýrtýndan sekmesi 

sonucu gerçekleþti. Ýlk yarýnýn sonucu 3-2... Ýlk yarýya 

nispeten ikinci yarý daha sakindi. 11D'nin forvet 

oyuncusunun attýðý þut kalenin iki direði arasýnda dans etti 

ve aðlara ulaþamadan geri döndü. Maç sonunda ise skor 

3-3'tü. Bu maçta da penaltýlara gidildi. Penaltýlarý 4-2 

alarak maçý 12F kazandý. 

Öðle aralarý Zeyyad Baykara Spor Salonu'nda oynanan maçlara ilgi büyük. Taraftarlar her maç takýmlarýný tezahüratlarla destekliyorlar.

Okul Basketbol Turnuvasý ise daha baþlamadý. Bu sene turnuvadan Çaðatay YÜREKLÝ(11E) sorumlu. 

ÝSTANBULSPOR

11B-10C 11D-12F 

10TM-12A 12C-10D 

12TM-11E 10A-11A 

12D-11C 12E-11TM 

10F-11F 10B-10E 

9D-HzD 9A-9B 

9F-HzC HzB-HzF 

9E-9C HzE-HzA 

 
Mehmet DEMÝRCÝ ‘17

 ÝSTANBULSPOR 

KULÜBÜ 
2 2 BAÐLARBAÞI 

DAMLASPOR 1 0 
ÝSTANBULSPOR 

KULÜBÜ 

ÝSTANBULSPOR 
KULÜBÜ 

3 0 SÜTLÜCE 

BEYKOZ 1908 1 2 
ÝSTANBULSPOR 
KULÜBÜ 

ÝSTANBULSPOR 
KULÜBÜ 

5 1 A.PARSELLER 

OSMANÝYE 
ÝSTÝKLAL 

1 1 
ÝSTANBULSPOR 
KULÜBÜ 

ÝSTANBULSPOR 
KULÜBÜ 

2 3 
SARIYER YENÝ 
MAHALLE 

ÝSTANBULSPOR 
KULÜBÜ 

  BAY 

TERAZÝDERE 2 6 
ÝSTANBULSPOR 
KULÜBÜ 

ÝSTANBULSPOR 
KULÜBÜ 
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