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ublications are a vital part of the RC culture. Throughout the 

years, College life and lessons have been chronicled in numerous 

publications, under various titles -"Quarterly" being a traditional favorite. 

Above are pictures of two different groups producing the Quarterly: an 

Editorial Board in 1921, and another in 1990... 

Starting with our next issue, we want to put together a feature on 

photographs from the past. Please look through your school albums and 

send us a picture or two for publication, that will pleasantly surprise an old 

friend or perhaps a teacher somewhere. 

As always, keep us posted with your news and thanks for all the support. 

Leylâ Aktay 
Alumni and Development Office 

Yayın Kurulu: 

Suay Aksoy RC Yük'72. Leylâ Aktay RC'72, 

Deniz Alphan ACG'67, Nuri Çolakoğlu RA'63 

Cahit Düzel RA'65. Evin ilyasoğlu ACG'69. 

Nursuna Memecan RC'75, Sema Özsoy ACG'67. 

Mete Taşkıran RC'55. 

Alumni Journal published by the RC Alumni & 
Development Office for 7000 members of the RC 

community-graduates, students, faculty, 
administration, parents and friends. 

Sahibi 
Nihal PULAT 

Yayınlayan 
Mart Ajans 165 83 00 

Robert Col lege 
P.O. Box 1 

Arnavutkoy-lstanbul Tel: 165 34 30 
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ALUMNI ASSOCIATION NEWS 

The Social Committee 

Our Motto: 
Mutual Respect 
and Harmony 

he Social Committee is T 
a voluntary and active 
organization of the 
college alumni. We asked 
the Committee Chairman 
Leylâ Pekcan ACG'61 to 
tell us about the activities 
of this long standing 
organization which has 
many achievements to its 
credit. 
"In 1978 Ayla Gümüş
lüğü, Hülya Avcı, Meral 
Müminoğlu, Işık 
Erginsoy, Gülen Cural, 
and İffet Azak were 
already active in social 
activities under the 
guidance of the Board. 
The then director of the 
Alumni Office Zeynep 
Durukan called for new 
class representatives and 
I joined them. 
As we gained experience 
our work became more 
productive. For example, 
mini-bazaars, an idea 
put forward by Leylâ 
Akiay, have become a 

regular feature. To 
maintain a high quality 
standard we select from 
among a large number of 
applicants. By choosing 
the best, table fees can be 
kept high. 
Business lunches are 
another successful 
activity begun with the 
support of Nigar Alemdar 

who was then the 
Chairman of the Board. 
We also sell theater 
tickets which gives 
alumni an opportunity to 
view cultural events 
together. Meanwhile the 
profit made is a further 
addition to our funds. In 
February we watched 
Dormen's "Yolun Yarısı" 

We invite you to join in our efforts with this poem 

G Ü N E Ş İ N O L S U N G Ö N L Ü N D E 

Güneşin olsun gönlünde, 
Kar bile yağsa ya da 
fırtına olsa. 
Gök bulutlarla ve dünya 
kavgayla dolsa. 
Güneşin olsun gönlünde, 
O zaman gelsin ne gelirse. 
Doldurur ışıklarla en 
karanlık günü. 

Bir şarkın olsun 
dudaklarında, 
Sevinçli nağmelerle, 
Seni günlük tasalar 
bunalıma boğsa bile, 
Bir şarkın olsun 
dudaklarında. 
O zaman gelsin ne gelirse. 

Yardım eder 
savuşturmaya en yalnız 
gününü. 

Başkaların içinde bir 
diyeceğin olsun, 
Tasada ve bunalımda. 
Ve kendi ruhunu 
şenlendirecek herşeyi, 
Söyle onlara da , 
Bir şarkın olsun 
dudaklarında. 
Yitirme sakın yürekliliğini, 
Güneşin olsun gönlünde. 
Ve herşey iyi olacak... 

Caesar Flaischien 
Alman şairi 

and in March Genco 
Erkal's "Buruk Ezgi" 
together. 
Our committe works 
with mutual respect and 
harmony. We organize 
events to raise funds for 
the college as well as to 
bring alumni together and 
we are all volunteers. 
Among events organized 
there are day trips in 
spring and fall to places 
of interest in and around 
Istanbul. We also 
organize a traditional 
Mid-Summer Night's 
Dance every summer. 
Last year, because of the 
125 th year celebrations 
we held one in winter too 
and the interest shown 
was very high. Our 
committee is made up of 
12 volunteers and new 
ones are always welcome 
to join us. There is no 
obligation to attend the 
meetings; even 
telephoning or writing 
about new ideas or 
participating in the events 
are useful contributions. 
A l l social institutions, 
particularly education and 
health institutions, can 
benefit considerably from 
the financial and moral 
support of people like us. 
I strongly believe that 
everyone should make an 
effort to be of use to their 
society, if you feel you 
have some free time on 
your hands, won't you 
join us? 

Our activities are 
productive. In 1981 we 
started out by raising 
100.000 TL. In 1990, we 
raised 37 million TL in a 
year. These funds are put 
to use for the college 
(scholarships, funding for 
the theater etc.) or to 
various places like the 
(,'apa Medical Faculty 
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ALUMNI ASSOCIATION NEWS 

last year and a few 
schools in the east we 
hope to help this year. 
I've been working in the 
Association for 9 years 
now. Isn't it time for a 
new committee 
chairman?" 

Senior Club 
Developments 
Since our last report in 
the winter issue of RCQ 
and the February 
newsletter, the founding 
members of the 
cooperative met and 
selected two separate 
committees, one for 
technical affairs and the 
other for legal affairs, to 
continue and finalize the 
efforts for the start of the 

project. 
The technical committee 
consisting of Fazıl Amal, 
Atilla Çelikiz, Kaya 
Karamehmet, Tuncer 
Karakurt, Tunç Pekcan 
and Levent User first 
prepared a detailed report 
and specifications for a 
300 unit community 
containing 75 units of 
approximately 40m2, 135 
units of 50m2 and 90 
units of 60m2. 
These sizes and amounts 
were taken as 
representative figures 
from the answers to the 
questionnaire that were 
submitted by only 50% of 
all applicants. Therefore, 
it is very important that 
you send us back the 
forms if you are still 
interested in the project. 
The above mentioned 

report was then given to 
the interested parties so 
that they can now offer us 
a more precise price. 
As the offers are received 
and evaluated they will 

Sözen at BT 

T h e Mayor of Istanbul, 
Nurettin Sozen, was the 
guest speaker at the 
business lunch held at 
Bizim Tepe on February 15. 
He discussed Istanbul's 
major problems and the 
solutions his administration 
is planning to bring. 
Addressing RC graduates 
during lunch, Sozen's main 
topics included the water 
shortage, air pollution and 
public transportation 
problems; major issues that 
continue to plague Istanbul. 
Concerned listeners were 
able to question Sozen and 
voice their opinions. 

be presented to all those 
interested. 
The legal structure of the 
cooperative was also 
prepared by the second 
committee consisting of 
Osman Goksu, Alev 
Erman and Hasan Erman. 
The applicants are still 
depositing 100.000 TL. to 
Yapi Kredi Bank, Etiler 
branch, account no: 
14068-l.This was 
announced in the last 
senior club report in the 
February newsletter and 
it will be used to cover 
the costs of forming the 
cooperative. Those who 
are seriously interested 
should deposit this 
amount so that we are 
able to get an update on 
the exact participants. 

Don't Forget 

May 23, Wednesday 
Trip to Eskihisar, 
Atabay Motel 

Call 165 34 30/308 
for more information 

and reservations. 
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"En sıcak 
duygularımızla..." 

Isıtma sanayimizin dün öncüsü, bugün lideridir 

Demirdöküm. 

Banyomuzdaki şofbende, termosifonda, mutfağımızdakı 

fırında, evimizdeki sobada, kat kaloriferinde, 

apartmanlarda, toplu konutlarda, işyerlerinde, 

hayata sıcaklık katan ürünlerin üstünde hep 

aynı imza vardır: Demirdöküm. 

30 yılı aşan tecrübe, en ilen teknolojiyle birleşerek çağdaş 

ısınma sistemleri, yeni enerji kaynaklarında da 

Türkiye'nin 1 numaralı markası yapmıştır Demirdöküm u; 

Doğalgazda, daha şimdiden en geniş ürün seçeneklerini, 

en güvenilir müşteri hizmetleriyle birlikte sunan 

Demirdöküm'dür. 

Demirdöküm'den insanımıza, ülkemize en sıcak 

duygularla... 

OD Demirdöküm 
"Türkiye'nin tercihi" 



ANNUAL GIVING 

Goal Within Reach... 
Thanks to committed class representatives, and 
increasing alumni participation, the 89-90 Campaign 
is surging ahead towards the 300 million TL goal. 

Fund Raising is 
entertaining! 
Promising an entertaining after 
dinner speech with something to do 
about annual giving, Headmaster 
Harry Dawe addressed class 

representatives 
assembled for this 
year's Campaign Kick 
Off Dinner at Bizim 
Tepe on Jan. 12. "What 
about this word 
entertain?.. It came up 
in my English Class 
recently, and —as I 
often do— I asked them 
to think about the 
word's original 
meaning, what it meant 
in the intrinsic sense. 
When we researched, it 
turned out be a 

combination of two words, inter, 
between and tenir to hold. Hence, 
one early, now rare, meaning is to 
maintain, to hold up the school. 
Therefore, fund raising is 
entertaining!" 
The commitment of class 
representatives and all the 
contributors has been, and 
continues to be essential for the 
"great entertainment of Robert 
College". 

Last year's amount 
surpassed 
C l o s e to 150 mi l l ion TL in gifts 
and pledges have already been 
received. Last year the overall sum 
raised was 105 million TL. M u c h 
more heartening is the fact that 

many more alumni have been 
participating this year. As opposed to 
the 667 alumni who gave last year, 
there are close to 500 supporters this 
year so far -halfway into the 
Campaign... Repeat pledges are 
coming in, as well as an increase in 
first time donors, bringing our goal of 
300 million TL within reach. 

Have you sent in your 
pledge yet? 
M a n y thanks to all of you who have 
already made a commitment to this 
year's Campaign. 
If you have questions about the 
Campaign we hope you will call us at 
the Alumni and Development Office 
(165 34 30 / 308). The continued 
generosity to the Annual Giving Fund 
by all members of the RC family is 
needed and deeply appreciated. Your 
name in the Annual Giving Report 
will mean the continued strength and 
excellence of Robert College. 

Behçet Demircan RA'68, Nedim 
Ölçer and Yasemin Kâhya RC'76, 
were among the class 
representatives receiving awards 
for outstanding effort (above). 
Meanwhile another group of 
representatives were discussing 
new plans of action (below). 
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BÍZÍM TEPE 

B R IC v e L O V E T U R N U V A S I 

Yarışmadan sonra verilen 
kokteylde, Bizim Tepe 
üyelerinden bir grup: Ayla ve 
Ertuğrul Gümüşlügil, Sema 
ve Fikret Dirilgen, Ferihan 
ve Osman Göksu, Filiz 
Göçek, Ahmet Kadıoğlu, 
Orhan ve Gönül Yavuz. 

izim Tepe'liler ve misafirleri bu yarıştılar ve şu sonuçlan elde ettiler; 
yıl da Kartalkaya'nın 
beyazlıklarında kayakta, briçte 

ve sevgide hünerlerini gösterdiler. 
Bu üç konuda fiziki, zihni ve hissi 
maharetlerini göstererek neşe içinde 

1. Mesut ve Gilman Karadeniz, 2. Cem 
ve Ayşim İnceur, 3. M . A l i ve Nilgün 
İnce, 4. Gönül Yavuz ve Tekin 
Kadirbeyoğlu, 5. Sevda Zorlu ve 
Ferihan Göksu. 

BİZİM T E P E N İ N SPOR ETKİNLİKLERİ 

izim Tepe'nin jimnastik salo
nunda oyunun kuralı formda 
olmak, Kalabalığı az, dostça 

bir ortamda stresi ve istenmeyen kalorileri 
pedal çevirerek, kürek çekerek ve yer 
jimnastiği yaparak atmak mümkün. Ayrıca, 
biri kapalı dört tenis kortunda iddialı karşı
laşmalara katılabilirsiniz. Eğer, mini futbol ya 
da basketbol oyuncusuysanız yine Bizim 
Tepe'nin sahaları hizmetinizdedir. 

BT'nin spor 
etkinliklerini 
yakından 
takip edenler: 
Kemal Eren 
RA'68,Dilek 
MertACG'71 



B i z i M TEPE 

B a r G e c e l e r i 
Bubble-
Doubles 
Neşesi... 
Geleneksel Bizim Tepe 
Bubble Doubles tenis 
turnuvası, 24 Şubat-4 
Mart tarihleri arasında 
yapıldı. Her zaman ne
şeli bir havada 
sürdürülen bu 
turnuvada çift erkekler 
kategorisinde Bülent 
Tosun/Zühtü Sezer çifti 
birinciliği alırken, 
karışık çiftlerde de 
Ülker Melek/Kâmuran 
Yazıcıoğlu birincilik 
kupasının sahibi 
oldular. Bayanlar 
arasında yeterli katılım 
olmadığından, çift 
bayanlar kategorisi 
yapılamadı. Onları da 
bir daha ki turnuva
larda, kortlarda 
görmeyi ümit ediyoruz. 

izim Tepe'nin Salı Bar Ge
celeri birbirinden renkli 
geçmeye devam ediyor. 

Bizim Tepe'li Kolej mezunlarının barın 
arkasında durup servis yaptıkları bu 
bol sohbetli ve kahkahalı akşamlarda 
sık sık ünlü bir simaya rastlamak da 
mümkün. Bu nedenden dolayı, "Ce
lebrity Bar" olarak da anılan bar ge
celeri son zamanlarda Mustafa De
nizli'yi, Ali Poyrazoğlu'nu ve Uğur Dün
dar'ı misafir etti. 

Sema ve Bülent 

Özsoy çifti de 

barmenlik 

sınavını 

başarıyla 

verdiler (üstte). 

Ali Poyrazoğlu 

bar gecelerin 

ünlü konuğu 

oldu, geçtiğimiz 

günlerde... 

Zaman zaman 

yaptığı esprilerle 

konuklara neşeli 

saatler yaşattı 

(sağ üstte). Spor 

dünyasının 

popüler ismi 

Mustafa Denizli 

de Bizim Tepe'li 

sporseverlerle 

uzun süre futbol 

ve Galatasaray'ı 

konuştu (sağ 

altta)... 
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A colorful gathering of grandparents, parents and children, all ACG, RC alumni, in front of Gould Hall. 

A t the time being there are 
over 100 students at RC 
(orta and lycee) who will 
be sharing the same 
Alma Mater as their 

parents. This school year (1989/90) 
nine new prep students with 
"kolejli" parents joined the ranks. 
The graduating class of 1990 has 20 
seniors who are children of one or 
more "kolejli" parents. 
Among the parents and children 
who got together on campus to 
have pictures taken, two groups 
attracted special attention. One was 
the Class of 67 who had the highest 
representation and the other was 
the group of family members who 
spanned three generations. 
Grandparents, children and grand
children were proud to be sharing 
the RC background. 

MOTHERS CHILDREN 

Rebeka (Salis) Bahar ACG'71 Aslan Ol 
Füsun (Tan) Berkol ACG'67 Serra LIII 
Alev (Karabulut) Çolpan RC'74 Yelda OII 
Bilge (Gürbüzbile) Deliveli ACG'62 Emre OIII 
Mezi (Somek) Elhadef ACG'71 Ralf OIII 
Melike (Conerdem) Erdönmez ACG'67 Kerem OIII 
GUlseren (Tunakan) Esatkadester RC Eng'68 İpek PREP 
Rina (Elkabeş) Eskenazi ACG'70 Sima LII 
Candan (Orhun) Fetvacı RC Yük'69 Emine LI 
Gülenay (Onan) Gorbon ACG'69 Mete LIII 
Toni (Bornstern) Hananel ACG'70 David OIII 
Feyha (Duru) Kısakürek ACG'70 Zeynep OII 
Gün (Erk) Külahcıoğlu RC Yük'75 Hüseyin OIII Ömer Ol 
Öret (Baruh) Meşulam RC'72 ex. Cina LII Ethel om 
Zühre (Çubukçuoğlu) Mısırlı ACG'67 Merve OIII 
Vivian (Sadaka) Miskoen RC'72 Levent PREP 
Gülsevil (Aras) Nalbantoğlu ACG'67 Osman LII Ali PREP 
Adel (Eluaşvili) Nommaz RC'73 Vedat OII 
Nedret (Yetgin) Oktay ACG'69 Özgür LI 
Leylâ (Yahsıoğlu) Onan ACG'71 Selim PREP 
Nadide (Durul) Önen RCYük'71 Ali Can OIII 
Saniye (Erksan) Özdaryal ACG'65 Burak LI 
Gülin (Ertuğrul) Özyol RC Yük'68 Sinan OIII 
Tuna (Çiprut) Rividi RC'72 Sabin OII 
Ahu (Zobu) Selçuk ACG'66 Alev LII Sinan Ol 
Ayla (Özveren) Sevand ACG'67 Sırma OIII 
Gürsan (Cümbüş) Şeyhun ACG'62 Melis LII 
Kadriye Neşe (Katırcı) Tınastepe ACG'70 Elif LI 
Nazan (Pirinçcioğlu) Türe ACG'61 Ozan LU" 
Oya (Sürmen) Yazıcılar ACG'62 ex. Aziz LIII 
Meral (Palanduz) Bahar ACG'61 Bilge OIII 

RCQ, SPRING 1990 12 



Grandfather 
Feridun 

Özgür, son 
Nuri Özgür 

and grandson 
Eren Özgür 

Present RC 
students 
with RC 

Mothers and 
Fathers, 
(below). 
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FATHERS CHILDREN 

SeymurAcar RA'60 Neylan LUI 
Osman Recai Akgün RA'61 ex. Onur Lm Uğur OII 
Fuat Bilen RC57 ex. Ayşe Sinem Ol 
Fadlullah Cerrahoğlu RA'60 Eda PREP 
Erdem Çongar RC Yük'65 ex. Ersan L M 
Mümtaz Çoruh RA Eng'54 Mehmet LIII 
Muzaffer Dikeç RA'68 Zeynep PREP 
Nihat Dilber RC Eng'69 Defne OIII 
Cahit Düzel RA'65 Defne Ol 
Ali Manan Erden RC'57 İdil Lm 
NabiEren RA'65 Zeynep OIII Aslı PREP 
Metin Erin RC Eng'67 Cem LI 
Erkin Erkmen RC Eng'58 Tunç LI 
Ahmet Esmen RA'66 Yasemin Sim Ölü 
Kerim Bedi Grantay RA'60 
Mustafa Gürsel RA'63 

Zeynep LII Kerim Bedi Grantay RA'60 
Mustafa Gürsel RA'63 Zeynep LIII 
Ahmet Ali Güvenir RA'61 Ebru LU 
ÖnerHortaçsu RC'59 Ali LI 
Mehmet Hotiç RC Yük'72ex. Alihan Ol 
Ahmet İnan RA'63 İhsan LII 
Mehmet İpekçi RC Eng'69 Hakan Ol 
Şükrü Naili Memişoğlu RC'46ex. Osman LÛ 
Vitali Meşulam RC'66 Jak LI 
Hasan Morkoyun RC72 ex. Ebru Ol 
M.Mustafa Öngay RA'65 Nergis LI 
Teoman Önol RC'59 Mete LI 
Fasih Öven RC Yük'68 Peyami OII 
Nuri Özgür RA'70 Eren Ol 
Oktay Özkan RCEng'66 Serdar OIII 
Metin Sabuniş RC'58 Kerim LIII 
Bülent Şenver RC Yük'74 Kaan OII 
Ramazan Şerif Tarakçı RC Yük'63 Hakan OIII 
Turan Tiryakioğlu RC Yük'71 Nihan LIII 
Tunaşar Uras RC Yük'66 Timuçin LÛ 
Al i Vardar RA '66 Merve LII 
Ali Yalman RA'63 Alev LII 
Ahmet Rona Yırcalı RA'64 Sim OIII 
Mordeşe Zakuto RA'64 ex. İgal LÜI 



F A T H E R S M O T H E R S C H I L D R E N 

Hilmi Bekyel RA'66 Lale (Akçam) RCYük'70 Ebru LII 
NecilBerkant RCYük'71 Itret(Somay) RC Yük'74 Merve LI 
Oğuz Değirmencioğlu RC'74 Neşe Kırdar RC'74 Tunç LI 
Recep Güler RA'69 Zeynep (Sualp) RC Yük'72 nü om 
Hüseyin İğdırlı RC Eng'70 Gül (Özgen) ACG'70 Deniz PREP 
Korkmaz İlkorur RC Yük'67 Çınla (Egeman) RCYük'71ex. Cem Ol 
Burhan Karaçam RA'68 Selmin (Asmaz) RC Yük'72 Burak LI 
Cenk Özgen RC Eng'67 Işın (Mutluay) RC Eng'67 H.Tolga LIII 
Faruk Yöneyman RC Yük'68 Nihal (Türeyen) RC Yük'70 Merve Ol 
Tevfık Göksel RC Eng'66 Ayşe (Özgen) ACG'68 M.Murat PREP 
Sevinç Alemdar RC Yük'65 Nigâr(Nigâr) ACG'66 Melis Ol 
Sönmez Soran RC Eng'58 Belkıs(Batu) ACG'57 M.Adem LII 
Al i Yalman RA'63 Ahu Selçuk (Zobu) ACG'66 Alev LII 
Kayhan Çavuşoğlu RC Eng'65 Esen (Gürce) ACG'68 Yeşim LIII 
Şerif Egeli RA'62 Cenap (Pekiş) ACG'62 ex. Fuat Lin 
Bülent Özsoy RC Eng'67 Sema(Özcan) ACG'67 Yeşim LIII 
Zühtü Sezer RC Yük'68 Oya (Erenli) ACG'69 Didem LIII 
ErbilTöre RC Yük'65 Ayşe (Kerimoğlu) ACG'67 Ali LIII 
Hasan Boduroğlu RC Eng'66 Esin (Güralp) ACG'67 Ayşecan Ol 
Behçet Envarlı RA'66 Bilge (Muüu) ACG'69 Defne OII 
Fikret Evyap RC'54 ex. Semra (Ünlü) ACG'67 Mehmet Ol 
Mustafa Pultar RC Eng'60 Gönül (Ayda) ACG'62 Giray LIII Eren OIII Selçuk OII 
İlker Can RCEng'61 Selmin (Önen) ACG'67 Sayra LIII Berna OIII 
Kemal Noyan RA'61 Hüma (Bilimer) ACG'67 Emine OIII 
ArifCiliv RA'62 Ester Ruso ACG'67 Serra LI 
Ahmet Kutman RA'63 Estelle Susan (Rodrigez) ACG'69 Sibel LI 
Taha Parla RA'63 Jale (Kövenklioğlu) ACG'64 Ayşe LII 

G R A N D F A T H E R S G R A N D M O T H E R S C H I L D R E N G R A N D C H I L D R E N 

Sütude (Selek) ACG'41 Aras Gülsevil NalbantoSluACG'67 Osman LII Ali PREP 
Faruk RC Eng'48 Şermin (Haydaroğlu) ACG'46 Özgen Gül İğdırlı ACG'70 Deniz PREP Faruk RC Eng'48 

Perihan (Eralp) ACG'41 Zobu Ahu Selçuk ACG'66 Alev LII Sinan OH 
Nimet (Ebusudoğlu) ACG'43 Erenli Oya Sezer ACG'69 Didem LIII 

Feridun RC35 
Nimet (Ebusudoğlu) 

Özgür Nuri RC70 Eren Ol 
İbrahim RC'33 ex. Acar Seymur RA'60 Neylan LIII 

Cover Picture: Ahu Zobu Selçuk, Alev Yalman, 
Perihan Eralp Zobu, Sinan Selçuk, Gülsevil 
Aras Nalbantoğlu, Osman Nalbantoğlu, Sütude 
Selek Aras and Ali Nalbantoğlu (from the left) 
The Class of '67 has the highest number of 
children presently studying at RC (below). 

Grandparents Şermin and Faruk Özgen with their daughter GUI 
İğdırlı, son-in-law Hüseyin İğdırlı and grandchild Deniz İğdırlı. 
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IN THE NEWS 

(Left) John Frederick Lewis, The 
Reception, 1873. 
(Below) Rudolph Ernst, Idle 
Hours in the Harem, c.1900. 

The Harem Unveiled 
In "Harem: The World Behind the Veil", Alev Aksoy 
Croutier ACG'63 reveals the secrets of the Sultan's 
Harem... 

T his visit to the harem of 
the Topkapi Palace ha
unted me. I was obsessed 
with the notion that these 
same stairways once felt 

the flying feet, these alleys, the soft 
rustle of their garments. The walls see
med to whisper secrets pleading to be 
heard Questions kept insinuating 
themselves. What had happened here 
during all these years? Who were the
se women?"* 

So began the search of Alev Aksoy 
Lytle Croutier ACG'63, as she sought 
answers to her fascination with the 
secret world of the harem. Her family 
background gave her first hand 
glimpses of life in the harem. "I was 
born in a konak," says Croutier, 
"which was once the harem of a pasha. 
During my childhood, people around 
me often whispered things about ha
rems; my own grandmother and her 
sister had been brought up in one." 

Her investigation culminated in a 
magnificently illustrated book called 
"Harem: The World Behind the Veil" 
published by Abbeville Press in May 
1989. This book chronicles harem life 
from a personal perspective and in
cludes historical and artistic informa
tion on the meaning and origins of the 
harem, daily life, costumes and fi
nery, past times, intrigue and politics 
among other fascinating bits of infor
mation which promise to make for 
highly enjoyable reading. 

"This is a serious history, yet an im
mensely readable one —informative, 
gossipy and grand fun," says The New 
York Times Book Review, while The 
Washington Times describes it as "a 
book of breathtaking beauty, lavishly 
illustrated and written in an ingrati
ating prose." 
*Lytle Croutier, Alev. Harem The World 
Behind the Veil. Abbeville Press, 1989. 

The Woman Behind the Book 
"You have given yourself to imagination. You imagine, you 
live, you create..." So reads Alev's write up in Record '63 

B om in İzmir, Alev Aksoy 
Lytle Croutier studied art 
history at Oberlin College 
upon graduation from 

A C G in 1963. She did graduate work 
in film at NY University (1967-68) 
and Humboldt State University 
(1970-71). She wrote and directed 
films, taught film courses and pre
pared screenplays. Among them are 

"Tell Me a Riddle", "Chronicle of 
Jenny Marx", and "The Mind Para
sites". In 1984 she was awarded a 
Guggenheim fellowship to write a 

script based on the lives of women in 
harems, hence "The Turquoise Wo
men". Her research on this project 
also created material for "Harem: 
The World Behind the Veil" , which 
has already been transalated into se
ven languages. Currently, she is the 
editor-in-chief of Mercury House 
Publishing Co. and continues to live 
and write in San Francisco. 
She was awarded the McGraw Hil l 
award for filmmaking and has been 
a member of the Writer's Guild of 
America since 1980 and the 
Woman's National Book Associa
tion since 1985. 



MEMORIES 

Barber Haçik's 
75 Years at the College 
When reminiscing about our college days how often 
we wonder where people are now and what they are 
doing. Cahit Diizel RA'65 set out to investigate, and 
discovered the whereabouts of Barber Hacik after 25 
years. He turned out to be just where we left him, so 
as in the old days, Cahit sat down in the barber's chair 
and chatted while Ha9ik got on with his haircut... 

W hen I asked his age, 
he told me to guess. 
As he spoke, he 
snapped his scissors 

with professional panache and 
moved to the other side of the chair, 
then stood back wielding the comb 
like a surveying instrument as he 
planned the next phase of attack on 
my hair. 
Noting his lively and 
energetic appearance, I 
proferred, "around 65." 
Haçik smiled his 
approval of this answer. 
Then with eyes focused 
on some point outside 
the window, he began his 
story: 
"My father was Dr. 
Washburn's gardener, 
my mother was in charge 
of the laundry. Then 
came the call-up. My 
father Levon and my 
elder brother Onnik 
were enlisted, and both 
fell at Çanakkale. Mrs. 
Huntington, the wife of 
the deputy head, found 
me a job at the school. I 
was just a boy when I 
began work." 
A rapid calculation told 
me that Haçik had been 
working at the College 
for 74 years, interrupted 
only by his military ser
vice. Generation after 
generation of teenage 

college students had surrendered their 
hair to Hacik. 
"My house is in Emirgan," he conti
nued. "I rise early every day and start 
work at eight thirty. I'm here until five 
or six every evening." 
'Here in Hamlin Hall, known today as 
the Boys' Dormitory Building, he 
occupies a 'barber's shop' with two 
chairs on the ground floor, in the cor-

Cahit Diizel RA'65 back in Haçik's chair, 25 years later. 

Nurver Nureş, RC'53 in the hands 
of Berber Haçik 40 years ago.. 

ner which was once the site of Veli's 
canteen and the showers. 
The same pictures of graduates in 
caps and gowns which adorned his 
old room in Washburn Hall are lined 
up along the mirrors here. Haçik 
remembers them all by name: 
"Tunç Yalman, Vedat Yerlici, Cevat 
Çapan, Sedat Sirmen, Mustafa Di l 
ber, Hasan Subaşı, Nurver Nureş, 

Cavit Avunduk." 
"Cavit and Sami Avunduk 
were twins, but I did not 
know. One evening one of 
them came with dishe
velled beard and hair. I 
gave him a shave and a 
haircut and sent him away. 
The next morning what 
should I see, but the same 
boy in the same dishe
velled state. They looked 
exactly like each other." 
The only moustached — be 
it rather sparse and newly 
sprouted — graduate in the 
photos is Cevat Çapan. 
"Cevat Bey still comes 
every 20 days for me to 
trim his beard," Haçik 
fondly remarks. 
Haçik has a huge repertoire 
of reminiscences. "Many 
old boys who come from 
America and Europe, come 
to visit me and sit in this 
very chair, like old 
times." 

After 25 years, there I was 
too, back in Haçik's chair. 
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STUDENTS 

Survival of 
the Fittest 
The Explorers Club, not only presents a physical 
challenge but also adds a psychological and mental 
dimension to the development of RC students. 

first practice hike is held on campus 
where club members learn how and 
where to arrange camp sites, cook, 

build a fire, equipment to take, how to 
pack backpacks, and find water 
sources. 

"Each year we try to go on at least 
one major hike," says Bob Forsgren. 
"For example, hiking in the Toros 
mountains is most interesting. It's a 
beautiful place covered with pine 
forests and we camp in the snow and 
crawl through ice bridges. Further
more, sharing such experiences 
develops unique bonds between the 
students." 

Sinan Akciz (Lycee I), Bahri Uzun-
oglu and Burhan Parmaksizoglu 

Life is not a 
picnic when 
you're camping 
out with the 
Explorers Club. 
Knowledge in 
outdoor 
survival 
techniques and 
camp 
procedures is a 
must but all 
who participate 
say they are 
"hooked." 
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" U nique bonds of 
friendship and 
support develop 
between members 

of the Explorers Club when they go 
on hikes and camping trips," says 
Robert Forsgren, Physical Education 
teacher at RC. These bonds have been 
developing for the past 5 years during 
which the club which started out with 
about twenty members and day trips 
to Büyükada grew to over fifty mem
bers with longer trips to places like 
Yalova, Uludağ, Bursa and the Toros 
mountains. 

The club organizes day and over
night trips where they camp out in 
tents and learn the basic rules of out
door survival and dealing with the 
elements. To acquire these basics the 



N O T E S F R O M S T U D E N T S . . . 
(Lycee II) and the president of the 
club, Nişvan Erkal (Lycee III) gave 
us an account of their experiences as 
members of this club. Nişvan said 
that when she joined the club three 
years ago there weren't enough inter
ested people to go on the trips. Now 
there is more interest. "The trips are 
not picnics, as some expect," she 
says. "There are hardships to be 
endured such as extreme cold or heat 
and hours of walking. 

At times like these you really get 
to know the people you are with. 
Sinan observed that you learn the 
meaning of sharing in the real sense 
of the word. "There is always some
one who forgets something vital, and 
you end up sharing with each other. 
One starts to discover new aspects, 
new characteristics of oneself. You 
realize that you can do things you 
never thought was possible and feel 
a great sense of achievement." 

Bahri and Burhan said they joined 
the club without really knowing 
what was involved. Now they say 
they are "hooked.""You start to 
really enjoy what you're doing from 
day one and most importantly you 
learn something new at every camp-
out." 

One campout that was definitely a 
learning experience was at the vol
canic lakes of Uludağ last May. In 
the middle of a pleasant trek all of a 
sudden the temperature dropped to 
-5°C, it started to hail and a terrific 
wind came up. The unprepared cam
pers had to seek shelter in a rundown 
cabin and spent a long, cold, sleep
less night. At a time like that the 
group felt much closer to each other 
as they had a special experience 
together. 

Forsgren says, "Robert College is 
situated in a very convenient loca
tion for visiting caves and historic 
places, hiking and mountaineering. 
It's no great effort to go out there and 
find yourself in an absolutely differ
ent world in a matter of hours. "In 
conclusion Forsgren comments that 
"RC students are intelligent, keen, 
alert kids who need special expe
riences to sharpen their wits. I feel 
this can be achieved through camp
ing out in nature." 

RC Students Discover Ireland and Politics 
with each other. We actually lived in 
a different country and destroyed the 
myths and half-truths in our minds 
about Ireland, its people and the 
other Europeans." 

The young RC Diplomats Merve 
Berkant, Pelin Turgut, Tılsım 
Tanberk, Kaan Okurer and 
Selim Okumuş with their 
teacher Clem McDonnell. 

N ine RC students travelled to 
Cork, Ireland in March and 

spent ten days discovering the 
country, meeting young adults from 
various European countries and 
learning the process of discussion 
and debate on specific issues. They 
represented Turkey in the fourth 
Metropia, "Model Europe Inter 
National" there, where the aim was to 
form a "model" assembly of the Euro
pean Council and discuss the topic, 
"Can Agriculture and Industry Co
exist? 

These young diplomats spent a 
whole week visiting farms and facto
ries, researching and preparing their 
arguments and presenting them in 
front of the Lord Mayor of Cork, who 
was very impressed with the standard 
of the students involved. 

Local press, TV and radio coverage 
of the event was extensive and Emine 
Fetvacı (Lycee I) was interviewed on 
the radio. On their return to Istanbul, 
Emine said it had been a very hectic 
week. "We fit so many things into one 
week that normally would not have 
been possible, but we were all eager 
to learn, to work and to cooperate 

The Tradition of Excellence in Math Continues 

T wo teams of RC math students 
participated in the European 

Council of International Schools 
math competition and walked off 
with the junior championship. The 
team made up of Ebru Bekyel, Ser-
tac Uysal and Mete Gorbon was 

placed 1 st and the other team whose 
members were Serkan Savaşoğlu, 
A l i Hortaçsu, Emrah Çevik, and 
Melih Karakullukçu placed 3rd out 
of the 29 participating schools. Mete 
Gorbon placed 3rd individually out 
of over 150 students. 

These results are 
proof that RC stu-
dents continue to 
excell in math as 
they have in years 
past. 

The math teams 
with their teacher 
Scott Root. 







SÖYLEŞİ 

Sinema Nedir? 
Buna yanıt veremem... 
Sinemamızın önde gelen isimlerinden yönetmen Ömer Kavur (RA '64 ex.), yıllar 
sonra kolejli arkadaşı Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Gürsel RA'63, 
RC Yük '67 (Science & Literature) ile RC Quarterly için biraraya geldi. 

T elefondaki ses, "Ro-
bert Kolej Mezun
lar Dergisi" için 
film yönetmeni 
Ömer Kavur ile bir 
söyleşi yapıp yap
mayacağımı sordu

ğunda, doğrusu duygulandım. Okul 
yıllarından dostum olan Ömer'i uzun 
süredir görmemiştim. Ayrıca, "alışıl
mışın dışında iki ayrı meslek dalı seç
miş" eski iki dostun biraraya gelmesi 
bana ilginç geldi. 

" bugün düşünecek olursak, de
mokratik bir ortamda süren eğitimin 
yanısıra, bireyin kendi kişiliğini ge
liştirmesi ve sosyal bir takım etkinlik
lere katılması açısından, Kolej çok 
önemli bir ekoldür. Ve "kolejli" ol
manın kendi adıma büyük faydalarını 
gördüğümü söyleyebilirim. Genç de 
olsa o yaştaki öğrenciler iyi kötü ken
di gelecekleri konu
sunda, bir seçim 
yapma özgürlüğüne 
sahiptiler." 

Ömer, bugün ara
mızda bulunmayan 
bir biyoloji öğret
meni ile ters düşmüş 
ve sene kaybetme
mek amacıyla, içi 
kan ağlayarak oku
lu terketmek -zorun
da kalmıştı. Liseyi, 
yine o yılların gözde 
okullarından Kaba
taş'ta bitirmişti. 

Sohbetimiz devam etti... 
Mustafa Gürsel: Daha sonra 

Fransa'ya gittin. Amacın, bilinçli 
olarak sinema okumak mıydı? 

Ömer Kavur: Ben sinemacı olma
ya -fakat sinemanın hangi dalında 

B ireyin kendi 
kişiliğini geliştirmesi 
ve sosyal bir takım 
etkinliklere katılması 
açısından, Kolej çok 
önemli bir ekoldür 

çalışacağımı bilmeksizin- ortaokul 
son sınıfta karar vermiştim. Bu kara
rımı babama açıkladığımda şaşkınlı
ğını gizleyemedi. Çünkü kendisi ve 
ağabeyi hariciyeciydiler. Bir harici
yeci geleneği vardı ailede. Ama karşı 
çıkmadı. Annem de karşı çıkmamış
tı, tam tersine o daha heyecanla karşı
lamıştı. Dolayısıyla ben liseyi bitir
dikten sonra araştırmalar yaptım. B i l 
diğim dil ingilizce olduğundan İngil
tere'deki okulları araştırdım. Fakat o 
dönemde henüz ciddi bir sinema oku
lu yoktu. Fransa'daki IDEC, en bilin
miş okuldu. Bunun üzerine Paris'e 
gittim. Bir yıl dil eğitiminden sonra 
araya '68 olayları girdi, IDEC kapan
dı. Ben de boşta kalmamak için sos
yoloji dersleri aldım. Aynı zamanda 
gazeteciliğe de başladım. 

M.G.: Kolejden ne aldığını özetle
din. Özgür düşünme ve tartışma 

ortamı... 
O.K.: Ayrıca bire
yin kendini farket-
mesi ve geliştirme
si. Çünkü, maale
sef, bu, o dönem 
maarif okullarında 
olmayan bir özel
likti. Bu da biraz 
kışla tertibi bir dü
zen içinde eğitim 
görmelerindendi. 
M.G.:Fransa'dan 
ne aldın? '68 olay
ları dedin, demek 
ki bizim neslimizi 

çok etkileyen bir dönemde olayla
rın odak noktasında bulundun. 
Fransa'da yaşamaktan etkilendin 
mi? 

Ö.K.: Paris'e ilk geldiğim gün, müt
hiş etkilenmiştim. Kendi bilgisizli
ğimin ve deneyimsizliğimin farkına 

vardım. Türkiye'de öğretilenlerin ne 
kadar yetersiz olduğunu, dünyada ne 
kadar fazla pencere bulunduğunu 
gördüm. 

Paris, özellikle benim için bir tür ya
şam okulu oldu. Düşüncesiyle, felse
fesiyle, kültürüyle, sanatıyla, yaşam 
biçimiyle, herşeyiyle... Ve çok ciddi 
bir tokat yedim. Üniversiteye girdi-
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ğim yıl bir takım isimlerden sözedil-
di. Bu isimlerin çoğunu hiç duyma
mıştım. Çünkü bunların çoğu Türki
ye'de tabuydu. Kaldı ki , Fransız lise
sinden mezun, bunların kim oldukla
rını bilen bir sürü insanla rekabet et
mek durumundaydım. Bu uçurumu 
kapatmak için aşın bir çaba sarfet-
mek gerekiyordu. Ve giderek -tabii 
'68 olaylanna dönmek lâzım- çok da
ha dinamik, daha devinimli bir or
tamda, her türlü değişik düşüncelerin 
buluştuğu bir noktadaydım ve bun
dan büyük bir zevk alıyordum. Biraz 
da kafam karışıyordu. 

'68 olaylanna gelince; olaylan doğ
rudan yaşadım, bunu bir abartma ola
rak söylemiyorum. Hem fiilen yaşa
dım, hem de olaylann tam merkezin-
deydim. însan ister istemez tanık olu
yordu. Üniversitedeki toplantılara, 
yürüyüşlere, arada bir diyebileceğim 
çatışmalara fiilen katılan biriydim. 
Biraz da şenlik havası yaşadım. Biz 

S 
olaya böyle bakı
yorduk. '68 olaylan 
dünyada da büyük 
yankılar uyandırdı 
ve başka düşünceler 
de doğdu. Feminist 
hareketleri ve buna 
benzer birçok radi
kal hareketler, '68 
olaylarında kökeni
ni buldu. Benim için 
çok etkileyici ve hoş 
sedası olan bir dö
nemdi. 

M.G.: Kaç yılın
da döndün Türki
ye'ye? 

O.K.: 71'de döndüm ve çalışmaya 
başladım. Reklâm filmi ve bir büyük 
kuruluş için tanıtma filmi, belgeseller 
çekiyordum. Yine aynı şirketin pat
ronlarının prodüktörlüğünü yaptığı 
bir film çektim, 74'de Yatık Emi-
ne'ydi. 

inemanın bir 
meslek olmasından 
öte, bir ifade biçimi 
olarak sınırsız 
olanaklara 
sahip olduğunu 
gördüm 

M.G.: Günümüze 
dönelim. 1968 
Fransa'sını, Tür
kiye'de 12 Mart 
sonrasını, 1980'i 
yaşamış ve artık 
orta yaşlı biri ola
rak Türkiye'deki 
sinemayı ve sine
ma sanatını nasıl 
görüyorsun? 
O.K. : Sinemayı bir 
meslek olarak gör
mekteydim. Ve de 
yapmak istediğim 
bir meslekti. Sanı
yorum, 6. veya 7. 

filmimin çekimine kadar bu düşünce 
hep devam etti. O zaman gördüğüm 
bir film bende çok farklı bir perspek
tif açtı. Çok önemli bir film de değil
di. Bu film sayesinde, sinemanın bir 
meslek olmasından öte, bir ifade biçi
mi olarak sınırsız olanaklara sahip ol
duğunu gördüm. Bir sinemacı olarak 
ancak o zaman bunun bilincine vara
bildim. Bugün bana -sinema nedir? -
diye sorulursa buna yanıt verebilece
ğimi hiç sanmıyorum. Gerçekten bu 
düşünce benaklaşmış değil kafamda. 
Fakat biliyorum ki , sinema çok kişi
sel ve özel. İnsanlar ancak araştırarak 
yaşamlarındaki bir takım temel ne
denleri anlayarak kendilerini bu alan
da ifade edebileceklerdir ve ifade 
imkânları hudutsuzdur. En azından 
bunu anlayabildim, bu benim için 
önemli birşey. 

Ülkemizde sinemaya gelince; diğer 
sanat dalları içinde en cesuru, kendini 
önemli ölçülerde yenileyebileni, atı
lım yapabileni... Bütün köhnemiş, 
yozlaşmış Yeşilçam yapısına rağ
men. Sinema, birçok arkadaşın katkı
larıyla daha kişiselleşmeye yönelme
ye başlamış ve önemli sayılabilecek 
ürünler vermeye başlamıştır. Ama 
tabii ki , sinemamız ne bir Kurosawa 
ne bir Bergman yetiştirebilmiş değil
dir. En azından olumlu bir yolda ol
duğundan sinemanın geleceğine 
umutla bakıyorum. Ve de önemlice 
ürünlerin çıkabileceğine inanıyo
rum. 

M.G.: Biz Türkler galiba büyük 
düşünmeye alışık bir toplum deği
liz. Sinema dünyasında da yeteri 
derecede büyük düşünemiyor mu
yuz? Ya başka ülkelerde tutacağı 
düşünülen düşünceler üzerine pa-





ra yatırıyor, ya da çok fazla 
yereysel kalıyoruz. Evren
selleştirmek mümkün ol
muyor. Bahsettiğim tür si
nema, aslında yereysel 
özellikleri alıp, evrensele 
ulaşmak değil mi? 

Ö.K.: Düşüncene tamamen 
katılıyorum. Genellikle top
lumumuza hitap eden birşey. Çünkü 
biz, gerçekten kapalı bir ekonomide 
yaşamışız. Sinema da özellikle do-
mestik bir pazan düşünerek film 
üretmiş, bugüne kadar. Bugünkü kri
zin ana nedeni budur. 

Sinema kaldı ki , gerçekten uluslara
rası platformda hem evrensel bir sa
nayi, hem de bir sanat dalı. O bakım
dan, bizde büyük düşünen arkadaşla
rın sayısının çok çok az olduğunu 
görebiliyoruz. 

M.G.: Yabancı film şirketlerinin 
Türkiye'ye girişi hakkında ne dü
şünüyorsun? 

Ö.K.: Ben bunlara karşı değilim. 
Ancak kendi ulusal kültürümüzün 
vazgeçilmez bir parçası olan sinema
mıza tümüyle egemen olurlarsa bu 
bence çok ciddi bir tehlikedir. Sine
malara bakıyoruz, yüzde doksanın 
üzerinde hepsi Amerikan filmi oyna
tıyor. Video ve TV de öyle. Bunun 
önüne geçmek lâzım. Kaldı ki , bunun 
örnekleri Avrupa'da yaşanmakta. 
Özellikle Avrupa Konseyinin 2 yıl 
önce almış olduğu karar, çok açık bi-

T 
I u 

ürkiye'de 
işadamları niye 
niteliğine inandığı bir 
senaryonun, yönetmenin, 
yapımcının üreteceği 
bir filme "sponsor "lık 
yapmasın 

çimde; Avrupa kimliğini, kültürünü, 
yabancı (Avrupa dışı) kimliğinin 
egomanyasının altına girmemesi için 
birtakım önlemler öngörmekte. Bir 
tanesi, TV'de en az gösterilen Avrupa 
kökenli film sayısının yüzde ellinin 
altına düşmemesi gibi. Önleyici 
tedbirler çok hoşuma gitmez ama, 
kültür söz konusu olunca galiba biraz 

zorunluyuz. Gerçekten 
bütün bunlara bir tehlike 
gözüyle bakmaktayım, 
çünkü yeni kuşak tama
men bu kültürle yetişiyor. 
Bütünüyle yabancılaştır
ma olgusu ortaya çıkıyor 
gibi geliyor, bu da çok sa
kıncalı. 

M.G.: Peki, sence Türkiye'de işa
damları (tek tük festivallerin des
teklemelerinin dışında) sinemaya 
yatırım yapabilirler mi? Neden ya
tırım yapsınlar? 

Ö.K.: Niye yatırmasın? Niye niteli
ğine inandığı bir senaryonun, yönet
menin, yapımcının üreteceği bir fil
me "sponsor"lık yapmasın? 

Sinemaya böyle bir yatınm yapıldı
ğını hiç duymadım. Sinemanın kendi 
özel konumundan da kaynaklanıyor. 
Bugüne kadar çok fazla ciddiye alın
mamasından. Fakat bunun zamanı 
geldi. 

M.G.: O zaman, gerçekten sinema 
seven ve hükümet üzerinde de etkin 
ve yetkin Robert Kolejli arkadaşla
rımızdan böyle bir girişimde bulun
maları çağrısında bulunabiliriz. 

Ö.K.: Tabii niye bulunmayalım? 
M.G.: O zaman daha iyi filmler 

yapman amacıyla... 
O.K.: Teşekkür ederim... 

THf END

Filmleri ve ödülleriyle Omer Kavur 
1944 yılında Ankara'da doğdu. 
Paris'e gitti. Sinema öğrenimi gör
dü. İngilizce ve Fransızca biliyor. 

FİLMOGRAFİ 
Birçok belgesel film ile 200'ü aşkın 
reklâm filmi çekti. 

UZUN METRAJLI 
FİLMLERİ 
1974 YatıkEmine, RefikHalitKa-
ray'ın kısa öyküsünden, 
1979 Yusuf ile Kenan, Onat Kut-
lar'ın özgün senaryosundan Mifed, 
Birleşmiş Milletler Büyük Ödülü 
(1980), 
1981 Ah Güzel tstanbu!,Fürü-

zan'ın kısa öyküsünden 1981 Antal
ya Film Şenliği en iyi 2.film, 
1981 Kırık Bir Aşk Hikayesi, Sine
ma Yazarlannının seçtiği en iyi 
film. Selim İleri'nin özgün senaryo
sundan 1982 Antalya Film Şenliğin
de En iyi 3. Film ve 4 ayn ödül da
ha, 
1982 "Göl", Selim îleri'nin özgün 
senaryosu, 
1984 Körebe, Banş Pirhasan'ın 
özgün senaryosu, Kültür Bakanlığı 
1985 yılı Sinema Ödülü, 
1985 Amansız Yol, Kültür Bakanlı
ğı 1985 yılı Sinema Ödülü, İstanbul 
Festivali En İyi Türk Filmi Ödülü 
(1986), 

1986-87 Anayurt Oteli, Yusuf Atıl-
gan'ın aynı adlı romanından uyarla
ma. İstanbul Festivali En İyi Türk 
Filmi Ödülü (1987), Antalya Film 
Festivali En İyi 2. Film Ödülü, En İyi 
Yönetmen Ödülü (1987), Sinema 
Eleştirmenlerinin En İyi Film, En 
İyi Yönetmen ve 4 ayn dalda ödül 
(1987-88), 1987 Venedik Film Şen
liğinde Fispresci Ödülü, 1987 Va-
lencia Akdeniz Festivalinde En İyi 
3.Film Ödülü, 1987 Nantes 3 Kıta 
Festivalinde En İyi Film ve En İyi 
Erkek Oyuncu Ödülü. 
1987 Gece Yolculuğu, 1988 An
talya Film Şenliğinde En İyi Film, 
En İyi Yönetmen ve 3 ayn dalda 
ödül. Kültür Bakanlığı Sinema 
Ödülü (1988), Film Eleştirmenleri
nin En Başanlı 3. Türk Filmi. 
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ALUMNI ASSOCIATION 

istanbul nasıl 
kurtulur? 

Mezunlar Derneği'mizin düzenlediği İstanbul'da Hava 
Kirliliği Nasıl Önlenir?' konulu panel 22 Mart 
Perşembe günü, Bizim Tepe'de yapıldı. Oldukça renkli 
ve ilginç geçen panelden sonra kirlilikle mücadele için 
bir komite kurulmasının ilk adımı atıldı. 

D oğanın canlanışına tanık 
olduğumuz şu güzel ba
har günlerinin rehavetin
den biraz kendimizi kur

tarıp İstanbul'un havasından yakın
dığımız, neredeyse gözle görülür ha
va kirliliğini soluduğumuz tarihlere 
dönelim . Bizim Tepe'deyiz. "İstan
bul 'da Hava Kirliliği Nasıl Önlenir?" 
konulu panele katılacak olan konuk
larımız yerlerini almışlar. 

Boğaziçi Üniversitesi öğretim gö
revlilerinden Profesör Oya Başak 
ACG'55 neşeli, sevimli ama konunun 
ciddiyetini vurgulayan bir açılış ko
nuşması yaparak, ilk sözü Boğaziçi 
Üniversitesi öğretim görevlilerinden 
Profesör Yüksel İnel'e veriyor. 

İnel, havanın kolay kolay kirlen
meyeceği düşüncesi içinde olduğu
muzu vurgulayarak, bunun yanlışlı-

"Bazı bölgelerimizde 
yaptığımız ölçümlerin 
sonucu ürkütücüdür." 

Prof. Yüksel İnel 
Boğaziçi Üniversitesi 

Öğretim Üyesi 

ğını yaşadığımız kentte somut olarak 
gördüğümüzü söylüyor. Günümüzde 
endüstriyel gelişim, enerji, kimyasal-
laşma, ulaşım ve nüfus gibi nedenler
le hava kirliliğinin ciddi bir sorun 
oluşturmaya başladığını, bu konuda 

yapılacak çalışmaların ilk adımının 
kirletici kaynakların saptanmasıyla 
atılacağını söylüyor. Nüfus artışına 
bağlı olarak ısınma sistemlerindeki 
yetersizliğin, 

"Kalp hastaları, 
kronik solunum 
sistemi hastalığı 
olanlar kirli 
havadan daha fazla 
etkileniyor." 

Prof. Müzeyyen Erk 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

kötü kaliteli 
kömür ve yakıt 
kullanımının, 
artan trafik so
rununun hava 
kirliliğinin ne
denleri olarak 
görülebileceği
ni ilave ediyor. 

İstanbul'da 
son üç dört yıl
dır yapılan öl
çümleri değer
lendiren İnel, "bazı öyle bölgelerimiz 
var ki , isim ve yer söylemek istemiyo
rum, çıkan değerler ürkütücü boyut
ta" diyor. Üniversitelerde bu konuyla 
ilgili olarak para sıkıntısı nedeniyle 
ciddi araştırmalar yapamadıklarım 
vurguluyor. 

Bu açıklamalardan sonra sıra, kirli
liğin insan sağlığı üzerindeki etkileri
ne geliyor. Başak, burada sözü Cer
rahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hasta
lıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör 
Müzeyyen Erk'e veriyor. 

Erk, hava kirliliğinin insan sağlığı 
üzerindeki etkilerini faciayla sonuç
lanan iki örnekle açıklıyor. Bir i 
Londra'da 1952'nin Aralık ayında, di
ğeri de Los Angeles'te meydana gelen 
toplu ölümler. Birinci örnekte ısınma 
araçlarından, ikincisinde ise motorlu 
taşıtlardan çıkan zehirli gazların 

ölümlere neden olduğu saptanmış. 
"Bu zehirli gazlardan kükürt diok-

sit, atmosferdeki toksik elemanlar
dan en iyi bilinen ve saptanam-

dır.Belli bir oranı geçer
se kesin olarak yukarı so
lunum yollarını ve daha 
sonra da akciğerleri za
rarlı etkiliyor.Belirtisi 
ise öksürükten, çok ağır 
bir solunum yolları ye
tersizliğine kadar varabi
liyor. Ağır bir solunum 
yolları yetersizliği tablo
suna varması için de bu 
maddenin yoğun bir bi
çimde, akut olarak ve kı
sa bir süre içinde solun

muş olması gerek" diyor Erk. 
Hasta kişilerin bundan çok daha 

fazla etkilendiğini belirten Erk, kalp 
hastalarını, kronik solunum sistemi 
hastalığı olan kişilerin en riskli grup 
içinde yer aldığını belirtiyor. 

Hava kirliliği konusu tartışılırken, 
insanın aklına ister istemez doğal gaz 
projesinin hava kirliliğini önlemede 
kesin bir çözüm olup olamayacağı 
geliyor. 

İGDAŞ Genel Müdür Yardımcısı 
Doçent Doktor Semiha Arayıcı bu 
konu üzerindeki düşüncelerini akta
rırken sözlerine, "İstanbul'a doğal gaz 
geliyor ve artık hava kirliliği olmaya
cak demeyi çok isterdim, ama eğer 
tüm enerjiyi doğal gazdan sağlayabil-
seydik" diye başlıyor. 

Enerjinin çok büyük bir kısmının 
doğal gazla karşılanması halinde bile 
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kirliliğin ortadan 
kolay kolay kalka
mayacağını belir
ten Arayıcı, 50'li 
yıllardan itibaren 
doğayı kontrol et
me çalışmalarının 
çok yoğun olarak 
yapıldığı Los An-
geles'ın hala dün
yanın en kirli şehri 
olduğu örneğini veriyor ardından. 
Doğal gazın kullanımında partikül 
oranının çok düştüğünü açıklayan 
Arayıcı, "Doğal gaz gerçekten hava 
kirliliğini önleyici yeni bir alternatif 
olarak karşımıza çıkıyor. Doğal gazı 
sınırsız olarak kullanabilseydik 
önemli yararlar sağlayabilirdik ama 
ne yazık ki İstanbul'un çarpık kent
leşmesi buna imkan vermiyor, ayrıca 
doğal gaz dışarıdan aldığımız bir 
enerji türü" demeyi de ihmal etmi
yor. 

Çevre teknolojisi endüstrisinin 
Türkiye'deki öncülerinden olan, ça
lışmalarında hava kirliliği ve özellik
le egzoslardan kaynaklanan kirliliğe 
öncelik veren K A V A L A Şirketler 
Gurubundan Osman Kavala'yı RC'75 

"Doğal gaz, hava 
kirliliğini önleyici yeni 
bir alternatiftir." 

Doç. Dr. Semiha Arayıcı 
IGDAS Umum Müdür Yardımcısı 

"Taşıtlarda 
kurşunsuz benzinin 
kullanım miktarını 
arttırmak gereklidir." 

Osman Kavala 
Kavala Şirketler Gurubu 

takdim ediyor, 
sözü ona bırakı
yor. 

Kavala, kirlili
ğin önlenmesi ya 
da azaltılması
nın düşünüldüğü 
kadar zor olma
dığını söyleye
rek yüreklere su 
serpiyor. Herke

sin bu konuda duyarlı olmasının ilk 
adımı oluşturacağını vurguluyor ve 
trafiğin doğurduğu kirlilikten söz edi
yor , "trafiğin yoğun olduğu bölgelerde 
araçlardan çıkan kirlilik sanayi tesisle
rinin doğurduğu kirliliği katlıyor" di
yor. 

İstanbul'un birkaç alt merkezi ara
sında çok yoğun bir trafik ilişkisi bu
lunduğunu, ana sokakların belli bir ka
pasitenin üzerine çıkamadığını, tıkan
ma noktalarında durup kalkmalarla da
ha çok zehirli gazın havaya karıştığm 
söyleyen Kavalajstanbul'un bu özelli
ğiyle modern metropol trafik sistemine 
uymadığını ekliyor. Genç işadamı 
önerilerini şöyle açıklıyor: 

"Yabancı taşıtlarda kullanılan kur
şunsuz benzinin kullanım miktarının 
arttırılması gereklidir. Düşük oktavlı 
benzinlerde bu miktar artışı büyük bir 
mali külfet getirmeyecektir. Katalitik 
konverterler otomobillere takılmalı-
dır. Bu, şu anda trafikteki eski otomo
billere de takılabilir, imalat sırasında 
da yapılabilir. Denetim açısından tra
fik muayene istasyonlarının daha etkin 
bir şekilde çalışması önemlidir." 

"Taşıtların kirliliğe 
mutlaka bir katkısı var 
ama sanıldığı kadar 
çok değil" 

Özgen Aygünal 
Otomativ Sanayi Derneği Üyesi 

Trafikten doğan kirlilik savı konu
sunda acaba Otomativ Sanayi Derneği 
sözcüsü ne diyor? Sıra derneğin üye
lerinden Özgen Aygünal'a geliyor. 

Son dönemlerde otomativ sanayin
deki teknik gelişmelerin kirliliği azal
tacak nitelikte olduğunu söyleyen Ay
günal, taşıtların kirliliğe mutlaka bir 
katkısı olduğunu ama, bunun sanıldı
ğı gibi büyük boyutlarda olmadığını 
iddia ediyor. 

İstanbul Vali Yardımcısı Remzi 
Gürsu ise çalışmalar hakkında bilgi 
veriyor. 

"Mümkün olduğu kadar temizlen
miş kömür kullanımı getirilmek isten
di. Ancak İstanbul Trakya kömürünü 
kullanıyor. Sülfürlü, kükürtlü artıkla
rı açısından insan sağlığına zarar ve
ren maddeleri çok fazla olan bir kö
mür. Ama yakın bir yerden geldiği 
için kullanmak zorunda kalıyoruz." 

Gürsu'nun konuşmasından sonra 
panele katılan konuklara, yöneltilen 
birbirinden ilginç sorular bu konuda 
harekete geçirilebilecek büyük bir po
tansiyelin varlığını ortaya koyuyor. 
Kirlilikle mücadelede ilk adım atılı-

" Trakya kömürü 
artıkları açısından 
sağlığa zararlı ama 
İstanbul'da kullanmak 
zorunda kalıyoruz." 

Remzi Gürsu 
istanbul Vali Yardımcısı 

yor ve çevreci Nur Atabay'ın önderli
ğinde kurulacak bir komitenin oluştu
rulması için imzalar ve adresler topla
nıyor. Paneli izleyemeyen gönüllüle
rin ise Mezunlar Ofisi'ne başvurması 
salık veriliyor. 
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HOCALARIMIZ 

"İdeal Atatürkçüydük" 
ACG '67 mezunu Sema Özsoy, 23 yıl 
sonra hocası Turan Çağlarca ileRC 
Quarterly için konuştu.Yıllar önce
sine dönen Çağlarca 'nın anıları ha
la capcanlıydı. Öğrencilerin muzip
liklerini, o dönemdeki disiplin anlar 
yışını, tüm öğretmenlerin Atatürk 
tikelerine ne denli bağlı olduğunu 
bir bir anlattı Çağlarca. 

Sema Özsoy: Sayın Turan Çağlar
ca, Robert Kolej'de 1940'dan 1980 
yılına kadar 40 yıllık bir öğret
menlik hayatınız olmasına karşın, 
aslında hukukçusunuz. Bize, bu 
göreve nasıl başladığınızı anlatır 
mısınız? 
Turan Çağlarca: Ben 1940 mezu
nuyum, hukuk fakültesinden. Biz, o 
yıllarda hukuk mezunları, ideal Ata
türkçüydük. Behçet Kemal'i çok se
verim. Behçet Kemal hep Atatürk 
hakkında şiirler yazardı. Hatta soya
dını oradan alınmıştır. Çağlar, Çağ
larca. Biz Atatürk hayranıydık. Biz 
hukuk mezunları Anadolu'ya gidip 
Türkiye'yi kalkındırmak idealindey-
dik. Ben idareci, vali filan olmak is
terdim. Çalışma hayatıma 1939 yı
lında Şirket-i Hayriye'de 19 lira ma
aşla başladım. O zamanlar üniversite 
son sınıf talebeleri arasında bir mo
da, bir hevesti, hem çalışıp, hem 
okumak. Mezun olunca, birçok ba
kanlığa, Anadolu'ya memur olarak 
gitmek için müracaat ettim. Askerli
ğini yap dediler, almadılar. Askerli
ğe müracaat ettim. Boyum ile kilom 
arasında 23 kilo fark vardı, "çok in
cesin" dediler, almadılar.Bir tek o 
zamanki Gümrük Banaklığı'nda 
Edirne'de-müfettişlik açığı vardı. 
Ortalık karışık. II.Dünya Savaşı sı
raları, Hitler gelmiş Sofya'ya dayan
mış. Bütün Edirne, bütün Trakya ka
çıyor. Haydarpaşa ana-baba günü. 
Bu göreve ailem, özellikle dayım 
karşı çıktı. Gitmedim. Demek istedi
ğim o zamanın şartlarında yapmak 
istediklerimizle yapabildiklerimiz 
çok farklıydı. 
S.Ö.: Demek ki, idealinizde öğret
menlik yoktu! 
T.Ç.: Hayır. O sırada Kolejde 
Türkçe hocası açığı vardı. Çalışmak 

zorundaydım. İstemememe rağmen 
müracaat ettim. Çünkü, benim yetişti
ğim sıralarda öğrenciler çok farklıy
dı. Atatürk, okuma seferberliği ilan 
etmişti. Yaşa bakılmadan, kim müra
caat ederse alınırdı. Hiç unutmam, 
ilkokulda göğsündeki tüyleri gösterip 
"banlara not vereceksin" diye öğret
menin karşısına dikilen koskoca 
adamlar vardı. Davutpaşa Ortaoku-
lu'nda ise, yirmi yaşında adamlar 
talebe. İmtihan olacaklar, kurmuşlar 

okulun bahçesine rakı sofrasını, içi
yorlar. Öğretmen biliyor, bilmemez-
likten geliyor, bir şey diyemiyor. Öy
le bir devrede yetiştim, ben. Benim 
kafamda öğrenci bu. Öğretmense bu 
öğrencilerin öğretmeni! Ama Kolej 
bambaşka idi. O zamanlar Kolejde 
çok değerli ve bilgili Amerikalı öğ
retmenler vardı. Okulun ve talebele
rin disiplini mükemmeldi. Zamanla 
öğretmenliği sevdim. 
S.Ö.: Öğretmenlik mesleğinde zor
landınız mı? 
T.Ç.: O zamanlar öğretmen olurken 
branş aranmazdı. Nitekim, bütün 
Türk hocaları çoğunlukla hukuk 
fakültesi mezunuydular. Türkçe de-



yince tarih, coğrafya, 
yurttaşlık dahil bütün 
sosyal dersler kastedil
di. Bir tek din dersi yok
tu. O, çok seneler sonra 
müfredeta girdi. Vere
ceğim dersleri kitapla
rından, aynı talebeler 
gibi ben de çalışıp, öğ
renmek zorundaydım. 
Hatta çocuklar, bizleri 
sık sık müşkül durumda 
bırakmak için uğraşır
lardı. 
Mesela, coğrafyada en 
olmadık yerlerdeki ne
hirleri, en olmadık kü
çük kollarını falan so
rarlardı. 
Bir, iki derken bir gün 
çocuklara "siz beni kü
çük düşürmek istiyor
sunuz, ama bunun hiç 
birimize faydası yok" 
dedim. Bir daha hiç 
yapmadılar. Öğrenci
lerle ilişkimde mantık 
ve insan sevgisini hep 
ön planda tuttum. Hatta talebelerim
den Şakir Eczacıbaşı hala söyler 
"her hocanın bir takma ismi vardı. 
Turan Bey'inse adı Turan Bey'di. 
Zira talebeyle arasındaki meseleyi 
anında ve erkekçe halleder, işi orada 
bitirirdi" der. 
S.Ö.: Şu veya bu alanda adı du
yulmuş birçok kişi talebeniz ol
muş. Bize onların özelliklerinden 
bahsedebilir misiniz? 
T.Ç.: Pek tabii. O zamanlar Ko-
lej'de münazaralar düzenlenirdi. 
Bülent Ecevit ve Ahmet İsvan biz 
hocalara gelir, hukuki mütalaalara 
alırlardı. Özellikle Bülent Ecevit 
küçük küçük notlar tutar, konuşma
larında onları kullanırdı. Kolejden 
sonra İngiltere'ye okumaya gittiler. 
Duydum orada, bir ara sıkışıp saat
lerini satmışlar. Bülent Ecevit öğre
nimini yarım bırakıp döndü. Ken
disiyle karşılaştığımızda politikaya 
atılacağını söyledi. Hiç unutmam 
yarın yükseldiğinde "bizi bir Kolej 
mezunu idare edecek" derler diye 
uyarmıştım. 
Aydın Menderes'e gelince; çok ter
biyeli fakat son derece de derbeder 
bir çocuktu. O kadar ki , ona gömle
ğini pantolonunun içine sokmayı bir 

"Disiplin 
kurulunda savunduğum 
çocuk, kuruldan çıkınca, 

bana 'kopya çektim' 
demez mi! 99 

türlü öğretemedim. O senelerin en 
haylazlarından biri, Rahmi Koç'tu. 
Hocalann minderlerinin altına rap
tiye koyardı. Haldun Dormen daha o 
senelerden tiyatrocu olmaya aklına 
koymuştu. Özellikle, babası karşı 
çıkardı ama mani olamadı. 
Zeki Alasya'ya gelince, kruvazeye 
vurgundu. Daha da kısa göstermesi
ne rağmen hep kruvaze giymekte ıs
rar ederdi. Onu derse kaldırıp bir şey 
sormak mümkün değildi. Çünkü da
ha ağzını açmadan herkes gülmeye 
başlardı. 
S.Ö.: Talebeler arasında yumu
şak ve duyarlı bir kişilik yapınız 
olduğu izlenimini verirdiniz. Hiç 
talebe dövdünüz mü? 
T.Ç.: Bizim zamanımızda eğitimin 
bir parçasıydı. Bizler kendi hocala
rımızdan, ailelerimizden de öyle 
görmüştük. Arada bir olurdu. Fakat 
çocukları çok severdim. O kadar ki , 
disiplin kurulundaydım. Kurulda 
çocuklar ağladıkça onlarla beraber 
üzülür, ağlardım. Hiç unutmam, 
Musevi bir çocuk kopyadan disip
linde. Kalem kutusunda kopya ile 
yakalanmış. Çocuk ağlıyor, ben de 
"bu çocuk yapmaz" diye çocuğu sa
vunuyordum. Kuruldan çıkınca ço

cuk bana "kopya çektim ho
cam" demez mi! 
S.Ö.: Peki, siz hiç disipline 
verdiniz mi? 
T .Ç.: Efendim, sadece bir kez. 
Biz Atatürk devrinde yetiştik. 
Bir gün "Atatürk'ü niçin seve
riz" diye bir kompozisyon ver
dim. Çocuğun biri yazmıyor. 
Nedenini sorduğumda, "ben 
Atatürk'ü sevmem" dedi. "Ne
denini söyle" dedim. Bir sebep 
gösteremedi. "Onu, anamız, 
babamız gibi sevmeliyiz, çün
kü o bizim velinimetimiz" de
dim. Kızdı, "anamı, babamı ni
ye karıştırıyorsunuz" diye dik
lendi. Çocuğu sınıftan attım. 
Disipline verdim. Üç gün tard 
aldı. Zamanın Adıyaman vali
sinin oğluymuş. Seneler sonra 
rastlaştık, o zamanki davranı
şından dolayı özür diledi. 
S.Ö.: 1940'h yıllarda Robert 
Kolej bugün olduğu gibi ara
nan bir okul muydu? 
T.Ç.: Robert Kolej, iyi bir 
okuldu ama aranılan bir okul 

olduğunu söyleyemem. Daha çok ya
bancı uyrukluların ve azınlıkların de
vam ettiği bir okuldu. Sınıfları altı 
yedi kişilikti. Hıristiyan mektebi di
ye Müslüman Türkler çocuklarını 
yollamıyorlardı. 
Hatta bugünkü gibi bir imtihan siste
mi yoktu. Önceleri karne durumuna 
bakarak talebe kabul edilirdi. Daha 
sonra ise, biz öğretmenler sınav ka
ğıtlarıyla Anadolu'nun her tarafını 
gezer, başarılı çocukları imtihan eder 
ve Kolej'e talebe alırdık. Öğrenci bi
ze gelmez, biz onların ayağına gider
dik. 
S.Ö.: Sayın Çağlarca, öğretmenlik 
mesleğinde yapmak istediklerinizi 
gerçekleştirdiniz mi? 
T .Ç.: 40 yıllık öğretmenliğimde yüz
lerce çocuk yetiştirdim. 
Her biri Türkiye'nin her bir yerinde 
memleket için çalışıyor. Demin de 
söylediğim gibi, biz Atatürk devrinde 
yetiştik. Öncelikle bu doğrultuda 
Atatürk ilkelerine inancımızı, sevgi
mizi ve heyecanımızı talebelere ak
tarmaya çalıştık. 
Öğretmenlik mesleğinin benim genç
likteki memlekete hizmet idealime 
uygun olduğunu düşünüyorum. 
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ACG'47 

T he Class of 
ACG'47 
got to

gether for lunch at 
Bizim Tepe on Feb
ruary 21. It was a 
lively occasion and 
one that the class 
hopes will continue 
to attract more 
classmates in the 
coming years. Reu
nions like these are 
what keeps us 
abreast of the latest 
developments in 
our lives. 

ACG'67 

T he class of A C G 
'67 had its 23rd 
reunion on the 

20th of January at Bizim 
Tepe. Graduates who 
joined the lunch 
expressed their wishes to 
come together more of
ten. Plans were made for 
the upcoming 25th anni
versary and class repre
sentative Sema Özsoy 
suggested a celebration 
committee be set up to 
generate ideas for this 
special occasion. 

The reunion which star
ted off with lunch conti
nued till the early hours 
of the evening and ended 
with tea. 

Ankara 
Alumni 

I n Ankara, the 
1988/90 social 
activities calendar 

for alumni started with a 
lunch on Oct.7, Saturday. 
The alimni then met 
regularly for lunch on the 
first Saturday of 
November, December, 
February and March. 
These monthly lunches 
are being organized by 
the Social Commitee 
operating in Ankara 

Ankara Alumni are excited and happy to start getting 
together at the "Regular Monthly Saturday lunches." 

(Ayla Polat ACG'57, 
Eren Artu RC'77 and 
Coşkun Mançuhan 
RC'72) and are on the 
first Saturday of each 
monfh.Besides these 

Saturday lunches alumni 
got together on April 3rd 
for Shakespeare's "As 
You Like It" and will 
celebrate Mother's Day 
with a brunch on May 13. 
The last activity of the 
1989/90 season will be a 
garden party in mid-June. 
As a result of regular 
meetings, the alumni 
living in Ankara decided 
to establish a branch 
office of the Istanbul 
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Alumni Association of 
American Colleges. 
Important Note: 
The Ankara alumni group 
would like to see their 
classmates (including 
those living in other 
cities) at the Regular 
Monthly Saturday 
Lunches (RMSL). 
Please contact the 
Ankara Social Commitee 
Ayla Polat 4-126 73 54, 
Eren Artu 4-235 11 40 
or Coşkun Mançuhan 
4-117 54 75 (home), 
4-243 26 28 / 
243 26 34 (office). 
Spring 1990 Program: 

1. Saturday lunches at 
13:00 on April 7, May 5, 
June 2 
2. Mother's Day Brunch -
May 13, 10:00-12:00 
3. Garden Party - June 9, 
20:00-24:00 
Join us! 

RC'77 

T he RC '77 re
union took place 
on Dec.12, 1989 

at Hakan Kôk's house. 
The participation of 
"Munir Aysu Hocarmz" 

added a whole new di
mension to the night. 
While class representa
tives tried to promote the 
Annual Giving Campaign 
among their classmates a 
decision was reached to 
get together every six 
months. 

RC'65 is waiting for 
suggestions to celebrate 
their 25th year reunion 
at the end of June. 
Contact; Aykut Gürlek 
339 28 72 
Hilmi Bekyel 144 12 24 
Cahit Düzel 175 11 80 

RC'75 are planning 
their 15th year reunion 
in June, 1990. Contact 
Cihan Uzunçarşılı Bay-
sal at 142 05 01, Zeynep 
Kunter Muşkara at 163 
68 77 or Güzin Karahan 
Yalın at 178 29 52 for 
the reunion date and 
place. 

RC'88 

T he Class of 88 
had its first re
union on the 

28th of Dec. at Bizim 
Tepe through the out
standing efforts of class 
representatives Meltem 
Aslan, Oğuz Karakaş 
and A l i Zıngır. By the 
end of the night the par
ticipating 82 graduates 
had promised to catch 
up with the passage of 
time by reuniting again 
during the summer. 
Some travelled from Iz
mir, Bursa and Ankara 
specifically for the 
event while others from 
the U.S., U . K . and Italy 
happened to be passing 
by. Telegrams sent by 

graduates studying 
abroad were a source of 
great merriment as they 
were read out loud du
ring dinner. No matter 
where they had been 
for the past two years 
or what they had been 
up to, the members of 
RC'88 had not changed 
much except for be
coming more beautiful 
and handsome since 
they'd left. Celebrating 
the 80's with the song 
"Those Were the Days" 
and welcoming the 
90's, the cold outside 
couldn't put a damper 
on the warmth of love 
and friendship inside. 
Referring to the saying 
"United we stand, divi
ded we fall", the Class 
of '88 declared "To

gether we're strong", 
and invited all to pledge 
to the Annual Giving 
Campaign. 
At the end, it was 

agreed the night had 
been a big success, to 
be improved, from a 
"Kolejli" point of view, 
to reach perfection. 
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Ünen Dilber RC'47 
Continued his studies at 
Bolton Technical College 
in England. He retired after 
25 years of being a 
manager of Fapim Knitting 
Mills at Cadempins, 
Switzerland. Presently he is 
working for Saga Software 
and has two children, 
aged 35 and 31. He has 
also taken up teaching 
informatives at the Migros 
School chain (Lausanne, 
Vevey and Lucerne). 
Address: Case postale 333 
CH-1009 Pully (VD) 
Switzerland 
Tel: (home) (021) 294894/ 
(work) (021) 297822 

Nuran İnanç A C G 64 
Nuran inanç furthered her 
education at the 
University of Grenoble, the 
Goethe Institute and the 
University of Geneva. With 
professional experience 
spanning 17 years in 
organization and public 
relations she founded her 
personal company Kase 
Danışmanlık ve 
Organizasyon in March 
1989 which has as its 
general topics corporate 
relations, public affairs, 
conference organization, 

image promotion and 
media relations, 
Address: Suyani Sok. 6/7 
Suadiye 81070 istanbul 
Tel: 360 34 17 

Memduh Hacıoğlu 
RA'66 
Born in Üsküp in 1947, 
Hacıoğlu continued his 
studies at iktisadi Ticari 
ilimler Yüksek Okulu and 

has been in the food 
sector since 1968. At 
present he is the 
Chairman of the Board of 
Directors of Balin 
Şekerleme ve Gıda 
Maddeleri Tic. ve San. A.Ş. 
as well as the General 
Manager. 
In 1972 he joined the 
istanbul Chamber of 
Industry and served on its 
Board of Directors in 
1980/81, 1984/87. During 
1987-89 he served as the 
Deputy Head of the Board 
of Directors and was 
elected as the Head of 
the Board of Directors for 
1989-1991. Married and 
the father of one son, 
Hacıoğlu enjoys playing 
football and sailing during 
his free time. 

Levent User 
RC ENG 66 
Levent User is the CEO of 
Prizma, a mini computer 
company which acts as 
the exclusive distributor for 
G e m Computer Systems 
"Phoenix Computers". He is 
the father of two sons 
aged 15 and 12 and his 
fields of interest include 
architecture and 
computers. 
Address: Valikonağı C a d . 
127/14 Nişantaşı 
Tel: (home) 146 84 6 2 / 
(work) 132 66 80 

Seyhan Kozanoğlu 
Tuğcu ACG'67 
Upon finishing A C G , 
Seyhan Tuğcu completed 
her undergraduate 
education at RC Business 
School in 1971. She then 
went to the U.S. with a 

scholarship from the Turkish 
Foundation for 
Management Education 
and received her PhD 
from Columbia Univ, 
Business School in 1974. 
The same year, she 
returned to Turkey and 
started her academic 
career as an assistant 
professor at Boğaziçi Univ. 
She became associate 
professor in 1980 and 
professor in 1988. Apart 
from her academic 
career, Seyhan Tuğcu is 
also a serious painter, 

Özlenen Eser Kalav 
ACG'67 
After 12 years abroad, 
Özlenen has returned to 
Turkey. Following her 
graduation, Özlenen 
earned a masters degree 
in chemistry from Smith 
College in 1971 and was 
completing her doctoral 
thesis in the same subject 
when she was recruited by 
Citibank as an executive 
trainee. Since then it has 
been a worldwide 
experience with 
assignments to Athens, 
Istanbul, New York, Manila 
and Tokyo. Her longest 
posting was in New York 
where she first served as 
financial controller for 
Middle East-Africa region 
then for the Asia Pacific 
region. She was then 
assigned to Manila as 
assistant to the Division 
Head for North Asia, then 
on to Japan as Senior 
Human Resources and 
Planning Officer. Prior to 
returning to Turkey, she 
was the recruiting director 
in New York. She is 
currently the Deputy 
General Manager of 
Citibank in Turkey, 

Kayahan Tolunay 
RA '67 
In January 1989 he joined 
Tusas Motor Sanayi A.Ş. as 
Deputy Managing 
Director. Tusas is a joint 
venture company 
between General Electric 
Co . and the Turkish 
government and is 
building F110-GE 100 
aircraft engines for F-16 
aircraft and also 
manufacturing engine 
parts. He is the father of 
one daughter aged 13. 
Address: Tusas Motor 
Sanayii A.Ş. Lojmanları P.K. 
610 Muttalip Mevkii, 
Eskişehir 
Tel: (home) (22) 
145200/386/(work) (22) 
142952 

Zeynep Perker 
ACG'68 ex. 
Zeynep recently joined 
Klassis as the Social 
Relations Manager. She Is 
in charge of public and 
customer relations and is 
involved in projects to 
promote Klassis. As a 
professional in human 

relations she says "Klassis is 
the perfect p lace for 
perfectionists, both for 
employees and 
customers." 
Zeynep had to leave A C G 
in Lycee II to join her family 
in Sweden, Upon 
graduation from 
Viggbyholmsskolan in 
Sweden, she studied 
psychology. She worked 
for Pan Am, istanbul for 3 
years as a Passenger 
Services Representative 
and Mobil for 8 years as an 
executive secretary. 
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Zeynep has an 18 year old 
son, Hasan Ferit Giresunlu 
who is a senior at 
St.Michael in istanbul. 

Mehmet Seven RA'69 
A graduate of Boğaziçi 
University, Seven returned 
to Turkey after 7 years in 
Brussels working as an 
insurance reinsurance 
broker / management 
with Frank B. Hall Re (A-A). 

He started a 
new insurance 
concern and 
worked with 
iktisat Bankası as 
an advisor in the 
meantime. 
When İktisat 
Bankası 
acquired Emek 

Sigorta, as the GM he also 
set up Hayat Sigorta which 
is the first "life only" insurer 

in Turkey. Seven has a ten 
year old son, 
Address: 22-24 Kuruçeşme 
C a d . Ali Vafi Korusu D.6 
Kuruçeşme/istanbul 
Tel: (home) 157 69 4 0 / 
(work) 174 97 47 

Ergün Kırlıkovalı RA '70 
Upon graduation studied 
at BU and continued at 
Manchester Univ., 
England. He married 
Juliana Murphy in 1978 
and moved to the U.S. 
After working for different 
companies in California 
and New York he set up 
his own company 
"Integrated Polymer New 
York Industries, Inc." in 1985 
and as head of his 
company he spread out in 
25 different states, He Is 
planning to start 
production in Turkey in 

1990, Meanwhile he Is busy 
fending off anti-Turkish 
propaganda in the U.S. He 
served as president of the 
Turco-American 
Association in Southern 
California in 1982. In 1984 
and in 1988 he received 
"üstün hizmet" awards from 
the Turco-American 
Associations in New York 
and Southern California. 
While still a student he had 
been very active In 
folkloric activities. In the 
U.S. he continued by 
joining folklore groups in 
existence or created new 

ones. He is successfully 
conducting public 
relations for Turkey while 
continuing with his 
business. 
Address: 507 Harbor 
Woods Place Newport 
Beach, CA 92660 
Tel: (714) 759 08 70 

Tuncel Gulsoy RA70 
Having visited Moscow 45 
times he has witnessed 
Perestrolka right at the 
very source. As an Area 
Sales Manager for the 
USSR he has been going 
there since Oct, 1983. He is 
fascinated by the 
continuous change in this 
country. "You can never 
say you have understood 
the Soviet system," he 
comments. In his opinion 
the Russians are difficult to 
be friends with but once 

Robert College 
Honored by AFOT 

O n February 3, 
1990 at the 
annual Ame
rican Friends 

of Turkey Conference 
held in Crystal City, 
Virginia, the prestigious 
Chairman's Award was 
presented to Robert 
College. The award is 
given annually in recog
nition of outstanding 
contributions to Turkish-
American relations in the 
field of education. 
Rodney B.Wagner, 
Chairman of the Board of 
Trustees, was in atten
dance to accept the award 
from Ralph E.Ropp, 
Chairman of the Board of 
Directors of AFOT. 
In his introduction, Mr. 
Ropp stressed the great 

influence that Robert 
College has had in the 
"socio-economic deve
lopment of Turkey, as 
evidenced by the many 
political, business, 
science and social leaders 
who have benefitted from 

the educational opportu
nities provided by the 
school." Mr.Wagner, in 
his acceptance, described 
the enormous building 
project, now nearing 
completion, undertaken 
by Robert College "to 
insure Robert College's 
ability to continue at
tracting the finest of 
Turkey's youth and to 
guarantee its success in 

facing the challenges of a 
new century." 
On hand to witness the 
presentation were Mrs. 
Rodney Wagner, Mrs. 
Jane Page, Dr. Jayne 
Warner and Mrs. Ayfer 
Yeniçağ. The morning's 
activities were followed 
in the afternoon by an RC 
reunion reception held at 
the Hyatt Regency Hotel, 
the site of the conference. 

Rodney 
Wagner and 
Ralph Ropp 
at the 
American 
Friends of 
Turkey 
conference. 
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established the 
friendship lasts 
a lifetime. The 
Soviet Union is 
both his busi
ness and his 
hobby and he 
speaks survival 

level Russian. 
Address: Toprakkale sok. 
8/4 80630 Etiler 
Tel: (home) 165 92 19/ 
(work) 151 56 10 (5 lines) 

Yaman Veral RC74 
He completed his further 
education at Wesleyan 
University In Connecticut 
and entered the Ministry 
of Foreign Affairs as a 
career diplomat in 1982. 
He was posted abroad 
during 1983-1988 after 
which he returned to 
Ankara where he is 
currently continuing his 
career at the Ministry. 
Address: Koza sok. 42/9 
Gazlosmanpa§a/Ankara 
06700 

Ahmet Tüzün RC74 
Ahmet is successfully 
pursuing a career in 
banking. As the Assistant 

General Manager of 
Pamukbank, he is in 
charge of ATM's, Insu
rance, Mortgage Loans, 
Deposit and Check 
Systems, Consumer Loans. 
Under his management, 
they have introduced 
Shell Credit Card, a new 
concept in Turkey, in addi
tion to Prestige Card. 
Tüzün holds a BS degree 
from Boğaziçi University, 
and an MS degree from 
Tulane University in Elec
trical Engineering. He also 

received an MBA from 
Duke University in 1984. He 
worked for Northern 
Telecom from 1979 to 1985 
In the U.S. He started his 
banking career at Citi
bank, Istanbul in 1985 until 
1988 when he joined 
Pamukbank. 
Ahmet is married to Emine 
who is also a banker 
working for Türk Mitsui 
Bank, They have a 1,5 
year old son, Levent, 
Address: Dr. Neşet Usman 
sok. No.6/2, Erenköy / 
istanbul 
Tel: (home) 368 25 90 / 
(work) 175 28 50 

Güliz Tiirker 
Abuşoğlu RC'83 
Got married to Haluk 
Abuşoğlu in July 1988 and 
moved to Alanya where 
her husband is presently 
stationed as the branch 
manager of Ziraat Bankası, 
Address: T.C, Ziraat 
Bankası Alanya Sb, Müdür 
Lojmanı 07178 

Neslihan Baykal RC'88 
Upon graduation Neslihan 
began her sojourn in the 
U.S. After this 8 month 
AIESEC programme at 
A labama University, she 
toured in the States for a 
while visiting friends and 
relatives before she 
moved on to France . She 
joined Andersen 
Consulting in October 
1989. She is now working 
on application of the UK 
based leasing packages 
to Turkey. 
Address: Spor C a d . 183/3 
Maçka, istanbul 
Tel: 165 89 39 

O b i t u a r i e s 

Hüseyin E. Sermet 
RC'28 ex. 
Born in Istanbul in 1907, 
Sermet died of cancer on 
Sept, 17,1988. Graduating 
from Purdue Univ. School of 
Civil Eng., in 1929 he 
returned to Turkey as a 
bridge engineer with the 
Ministry of Public Works. In 
1939 he went to New York 
as chief engineer of the 
Turkish pavilllon at the 
World Fair. Remaining in 
New York until 1946, he 
returned to work with the 
Koç company as the 
manager of Otokoç 
Ankara until 1975. 
While studying at RC he 
was a student of the father 
of soil mechanics, Karl 
Terzhagi. He is survived by 
his wife Olive and daughter 
Emine Sermet RC'70 

Michel Ivonof RC'25 
Passed away in Roumania 
on April 8, 1989. 

Meliha Dinçel 
A C G ' 36 ex. 
Meliha Dinçel passed away 
In January 1990. A 
dedicated alumna Mrs. 
Dinçel had actively worked 
for the Alumni Association 
to raise money for 
scholarships for RC 
students, Her husband Dr, 
Tarık Dinçel passed away in 
February just a month after 
Mrs. Dinçel. They are 
survived by daughter, Denlz 
and son, Osman. 

Kuvvet Başarır 
RC'48 ex. 
Kuvvet Başarır, Anka 
Agency's Istanbul 
representative, passed 
away in January. 

Özger Arnas 
RC Eng. 57 
Passed away in December 

1989. He was nicknamed 
"Hacı" by speech teacher 
Turgut Erem and that 
seemed to characterize 
him because he was so 
kind-hearted, and honest. 
He was founder of the boy 
scouts in the school and 
he managed it for years. 
Also a leading member of 
the photography club he 
was active in the 
production of the "Record" 
for many years. Upon 
graduation from RC he 
went to the U.S. where he 
received a MSCE from 
Kansas State Univ. and 
worked in Chicago. He 
also taught at Ohio 
Northern Univ. for some 
time. Özger Arnas is 
survived by his wife inci 
Üsküdarlı Arnas A C G 59 
and two daughters. 

Nejad Kadri 
Aytaman RC'30 
Passed away in October 
1989. He is survived by 
daughter Okşan Aytaman 
A C G '64, son Murat 
Aytaman and two 
grandchildren Gaye and 
Feral. 

Çetin Emeç 
The Alumni Association 
wishes to express its sor
row upon the senseless 
death of journalist Çetin 
Emeç. Husband of Bilge 
Taşçıoğlu Emeç ACG'61 
ex., Çetin Emeç was a 
friend and supporter of the 
Alumni Association for 
many years and his ab
sence will be greatly felt. 
We offer our heartfelt con
dolences to his family and 
colleagues. 
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Can you recognize these faces? 
Years may pass, but faces don't change all that much. Or do they? 

We browsed through the RC yearbooks and came up with pictures to 
rekindle a few memories. As you try to recognize these "kolejli's", can 

you remember what you were like back in those days? 

1. The Spring'90 issue of RCQ 
features many colorful College 
personalities including those pic
tured below in their school days. 
Can you recognize them? 

3.. Senior picture 
taken from 
Record '63 

b. Taken 
from 

Reflections 
'59 (a faculty 

member) 

C. Prep, picture 
taken from 
Reflections '59 

2. His write-up in Reflections '70 
does not foreshadow a literary ca
reer, yet with a recently published 
fourth novel "Kara Kitap", he is 
now an acclaimed author. Can you 
guess who he is? 

"Basketbol takımının teskerecisi, 
kıymetli okuyucu, Ustura'nm sevgili 
talebesi nedense Lise IH'te hakem
liğe merak sardı. Matematik ve kim
yada geç başarısına rağmen fiziğe 
kafası bir türlü yatmadı. Hobbyleri: 

Picture taken from Reflections 70 

Resim ve blöf yapmak. Emirgân'a 
Anadol ile gidip dolmuşla dönmek, 
kaz bulunca sömürmek, koleksiyon
culuk.." 

3. This scene of a test being 
administered is familiar to all of us. 
Can you identify the teacher pass
ing out the dreaded test ques
tions? 

Hint: It's a sociology test! 

Picture taken from Reflections '69 

4. To be the King and Queen, 
even if only for a day, must have 
been quite a royal occasion! Taken 
exactly 40 years ago from the 1950 
Record, can you name the king, 
queen, princes and maids of honor 
of the field day of May 20,1950? 

"For the first time in the history of 
the Record, the pictures of the field 
day of the same year of its publication 
appears on its pages. It has not been 
done even in the 1946 Record, which 
came out on February 1947. The pic
tures of the field day which took place 
on May 20, thus appears in our Record 
and we consider this achievement as a 
journalist scoop."(From Record'50) 

Answers: 
1. a. Alev Aksoy 
Croutier 
b. Turan Çağlarca 
c. Ömer Kavur 
2. Orhan Pamuk 
3. Dr. Mediha 
Esenel 
4. Tatiana Nadolsky, 
Çetin Oran, Solmaz 
Bayer, Ender Fur-
tun, Yıldız Balıbaş, 
Kayhan Yolaç (from 
left) 
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