
Seniors 
Class History 

... The class of 1973 was the last non-coeducational class to 
graduate from Robert College. The many colorful events that 
highlighted its life in school will be remembered for many years to 
come. 
... At the end of the first semester, 4 girls placed on the high honor 
roll while 24 girls and 5 boys obtained honors. Dara Çolakoğlu 
and Saliha Tuncer led the girls with averages of 87. They were 
followed by Zeynep Baler (86), Nilgün Zabcı (85), Tanya 
Bartevyan, Faika Erler (84), Lynn Çikvaşvili, Sema Özüdoğru, 
Rozita Pinhas (83). Amongst the boys the highest averages were 
obtained by Aleks Orailoğlu (84), Daniel Alfandari, Uğur Tüzün 
(83), Timur Kuran (82), and Ziya Özkâhyaoğlu  (80). 
... The seniors were highly successful in the SAT and Achie-
vement tests. İn the SAT verbal, Brian Greenwood led his class 
with 760, followed by Jean Kuckmy (630), Nilüfer Kuyaş (610), 
Aleks Orailoğlu, Lynn Çikvaşvili and Timur Kuran (all 580). In the 
SAT math Timur Kuran and Aleks Orailoğlu scored 800, Osman 
Güler and Tanya Bartevyan followed with 750, while Viktor Baruh 
and Brian Greenwood received 740. Students also scored 
extremely high in the Achievements. İn Level I (Standard) Math 
Hüseyin Akkoyunlu, Tanya Bartevyan, Osman Güler, Timur 
Kuran, Kemal Oflazer and Aleks Orailoğlu scored 800. İn Level II 
(Intensive) Math Tanya Bartevyan, Lynn Çikvaşvili, Kemal Oflazer 
and Aleks Orailoğlu received 800, while Timur Kuran got 790 and 
Sibel Göksel 780. İn Chemistry, Aleks Orailoğlu led with 800, 
followed by Timur Kuran (780) and Tanya Bartevyan (770). İn 
English Compositıon Brian Greenwood and Aleks Orailoğlu 
topped the class with 670, while Muharrem Kayhan received 650 
and Moris Amon 630. Selim Anavi and Rezan Benatar were the 
top scorers in French with 800, while Nermin Çırağan got 800 in 
German, and Brian Greenwood 770 in English Literatüre. 
... The Student Council was headed by Hasan Teoman, while 
Sibel Göksel served as vice-president. Class representatives 
were Durdu Genç, Serpil Özzengin, Ziya Özkâhyaoğlu, and Sedat 
Özkan. Orhan Barlas on the other hand, entered the Executive 
Committee as the student representative, while Ayhan Sümerli 
and Durdu Genç served on the Student Services Committee. 
... Most RC clubs and publications were governed by seniors. 
Most noteworthy were Şevket Günter, editor-in-chief of the 
Record, and Hulki Görgün, Fatih Erdoğan, and Kemal Oflazer, 
presidents of the Photography, Scouts and Folklore Clubs 
respectively. 
... The seniors were seen in the Drama Club, and having the most 
experienced of the actors, took hold of the leading roles. Lynn 
Çikvaşvili, Nilüfer Kuyaş, Cemal Kafadar, Tayfun Uğur and 
Cengiz Akaltan greatly contributed to dramatic performances. 
... Most prominent in sports were Şeyda Necipoğlu who became 
National Champion of Turkey by wining the Turkish Junior Giı Is' 
TennisTournament and who was also successful in school 
tournaments; and Hasan Teoman who played on the Beşiktaş 
Basketball team while also being Captain of the RC Basketball 
Varsity. 
... Other noteworthy students include Kemal Oflazer who was the 
only senior to win a TÜBİTAK scholarship; Harika Erler and Faika 
Erler who worked as Olympia Hostesses for the 1972 Olympic 
Games in Munich; and Samim Mutluer, Kâmil Mortaş, Atilla 
Kaplan and Cengiz Akaltan who were members of the RC 
orchestra that took part in the interlycee music competition 
sponsored by Milliyet. ... And thus the class of 1973 steps into the 
future. 

Orhan Barlas : 

Student Member 

of Executive Comtnittee 

 

Orhan Barlas was admitted to the Executive Committee which 
makes decisions concerning school policy, as the student 
representative. The permanent Executive Committee members, 
chose the student representative from the seven names 
presented by the Student Council. Muharrem Kayhan and Ayhan 
Sümerli, who got the next highest number of votes, were chosen 
as reserves. 
Orhan Barlas was elected class president while in Lycee I. He 
also ran for the Student Council presidency last year but lest after 
a close election. 
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Hayim Abrevaya 
My other half, şu kısacık zamanda gece 11 ziyaretlerin. Cumartesi geceleri beni 33’ e 
çıkarmaların, herşeyinle samimi bir tip olduğunu ispat ettin. (Hakkaten Haa!!)  "artık 
herşeyi daha iyi anlıyorum!" Good luck to you, you the future's Boyle, 

    
C  

 
"Aşk bumi. sevda bumi, hayaaaaat bumi?" diyerek kimyevi çapkınlıklar peşinde koşan 
Hayim zamanını bilardo ıstakası üzerinde kimya kitabını dengelemekle geçirir. 
Geleceğin kimya profosörü Hayim' e yanlışlıkla "ab-ı hayat" yerine "amen-i kibriti” 
içmemesini öğütler, ona bol elementli, az explosive, mutlu bir yaşam dileriz.  
“Ulan  çocukmusun  be!"      
      T. A.,  M. İ., Y. Y.,  M. A. 

Activities: Photography CIub. 

 

Robert Adem 
Her alanda başarılı geçen dört yılın sonunda Amerika için en büyük adaylardan biri 
haline gelmiştir. Bilhassa sosyoloji ve tarih derslerindeki dikkate değer tutumu 
öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızca büyük takdirle karşılanmaktadır. Okulumuzun bu en 
popüler öğrencisine yeni dünyada da buradaki gibi başarılı ve şerefli (!) bir hayat dileriz.  
 
 

İZZET KARACA 

Activities: Chess Club. 

Mehmet Ağagil 
Bu gürbüz (!) arkadaşımızın o ağır tenis raketiyle nasıl zaferlere ulaştığı merak edilir 
doğrusu. Aşırı çapkınlık ve ardı arkası kesilmeyen sportif faaliyetleri yüzünden ihmal ettiği 
Kimya' sından nasıl geçtiğini kendinin de anlamaması onun "a genius having mental 
retardation" olduğunu gösterir. Onu, ilerde, atılmak istediği politik hayatta sivrilmiş bir kişi 
olarak görmek isteriz. 

H. ABREVAYA - T. ALACAKAPTAN - M. İMRE - Y. YÜCEDAĞ  
Değişik bir ciddiyet anlayışın var. Güler yüzlülükte bir arada yürütebileceğine 
inanıyorsun. Hareketlerini istedikleri şekilde ve yalnış yorumlayanların eleştirileri seni 
yıldırmasın. Değerli bir insansın, inan. Unutma, meyveli ağacı taşlarlar. 

  
 MAR 

Activities: Photography Club; Tennis Varsity;  Ping-Pong Varsity. 
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Cengiz Akaltan 

İnsan bir yerde durup kendini dinlemeli. Aştığı yola bakmalı. Çıkmalı günün koşullarının 
dışına. Başkası gibi dışardan kendini seyredebilmeli. İşte bunu başarabilen ender 
kişilerdensin sen. 

MELİKE ALTINKEMER 
 
Benliğini kemiren kapkara bir kurdun başını ezen güçlü kişiliğin, benim yansıtmaya 
korkup, şiddetle inkâr ettiğim us dışı fikirlerinle bana, yaşamda gerçekle koyun koyuna 
olup da onu görmezlikten gelmeyi öğrettin. 

AYŞE BERKMEN 
 

Feyza Akbay 
Sımşıcak gamzeli gülücüklerin, anlayışlı bakışların, "tatlı ve yumuşak sesin"le tüm 
yaşantımıza karışan bizden çekip çıkarılması imkansız rüyalar ülkesinin prensesisin 
sen. Pembelikler dünyasına doğru pembe bir at üstünde ilerlemene devam et, çünkü 
"Happy are those who dream dreams, and are ready to pay the price to make them 
come true." "Söylenmiyen hayaller güzeldi, fakat hayat düşle yaşanan bir gerçek! 
Herşey düş zaten-Kelime-lere sığmazdı insanın hayalleri-En basitininki bile. 
Sözcüklerdi herşeyi çirkinleştiren. 

TUNÇ 

 

Yusuf Akdağ 
..., while the soldier swings his sword, and the student is at ease.. 

MARY 

Activities: Wrestling Club; Ping-Pong Varsity. 
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Şermin Akın 
"If you smile at me I will understand cause that is something everybody everywhere 
does in the same language." 

LYNN 
O tiyatro dönüşünü, plaklar arasındaki aşk hikâyesini ve seni ilk gerçek tanıyışımı 
hatırladıkça huzurla dolar içim. 

BEN 
Şermin, belki farkında değilsin ama bana kendimi tanımam için çok yardım ettin çünkü 
there are quite a lot of things we share! 

ZEYNEP  BALER 
Human feelings are frail: The ways of the vvorld are ragged. 

LÂLE YÜCEL  
l'm happy to see that you' ve learned to feed yourself properly like me. Ankara, Antalya, 
Alanya, sonunda herhalde ya Afrika ya da Avustralya. 

SELMA 

 

Mücahit Akıncı 
Koca dört yıl dile kolay. "Yaşam boş ve anlamsızdır" diyen düşünceni faydalı alanlara 
aktarırsan kendini başarı basamaklarını tırmanır bulacağına olan inancım büyüktür. 

INTERN 

Activities: Mathematics Club; German Club; Chess Club; Physics and 
Electronics Club. 

 

Hüseyin Akkoyunlu 
Masal kahramanı  Molla' ya, 
Bir varmış bir yokmuş diye başlamak isterdim bu adamın hikâyesine ama, Hüseyin' i 
buraya sığdıramam. Bazan Şarlo, bazan Hitler, bazan Gauss gibidir. Sağı solu belli 
olmaz. 
Kısacası he is a man of all seasons. 

KEMAL 

Activities: Wrestling Club. 
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Fikret Aksoy 
Hey Amigo Che Zapata. O kabadayı yürüyüşün ve derslerde tabanca gibi patlıyan 
kahkahalarınla aklımdan ve kulaklarımdan hiç çıkmıyacaksın. Çalışmayı ve 
eğlenmeyi çok iyi beceriyorsun. Batının büyük üçkâğıtçılarından olan sen bir çok 
kişinin hayır duasını aldın. Tam bu dünvaya göre adamsın vesselam. Kimyacı 
olarak Tekelden seni istiyorlar. Geleceğin politikacısını selâmlarım. 

SAF  
"Zapatanın  İntikamı" filmini  bir gecede bütün  yatılıları  macunlayarak çevirdin. 
Monşeri kızdırıp yağlamaktaki hızlı manevralarında çok defa paçanı kurtardın (!) 

FATİH 

Activities: Spectrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sema Aksoy 
Sen olmasaydın biz ne yapardık? Eyüp sabrı mı vardı sende, neydi? Her akşam 
uzun "defter talipleri kuyruğu"nu görüp "ödevleri çekmek isteyen var mı? " diye 
sorardın. .Bu da lâfmıydı yani? Bize çok emeğin geçti, hakkını helâl et. 

TÜLİN-OLCAY-SALİHA  
"Bakın size çok komik birşey anlatayım" sözleriyle başlayan Sema ya  Mr. Van 
Karsen, ya da Miss Key' den günlük anılar nakletmeğe başladığı zaman bizi ne 
kadar hayal kırıklığına uğrattığını koca sene farketmedi. Ama asıl bizim 
anlatmasını istediğimiz şeyi anlatmadı.  

ASUMAN-AYGÜL  
Mitchell'daki odamızın küçücük, sevimli "misafirini",  geceleri saatlerce  anlattığın 
filmleri ve beni dolaba kapattığınız günü  unutamam ölünceye dek. 

VEDİA 

Activities: Spectrum; Photography Club. 

Bahar Aktan 
Bunca yıl hep güldün ve güldürdün. Üzüntülerimizde beraber ahvah ettik. Neşemizi 
yine birlikte paylaştık. Her şeye boş vermen, tuvaletlerdeki showların, şişmanlama 
çabaların, derslere karşı 'yüksek' alâkanla o kadar şirindin ki Delicesine güldüğü-
müz, sinirimiz tutup da perişan olduğumuz zamanlar bile mutluyduk. 

FÜGEN-FERHAN  
Ortak anılar, sular, mutluluklarla dolu bir beş yılı bu satırlara doldurmak mümkün 
mü? Birbirimize çektirdiğimiz sıkıntıların,  didişmelerin  devamını  dilerim  sevgili  
uyku çuvalı! 

FEROŞ 
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Aydın Aktay 
Beraber yüzme yarışlarına girdik; karda şamata koyduk; Alanya'da söz verdik, şiir 
dinledik, okuduk; İ. Y. İ. K. 'i şenlendirdik beraber Neticede, I hope you'll meet a friend 
named Sunny Skies, or Susy Q. 

HARİKA  
Aydın Aktay' cım! Bilesin ki korkunç  sinirsin! Velâkin seni sevmemek elde mi?I 

BEN 
"Hocam çok samimi soruyorum" diye söze başlayan sınıfı yerlere yatırdığı halde 
konuştuğu sürece ciddiyette üstüne olgun kişi olmayan şebek. Milli sutopu veya yüzme 
turnuvası diye her sene Eylül ve Ekim aylarında 20 güne yakın lüzumsuz tatil yapar. 
Çok konuşan ve herkese sataşan bir gençtir. İnşallah günün birinde "muvazeneli bir er 
kişi" olur. 

FRESKO 

Activities: Volleyball Varsity; Tennis Varsity; Ping-Pong Varsity; Drama Club 

Tayfun Alacakaptan 
Yaz sonlarında okula "hippy girip kuş çıkan", yıl boyunca ise Marmaris' te geçen sanst 
ve aşk faaliyetlerini bize dinleten Tayfun' un en büyük zevki müzik ve disk-jockey' liktir 
Beymen'in son kreasyonlarını okulumuzun koridorlarında izleme imkânı veren amatör 
mankenimizin diğer bir özelliği ise judo'ya olan aşırı merakıdır. Öğrendiği son 
numaraları "Hüso'da", cılız arkadaşları üzerinde tatbik etmekte mahirdir.... Münir 
Hocanın bu sevgili talebesine mimari tahsilinde sonsuz başarılar. 

M. İMRE - M. AĞAGİL - Y. YÜCEDAĞ - H. ABREVAYA 

Activities: Spectrum 

 

 

Nedim Alemdar 
Güney Amerikada şekerkamışına pala sallamaktan yorgun kollarımızı üç bacalı 
"Sebastian Palomo" gemisinin küpeştesine dayayacağız bir gün ve Rio'nun ışıkları 
gözlerimizde, uzaklaşacağız limandan kara gecenin içine. Eğer bizim arkadaşlığımız 
zaman ve mesafe ile sınırlıysa o yok demektir. Biz zaman ve mesafe ile sınırlı olmayanı 
yaşıyoruz. Mesafeyi yenince biz hep aynı yerdeyiz, zamanı yenince hiz hep aynı anın  
içindeyiz. 

MAF  
Mark Spitz'liğe heveslenen, maddî dünyadan elini ayağını çektikten sonra Fuzûli'nin 
felsefesini benimseyen  Setirek'e  hayatta  aşkı ve   mutluluğu   bulmasını dileriz. 

MAF – SOS.P 

Activities: Folklore Club; Scouts Club; Football Varsity. 
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Albert Alfandari 

 

Çalışkanlık, alçakgönüllülük, yardımseverlik gibi erdemlerin tümünü benliğinde toplayan 
bu arkadaşımız, öğretmenlerimizin her yönüyle örnek olarak gösterdikleri bir öğrenci idi. 
"Hesap dersi" ile arası oldukça iyi olan bu arkadaşımız ne hikmetse imtihanlarda 
"sadece bir şeyler karalar", 90-100 gibi "önemsiz" notlarla yuvarlanıp giderdi. Üç yıl 
süren beraberliğimiz bize pek çok şey öğretti Daniel. Bu üç yılı senin güzel 
davranışların ve yerinde esprilerin renklendirdi derken inan ki mübalâğa etmiyorum. 
Seni  hiç unutmayacağız 

AHMET-MEHMET 

 

 
Betül   Algül 
Rol almaktansa. önce, seyretmeyi tercih eder kimi kişi Sessiz, ifadesiz oturur tüm 
temsiller boyunca, son sahneyi bekler yorumlarında gerçekçi olabilmek için. Ve nice 
kapanan perdelerin ardından yaşamdaki "kesinlik" ve "sonsuzluk" kavramını veren tek 
perdelik bir eser için açar perdelerini, başrol oyuncusu olarak. 

UFUK 
Huzura kavuşmak için istanbul doktorlarını ekonomik bakımdan kalkındıran Betül, bu 
sefer de kelebeklerin hücumuna uğramıştır.  Sabah 5:00' de bütün oda efradının odayı   
terkederek   sitting-room'a   gitmelerini   sağladıktan   sonra,   odada serbestçe 
uçuşlarına devam ederler   Ağlama değmez kelebekler bu göz yaşlarına! 

RAGİBE 

Activities: Turkish Cultural Activities. 
 
 
 
Yasemin Alptekin 
"Başımı koydum arkadaşım yoluna / Başı dost yoluna koyanlardanız." Umudumuzu 
paylaştık onunla, direnişimizi, dayanışmamızı. Yenilmemeyi öğrenmemiz gerekiyordu. 
Değişimler ortamında değişmeyen tek gerçekti bu. O, tezatları garip bir "Freedom is 
everything" dediğinde "Ruhani mevzuat' la ilgili oluşu "uyumlu bir çelişki"yi 
şekillendiriyordu. I know she wont' be defended unless she is defeated to her own 
kindness. 

ÜMİT 
Bakışları  sevgi  dolu...   Becerikliydi.   İnandı   mı  bağlanırdı.   Dirençliydi,  dalganın 
kayayı oyarcasına. Olgundu, çevresinde anlaşılmaz olurcasına. "Renkli rüyalar' ı tercih 
ederdi bu renksiz dünyaya. Bir gün "yüzeceğim" dedi ve güldü... 

MELİKE 

Activities: Audio-Visual Club (President); Translation Club; Photography Club; 
Chess Club. 
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Melike Altınkemer 
"I have often asked myself the reason for the sadness 
In a world  where tears are just a lullabye 
If there's any answer, may be love can end the madness 
May be not, oh, but we can only try. 
You've got to get up every morning with a smile on your face 
And show the world all the love in your heart 
Then  people are gonna treat you  better 
You're gonna find, yes you will 
That you re beautiful as you feel." 

AYŞEN  
Hafif sert bir kabuğun içinde çok yumuşak bir kalbin var ki, dertliydi hep ve derdin 
anlaşılamamaktan yanaydı.  Kendi bilincine varmak.  Hem kendini hem toplumu 
taşıyabilmek..  Oysa  ne güç bir çabaydı  bu, ufağım. 

UFAK ADAM 

Moris Amon 
Dört sene önce onun akademik seviyesi için düşük Koleje geldiğinde, İngilizceyi 
inanılmayacak bir süratle kavramış, sonraki senelerde aramızdan bir "genius" olarak 
sivrılmiş, "virtuosite" vasfını ortaya dökerek sevgili Parker'ını pes ettirmiştir. Kâh 
Amerika, kâh "virtuose"luk hayalleriyle yaşayan, imtihan salonlarının arka sıralarında 
her fırsatta "l'm a man”in sert bateri solosunu anan, her konuda gerçek ve şaşmaz 
hükümlere varan, ciddiyeti ile tanınan, fakat bütün hiddetini kanlı bir satranç partisinde 
boşaltan, gelecekte kimyasal maddelerin derinine inecek olan bu arkadaşıma hayatta 
başarılar dilerim. 

S. A 
Activities: Chess Club. 

Selim Anavi 
Kimyanın, matematiğin, püf noktalarını, kolay yollarını, kendine özgü guguş dilinle, 
sessiz ve derinden giden bir profösör edasıyla anlatman hiçbir zaman gözlerimin 
önünden silinmiyecek 

MEHMET AĞAGİL  
R.A. ve R.C.'deki hayatında, azametli, haşmetli, zekâsı ve satrançtaki ustalığıyla (?) 
dikkati çeken arkadaşımız, nedense hazırlıktan itibaren "Edebiyat" ızdırabından 
kurtulamadı. Buna rağmen her haliyle Münir Bey'i "charmé" ederek onun sınıfında iki 
sene arka arkaya okumayı da becerdi. Bu şanssızlıktan sonra iflah olup salimen 
R.C.'den kurtulursa kimya mühendisi olmak istermiş. 

M. 

Activities: Chess Club. 
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Selim Aras 
Taşbaş'ın deyişiyle "Record' dan bakılıp ayarlanacak adam" olan artist arkadaşımız 
futbolda attığı gollerle ve koşarken rüzgârda uçuşan sarı saçlarıyla genç kızların kalbini 
çalmıştır. Masum yüzüne aldanmamalı, hele Bursa tarafına yerleştikten sonra daha bir 
değişti. Great bir "broad jumper" olabilir. Arabasına binmeye kalkmayın, öbür dünyaya 
merakı malûmdur. 

PİŞKİN  
Dört senelik arkadaşlığımız süresince seninle uyuştuk. Sana ''tasasız" bir hayat dilerim 
"Kalbimin Gamlısı!" 

VECDİ 

Activities: Chemistry Club; Football Varsity. 

Serdar Arat 
"Serdar çal da dinleyelim!". Şayet onunla aynı sınıfta okumuşsanız bu tekerlemeyi 
duymamış olmanıza imkân yoktur. El, dirsek, diz ve ayak darbeleriyle yarattığı müziğe 
bir de boğazının acaip bir kısmından elde ettiği ses eklenince bir orkestra getirttiğinizi 
farz edip mest olabilirsiniz. Üstün tekniğiyle yaptığı espirilerine sadece sırıtabilenlere 
geçmiş olsun demek gerekir. Çünkü espirilerini anlayıpta kahkaha atmayanların 
teselliye ihtiyaçları vardır. İyi kalpliliğine bir de mütevaziliği eklenen arkadaşımızı takdir 
edebilmek için kendisine çok yakın olmak lâzımdır. Ona bu derece yaklaşabilenlerin ise 
ondan kopabileceğini hiç sanmam. İnşallah hayattaki başarılarını da satrançtaki 
galibiyetlerin gibi tesadüf diye yorumlamazsın. 

M. M. B. 

Activities: Chess Club. 

 

Selim  Ardalı 
İzmir eşrafından korkunç avcı, 'Ayı' namıyla mâruf bu sevimli arkadaşımız, imtihan-
lardan önce teravih ve sabah namazlarını hiç aksatmaz. Minnacık cüssesinden 
beklenmiyecek kadar temiz kalpli ve yardımseverdir. Tatil günlerini bilardo salonlarında 
değerlendirir. Ender spor yapmasına rağmen çok defa ens edilmiştir. Keçiboynuzu, 
üzüm ve inciri dolabından hiç eksik etmez. Çalıştığı sirklerde terbiyecilerinin  takdirini,  
çocukların  sevgisini  kazanmıştır.  "Susta!"  "Gıvgıv geçmeyin." 

HOLIDAY INN 406 

Activities: Football Varsity. 
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Mehmet Armatlı 
Daima ölçülü, ciddi tavırlarınla beraber yürüttüğün gerçek samimiyetin, rindliğin senin 
sevilen bir tip olmanın en büyük nedeni. O kadar ki, çok aramamıza rağmen, senin 
dalga geçilebilecek bir yönünü bulmak imkânsız. Başarılı okul hayatın sana başarılı  
bir elektrik  mühendisi  olacağını   müjdeliyor. 

MEHMET AĞAGİL  
Gece yarısı mı, sabahın erken saatleri mi desek..     Son istasyonda tren boşalsa bile 
bizler seni kararlı ve ağırbaşlı arkadaşımız olarak hatırlıyacağız. Armatlı' ya herşeyin 
gönlünce olmasını dileriz. 

İSMAİL-BAHADIR-MELİH 

Activities: German Club;  Chess Club. 

Ahmet Arzık 
Ahmet’ ciğim, biz de "Yavaş yavaş çıktık bu merdivenlerden / Ayrılmanın hüznüyle 
mahzunlaşarak," bıraktık dört seneyi ardımızda. Sen, bizim aramızda doğruluğun, 
dürüstlüğün, tevazünün, "negativismin" timsaliydin. Dört seneyi, sağlam karakteri ve iyi 
huylarından hiç birini kaybetmeden, başarıyla, istikrarla ve "sabırla" geçirdin. Bu 
seneler boyunca Bodrum'da tasasız bir balıkçı olmayı kurmuşundur dünyevî 
gayelerden bunaldıkça. Ama seni avutan kitapların ve erdem üzerine kurulmuş 
normlarla dolu fikirlerin eksik olmazdı. Geleceği en az "mektupların", "cam bardak 
çayın", yatakhane arkadaşların ve "folklor" kadar seversin. Seni hiç unutmayacağım 
ama gülüşünü, alaylı  ifadeni  ve  olgunluğunu   hep  hatırlayacağım. 

BABA 

Activities: Mathematics Club; Folklore Club; Scouts Club. 

Bülent Asöcal 
Bonjur ve Disko A'dan sonra Akademi yıllarında hafta sonlarını Pub ve Modülde geçiren 
bu kesme üstadı Lufthansa hostesleri üzerinde teşrik-i mesai yapmakla ün salmıştır. Bu 
başarısını Scotch-house, Cardin ve Vakko yoluyla gerçekleştiren Bülo Baba Chivas 
Regal, Marlboro ile basket ve tenisi bir arada yürütmeyi başarmıştır. L-III' te biraz 
durulur gibi olmuşsa da bunu beşinci saatlerinin dolu olmasına ve yazdığı "application-
form"ların aldığı zamana bağlamaktadır. Geleceğin Endüstri mühendisine başarılar 
dilerken bizle ve yağmurlu günlerde terennu ettiği “My Lady of Spain" le birlikte olması 
dileğiyle. 

HALUK - İHSAN 
Bugünün küçükleri,  yarının  büyükleri 

BİZİM   DERGAH 

Activities: Spectrum; Basketball Varsity; Tennis Varsitv; Drama Club. 
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Zuhal Atanan 
Bilimum "pizza",  "kebapçı"  ve "pub"lara   Dragos'tan  sevgilerle. 

SELMA 
We've talked it over: 
And we have decided;  
That if we were to film our  
Friendship 
We would leave everything unchanged.  
Done and undone  
Yes. done and undone, the done and the willbedone...: 

ROZİTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melike Ateşoğlu 
When a certain idealization has been storing itself in us through many of our years, the 
idea that we could accept any exchange for it, seems to be a cheapening of our lives. 
And she has the strength and the courage to walk ahead all by herself on her "decided" 
path. But I know she won't be all by herself as long as she has her frankness, her 
sincerity and her human love to accompany her. "And what about the anthem now?" 

ÜMİT  
"She is indeed the transparent eyeball through which much of the best light of years is 
brought to a focus of usefulness for the present day." 

YASEMİN 

Activities: Translation Club (Secretary); Photography Club; Audio-Visual 
(Secretary); Chess Club. 

 

 

 
 
Zeynep Baler 
"Fish and company stink in three days" derler ama bizim sekiz senemize ne demeli. As 
the days fly past, will we lose our graps or buse it in the sun?"  
Fıstık'cığım: I know no more encouraging fact than the unquestionable ability of you to 
elevate your life by a concious endeavor. Be resolutely and faithfully what you are 
because you are so pure and lovely. You bet that we'll laugh at all "those things" again 
sometime. Just phone my number and start laughing! 

HARİKA ERLER 
Eat, drink and be merry 
For tomorrow we may not be able.  
Grisini' lerle canını sıkmaya değmez. 

SELMA  
Zeynep, ne olursun "Artık bitiyor" deme... 

ŞERMİN AKIN 
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Ester Bali 
Az çalışıp iyi not almak düsturuyla bu zor görünen günler de bitti, uykusuz geceler 
sonunda, sahile yanaştık sayılır. Buradaki müşterek ve planlı hayatı oralarda bulmak 
zor olacak galiba! Bakalım orada da hoplaya zıplaya sınıfları geçebilecek misin? 
Kafeteryada o dayanamadığın tatlıları yedikten sonra duyduğun pişmanlığı artık 
duymazsın, inşallah. Ye, iç, yat, yaşamaya bak! Üzülme askerlik de biter. 
 

DOSTUN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orhan  Barlas 
Azmin, ağırbaşlılığın, düşünme kabiliyetin ve yardımseverliğinle tüm yaşantın boyunca 
başarılı olacağından eminim. Benim dileğim, mutlu olman ve şu sözü unutmaman: "To 
be great is to be misunderstood" 

NESLİHAN 
Acılardan daha büyük yer yoktur 
Bir tek evren var o da kanayan bir evren  
Evreni düşünebilen, konuşabilen insan 
Çağlarla ölür, dirilir, çağlarla konuşur 

AYŞE  BERKMEN 

Activities: Executive Committee Member; Spectrum; Social Service; Photography 
Club; Chess Club (Secretary). 

 

 

Tanya  Bartevyan 
From the artist to the musician, in hopes of a better world and dreams come true. 
Mozart, baby i love you. True friend and godmother to one of my twelve. Give me a 
keyboard and I can paint the whole world. 

CLAUDIA 
Virtues?  I  could talk of many?   But friendship,  love? Voiceless   but   whıspering,   
maybe   more,   shouting   inside 
Don’ t pursue the dream yet unseen. Knowing all, still going on fighting? Though you   
have  gained,  won but  what?  Another struggle?  Another  night. Now, that we are 
finished with that bright light in a unique night and give it a stranger,  different  meaning. 

İRİS 
"Wİthin  you  without  you" 

The Beatles have come to an end too, all that's left for us to sing is led Bach: find 
another king. We've already found one, Gilbert O' Sullivan. "Alone again naturally." 

ELIZA 

Activities: Music Club President. 
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Viktor  Baruh 
Amyant misâli saçların, ve patlamalı konuşmanla sınıfımızın neşesiydin Tory. Kendi 
işlerini yaptırmak için  bulduğun asistanlardan organik labaratuarlarında mahrum 
olduğundan az daha parmağından  oluyordun. Kapağını kaldırmadığın derslerin 
sözlülerinde hocaya soru sorma fırsatı vermeyen deha'nın seni kimya mühendisliğinde 
başarıya ulaştırmasını dileriz. 

DOKTOR-CELAL 
Karamboldan bir ses, "Yangın vaaar!" diye bağırıyor ............ Viktor'cuğum, sen onune 
bakta  bizi ağaca çıkarma! 

HASAN 
Viktor'cuğum kızma!   Briçte yenmekte var yenilmekte. .   Önemli  olan  birbirimizi ortak 
yenilgilerimizden sorumlu tutarak karşılıklı deşarj olabilmemizdir. Gerisi boş! 

TİMUR  
Deep into my fiery heart / I took the dust of Joan of Arc / And high above the wedding 
guests / I hung the ashes of her wedding dress. 

Activities: Record Social Life Editor; Philately Club (Treasurer); Bosphorus 
Chronicle Reporter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanzer  Başar 
Futbol sahalarının yedek Müller'i, antrenörler tarafından keşfedilemeyince şansını ping-
pong odalarında aramıştır. Fakat okulda dağıtacak rakip kalmayınca (laf aramızda 
genellikle dağılmıştır, ama hevesini kırmıyalım çocuğun) enerjisini daha ciddi yollarda 
harcamaya karar vermiştir Şimdi bu idealist arkadaşımızın tek arzusu 1976 Montreal 
olimpiyatlarında 50 km yürüyüş dalında milletimizi temsil etmektir Hayır yanlış 
duymuyorsunuz. Artık bundan sonra gelsin altın madalyalar Yaşa Tanzer! Başarılar, 
mutluluk ve enerji dolu yarınlar! Allahaısmarladık. 

BLEZ BAVAN 

 

 

 

 

Blez  Bavan 
Ne haber Paşa? Seni ilk gördüğümde Little Gym'de çorapla ping-pong oynuyordun. Bu 
sene usturadan kurtulmayan fiyakalı bıyığın ta o zaman dikkatimi çekmişti. Seni bana 
yazdıklarından cok resminle hatırlayacağım. 

BAHADIR  
Ben adadayken diye söze başlayarak çaktırmadan öğünen bu arkadaşımız, 
okulumuzda, yerinde zıp zıp zıplaması ile meşhurdur. Bilhassa sportif bir faaliyette iken 
yaptığı hareketlerin, diğer takım arkadaşlarını gülmekten oyun oynayamaz hale 
getirmesi, onun aranılan özelliğidir Bu arkadaşımızın hayatta önüne çıkacak bütün 
engelleri zıplayarak aşmasını diler  başarıva   ulaşmasını, arzu  ederiz. 

Y. 0. 
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Mehmet Bayraktaroğlu 
Mehmetçiğim okulun ıvır zıvırına pek katılmamasına rağmen çevremizde aktif bir tip 
olarak tanınır. Kendisiyle gırgır geçmeye çalışmak gibi bir gaflete düşenleri üç dakikada 
çıldırtacak kadar kontra konuşan bu umman judokayı kimse kızdırmadığından judosunu 
kullanmak ihtiyacını hiç hissetmez. Çene judosuna dayanabilme süresi karşısındakinin 
anlayışına bağlıdır. High School ürünü Mehmet için talebelik başlı başına bir zevktir. 
Fakat hafta sonlarında kızlarla "under ground" arasında bir seçim yapmak zorunda 
kalışı ekseriya canını sıkar. Ama ne yapalım ki güzel kızların da "under ground" 
dinleyenini bulmak çok zor. Acaba boynunda taşıdığı püsküllü nesnenin içinde ne var, 
belinde taşıdığı kemeri neyi sembolize eder? 

A. V. E. 

Activities: Chess Club; Volleyball Varsity. 

Muvaffak Bayramoğlu 

Robert Kolejde İngilizce peşinde, bazen Nazmi' de, ara sıra Parizyen' de, seçim 
kulislerinde, okulun her akla gelmez köşesinde, her taşın altında, 318'de, Amasya'lı 
tüccarlar piri, koskocaman Muvaffak Bayramoğlu rüzgâr gibi geçti 3 senede, kalplerimizi 
fethederek. Renkli kişiliğin, arkadaşlığın, "iki kamyon karpuz, onar kuruştan' ın, "yapan 
yapıyor sör" ün, langırt "jüpilen", gözlüklü Mercedeslerin unutulacak gibi değiller. 

ORHAN BARLAS  
Yine Bezm-i Çemene bir Fürüzan geldi. 
Derler Muvaffak herkesin cebini deldi. 

YAŞAR 

Activities: Photography Club; Physics and Electronics Club (Treasurer); 
Bosphorous Chronicle Circulation Manager. 

 

 

 

 

Gül Baysal 
Gerçek arkadaşlığın ne olduğunu bana sen öğrettin. İçtiğimiz suyun ayrı gitmediği, 
dertleşmeler, gezmeler, kahkahalar, sohbetler, yemekler, yüzmeler ve daha pek çok 
"thing" dolu sekiz senemizin hangi dakikasını unutabilirim. Bana kardeş yokluğunu bir 
an bile olsun duydurmadın. Gülüm. Dilerim ki, güzel gözlerindeki pırıltıyı seneler 
söndürmesin. 

GÜLİSTAN 

Başkalarına yardım elini uzatmak, onlara dertlerinde yardımcı olmak için mi geldin sen 
dünyaya? Düşüncelerinde kendine de bir pay ayır. 

YASEMİN 

Students 73 



 

 

 
 
 
Betül  Belbez 
Kızım senin gönlün ferahlamış. Beyaz bir kağıt veriyorlar sana yüksek bir yerde. Hem 
de etraf bir kalabalık, bir kalabalık... Sonra arkanda kocaman bir karaltı var; sanki senin 
hakkında kötü bir şeyler konuşuyorlar. Bak bir sürü de harf var bu karaltının içinde; 
Ş'ler, S'ler, F'ler... Aman üzme kendini "Aldırma!" değmez Sonra bir sürü de kitap var; 
İngilizce Türkçe, Japonca. Bunların hepsi gerilerde kalmış artık. Ohoo! Ay doğmuş 
senin başına. Üç gün mü deseem, üç aymı desem, işte üç zaman sonra bir yol 
görünüyor, büyük bir şehre doğru. Apaydınlık. Ama eyvaah! Yine bir sürü kitapların, 
dertlerin arasına düşmüşsün. Hadi hayırlısı. 

TÜRKÂN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezan  Benatar 
“And these men, for whom life has no repose, live at times in their rare moments of 
happiness with such strength and indescribable beauty, the spray of their moment's 
happiness is flung so high and dazzlingly over the wide sea of suffering that the light of 
it, spreading its radiance, touches others too with its enchantment. Thus a single 
individual lifts himself, for a moment, above his personal destiny so high that his 
happiness shines like a star and appears to all who see it as something eternal." These 
men are artists. 

SEMA DENİZ  
Milli takımın aradığı elemansın. Odanı soğuk bulduğundan filikaspor antremanlarına 
katılmayı tercih ettin. Hava puslu, aman mühendis ölmesin. You don't have to hate a 
man because he hates you, you must make friends with him. 

BİZLER 

Activities: Drama Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayşe Berkmen 

"We have lingered by the chambers of the sea 
By the sea girls wreathed with seaweed red and brown 
Till human voices wake us, and we drown" 

EILEEN 
Never stop changing yet never stop being yourself. We love you for what you are. 

AYŞEN 
Karmakarışık bir dolap, karalanmış kitaplar, birbirinden güzel ayakkabılar, volleyball 
antremanları, tertemiz bir kalp ve işte sen! Hiçbirşeye aldırmazmış gibi patlayan 
kahkahanın  derinliğindeki  hassas ve ince ruhunu  keşfedince,  inan,  Vaskö dö 
Gama'msı bir mutluluk duymuş, Ayşe'ciğim. 

5 KAHRAMAN SİLÂHŞÖRDEN  ÇO-ÇO 
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Ayşe Berktay 
"Behold, I do not give lectures or a little charity, When I give I give myself... There is no 
stoppage and never can be stoppage, if I, you, and the worlds, and all beneath or upon 
their surfaces, were this moment reduced back to pallid float, it would not avail in the 
longrun, we should surely bring up again where we now stand, and surely go as much 
farther, and then farther and farther. See ever so far, there is limitless space outside of 
that, count ever so much, there is limitless time around that." 

REZAN  BENATAR 
Dostuna yarasını gösterir gibi/Bir salkım söğüde su verir gibi/Öyle içten/Öyle derin/ 
Türkü  söylemek, gülebilmek/Ayşe   Berktay'a   mahsustur. 

" AYŞEN 
Sen, gerçeksiz, gri şehirlerin değil, sonsuz kırların ve toprağın uğraşı... 

ÇİĞDEM-İNCİ 

Activities: Folklore  Club. 

Ekin  Beşe 

Minicik ağzı, şipşirin burnu, daima ışıklı gözleriyle her zaman bir şeyler çiziştiren bu 
dostu anlatmak, onu tanımaktan daha zor. Bir bakarsınız düzülmüş yine Plato yollarına, 
bir bakarsınız Bebek kıyılarında denizle başbaşa, olmazsa bir sergide resimler 
arasında. Neden gezer bu kadar acaba bu sevgi dolu kız? Ben istiyorum ki, kavuşsun  
özlemini duyduğu  şeylere,  mutluluğa. 

FÜGEN VİNCOĞLU  
"But you see-all of nature is at the portal of my heart. The earth and the sun have the 
same codence rhythmed in unison with the beats of my life.The light of day penetrates 
you-o my life! İt is joining you like a laurel when I let my senses roam around from the 
stars of the flowers. The earth and the sun within me are in harmony and all nature has 
entered my heart." 

REZAN   BENATAR 

Activities: Spectrum. 

 

 

Nilgün  Beykont 
Atomlar kadar "excited state"leri bulunan Tavşanımız "Me or Chemistry" demek 
gafletinde bulundu . Elden ne gelir, anlattık ama anlatamazdık ki . Özel hayatındaki 
sırlarını kavrayabilmeği isterdim ama sen "Life is a tragedy to the one who feels but a 
comedy to the one who thinks" demekten başka sır vermiyorsun ki. 

GÜLTEN 
Hayatta bazı değerler vardır Nilgün'cük. Biz onlara bel bağladık, onları savunduk. 
Kazandık mı? Galiba doğrularımız çatışmadı başkalarıyla. "Anlaşılmadık" demek 
istemiyorum, sadece erken büyüdük. Saat  10:10  Pofuduk,  havuç  yeme zamanın.  
"Durduğun  kabahat" 

LEYLA  
The day he saw the white rabbit in the greens, the day he touched her perfect sckine 
with his hand, and the days they enjoyed together. 

A. H. 
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Mete Binark 
Kurt denizci, ünlü mukavemet koşucusu, geleceğin harika Kimya mühendisi, Ada'nın 
çamlarına duyduğu yasak aşkı Plato'da da devam ettirmesi ile tanınır. Yazın güzel 
kriscraftı ile Caddebostan-Suadiye açıklarında sık sık görüldüğü halde, kızlara, bu 
müsait şart içinde dahi taviz verdiği pek görülmemiştir. Fen derslerinde safi kulak 
kesilip, edebiyat derslerinde gayet aleni bir şekilde horlaması onun bir diğer özelliğidir. 
Herşeye rağmen, ciddi tavırları, sistemli çalışması ile örnek bir talebe olduğunu 
ispatlayan, bilim yolunda ilerlemeye kararlı olan bu arkadaşımızın hayatta başarılı 
olacağına hiç şüphemiz yoktur. 

MEHMET AĞAGİL 

Hale  Bolak 
"Only you and I can help the sun rise each morning. If we don't it may drench itself out 
in sorrow" Fıstıkçığım, gözbebekleri dünyayı insanca görmekten çatlayana dek 
sevecek insanları. 

FERHAN  
You are one of those rare people who believe that, "all living things are children of the 
universe, no less than the trees and the stars; they have a right to be here." And all 
deserve to be happy. 

SEMA  DENİZ  
Where do I begin..  Büyük enthusiasm'larla girdiğimiz Translation Club'da kurduğumuz 
hayallerden mi, bitmek bilmeyen kahkaha krizlerimizden mi, yoksa büyük bir ciddiyetle 
yaptığımız Archie discussion' larından mı? In a short time school will be over,   but I’m  
sure  our  friendship will last forever. 

GÖNÜL 

Activities: Translation Club; Spectrum; Social Service; Drama Club; Folklore 
Club; Turkish Cultural Activities. 

 

 

 

 

Sara  Cankohen 
Bu arkadaşımız metodsuz çalışmanın en canlı timsalidir. Hiç umulmadık bir zamanda 
sorular sorması, on kere tekrarlanmış bir şeyi ilk defa duyuyor gibi hayretle karşılaması, 
tatlı konuşması ve şakrak kahkahaları ile gönülleri fethetmesini bilir Her derse 
kalkışında komiklik yapmasa da, onun duruşu ve ders anlatırken takındığı haller sınıfı 
ve hocayı güldürmeye yeter. Beraber çalıştığımız zamanlar "Bağırarak oku ben 
dinliyorum" deyip, uyuya kalması ve yatarak çalışması örnek bir talebe olduğunu 
gösterir. Bu sempatik arkadaşımıza gelecekte başarılar dileriz. 

DORA-BİEVİ 
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Nilüfer Çağlar 
Nilüfer, you are so successful keeping the crystal you are made of-clear, that it be 
not made turbid by your contact with the world, so that it will not reflect objects, but 
only your very şelf. You are original and love inventions, discoveries and horses. 
You really qualify to be a perfect friend. Keep your feet on the ground and keep 
reaching for the stars 

HARİKA  ERLER 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Turgut Çakır 
Just by chance, least understood by himself, he generally gets fairly good 
grades and was especially sufficient in Mr. Walters' class. One of these days, 
I'm going to take him to Mr. Chalfant's office and say, "Look at the product." He 
almost always has excitement and good company with his calm looking 
appearance and golden heart. Remember what happened in the changing room 
and never forget those lovely days we spent together. 

R. E. 

Sezer Çamlılar 
Boşver be baba, dert mi yahu? Okulun en pratik adamı. Her şeye bir çözüm yolu 
bulmasını bilirsin. Okulun kalender muhtarına hayatta başarılar. Buenos Ave Çesar. 

MAF'tan SAF'a  
Güney Amerika'da şeker kamışına pala sallamaktan yorgun kollarımızı üç bacalı 
"Sebastian Palomo" gemisinin küpeştesine dayayacağız, ve Rio'nun ışıkları 
gözlerimizde, uzaklaşacağız limandan kara gecenin içine. Eğer bizim arkadaşlığımız 
zaman ve mesafe ile sınırlıysa o yok demektir. Biz zaman ve mesafe ile sınırlı 
olmayanı yaşıyoruz. Mesafeyi yendiğimiz için biz hep aynı yerdeyiz; zamanı 
yendiğimiz için biz hep aynı anın içindeyiz. 

MAF 

Activities: Scouts Club. 

S
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Tülin  Çetinel 
Tos'un en fazla hoşgörü sahibi "şahsı"na: "Toplum... O durmadan fazlasını istiyor 
bizden. Ama kendimizi doğru dürüst yetiştirebilmek için gerekli olan şartları 
hazırlamıyor." Gene de dostluk gibi hiçbir şey yoktur, hele TOS gibisi hiç mi hiç! 

OLCAY-SALİHA  
Neler söylemedik sana, "Karga" mı demedik, nasıl da kızdık, bağırdık sana Fakat sen 
yine de bizi sevdin, affettin. Ama her güzele gönül verme. Sende herkese inanıp 
sevme, çünkü hiçbir insan senin sevgine lâyık değildir.  

AYGÜL-ASUMAN-SEMA 
Durup durup she is gone 

CHEMİSTRY 

Activities: Photography Club; Folklore Club; T&F Varsity. 

Nermin Çırağan 
All the gırgır times and the philosophical (!?) discussions we had together gave me the 
opportunity to know not only you poised, benevolent, idealistic, but also the real you, 
theoretically (!) naughty, keenly humorous, emotional... That's why I believe our true 
friendship will last long, and I hope that some dav, when your ideals come true, you'll 
have found personal happiness as well. 

TANYA 
Düşünüp de verdiğin isabetli kararlara, sessiz görünüşünün altındaki üstün şahsiyetine 
her zaman hayran olmuşumdur. 5'li grubumuzun "süper ego" suydun sen! İki sene 
süren arkadaşlığımız boyunca unutulamıyacak günler yaşadık, piknikleriyle, falcılarıyla, 
Carlton oteli ve doğum günleriyle... Nazar boncuğunu uğur getirsin diye hep yanımda 
taşıyorum, sevgili İsviçre arkadaşım. 

NESLİHAN 

Activities: Music Club (Vice-President). 

Lynn  Çikvaşvili 

 

Did you  mean to die like that. was that a  mistake or / Did  you know  your messy death 
would be a record-breaker? 
There was a young lady of Lynn, / Who was so uncommonly thin /That when she 
essayed / To drink lemonade, /She slipped through the straw, and fell in! 

NERMİN  
O kadar akıllı, neşeli, tatlı bir arkadaşmışsın ki Lynn, neden bizi bu zamana kadar aynı 
sınıfa koymamışlar? 

ŞERMİN  
"Bu akşamda gönlümüzce bitmediyse gün, / Demek bunca olduğumuz yetmiyor./ Yarın 
daha iyi insan olalım / Yarın daha sağlam, daha akıllı / Daha anlayışlı/Yarın daha 
sevdalı, daha / Senin olduğun gibi / Günün kendimize bağlı olduğunu bilelim" 
Thank you for the many good things l've got to know through you. 

SELMA 
"This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose." değil mi 
Lynn? The important thing is to choose. 

r 

Activities: Record Copy Editor; Drama Club. 
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Dara  Çolakoğlu 
Gerçek bacım,  Dârâma; 
Success in life or elsewhere comes to those who are already mentally fit, resilient 
and strong. The study clearly shows it is the result not of weak characters, but of 
strong ones... You are of this type, Prof. Higgins... You can discover new oceans, 
because you have the courage to lose sight of the shore... Yours is the future 
yours is the mental  happiness. 

DİLEK  ÇOLAKOĞLU  
Ali the world goes by and is reflected in our deeps. We've experienced this feeling, 
haven't we,  Dârâ?  Değerli bir beraberliğimiz oldu bence. 

HARİKA  ERLER 

 

Sadık Çökelez 
Nedense "Terrible Sadık" demişlerdi sana. Oysa sen sonraları büyük bir gelişme 
gösterdin. Darwin' in teorisini ispatlarcasına iki yılda kendine "Monşer" dedirtmesini 
bildin. Hocalara ve arkadaşlarına sabrın ne olduğunu öğrettin. Hırslı olduğun için 
başarılı olacağını umuyorum. (Hele Nobel armağınını alamazsanız işte o zaman bizi 
mahcup edersiniz  Monşer)  Şimdilik hürmetler ederim efendim. 

ERDOĞAN  BEY 

Activities: VVrestling Club (President); Bosphorous Chronicle Reporter; Social 
Service: Photography Club. 

Ferhan  Dayıgil 
İki yıllık arkadaşlığımız bana üzüntülü zamanlarımda beni teselli etmek için harap eden, 
her zamanki neşeli boşverir görünüşünün altında çok ciddi karakter taşıyan bir dost 
kazandırdı. 

FÜGEN VİNÇOĞLU  
Elimde kalem ve aklımda senin için binlerce iyi niyet ama ben bunların hiçbirini 
gönlümce ifade edemiyorum. Tam beş yıl acılar, sevinçler, ders çalışmalar, bunalmalar, 
gezmeler ve çılgınlıklar. İşte seninle geçen yıllar. Feroşçuğum, karanlığa bakarak, 
"Birgün biz de mutlu oluruz" demiştim. Unutma "Hayat düşünenler için bir komedi, 
hissedenler için bir trajedidir." 

BAHAR 
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Sema  Deniz 
"And if aught holdstrue between me and you / lt is a heart whose prism can break / 
Life's primal rays / lnto a spectrum of passionate tones, and awake / Fresh blossom for 
truth to swell and sway," Ve Sema’ m dünya öyle büyük, öyle güzel, öyle sonsuz ki 
deniz kıyıları her gece hepimiz yanyana uzanıp yaldızlı kumlara yaldızlı suların 
türküsünü dinleyebiliriz... Yaşamak ne güzel şey yaşamak ne güzel... / Anlıyarak bir 
usta kitap gibi / bir sevda şarkısı gibi duyup / Yaşamak; birer birer / ve hep beraber / 
ipekli bir kumaş dokur gibi / Hep bir ağızdan / sevinçli bir destan okur gibi / YAŞAMAK 

REZAN   BENATAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahmet  Denker 
Bir roket patlaması, bir labaratuar infilâkı, satranç masasında bir kalp krizi idi Ahmet'in 
rüyası. Renk’ lere olan düşkünlüğü onu başka dünyalara taşıdı. Umduğundan daha 
uzun, sarsıntısız bir ömür dilerim sana. 

HULKİ  
Müzik  sohbetlerini,  beraber şarkı söylediğimiz koruyu  hatırlarsın  belki  bir gün. Sonra 
melodiler gelir kulağına "Matona, lovely maiden... listen to the song.. " ve sen 
ciddiyetinden birşey kaybetmeden kırmızıya olan bağlılığınla yükselirsin hayatta... 

ADİL 
Tübitak ödülünü kazanmış, KN03 sugar oyunuyla platoda, sesi yıllar boyu çağrışımlar 
yapacak  bir patlamanın  oyun  arkadaşı  üzerinde izler bırakmasına sebeb olmuştur 

"BAYRAM   GAZETESİ" 

Activities: Chess Club (President); Physics and Electronics Club; Folklore Club; 
Music Club. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galip Dinçel 
Asıl saf sendin Galip. Her zaman samimi, her zaman duygularını açık açık söyleyen 
sen. Mert, saf bir Anadolu delikanlısıydın. Yemeklere, özellikle fıstıklara düşkünlüğünle 
tanındın, nasıl olup ta bir sırım gibi kaldığın bir merak konusu. Arada bir sersemliğin 
tutarsa da, senden iyi bir aile babası çıkar. Ömrüm hep böyle geçti... 

SAF 

Activities: Scouts Club. 

80 Students 



Seniors 

Leylâ   Doğan 
You and I and sometimes Them. "Neden hep biz?.." deriz, köklerine kibrit suyu ekeriz ama 
sonunda... Sonuç is important, my dear. Don't ever forget tavla ile dertlerimizi unutup telefonlarda 
sin, cos oluşlarımız bu sene approaches infinity. Zaten infinity' ye ulaşmayan ne kaldı ki. You may 
be known as a kimya detestor but I shall always remember your special for Sodium  (Na) 

GÜLTEN  
Çalışma şevkin, yardımseverliğin ve ilerici görüşünle bana hep destek oldun herkesin   Marko   
Paşası.   Bizimkisi  başka  türlü   birşey  değil  mi? 

NİLGÜN 
 
 
 

Nükhet Doğan 
So tiny and vibrant, full of life and energy. Don't change Nükhet, there lies your charm. 

Such is you happiness-neither here nor there. now nor then neither in Rome, nor in Athens, but 
whenever there is a soul to admire. I' m sure the sun will shine more brightly than it has ever done 
for you, 'cause bambaşkasın, Nükhet. 

HARİKA  ERLER 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nilgün  Dudaksızoğlu 
Hissediyorsun, varsın. Üstelik bir eskimo kadını gibi, üstelik bir kısrak gibi. Durma. 
Düşünüyorsun, yaratacaksın. 4. cü boyutu bulmak. 
Tembellik ne kalıyor?  Herşey hazır, ne oluyor?  Niye 
"Because the world  is round,  it turns  me on, 
Because the wind is high, it blows my mind, 
Because the sky is blue, it makes me cry." 

ÇİĞDEM-İNCİ 
Nilgün D.  tek duygulu ve amansız  

Sabırsız ve olumsuz, yaşantısında cansız. 
S.Y.

Activities: Photography Club. 
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Adel Eluaşvili 
Adel, I hope the grasses in exposed fields will be hung with innumerable diamond 
pendants, which jingle merrily when you pass. Such is beauty ever. 

HARİKA  ERLER 
 

 

 

 

 
Affan  Ener 
Kendisi için yüzme bilmez diyenlere Termal'in havuzunu baştan başa geçerek gerekli 
cevabı veren Affan aslında okulumuzun kasıntı kayakçılarındandır. Fransızcaya olan 
hayranlığı yanında, yeşil gömleği sayesinde Almanca hocasının sevgili talebesi olmayı 
başarmıştır. Kolej de geçirdiği dört senenin hakkını tam manasıyla vermesi ve bu arada 
ne derslerini ne de ders dışı faaliyetlerini gücendirmemesi de özelliklerindendir. Okula 
geldikten sonra anahtarsız kilit açmasını, piyano çalmasını ve de taklit yapmasını 
öğrenmiş olup ilk sene 89 averajla high-honor'a tangent geçerek gerektiğinde benim 
diyen ineklere taş çıkartabileceğini ispatlamıştır. Ski, otomobil v.s. gibi tüm aristokrat 
hobilerin sahibi olan bu arkadaşımıza istediği textile mühendisliği  dalında  başarılar 
dilerim.   Herbie  nasıldı  Affan? 

İSMAİL YILMAZ 

Activities: Social Service; Chemistry Club. 

 

 

Türkân  Erden 
Where you'll end up, well I think only God really knows. You sat upon a devil's lake, but 
never never you'll never make the same mistake. Sayende az mı "ciddi ciddi" ders 
çalışmak niyeti ile başlıyan, derin sohbetlere dönen geceler geçirdik, az mı komşuyu deli 
ettik? Sonunda Japoncayı bile söktük ya sen ona bak. Obursun anladık ama, ziyafetler 
sonunda insanın miğdesi nasıl bulanır gördün (!!) Ama sen hiç bir şeye aldırmadan hak 
bildiğin yolda pür hız koşturup, çürüttün 32 mendili, bulamadın Kızılokun dengini. Take 
your time think a lot; think of everything you've got, for, you will still be here tomorrow but 
your dreams may not. (Graduation aklına gelene kadar) 

BETÜL ARMAĞAN  
Let all the happiness drown our pretty inventor of "Sinir". 

SİNİR,  ATTİLA,  FRESKO  
Yürüyüşünde, konuşmanda, gülüşünde, tüm sende, neşen, seni daha da güzelleştiriyor. 

SEMA  DENİZ 
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Fatih  Erdoğan 
Bulunabilecek tatlı kalpli ve cesur izci başkanlarının en iyisiydin. 

CELÂL VE  DOKTOR 
Üzgün anlarında bile kendine has şaka ve gülüşleriyle yaşama sımsıkı sarılan bu 
Rind-izci'ye başarı ve mutluluklar diliyoruz.  

GÜROL-AHMET 
Çok sevdiği Tabiat Ana'nın sihrini çözen ve bu sevgisini mağara oyuklarından ormanın 
derinliklerine kadar gösteren başkanımızın samimi arkadaşlığı, teşkilâtçılığı, yaratma 
gücü, atılganlığı, sarsılmaz iradesi bize örnek oldu. Mehtap, Tuzla ve "I’ m a 
melancholy man" 

PİŞKİN-HÜSEYİN-HALDUN 

Activities: Social Service; Scouts Club 'President):Chemistry Club; Drama Club. 

Refik Ergüner 

l've never known such a lucky fellow like you. Life gained colour by our memories of 
Nazmi's and of Büyükada. You always stood out with your frankness, sense of 
friendship and your terrific tone of voice. I know you will lead a long happy life because 
you 've already deserved it. Never good-bye to you! See you tomorrow. 

T.Ç. 

Faika  Erler 
"Bir ağaç gibi tek ve hür; bir orman kadar kardeşçesine" değil mi Faikacığım 

DÂRÂ  
We have come to the end (or is it really the end!) And our sweet memories are hanging 
in the air like the words of a dangling conversation. Come on, let's jump together and 
get pictures and images of what life has been to us in the past 8 years. Not bad, is it? 
Or should we try for the better in the years to come! Occasionally, a spring day comes 
along that is so beautiful - you hope it's the pilot episode for a continuing series. I wish 
life were more aware of what we x-pect from it, değil mi, kuş? İzmir, Münih, San Diego, 
Houston .... Az mı altüst ettik dünyayı beraber... Daha ne seriler olacak, pes... • 

MAC 

Activities: German Club. 
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Harika Erler 
Friendship and a passion for a scarlet coat. You know you have the secret to make us 
laugh at any odd moment. Yüz sene geçse de yine "bir tatlı, iki çatal" isteyip, aklımıza 
eserse, Bebek iskelesinde Kanlıca vapuru bekleriz, öyle değil mi? Hele, the walk on the 
Bosphorous, kestane partileri, ve de "ayakkapların". Ne de olsa gönlü şensin.   Harika. 

ZEYNEP  B.-NİLÜFER  ÇAĞLAR  
You're different. Harika! Unique in your special way! To you who has always said, 
"simple pleasures are the best", and who has been able to show us a very different 
scope of life - "Oh, the wind, the wind is blowing." 

OFRA  
3 sene evvel bir matematik dersi ve kahkahalarımız vardı seninle - Alanya 
çılgınlıklarımız, aynı paralelde giden ideallerimiz vardı. Sen 8 senedir Harikaydın tam 
anlamıyla. 

BEN 
Yes. lady, What's tomorrow? Will it be the same as now? 

NEVZAT 

Activities: Record Students Editor. 

 

Ethem Erol 
'Cause I could be on Easy Street 
And I know that 
You've got to take the bitter with the sweet.’ 

MUHARREM  
Güney Amerika'da şeker kamışına pala sallamaktan yorgun kollarımızı üç bacalı 
"Sebastian Palomo" gemisinin küpeştesine dayayacağız, ve Rio'nun ışıkları 
gözlerimizde, uzaklaşacağız limandan kara gecenin içine. Eğer bizim arkadaşlığımız 
zaman ve mesafe ile sınırlıysa o yok demektir. Biz zaman ve mesafe ile sınırlı olmayanı 
yaşıyoruz. Mesafeyi yendiğimiz için biz hep aynı yerdeyiz; zamanı yendiğimiz için biz 
hep aynı anın içindeyiz. 

MAF 

Activities: Football  Varsity. 

 

Melek Erol 
"Hüsniye Sultan!" "I am the best" derdin, sinirlenince gözlerini gererdin. "Minare"li 
türküleri neden çok severdin? Herkese inanma, menfaat her dili konuşur, her kılığa 
girer kanma, her haksızlığı düzeltmeğe kalkma, seni haksız çıkarırlar sonunda! 

TÜLİN-SALİHA  
Though nothing can bring back the hour of splendour in the grass of glory in the flovver 
we will grieve not, rather find strength in what remains behind. 

ASUMAN-SEMA-AYGÜL 
Durup durup, she is smiling. 

KİMYA 
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Yüksel   Ersever 
Sanatla ilgili ince esprilerini, sinema, tiyatro, opera gibi sanat dallarına olan tutkunu 
unutmamıza imkan varmı  Bobi? 

TİMUR-ŞEVKET 
Müziğin profesörü, Türk Film Arşivinin Kolej şubesi, klasik kültür deposu Yüksel 
icabında Chopin icabında Brazil 66 dinler. Tesisatını tamamladığı zaman bir sıkıntısı 
kalmamasını dileriz. 

SAMİM-ATİLLA-FRESKO 
Mektup gelirse  postanede  bekliyorum! 

HASAN 

Ayşe Erten 
Arkadaşlığımız süresince tüm gayretlerime rağmen kızdıramadığım sen, bu sene 
bizlere katılıp "elma obur" oluverdin Mutluluğun en yücesine lâyık olan sen'in hayatın 
boyunca saadet ve başarıya ulaşmanı dilerim. 

GÜLÇİN'  
Don't be so ready to offer people your help. Let them come and ask for it, for there are 
so many that will not be able to appreciate it my dear Ayvalık'lı friend. 

SELMA 
"Sükût gümüş olsa bile söz altındır." hele o sözler devamlı arayışın, çelişkinin sembolü 
olursa I Çünkü sarfettiğin her söz, hoşgörülü ve yardımsever karakterinin bir 
görüntüsüdür. 

NURZEN 
 
 
 
 
 

Ayşen Ertür 
"Dost geçerse benden. 
Ben geçmez yürürüm, varıncaya dek". 
Ayşen'i gerçek bir arkadaş olarak kabul ettiğim için, şu satırları yazan ve daha 
sonrakileri yazacak olan kalem benim elimde, parmaklarımın arasında...  İki dost 
saatlerce   karşı   karşıya   oturur,   fakat   konuşmak   ihtiyacını   hissetmezler.   Çünkü 
onlar birbirlerini  bilirler, çünkü  onlar beraber olmaktan  büyük  bir haz duyarlar 
ve en önemlisi çünkü onlar dostturlar. 
"Kalırlar!  Böylece son  nefeslerini verinceye dek arkadaş" 
 
Et nous ferons de chaque jour  
Toute une eternite d'amour  
Que nous vivrons avant mourir... 

Activities: Record Copy Editör; Basketball Varsity Captain; Spectrum President. 
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Agop  Eryorulmaz 
Takma kafanı be Agob, nasıl olsa sigorta ödüyor masrafını. Evlâdım aklını başına 
topla, sonra ağaçtan indirmiyelim seni ve Bridgesstone-Skyway lastikli 1600 VW'ni. 

HASAN 
Minibüs şoförlerini imrendiren araba kullanman. Kimya derslerindeki şişe satışların, 
tamirci şakaların, babacan korsanlığın ve acaip samimiyetinle Kolej'de bir tane idin. 
koçum! 

DOKTOR  
Üç yıl şoför olmanın hayaliyle yaşadın. L-IIl' e kadar belki ehliyet sahibi olamadın ama, 
hergün sınıfa getirdiğin renkli otomobil resimleri bizi otomobil piyasasındaki son  
gelişmeler  hakkında fikir  sahibi  kıldı. 
Ehliyet imtihanına girdiğin gün senin için günlerin en uzunuydu. Başardığını seninle 
beraber öğrendik ve o günden sonra mavi kaplı ehliyetini ceketinin sol üst cebine 
herkesin görebileceği şekilde yerleştirmeyi adet edindin. Yorucu bir çalışmanın ürünü  
olan   bu  ehliyeti  yankesicilere  kaptırma,  günün   birinde  işine  yarayabilir. 

TİMUR 
Bugünün   küçükleri,   yarının   büyükleri. 

BİZİM   DERGÂHTAN  ŞOFÖRÜMÜZE 

Activities:    Football Varsitv; Philately Club President. 

Eileen Freely 

Life is meaningless without detergeants, Ajda Pekkan and the rest. «Bizi Antalya'da 
kazıkladın ama biz seni asla unutmayız. 

ŞEVKET-VİKTOR-TİMUR  
The only way to rise up out of the mire of  insecurity, selfconciousness   and 
dependency is to smile at your reflection. 

CLAUDIA  
I hold it true, what'er befall, / l feel it all when I sorrow most / 'tis better to have loved 
and lost / Then  never having  loved at all. 
Since the past is gone and future uncertain the pleasures vvorth having are those of 
the moment. And remember wherever you go whenever you're lonely you've got a 
friend. 

AYŞE  BERKMEN 
 
 
 
 
 

Nevzat Fresko 
l'm sure you keep your subscription ticket to morning time in this World so very well that 
one day you'll forget where you put it like you did to my photo negatives. 

HARİKA ERLER  
Eh Fiyasko!. Only you and the others can help the sun rise each coming morning. If we 
don' t, it may drench itself out in sorrow ! So don't give up, life is beautiful. 

OFRA 
Nevzat mı? Hani şu elinde bir fotoğraf makinesi koridorlarda Cat Stevens'ten nağmeler 
mırıldanıp şen şakrak dolaşan yakışıklı çocuk. Fotoğraf, Ampex, müzik, kızlar ve 
gezintilerinden ayırdığı zamanlarda ders çalışır. Buna rağmen içimizde en az zaiyatla 
sınıf geçen odur. Ey Süper Duper birinci vazifen kendini her türlü mischief' ten 
korumaktır. 

SAMİM-ATİK 
Bugünün küçükleri yarının büyükleri 

BİZİM DERGÂH 

Activities: Photography Club (Vice-President); Record Photography Editör; Bos-
phorous Chronicle Reporter and Photographer;  Philately Club. 
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Sam Gattegno 
"Paraları cek Sam !" 
"Hesabı öde Sam !" 
Bu sözleri işiten güleç yüzlü Sam, yılların kendisine kazandırdığı tecrübe ile elini 
cebine götürürken küfür edebiyatının en yeni örneklerini sıralamaktan geri kalmaz. 
Sam aynı zamanda müthiş bir briç oyuncusudur. Haybeye çektiği "kontr"lardan, her 
seferinde Şevket'in anormal şansıyla kurtulmasını beceren komedyenlerin bu ilham 
kaynağı, çıkardığı olaylarla uzun briç partilerinin sık sık inkitaya uğramasına yol açar. 
"Sam Smiling", Sosyoloji hocasının kabul edemediği tüm genetik kurallarının canlı bir 
ispatıdır. Zira Sam kahve oyunlarındaki üstün başarısını babasından, sayı ve nitelik 
bakımından pek az olan entellektüel yeteneklerini de annesinden bilumum üçkağıtla 
kaldırmayı bilmiştir. Elbet birgün aynasızın eline düşersin Sam ! ... 

VİKTOR-TİMUR 

Activities: Philately   Club 

 

Öner Gelişken 

Bıcı bıcı... “Tehlikeli madde”ye tıp yolunda başarılar ve lezzetli “Hindistan cevizleri” 
dileriz. 

* TÜLİN-OLCAY-SALİHA 
Where do I begin to tell the story of the crazy room 317... Evet Önercim 317' de başı 
çekenlerdendin. Seni o sempatik, canlı, mucip, çocuksu görünüşlü ama işini bilen 
halinle hatırlayacağım. Çalışmayla eğlenceyi beraber götürmesini bilenlerdendin. 
Geleceğin ilim adamına başarılar dilerim. Sakın hakemlik, hakimlik yapmaya kalkma. 

SAF 

— Abi be, pH-metre sizlere ömür. 
— Electronic balance mahvoldu, siyah benekler çıkıyor. 
— Abi , İzmit'ten sonra İzmir'e ordan da Munich'e gidelim. Olympic havuzun sularının 
analizini yaparız. 

ALEX 

Activities: Social Service; Chemistry Club (Vice-President); Mathematics Club; 
Chess Club. 

 

 

 

Durdu Genç 
Unutma Adana'daki balkon sefalarımızı 
Unutmam sana olan bornoz kiralarımı 
Unutma dünyanın öbür ucuna gitsen de bana çiçekli mektup yazmayı 
Ve   unutmayalım herkesin busy iken bizim "easy" olduğumuzu. 

VEDİA 
Hayran olduğum felsefeni  buraya   yazmadan   edemiyeceğim; "Paran oldu  mu 
harca yoksa biter..." 

YASEMİN 
Kader arkadaşım; etime basket topu aldığımda sen, okulda yalnız kaldığımda yanımda 
sen, aktiviteden aktiviteye koşarken sen, bir de Bab ve profetrol işte sen ve ben! 

FEYZA 

Activities: Student Council L-lll Representative; Folklore Club (Vice-President) 
Record Typist;   Basketball  Varsitv. 
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Yıldız Gezer 
Ne tuhaf!  Her şey bir anda oluyor.  
Gördük, zaman geçti ve son sene  
Bir anda konuştuk, anlaştık yakınlaştık.  
Ve... sonra ne yazık  
Bir anda ayrılacağız, uzaklaşacağız Bitmesini 
istemeyeceğiz ama mecburuz.  

İRİS 
 

 

 

Sibel  Göksel 
through the road we rumble / knowing not where we came from / knowing not where we 
go / engulfed in darkness / we live, we die / seeking underneath the stars / what we 
would never find / yet, suddenly / brown is the earth / and blue the skies / and (though 
you may live into nonexistance / you will always "be" for me) / friendship, trusting, 
understanding / at the road's end / and we'll understand / all there is to life / all there is 
to love / better hurry up / before it's too late. 

AYŞEN 
"We live in ali the ages of the world in 10 minutes." 

HARİKA 

Activities: Spectrum; Student Council Vice-President; Volleyball Varsity; Basketball 
Varsity;  Ring  Committee. 

 

Feyza Gönül 
"l'm nobody! Who are you? 
Are you  nobody, too? 
Then there's a pair of us don't tell! 
They'd banish us, you know." 
Bu okuldaki üç yılını unutabilecek misin? Ya plato yolundaki sonbahar yaprağını, 
saçından aşağı süzülen rahatsız edici yağmur damlasını, yüzünü acıtan inatçı rüzgarı..? 
Hayır, hayır canım; çocuk büyüdü bir kere. 

l'm very much proud of having somebody like you as a friend that has been successful 
in every way, either at school or out of school, has gained all her friend's appreciations 
all the time! Remain always the same! Don't let anything change you !! 

Activities : Social Service; Drama Club (Vice-President); Folklore Club 
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Hulki  Görgün 
Seni anlatmaya bu yer yeter mi? Benim seslendirebileceğim sözcükler, çektiğin 
fotoğraflar kadar canlı, canlandırdığın roller kadar etkileyici bir kişiliğin görüntülerini 
yansıtabilir mi? 

AHMET 
Yaşamının üçte biri karanlıkta geçer. Üçte birinde uyur. Geri kalan üçte birinde ise ya 
fotoğraf çeker ya da piyes seçer. 

TAYFUN  
Bütün  enerjisini fotografik, dramatic ve  plato'nik aktivitelere  harcayan  bu zarif gence 
sonsuz basanlar. 

ADİL 

Activities : Drama Club (President); Photography Club (President); Bosphorous 
Chronicle Photography-Editor 

 

 

Brian  Greenwood 
"Rien n'est simple de ce qui s'offre a l'âme; et l'âme ne s'offre jamais simple a 
aucun sujet" 
But then.........  what  is reality? 

EILEEN 
Activities : Drama Club 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Osman Güler 

Matematiğe olan sevgisi Giresun'da fındık toplarken başlamış ve bu sevgi aşka 
dönüşmüştür. Manyaklık haline de gelebilir. Durumu tehlikeli; ama zararsız hoş bir 
çocuktur. Okulda en kolay kızdırılabilecek kişilerden biri. "Sabah şeriflerin hayırlı olsun 
Osman." 

M. S. PUSHKİN  
Kendisi okulumuza arada sırada  düşen ender matematikçilerdendir. Olympic Problem 
Book üzerinde 6 ay çalışmış ve içindeki problemleri çözmeye (?) muvaffak olmuştur. 
İlerde doktor olmak isteyen arkadaşımıza, "Osman, sen bu kafayla doktorlukta 
harcanırsın" demekten dilimizde tüy bitti. 

318'DEN   BİR  SAKİN 

Activities : Social Service 
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Halûk Günal 
Dört sene öncesinin masumunun okulun en baba rindlerinden biri olacağı kimin aklına 
gelirdi ki? Plateau'da dolaşma, İngilizce konuşarak para toplama, gırgır geçme, taklit ve 
işletmecilik konularında kesin bir otorite olan Dicker'e "huzur"lu bir hayat dileriz. 

İHSAN - BÜLENT  
Al sana dadanan bir Trabzonlu daha ! "Neşeli idi ama, değil mi Halûk? Unutmayalım 
birbirimizi. 

HASAN 
"Ağa'cım dersin boş mu?" / "Hadi.......'' / Bıktım senden, bir kere olsun doğru söy-
lemeyecek  misin? Seni gidi  S.  S. Seni. 

AYŞEN 
Bugünün küçükleri, yarının  büyükler:  

 BİZİM   DERGAH 

Activities : Vollevball Varsity. 

 

Şevket Günter 
Nereye? Dereye mehtap seyretmeye. Hayır! Bir tabakta bana ayır. Hasan bana 2500 
lira bulacaksın. Timur çaprazımdasın. Tori bıktım senin asistanlarından. Antalya 
safaları. Hadi be Şegü, senden de "editör in chief" olur mu. Olsan olsan filikaspora 
santrfor olup ofsayda düşersin. Önce mont giymesini öğren. 

VİKTOR-TİMUR  
"La vie est dure sans confiture" feylesofisine kendini güney gezileri sırasında kaptıran 
sevgili partönerim Şevket'in bir özelliği, kesmediği kız ve merak salmadığı sanat 
bırakmamasıdır. Berbat sesiyle Cat Stevens şarkılarını söylemekten vazgeçince 
sosyalleşmesini tamamlayacaktır. Gelecekteki emeli ise, Engineer olup mühendisi 
öldürmektir. 

SAM  
Be still and let the wind speak / Hush! ... /Şevket is talking / (Tell me when did he ever 
stop?) / P. S.  Record '73 mü desem, ne desem? 

ANONYMOUS 
You, wretched, miserable tyrant! 

RECORD '73 STAFF 

Activities : Record Editor-in-Chief: Philately Club; 

 

Ali  Gürol 
Selâm sana Timurun torunu. O kamp bıçağınla millete ecel terleri döktüren bir sadisttin. 
Ortaklığı kırıp geçerdin, esprilerinle. Ama seni kimse anlıyamadı, duygulu tarafını, 
sanatkârlığını hep gizledin. Geleceğin Picasso' suna Nirvana' ya ulaşmasını dilerim. 
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. 

ERBAB-I SAFİYAT 
Kırım Han' ının Bizans ileri karakolu olunca kabilenden ad kazanmaya hak kazandın. 
(Kızma len. Sen non-conformist ayaklarına yatınca Zapata kızıyor mu?) Şaka bir yana, 
güzel anılarımız oldu (olmadı mı yani?). Kampları, Madamın evindeki çaylı sohbetleri, 
Rölans Rölandiyi unutmamanı dilerim. Budo'nun üvey evlâdı, sana bol şekerli ve neşeli 
bir hayat dilerim, 

FATİH 
Etüdlerde millet ders çalışırken sen bana dünyayı anlatırdın. Öyle tatlı konuşurdun ki... 
Senin o kavgasız, ihtirassız, özgür, yapmacıksız dünyana kavuşmanı inan ben senden  
çok istiyorum   (sen  böyle romantik yağlardan   hoşlanmazsın,  biliyorum İnadına ...) 

HÜSEYİN 

Activities : Social Service; Folklore Club; Chess Club;  Football Varsity; Scouts 
Club 
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Gönül  Gürpınar 
İnsanlar vardır, karşılarındakileri mutlu ederler; yanlarında iyimser olmamak mümkün 
değildir. Böyle kişilerdendir Gönül. Bu hasreti de ona bir ömür boyu yetecek. Dileğim, 
Fuzuli'yi kıskandıran ilâhi bekleyişlerinin bir ilkbahar sabahı aydınlığında olan gözlerini 
karartmaması fıstık'cığım. Ve unutma: Ana oğulu sever, oğul yeryüzünü sever / Bir 
başkasıdır hep, başkasını sever. 

FERHAN 
"While in my senses, I shall never find anything preferable to a pleasent friend." Bitsin 
diye ipini çekip durduk ama, ayrılmak kolay olmayacak galiba. Sen gine de maçlardaki 
gülme krizlerimizi, Wasteland' i unutma 

HALE  BOLAK 

Activities : Translation Club 

Eda Güven 
Şiirle, sanatla coşan, sevgiyle büyüyen, ümitle beslenen kalbin aradığın özlü yaşama 
seni götürecek. İnançların köklü, dostlukların sağlam, sevgilerin yoğun olsun! Değerler 
keşfedilmedikleri müddetçe de değerlerini korurlar, unutma Edâcık! 

EVNUR.   FEYZA.   TÜLİN  
Ideals are like stars: You will not succeed in touching them with you hands, but like the 
seafaring man on the desert of waters, you choose them as you guide, and following 
them, you reach your destiny. 

MELTEM  
Bir yer var biliyorum; / Herşeyi söylemek mümkün; / Epeyce yaklaştım, duyuyorum; /  
Anlatamıyorum. 

E. K. 
Activities : Social Service; Folklore Club;   Turkish Cultural Activities 

 

 

Ari  Haddeler 
Karabiberim!  Biberim!  Biberim! 

HASAN TEOMAN 
Record'un haşin fotoğrafçısı, matematiğin tuzu, sosyolojinin ketcapı, Camello'nun kötü 
adamı...  Aaarrriiii...Başarılar. 

DOKTOR  
Yılların yıptatamadığı en büyük zübük. Münir Bey bile iflah edemedi seni. Sosyolojinin 
negativitesini en iyi sen keşfettin. Electivesiz, kaygısız dolaşıyorsun ama kontaklar geç 
kalırsa dört elimiz yakandadır ona göre. 

VİKTOR-ŞEGÜ  
"It is a fine affair", began to bloom with an old dream, has grown on the the trip, has burst 
that day...  Here we are breaking and making "hearts". Hadi taşlığa gidelim  
moroncuğum. 

N. B. 

Activities : Record Photography Co-Editor 
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Tavfur  Haktan 

Acar futbolcu Tayfur. George Best Tayfur. Boğaz yollarının hain şöförü Tayfur. Abisinin 
izinde Tayfur. Springfield'den spor hocası Tayfur. Pervasız jön Tayfur. Adana'lı Tayfur 
Moleküler yapısına rağmen "Dört yılımıza kocaman bir imza attı. Önce gıcıklığa merak 
saldı, sonra Faruk' un yanaklarına, sonra şiire, şimdi de desenlere. Hiç değişmeyen 
merakıysa: sübâyun. Bu arada saçları, yandan cepli giyinişi, mor şortu..... 
Dostuna yarasını gösterir gibi, / Bir salkım söğüde su verir gibi,  / Öyle içten, / Öyle derin. / 
Türkü   söylemek, küfretmek / Çukurova yiğidine mahsustur 

MAF 

Activities: Folklore Club; Football Varsity (Captain); Ping Pong Varsity (Captain); 
Philately Club; T F Varsity; Wrestling Club; Scouts Club 

Senay  Haznedaroğlu 
Yeşil çimenler, sıcak kumlar üstünde güneşle bir olmuş duru maviliğin sonsuzluğuna 
dalmış. Yavru bir kedi kadar doğanın içinde. Verdiği en küçükte, yalnız bir yaprak, 
veya bir çiçek veya bir meyve, bir damla suda bile bütününü adayış, salt sevgiyi veriş. 
Love is all, love is you. 

İNCİ-ÇİĞDEM 
Ve en  önemlisi konuştuklarımız. 
Değişen çizgiler yüzümüzdeki. 
Yani hayatın dokusunda  ne varsa 
Yeniden yaşıyor, yeniden kullanıyoruz sanki. 

SARAH YONTON 

Activities : Photography Club 

Gürol Irzık 

Ey sosyolog (!)  Gürol! 
Zaman gelecek (Belki) 
Ahh....!  Neydi o günler! diyeceksin 
Sessizliğin sesleri-ping pong turnuvaları 
soğuk sımsıcak espriler-para  maçları 
Bir alemdi. Cuma günü otobüs yolculukları 
Şefikmagnusbierstekergustavson 
Kubilay, Attila, sen, ben, o, biz. siz, onlar 
Orhan Veli, Dağlarca, Özdemir Asaf 
Geldik ve gidiyoruz-maalesef 
Hatırlayacağız seni hiç güçlük çekmeden 
Bir GÜROL'umuz vardı diyeceğiz 
bir an bile unutmadan- 

FATİH-AHMET 

Activities : Spectrum 
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Mehmet İmre 
Bilhassa kantin çevrelerinde esprilerle milleti kırıp geçiren Mehmet, neşesi yanında 
ağırbaşlılığı  ile  bizlerin  sempatisini  kazanmıştır. 
Pratik zekâsı her türlü belâdan kolayca sıyrılmayı bilen bu arkadaşımızın kuvvetli 
dalga geçme kabiliyeti, bitmez tükenmez gırgırı onu ve arkadaşlarını "Musique 
Club"dan attırmaya yetmiştir bile. İngilizcesi yanında, İtalyancası, İspanyolcası ve 
Fransızcası da su götürmez. Spora son derece kabiliyetli olan Mehmet'in son seneler-
de bol bol basketball ve pingpong oynadığı görülmüştür. Onun ilerki senelerde büyük 
bir iktisatçı   olacağından eminiz. 

H. ABREVAYA-T. ALACAKAPTAN-M.AĞAGİL-Y.YÜCEDAĞ 

Activities: Photography Club 

 

Feyziye İpekçi 
Kolejin kazandırdığı sevgili Adalım, sırdaşım, yoldaşım, sıra arkadaşım. Maltepe 
seferini, Nuri Kaptanı, erik ziyafetlerini, Ocak gecesini, şiirlerimizi, kantinde aldığımız 
kimya testlerini !!! Alantur'dan gelen gitar serenadlarını, Deryalara, enginlere, 
alplere, ender olaylara, Oğuz Türk' lerine daldığımız saatleri, hep Fügen’ in  .................  
gelmesi ile son bulan telefon konuşmalarını, gül ve resitalin getirdiklerini. Şair 
Evlenmesi ile Fügen'in başına gelenleri, final öncesi o müthiş!!! Çalışmaları, Sara!!! 
ziyaretlerini hayat boyu unutma. İşte önünde keşfedilmeye hazır bir gelecek. Belki de 
"Harrad" dan başlıyarak hayalindeki W. b. gibi bir hayata kavuşursun. 

FÜGEN-BERİN 

Oton İskarpatiyoti 

Hayatta, insanın istediği an içini dökebileceği, ona manevi güç kazandıran güvenilir 
samimi bir arkadaş bulması gerçekten zordur. Benim ise hiçbir şeyden şansım 
olmadıysa, seninle bu yönden şansım oldu. Fakat ben tecrübelerle öğrendim ki, her  
ne kadar hayatı ve insanları saçma, ruhsuz ve sevimsiz buluyorsam da, insan 
sevmeden, inanmadan, herşeye boş vererek, salt kendi dünyasında yaşamını 
sürdürmesi pek zor. Ben bu dünyanın insanıyım, Robinson Crusoe ise bir hikâye. İşte 
bunu gördüğün gün, belki durmadan herşeyi şakaya vuran, hiçbir şeyi ciddiye almayan 
arkadaşını hatırlarsın.  

M.İ. 

Activities : Photography Club; T&F Varsity. 
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İsmet İsvan  
"Don't the trees  
hide the wind  between  
their leaves and  
speak in whispers?  
The third dimension  
hides itself." 

Tunç ailesinin yeşil gözlü dilberi; will you miss "Ruby Tuesday"? 
SAMİM-ATİK-FRESKO 

"It is not far, it is within reach, / Perhaps you have been on it since you were 
born / and did not know, / Perhaps it is everyvvhere on water and on land." 

Cemal   Kafadar 
Güney Amerika'da şekerkamışına pala sallamaktan yorgun kollarımızı üç bacalı 
“Sebastian Palomo” gemisinin küpeştesine dayayacağız bir gün ve Rio'nun 
ışıkları gözlerimizde, uzaklaşacağız limandan kara gecenin içine. Eğer bizim 
arkadaşlığımız zaman ve mesafe ile sınırlıysa o yok demektir. Biz zaman ve 
mesafe ile sınırlı olmayanı yaşıyoruz. Mesafeyi yenince biz hep aynı yerdeyiz, 
zamanı yenince biz hep aynı anın içindeyiz. 

MAF  
Biz güz istemiyoruz ama yaz dursun  
Ama yaz dursun, öyle bir dursun ki yaz  
Çiçekler  ağaçlarda kalsın, uçurtmalar göklerde. 

SENAY-SARAH 

Activities: Spectrum; Folklore Club; Record Academics Editor; Drama   
Club; Football Varsity Manager 

 

Atilla   Kaplan 
İ.. iş peşinde olmak kolay netice lâzım bize netice. Kendi yapamıyacağı 
şeyleri başkalarına yaptırma huyu vardır. Mahmutpaşadan giyinen elektronik 
üstadı, baterist, şantör, babacan tavırlı mature advisor' umuz Attila'nın çenesi 
genç yaşta 5 words/sec'la accelerate ederek 2 senede üçüncü yüzbin km. ye 
girdi. Hadi hayırlısı. 

FRESKO  
Devamlı iş peşinde koşan, gitarist, elektronikçi, manken, solist, baterist 
kemanist, yelkenci, ski'ci, solbek/smaçör ne ararsanız var. tğer bu genç hep 
böyle hesaplı olursa on yüz milyon sene sonra zengin olur. 

SAMİM  
Aabilev bi ehliyet alsam okula Mustang'le  gelecem!!!  
İşbu Mustang Ya-Le  bisikletinin bir tipidir." 

AGOP  
Bugünün  küçükleri yarının  büyükleri!! 

BİZİM   DERGAH 

Activities : Physics and  Electronics  Club  (President);  Music Club 
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İzzet Karaca 
Seninle beraber olduğumuz sekiz sene içinde hayatta hızlı adımlarla ilerleyişine tanık 
oldum. Her ne kadar kabiliyetlerini önceleri gizli (!) tuttuysan da, son senelerde nihayet 
birkaç defa açığa vurdun. Gizli kabiliyetlerini satranç ve atletizm kısa zamanda 
ilerleyerek gösterdin. Amacın olan mühendislikte ve hayatın boyunca başarılarının sonsuz 
olmasını temenni ederim. 

ROBERT 
Activities : Chess Club ; T&F Varsity. 

Fuat  Karakaş 
Giderken çılgın gitarını, iç gıcıklayıcı çamaşırlarını, "Tekciğer"in plâklarını götürmeyi 
unutma sakın, olur mu yavrum Ökkeş? 

RODİ-PROFESÖR  
Fuat Baba, sandal ve taka imalâtında başarılı olmanın ilk şartı akşamları pudra 
banyosu yapmaktır, unutma. 

BÜLO  
Sen L-II'nin 90 beygirlik dizel motoruydun. Yediğin goller bazı haftalar Yeşildireği 
tahtından indirdi. Kışın Uludağ, baharda Antalya'ydı mekânın. İmtihanım var diye iyi 
okul kırdın. Ay, valla helâl olsun! Otlakçılara hiç müsamahan yoktu. Bu kafayla atom fiziği 
okumayı düşünüyormuşsun. Ay, helâl olsun! Sepet sepet yumurta / FUAD bizi unutma. 

HOLİDAY INN, 406. 

Activities; Audio-Visual Club; Chess Club 

  

Bülent Karanis 
"Meyhanelerde aksanı olunca  beni ara;  
Kalbin bir kadeh gibi dolunca beni ara;  
Bakma esen rüzgâra,  bakma yağan  yağmura; 
Aklına çılgınlıklar gelince beni ara." 

HASAN  
I hope through your unique personality you will be able to live the kind of life that you 
want, with the best of everything. 

AYGEN 
Bugünün  küçükleri,  yarının   büyükleri! , 

BİZİM   DERGÂH 

Activities : Volleyball Varsity Captain 
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Claudia  Karavolas 
Kimbilir nerde olacaksın  
Varır varmaz yola çıkan  
Göğe açık rüzgâra inanmış  
Bütün kalabalıklara duyarlı 
Nerde olacaksın güz gelmeden  
Hangi yalnızlığa yakın  
Hangi kır adamının öyküsü  
Ardından yürüyecek kimbilir  
Götürecek seni aştıkça  
Sebepsiz bir çağrıya uymak  
Yıkıntılar, yılgınlıklar, acılar  
Yaratıcı düşleri toprağın 
 

AYŞE BERKMEN 

Activities : Srjectrum;  Record  Cartoonist:  Drama  Club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berin  Karlıbel 
Daima gülen yeşil gözlerin umut ve hayal dolu. Berin demek samimiyet, arkadaşlık, 
dostluk demek. Hareketlerinde daima kibar, ölçülü ve cana yakınsın. Hassas kalbin ve 
ince duygularınla iyi bir arkadaş örneğisin. Sanki kendi hayatını oynuyordun Ocak'ta. 
Başarılı idin bu alanda da tıpkı Fransızca, İtalyanca, reception, müzik ve hayatı    
olduğu gibi kabul etmekte olduğun kadar. Sonsuz başarılar 

FÜGEN - FEYZİYE 
"Berin, I will go with thee / and be thy guide, / In thy most need to go by thy side" 

ROSITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asuman  Kayabınar 

'Which of us happy in this world? Which of us has his desire? Or, having it, is 
satisfied?" 
"Naked to earth was I brought, naked to earth I descend, / Why should I labor for 
naught, seing how naked the end?" 

AYGÜL 
"Sessiz olgunluğu"  sayesinde odamızın lûtf-u  azimine  mazhar olarak "kâmile" 
payesine ermiş ferdine  kalb-û  derûnumuzdan muhabbetler. 

TÜLİN-OLCAY-SALİHA 
Asuman düşündü, okudu ve yattı. Hep ders çalışamadığı için üzüldü. Ama başardı, 
kazandı. Hayatta daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum, çünkü hayatta hiç bir 
zaman isteklerimiz, planlarımız rol oynamıyor, önemli olan düşüncelerimizin ve 
sinirlerimizin dayanıklılığı. 

SEMA AKSOY 

Activities : Folklore Club; Turkish Cultural Activities 
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Semra Kayaoğlu 
Gerçek dost seyahatta belli olur derler, bende seni Alanya seyahatindeki 
roommate'liğimiz sırasında tanıdım. Daima neşeli, hayat doluydun. Seninle kafa kafaya 
vererek çok eğlenceli günler geçirdik. Bana verdiğin "abla nasihatları", "you never 
know" diyen sesin her zaman kulaklarımdadır. Senin seyahat etmeye olan tutkun ilk 
aklıma gelen özelliklerin arasında. İspanya hatıralarını anlata anlata bitiremiyorsun. 
Seni dinlerken, "Bu kız bu enerjiyi, bu canlılığı nereden buluyor?" diye soruyorum kendi 
kendime. Yakında gidecek yerler tükendiği zaman herhalde aya, yıldızlara gitmek 
isteyeceksin. Dileğim kafa dengim olan Semoş'la daha birçok ortak hatıralarımızın 
olmasıdır. 

FEYZİYE 

The lady with her Parisien taste! When you fly to Sunnyland, take me with you. 
DÂRÂ  

You are asking me questions and I hear you, I answer that I cannot answer, you must 
find out yourself. 

H. T. 

Activities : Volleyball Varsity Captain 

Muharrem Kayhan 

Robert Kolej ve İTÜ'nün hızlı basketbolcusu. Batı Anadolu Bölgesi'nin Mobilet'li asi 
genci, Camello Okke'nin Morrovvio Cianni'si, derslerin yakın takipcisi, yatakhane mini 
futbol üstadı, King, Ohel ve partilerin tutulmaz ustası, Jethro Tull ve daha birçok şeyin 
âşığı. Balede Karanis'in ezeli rakibi, yeni esprilerin kaliteli distribütörü, Agob'umun 
entellektüel Avarel'i, Paşa'nın fitnefücürlerinden ve Bizim Dergâh üyelerinden olan 
Muho Fransızca da bildiğinden Saint Benoit'i sever! 
UGH HASAN! İHSAN! BÜLENT I ve II, HALUK ve DİĞER DERGAH  ÜYELERİ 

Et tu ferras de chaque jour 
Toute une etérnité d'amour 
Que tu vivras à en mourir. AYŞEN 

Activities : Record Sports*"Editör; Basketball Varsity; Philately Club 

 

 

 

Figen Kayralcı 
"Koyun çiçeği yedi mi, yemedi mi?" Ben yemediğine inanmak istiyorum dedin Bu 
inancını hiç kaybetme e mi! 

SERPİL 
"Damyata" The boat responded / Gaily, to the hand expert with sail and oar / The sea 
was calm, your heart would have responded / Gaily when invited, being obedient / To 
controlling hands / I sat upon the shore / Fishing with the arid plain behind me / ShalI I 
at last set my lands in order? 

A sacrifice is pure when it is an offering of adoration, in harmony with the holy law, with 
no expectation of a reward and with the heart saying "It's my duty." You are the reason 
we've been waiting all those years. Somebody holds the key. But a handful of love. 

ÇİĞDEM-İNCİ 

Activities : Spectrum; Photography Club 
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Selma Kenter 
You'd rather be a sparrow then a snail 
flashing through space while everyone walks at snail's pace 
You'd rather be a hammer than a nail 
hammering your crackcrack's and  Kaynana zırıltısı's on our heads. 

LYNN 
Selma, hani sahiden bir tatlısın. 

HARİKA  
Ah Selma acaba öğleden sonraları beni o kadar çok yağlamanın eve gidişinle bir 
relation'u var mı diye düşünüyorum. 

LÂLE YÜCEL  
Ey sevgili "ev sahibem", senin uğruna cevizlide "İstakoz" bile oldum. Her sabah 
dolapların önünde buluşup "sokakta" karşılaşırken, bu sene aynı sınıfta oluverdik işte! 

ŞERMİN 
 

Gülden  Kesimoğlu 

Bir sonbahar günü başlayan ve "Yaşam boyu tüm mutluluklar"la dolu geçecek olan 
arkadaşlığımızı düşün. Biz hayalleri, hatıraları, emelleri aynı kişileriz. Souvenirs of days 
together, traces of communication, memories that have been lived and thrown away, 
traces of love that filled our souls.. To be a friend of yours is to be understood, to take 
as well as to give and to share the love of living you possess. To talk with you is to 
understand and accept what everything is ali about-So live always in communication, in 
love and laugh in the world of the beautiful where the sun  never sets! 

TUNÇ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nurzen   Kırıkoğlu 

Anlayışın, sabrın, yumuşak kalpliliğinle daima dostluğun en güzel örneğini verdin. 
Cevizli hatıralarımızı bilmeyen, ada sefalarımıza katılmayanlar, eğer bizlerle beraber 
olsalardı, çekingen Nurzen'in nasıl "fıttırdığına" şahit olurlardı. Çekingenlik ve 
kırmızılığın bütün tonlarına sahip olmada rekor kırdığın için sana şu iki mısrayı 
söylemeden edemiyeceğim: "Had we but world enough, and time, / This coyness Lady,  
were  no crime 

SERAP 
Bir  yıl  esti, 
Aldı  götürdü  menfaati  
Ardından  sürüklediği  bulut.  
Arkadaşlık  damları  serpti  üstümüze, 
Sırılsıklam  olduk 

GÜLÇİN 
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Seniors 

Vecdi  Kızılırmaklı 
Havalı, ama tabii bir yürüyüş, entellektüel bir görünüş ve asalet veren bir burun. Güney 
yerine kuzeyde yetişseydi tam bir İngiliz centilmeni olurdu. Nabza göre şerbet vermesini 
ve iğnelemesini bilirdin "vegetable". Kendinden emin ve iyimser halini hiç bırakma. 
Mantıklı karar verirdin, biraz daha atılgan olabilsen... Hayatta basarılar dileğiyle. 

M. S. PİŞKİN 
Friendship once established lasts forever despite the discretion, boy. 

RAFFİ 

Activities: Spectrum; Social  Service (Treasurer); Folklore  Club; Scouts  Club 

Oya Kileci 
"Ben bir küçük portakalım!" Çamlıktaki neşemize neşe katan yoğurtlu mantıları hatırla.  
Hatırla da  halimize gül. 

YASEMİN  
In spite of all the little quarrels we've had deary, it was fun to be roommate with you... 

GÖNÜL 
Çakıltaşları arasında bitmiş hüzüncül, nazik ve hassas bir kır menekşesisin sen Oya. 
Şunu bil ki, her zaman düşlerim bir engel atlayınca düşüncemle sana yakınım, çok 
uzaklarda olsan bile. 

MELİKE ALTINKEMER 

Activities; Translation Club 

Yaşar  Kocaefe 
Plato'nun büyüleyici manzarasında mest olmuş, romantik bir ruhtan dokunaklı 
nağmeler, "Benim de bir canım yok mu; Nasıl geçti habersiz." Ve mütalâa saatlerinde 
kütüphanede kaleme alınan  sansürlü  şiirler.   Mutluluklar senin  olsun. 

ADİL 
Karşımızdaki   H20   konsantrasyonunun yüksekliği yüzünden biraz "unstable" ve 
"diluted" bir tabiata sahip olan bu arkadaşımızın yaşamakta gösterdiği başarıya 
satrançta da ulaşmasını dilerim. 

AHMET  
Bu neşesi bol arkadaşımızın kızdığını gören olmadı. Ne yaparsanız yapın, ne söy-
lerseniz söyleyin o tatlı gülüşünü kaybetmez. Kendisi okulumuzun yetiştirdiği en büyük 
satrançcılarından ve de şairlerindendir. (?) Bir de bornozunu diktirebilseydi' 

TAYFUN 

Activities: Chess Club (Vice-President); Social Service; Photography Club; 
Drama Club;Turkish Cultural Activities 
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Ayşe Kocamaz 

Gecelerden bir gece, belki de Almanya gökleri altında, gece yarılarında makyajlar 
yaparak (refreshed olalım diye) rengarenk şapkalar takarak, bozalar içerek sabahlara 
kadar çalıştığımız geceleri hatırlayıp da, maziye dönmek istemeyecekmisin? Ders 
çalışarak geçen geceler çok uzundu, seneler zor geçti ama bana senin gibi ışıl ışıl 
yürekli bir arkadaş bıraktı. Bu temiz dosta viel Erfolg in Deutschland diyebiliyorum 
sadece. 

FİGEN VİNÇOĞLU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ender Koparan 
Deli eder insanı bu dünya. 
Bu gece, bu yıldızlar, bu koku. 
Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. 

MELTEM 
İn love one has need of being believed, in friendship of being understood. 

BERNA SÖNMEZ  
The great thing in the world is not so much where we stand, as in what direction we 
are moving. 

EDÂ 

Activities ; Social Service; Turkish Cultural Activities 

Gülistan Koksal 

Bana gerçekten bahçenin en değerli güllerini sundun, şu geçen 8 senenin her anında. 
"Gülüm",... İşte sen bu tek kelime ile, arkadaşlığında topladığın tüm ilgini, samimiyetini, 
sevgini belirttin. İsterim ki bir gün bembeyaz bir gömlek içinde, sarı saçların ve tertemiz 
tebessümünle hastalarına da tüm iyiliğini veresin. 

GÜL   
O unutulmaz  Cumartesi gösterdiğin soğukkanlılığa şaşmamak elde değil. Seni 
Cerrahpaşa yollarında  beyaz gömleğinle görmek en  büyük dileğimiz. 

YASEMİN 
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Seniors 

Hüseyin  Kömürcüoğlu 

Her yerde, her zaman durumla en ilgisiz sözü söyleyebilme yeteneğin, derslerdeki 
serbestliğin ve korkunç arkadaş sevginle kendini sevdirdin. İyi bir voleybolcu 
olabilirdin ama kendini vermedin.  Neyse sen iyi bir izcisin ya! 

FATİH  
Milleti işletmekte öyle ustasın ki kimini günlerce dolaştırdın, kimini saatlerce attın. Kimi 
zaman yatakhane birbirine girdi, kimi zaman hocalar bile telâşlandı. Yine de 
soğukkanlılığını bozmazdın, "Ne olmuş yani?" Eğer bir gün yine dünya birbirine 
girerse eminim ki yine senin işindir. 

ALİ 

Activities : Social Service; Football Varsity; Chemistry Club: Scouts Club. 

Meltem  Köse 

When you get into a tight place and everything goes against you, till it seems as though 
you could not hold on a minute longer, never give up then, for that is just the place and 
time that the tide will turn. 

EDA 
Düşüncenin sonu yokmuş anladım. Dar bu dünya bir kişiye dar. Hayallerimiz öyle 
geniş ki. Daha kaç kış sürecek, daha kaç bahar? 

E. K. 

Activities : Social Service (Secretary); Folklore Club; Turkish Cultural Activities; 
Music Club (Treasurer) 

Talin Köseyan 
Güzel tatlı bir üç yıl kaldı geride. Nisan anıları, millete sinir olmalar, gülmekten 
boğulacak hale gelmeler ve tatlı küfürlerle dolu. Dilerim önümüzde uzanan sonsuzluk 
olsun... 

FEROŞ-BAHAR  
"The greatest truths are 

the simplest and so are the greatest men." Şu üç sene boyunca birbirimizden az 
çekmedik hani. Ama sen bana varlığından şüphe ettiğim bir zevki tattırdın-DOSTLUK. 
Her şeye rağmen beraber geçen günlerimiz zannettiğimiz gibi "bilûmum ilgisizliklerle" 
dolu olmadı, sen kaplumbağaya tehlikenin geçtiğini müjdeledin. Tontonum. 

YILDIZ 
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Jean  Kuchmy 
I  might tell how I like you 
And might tell what it is in me and what is in you, but cannot. 

HÜLYA 

Activities : Social Service 

Timur Kuran 

Kitabe-i Mezuniyye  
Hiç bir şeyden çekmedi / Tori, Sam ve Şegü'den çektiği kadar./ Hatta Mad Scientist 
olmasından bile../ Bilmedi kırık notun tadını / İşte geldi, işte gidiyor./ Şen kalasın Timur 
efendi. 

SAM 
Kavgalardan kurtulmak için selâmeti benimle partner olmakta bulan sayın dostum! Şam'ı 
Amerika'ya gelmeye zorlamalı zira orada yolunacak (Kaz) bulmakta hayli güçlük çekeriz. 

VİKTOR 
Koyun beni Kimya aşkına yanayım  
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.  
Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım?  
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan... 

Timur be! Sen olmasaydın ben ne yapardım acaba? Unutma, Kimya'da sağın, 
Edebiyat'ta solun, Matematik'te çaprazın benim? Birbirimizi unutmayalım. 

HASAN 

Activities : Record Copy Editor; Bosphorous Chronicle Page One Editor; Philately 
Club (Vice-President) 

 

 

 

 

 

Gülçin  Kurt 
2 H 2 x 0 2 - - )  Gülçin. Bu maddenin değişik görünümündeki bileşimini tanıyanlar 
muhakkak ki azdır, çünkü o kendisini ancak istediği kişilere gösterir, karşısındakine 
arkadaşlığı, fedakârlığı öğretir, peşinden onu ışığa, ümide. insanlığa doğru götürür. 

NURZEN  
There is no wealth but life, life including all its flowers of love, of joy, of admiration and 
of our unforgettable  memories. 

AYŞE 
Senden pek çok şey öğrendim ama yalnız birşeyi öğrenemedim: "Faith in Mankind." 

SERAP 

102 Students 



Seniors 

Nazmi  Kurt 
Güney Amerika'da şekerkamışına pala sallamaktan yorgun kollarımızı "Sebastian 
Palomo" gemisinin küpeştesine dayayacağız bir gün ve Rio'nun ışıkları gözlerimizde, 
uzaklaşacağız limandan kara gecenin içine. Eğer bizim arkadaşlığımız zaman ve 
mesafe ile sınırlıysa o yok demektir. Biz zaman ve mesafe ile sınırlı olmayanı 
yaşıyoruz. Mesafeyi yenince biz hep aynı yerdeyiz, zamanı yenince biz hep aynı anın 
içindeyiz. 

MAF 
Yaşamak / Bir ağaç gibi tek ve hür / Ve / Bir orman gibi kardeşcesine / Bu hasret bizim. 

FİGEN   KAYRALCI 

Activities : Folklore Club; Football Varsity; Scouts Club 

 

Nilüfer Kuyaş 

 

Fatoş, for being you, for learning, teaching. loving, laughing and especially crying. For 
swims, monkey-bar summers, flicky winters and crunchy lyrical hours. For years of 
sharing that extra part one gives only to a friend. Thank you. 

CLAUD 
“For how many things, which for your own sake should never do, do we perform for 
the sake of our friends” 

SEMA ÖZÜDOĞRU 
"Yine   mi   sen?   Bıktım   artık   bu   yazılardan" "Abi..." 
"Öff, üç nokta koymadan yazamaz mısın?" deme. Moronûfer Kuyaş'çığım, belki de 
sondur bu... 

{ AYŞEN 
"The touched heart madly stirs, 
your laughter is water hurrying over pebbles 
every gesture is a  proclamation, 
every sound is speech..." 

REZAN  BENATAR 

Activities : Spectrum;  Bosphorous Chronicle Page Two Editor; Drama Club 

 

 

 

 

Bienvenida  Morhaim 
Fizik imtihanı arifesindeyiz: "Bievy 5 inci problemi yaptın mı?, Bievy şu problemi 
anlatsana, Bievy ne olur defterini ver" İşte edebiyat sınıfımızın meşhur fen dersleri 
kraliçesi. Kabiliyetli bir not tutucu olan arkadaşımızın defterleri imtihan geceleri garip bir 
şekilde ortadan kaybolur. Bu zamanlarda onun kurtarıcıları, asistanları olarak çalışan 
Sandra ile Dora'dır. Fizik, matematik, kimya imtihanlarının problemleri tarafından 
çözülüp, son rötuşları bilhassa işlemleri Sandra ve Dora tarafından kontrol edilir, kısa 
samanda sınıfın diğer üyeleri tarafından teksir edilip dağılır. Her dersi çok dikkatli ve en 
ince teferruatına inerek çalıştığı için hiç bir zaman sonuna gelmez, ideal bir talebe olan 
Bievy'nin pardon Bienvenida'nın yok Bien'in ilerde ideal bir ev hanımı olacağı şüphesiz 
birşey. Fakat onu evinin mutfağında yemek pişirirken bir taraftan da fizik problemi 
çözerken görürseniz hiç şaşmayın. 

DORA-SANDRA 
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Kâmil   Mortaş 
I wish to know what made Kâmil silent and always smiling. To find this out one's got to 
learn more about Kâmil and his ways. Life for Kâmil is there to be enjoyed and fully 
lived. His problems are solved by his logic and there's no place for feelings. To him the 
important aspect of living is not to harm any other soul. He's flexible in the sense that he 
can adapt himself to all changes; one day you see a "grand-tuvalet" guy approaching 
and the next day comes the good old Kâmil: white pants and blue jacket. In the first 
case he might act serious, in the other friendly. That's him. Hope to see you on your 
sail-boat enjoying the sunshine and all. 

AYŞE  KOCAMAZ 

Samim  Mutluer 
From S. İ. G. F. E. D. A. T. A. 
Sinir Samim, we truly hope you apprehend what love is. Merger'den'beri he has been 
the most active member of S. A. N. (founded September 1971). Several times a year he 
remembers he is "a friend" and pretends to be a "Bridge over" the ones he loves(!) 

FRESKO  
Ahh! Samimciğim hatırlarmısın çocuklarımıza anlatabileceğimiz iyi bir davranışımızı 
bulmağa   çalışıyorduk.   Vallahi   ihtiyarladık  yahu   neredeyse   ölicez. 

ATİK  
Acele et oğlum, Maçka  İlkokulu 20 dakika sonra dağılacak. 

A. E. 
If music be the food of love let there be music 

SHAKESPEARE 
Bugünün küçükleri, yarının  büyükleri. 

Bizim  Dergâh 

Activities : Physics and Electronics Club: Volleyball Varsity; Music Club, Drama 
Club 

 

 

 

 

İhsan  Necipoğlu 

Son iki yılda Fatih' lilere dadanıp yazın Hollanda'yı fethederek karanlık işler üzerine 
ihtisas yapan bu arkadaşımız gelecekteki plânlarını biriktireceği 1000 T.L. ile 
gerçekleştirmeyi ummaktadır. Basket ve tenisteki başarıları ile yetinmeyen Necip, Jerfi, 
Âdem Paşa ve Giraud ile tanıştıktan sonra kendini kano baltrap ve flöreye adamıştır. 
Antalya gezisinde Timur Selçuk-i sesi ile temayüz eden bu genç aynı zamanda yerli bir 
Nureyev' dir. 
— Neco, saat üçü çeyrek geçiyor. / Mamafih kantine geçelim beybi! 
— İngiltere'de buluşalım.  Unutma e mi? 
"Çok   yalvardım   bir  zaman" 

HALUK-BÜLENT 

Activities : BasketbalI Varsity; Tennis Varsity 
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Şeyda   Necipoğlu 

To live is not merely to survive. Being alive requires a closed tennis court, where you can 
practice without worrying about the weather, having outside your house the sign “no 
dogs allowed-Snoopy welcome”, playing with your own penguin everyday and being able 
to buy as many new tennisballs as you like-even if it is only for their smell! All these for 
your sake, I would like to add only, a small bottle of medicine to sharpen your appetite   
before  meals. 

BÜLENT  
İf she did not exist, it would be necessary to invent her. 

ZUHAL 
Seninle beraber çok şey yaptık, ama şu "sufle"yi hâlâ yapamadık. Do you think, we will 
ever be able to manage it? " 

LÂLE YÜCEL 

Activities : Tennis Varsity; Basketball Varsity 

Dora  Niyego 
Saint-Pulcherie'den koleje transfer olan bir eleman. Yapılan gözlemler sayesinde kantini 
ve kafeteryayı kalkındıranlardan biri olduğu anlaşılmıştı. Bazı arkadaşlarının menfaatçi 
davranışları karşısında her defasında egoist olmaya karar verir fakat bu işi başaramaz. 
Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girmek için can atan Dora'nın bu  arzusunun  
gerçekleşmesini dileriz. 

BIEVY-SANDRA 
Büyükada hayranlığımı paylaşan  Dora, çoğu kere okula gidiş-dönüş şeklimi de paylaşır. 
Sevinçlerini de üzüntüleri gibi saklamasını beceren bu arkadaşa bakıp ta sakın durgun 
bir insan olduğu hükmüne varmayın!! 

FEYZİYE İPEKÇİ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kemal Oflazer 
To our "Fortran" teacher with love. 
1   read 31,x 
31  format (F 20.5) 
K-Kasılmayan bir "Oryantal  Diskotek"başkanı. 
E-Şah-ı Edebiyatın bende-i fermanı. 
M-İyi kalpli, yardım sever, romantik ve de içli bir genç. 
A-"Calculus" aşığı bir gafil. 
L-Kayseri 
318 IF  (E)  82, 575, 575 
575 PRINT 41.5 
41. 5  FORMAT  (IOH UNDEFINED) 
Don't go to 1 since he is not equal to zero. 
Don't go to 1 since there is no other person like him. 

AHMET-MOLLA 

Activities : Mathematics Club (President; Folklore Club (President); Chess Club; 
Physics and Electronics Club; T & F Varsity 
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Bülent Mim Kemal Öke 
Hayat arkadaşı aranıyor: 1.75 boyunda, dik bakışlı, hayli yakışıklı. Balaban kılıklı, 
kavgacı popüler bir gencim Turgut Reis ve Napolyon'u beğeririm. Boş vakitlerimde filim 
çeviririm. İtalyan ve Türk sinemasının aranılan rejisörlerindenim. Hoş sohbet ve 
espritüelim. Hiçbir kötü alışkanlığım yoktur. Spora karşı aşırı tutkunluğum vardır. 
Atletizmin gülle dalında 283 defa ay yıldızlı formayı giydim. Yukarıdaki özelliklerimden 
esinlenerek bana ilgi duyan esmer, uzun boylu, zayıf Monako prensesi Caroline' e 
benzeyen Türk kızlarının Kolej'deki adresime "Doktor" rumzuyla acele yazmaları rica 
olunur. Zira artık mezun oluyorum. 

CELÂL-VİKTOR 

Activities: Rocord Social Life Editor; Drama Club; Scouts Club (Secratary); 
Philately Club 

 

Suğra Öncü 
There is that in me-l do not know what it is-but I know it is in me-Wrenched, sweaty-
calm and cool then my body becomes, I sleep-l sleep long.-l do not know it-it is without 
name-it is a word unsaid. Do you see O my brothers and sisters? It is not chaos or 
death-lt is form, union, plan-lt is eternal life-İt is Happiness. 

And the earth was without form, and void; and darkness "was" upon the face of the 
deep. And the spirit of God moved upon the face of the waters. And she shrewed me a 
pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of one, and the  
peace that  passes through  understanding. 

ÇİĞDEM-İNCİ 
 
 

 

Hakkı Önen 
Live young, die fast, have no corpse 

ETHEM - MUHARREM 
Hakkımmmmm 

HASAN 

Activities : Chess Club; Football Varsity 
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Çiğdem Öner 
Hafif bir iççekişin sesiyle kırlara açılmışlardı. / Artık tepelerdeydiler / Dolaşıp arka 
taraflara gittiler / toprak yaşıyor / Onda ayağının bütününü vererek bastığını hissetmek / 
Hareket ve harekette uyum. - İçimizde korku titremese "İnekler ülkesinde" "inekler 
gözünde" o kavgayı yaratmasak. / Sevdiler / Sonra bütün kıyıları dolaştılar / Ve dünya 
öyle büyük / Öyle güzel / Öyle sonsuz ki deniz kıyıları her gece hepimiz / Yanyana 
uzanıp yıldızlı kumlara / Yıldızlı suların türküsünü dinleyebiliriz / Yaşamak ne güzel. 

İNCİ 

Activities : Photography Club 

 

 

Ahmet Rıfat Örmeci 

Ahmet'in güleç yüzünün çalışırken ciddileşivermesi önceleri beni şaşırtmıştı.-ideallerinin 
de başarıları gibi boyu ile ters orantılı olduğunu sonradan öğrendim. "Ağlama değmez 
hayat bu göz yaşlarına," şarkısı sanki onun hayat felsefesini dile getirmek için yazılmıştı. 
Fuzuli' ye pek kulak aşmazdı, çünkü acı çekmeve ne niveti ne de vakti vardı. Üniversite 
rehberleri ve ders kitapları arasında kaybolurken, sevgiliye vakit ayıramıyordu. Fen 
derslerinde yüksek ortalamayı tutturması da böylece platonik aşktan uzak durmasına 
bağlanmalıydı. Sadece Ahmet'in tabiata aşık olduğunu, kuşlar ve ineklerle yakından 
ilgilendiğini keşfedebildik. 

MEHMET ARMATLI 

Activities : Photography Club; German Club; Chess Club; Physics and Electronics 
Club 

 

 

 

 

 

Haldun Özcan 
Danseder gibi futbol oynayan, çalımlarıyla  bel kıran, tutulamayan  bir oyuncu. 
Karabük'ün üçkağıtçılarından. Namı diğer Şeytan. Esrarengiz bir adamdır vesselam. 

SAF 
Futbolun taçsız kralı,  senin  asla  olaylar  karşısında  hayal  kırıklığına  uğradığını, 
ümitsizliğe  düştüğünü   göremedim.  Acaba   hayatta  da  seni  aynı  soğukkanlılık 
içerisinde görebilecekmiyiz .......  

FİKRET 

Activities : Social Service; Folklore Club: Chemistry Club; Football Varsity 
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Aygül  Özgüler 
 
Belki burdan çok uzak bir diyarda  
Meltemlerin estiği daha mavi bir gök vardır.  
Duvarlarında  güller görünür,  yollarında  palmiyeler  
Ama hepsi bu kadar. 

ASUMAN 
Sayemizde bu son yılın uyku ve gıda yetersizliği içinde geçti. Bütün gün derslerde 
uyuman bile uykusuzluğunu gideremedi. Sonra duyduk ki sinir ilâçlarına başlamışsın. 
Onlar da fayda etmeyince bol miktarda pityalin salgıladın. Rahatladın mı mı bari? 

TÜLİN-OLCAY-SALİHA  
Sleep is merely a bad habit. But then one regrets the loss of one's worst habits. Ve 
Aygül'ün meşhur romanları: The Great “F”, The Brother, The Gone with the Wind, The 
Failure. 

SEMA AKSOY 

Activities : Social Service; Folklore Club (Secretary); Turkish Cultural Activities 

 

 

 

Yusuf Özgüz 
Dün 
Ana kucağında meme emen çocuk! 
Bugün 
Hayat kavgasında yaşlı, yorulmuş 
Yarın 
Bir varmış bir yokmuş... 

AHMET-GÜROL 

Activities : Mathematics Club; Chess Club; Physics and Electronics Club 

 

Ziya özkâhyaoğlu 
adropffffffffffffffffffffffffffff 
freezeslimillllllllllllllllllll! 
intheheatofthenightoooooooooooooo 
findsnowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
dostbegeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
tofallinrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
anotherssssssssssssssssssssssssss 
anotheraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
anotherrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
tillthesuncomeseeeeeeeeeeeeeeeeee 
(itnever) fffffffffffffffffffffff 
tillananimalishcriesoutoooooooooo 
irebellthereforeiamrrrrrrrrrrrrrr 
theneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
thedropvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
startsfreezingeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

A. A., A. S., A. P., G.l. 
 

Activities : Spectrum      Student  Council  L-lll   Representative;   Ring  Committee 
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Sedat Özkan 
Bir yanda felsefi kavramlarla dolu veciz konuşmalar, tasavvufi bir yaşantı, çağdaş 
edebiyata derin ilgi, sosyal yardım çalışmaları... 
Bir yanda kimya tutkusu, tüm fen bilimlerini fethetme arzusu, laboratuar çalışmaları, 
TÜBİTAK yarışmaları... 
Sedat, sen  "insan-ı  kâmil" olmuşsun da  bunca zamandır haberimizolmamış! Şunun 
sırrını bize de öğretsene. 

TİMUR 
 

Back!       BAZILARI 

Activities: Social Service (President); Chemıstry Club (Vice-President); Student 
Council L-lll Representative 

 

Deniz Özkaraca 
Üçlümüz içinde en sakin, en uysal olanımız sendin. Sarı saçların, beni bile sakinleş-
tiren tebessümün, kimseyi kırmak istemiyen hareketlerin ile temizliğin, iyiliğin, nezaketin 
timsali oldun benim için. Şimdiye kadar bana da kendin gibi olmayı öğretmeye çalıştın 
ama ben öğrenmek sen de öğretmek için geç kaldık galiba. Ama kimbilir, bu işi 
beraberce O. D. T. Ü. sıralarında başaramıyacağımızı? İsmin Deniz ama, sen sakin bir 
Deniz' sin değil mi ? Yoksa sende de fırtınalar gizli mi ? 

FÜGEN VİNÇOĞLU 

Activities: Spectrum 

Uğur Özlüer 
Yeşil gözlerini  sevdiğim  dilber, / Kahrını  çeken  aynalar övünsün / Ne   dağınık 
yaratmış seni yaradan, / Seninle aynı  odayı düşenler dövünsün.. 

JOLLY ROOM 
Şekeyim, sanma ki çarşamba günleri tuttuğumuz taksiler, hafta sonu için yapılan 
fiyasko planlar, tuvalet kapısında kurulan üçlü oturumlar ve cuma akşamlarının o 
heyecanlı folklor çalışmaları, kolej günleri ile sona erecek. Sen, yine kimi kez 
sevincinden kabına sığmayarak ,kimi kez kızgınlıktan ağlamaklı, bazen hayallerle 
dolu, bazen karamsar, fakat her seferinde kendini yenileyerek aramızda olacaksın. 
Gözünü iyimserlikle kapayarak büyük bir hamle yapıp, gözlerini açınca da yavaşlamak 
gerektiğini hatırlayacaksın. 

LÂLE- GÜLDEN 

Activities: Turkish   Cultural  Activities   fSecretary-Treasurer);   Photography  
Club 
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Sema Özüdoğru 
  - Zuhal, bu perşembe araba var mı? 
- Tabii, biliyorsun perşembeleri araba reserve'de 
- İyi, o zaman bu perşembe de yemeğe gideceğiz demektir. 

(Yemekten sonra) 
- Çocuklar ben doymadım, siz doydunuz mu? 
- Ben de doymadım. 
- Haydi lahmacun yemeğe 

 

- Bu lahmacun da çok iyi geldi doğrusu fakat üstüne bir profiterol de çok iyi gider, 
değil mi? 
- Haydi o zaman pastahaneye. 
   Tabii bunlardan sonra da gelecek perşembeye kadar bir haftalık elma perhizi gelir, 
değil mi Sema? 

ZUHAL- ROSİTA 

Activities: Spectrum 

 

Serpil Özzengin 
"Where is my shampoo?" /"Elinde hayatım." Where is my'larla başlayan cümlelerin 
mastırını nihayet yaptıktan sonra artık Oû est mon'lara döktürdü işi. Azizim, ............... 'in 
selâmı var. (telefondan geldi) 65-C'nin telâşa müdürü. İyi kızdı, yazık oldu, mezun oldu. 

HAN-I YAĞMA 
Tüm yitirilmiş inançların, yozlaşmış sevilerin, bilincine varıp, yalnızlığı duyularının en 
törpülenmiş uçlarında hissedip gene de hepimizden kuvvetli ve yaşam doluydun. 
Çıkmaz bir sevincin kısacık süresi boyunca bir serüven mutluluğunun arkasından 
koşarken sana tek bir şey söyleyebilirim. "Don't ever compromise with yourself, it's all 
you've got." 

FİGEN  
Serpil  kuralların   bozulmak  için  yapıldığını  bir türlü  öğretemedi. 

ASUMAN - AYGÜL 

Activities : Student Council L-lll Representative 
 
 
 

 

Ahmet Palazoğlu 
Yavrukuş! Cikcikliğini L-II'ye kadar sürdürdü "Yavrukuşumuz. "Ve A. C. G.' ye 
taşındıktan sonra (ne hikmettir bilinmez!) Birdenbire parlayıp, yüksek Kimya kabiliyeti 
ile kendisini kabul ettirdi. Son sınıfta varsity aşkı ağır basıp, geçilmez (!) kaleci 
ünvanına el koydu. Herşeyi gülerek karşılardın, neşesiz görmedik seni, açıkçası. 
Beğenmediğin bir şey yoktu. Herşey güzel, iyidi senin için. Herşeyde ikinci plânda 
kalıp, şimşekleri çekmemeyi bildin. Üstün tarafın da buydu zaten, hislerini saklaya-
bilmen. 

GÜROL-FATİH  
Bütün yatakhanenin son moda şakaları denediği bir nişangâh . Üç senedir okulda 
ancak bu sene piyasaya çıkan bir kişi. 

KEMAL 

Activities : Mathematics Club; Folklore Club; Chess Club; Drama Club; Football 
Varsity 
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Ferhan  Pekdemir 

Tüm kötülüklerden uzak olarak yarattığın romantik, dünyanın içinde tıpkı bir küçük 
arslana yaraşan şekilde, azimle yarattığın o adımlar işte getirdi seni şu bitmez 
tükenmez görünen 5 senenin sonuna. Ve bak Sevinçlim, sadece birkaç adım kaldı hep 
o ulaşmak istediğin aziz güneşine varmaya. 

LÂLE VERAL  
And if you need a friend / I' m sailing right behind / Like a bridge over troubled water / l 
will ease your mind.--Doğru yoldasın Fıstık. Beraber anladık, hissetik, dost olduk. 
Yılmayacağız değil mi? 

HALE   BOLAK 

Activities : Translation Club (Treasurer); Social Service, Turkish Cultural Activities 

 

 

Rozita  Pinhas 
"Ne kadar büyüse de ellerin  
Uzatma, tutamazsın, yıldızlar uzak.  
En  masum arzular ucunda yıldızların.  
Hayâl dünyamızda  iklimler kurak  
Ve bir soluk kadar kısa yaşamak." 

SELMA  
10 kilosu ders (çoğunlukla fizik problemleri), 10 kilosu Uludağ ve kayak, 5 kilosu 
Büyükada sevgisi, 15 kilosu perhiz. Ya geri kalanı mı? Sorulur mu, tabii ki perşembe 
yemeklerimiz. 

ZÜHAL-SEMA Ö. 
Everything seems like a tale now; started as 'Once upon a time...' Although these years, 
we tried to give application to the phrase "True friendship is like a soul that exists 
between two bodies."  I wish you  happiness. 

 
 
 
 

Ofra  Pinto 
The millions are awake enough tor physical labor; but only one in a million is awake 
enough for effective intellectual exertion. And you are one of the latter. I would say that 
you were always awake and thus alive-with your sensations, "kapris"es thoughts. and 
personality. Hope, you remember that a friend is the first person who is not required to 
love you. 

HARİKA  
"I could love her with a love so warm  
I could  love her  with  a  love  so  bold 
It vvouldn't die, e'en tho' the world grew cold." 
Remember the times we were tired of civilization, and how we reached for the stars to  
pluck   them  out  of their  heavens. 

FAİKA 
İf you can find a path with no obstacles it probably doesn't lead anywhere. 

FRESKO 

Students  111 



 

Harutyun  Purut 
Güney Amerika'da şekerkamışına pala sallamaktan yorgun kollarımızı "Sebastian 
Palomo ' gemisinin küpeştesine dayayacağız bir gün ve Rio'nun ışıkları gözlerimizde, 
uzaklaşacağız limandan kara gecenin içine. Eğer bizim arkadaşlığımız zaman ve 
mesafe ile sınırlıysa o yok demektir. Biz zaman ve mesafe ile sınırlı olmayanı yaşıyoruz. 
Mesafeyi yenince biz hep aynı yerdeyiz, zamanı yenince biz hep aynı anın içindeyiz. 

MAF 
Hepsini yazmak, hepsini. Mide kıllanmasını ve burun favorisini, saXf'ı dövüşümüzü. 
Ulan Artin, New Jersey'e gidersen bir "Makber" de orda çek. Unutma biz İncekum' u 
çınlattık ve o sıranın en arkasında kendimizi aydınlattık. 

 
 
 
 
 

Armağan San 
Dertlerimizi anlattık birbirimize, beraber çözüm yolu bulduk. Biraz da şu derslere baksak 
dedik. Aklımızın aldığı kadar çalıştık. Sonra bir acıktığımız geldi aklımıza. Çaylar, 
börekler, yedik. Sonra tekrar derin düşüncelere daldık. Geceyarıları, uykuya dalıp, 
sabah kös kös tuttuk okulun yolunu. 8 sene içinde bu oyunu 8 milyon defa filan 
tekrarlamışızdır da bu yaşa geldik hâlâ devam ediyoruz. Arada sırada bağırdık çağırdık 
birbirimize, ama hepsinin sonunda senin dediğin çıktı. Sen olmasaydın karışık işlerin 
bile tadı çıkmazdı. Sen düşünürken ben söyledim, tam ben düşünürken sen söyledin. "E 
artık hiç konuşmayalım bari" dedik. And it always ends up to one thing and I can't find 
the right words to say ... 

TÜRKÂN-BETÜL 
Activities : Translation Club (President) 

 
 

Leonor Sayah 
Noracık! Sekiz sene beraber okuduk seninle  
"Vazgeç, üzülmelerinle dolu 8 sene  
İyiliklerin, temiz kalpliliğinle kocaman 8 sene  
Gel vazgeçelim bizde bu ayrılık laflarından  
O güzelim senelerin bittiğini anlatmaktan 

İRİS 
Konuştukça binlerce köpük, binlerce kıyı olurlar Ve nedense bir vapur beni alıp 
götürecekmiş gibi  bakarız birbirimize 
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İnci Saydas 
My friend, my double, the violet lady of the North Seas. You, sitting on a rock, became 
one with it, and the symbol of human. I want to give you happiness in a ball of rain-bow. 
Once I had lost you and me, but the brain and action forming the red one. She looked 
at the sky, the plateau, and beyond, the invisible lands stretching all the way to the sea. 
İn this landscape she had loved so much, she was done. Fire, air,  water,  earth. / 
Everything is relative. 

ÇİĞDEM 

Cîzıs  Krayst'ın  kasideleri özlemini  anlatır. 
SENAY-SARAH Y. 

Güneşin küçük kızkardeşleri yağmurda mum yakacaklar. O zaman başaklardaki rüzgârı 
dinlemek güzel gelecek. 

SENAY 

Activities: Photography Club 

Ufuk Serdaraoğlu 
"Sen değilmisin/gizli bir kıvılcım gibi gözbebeklerimde duran/umut sazlığından her 
akşam/senin rüzgarın almıyor mu uğultulu yorgunluğumu/yoksulluğun eşiğinde 
kapaklandığım zaman/ellerimden sımsıkı tutmuyor mu/senin/iyimserliğin" 

FATMA-SİNAN  
"Ben zaten her acının/Tiryakisi olmuşum" İnsanlar neden bu kadar yüklenir sana be 
bacım? Herhalde onların dertleri ile bir o kadar dertlendiğin için olsa gerek... Bitip 
tükenmeyecek savaşında yanındayım. 

HALE  
Onlar anlattı sen dinledin, onlar ağladı sen teselli ettin. Ve sen insanların bencilliği 
karşısında her gün biraz daha kapandın kabuğuna. Tek isteğim doğan güneşle beraber 
bu kapalı istiridyenin aydınlanması. 

SERAP  
Hep vermek tükenircesine, inanmak unuturcasına kendini, ama   hiç gülmemek 
gözlerinle, niye? 

ÜMİT 

Activities : Turkish Cultural Activities (President); Folklore Club; Social Service 

 

 

 

 

Nihal  Sirman 
Soul-sister, oldu mu bu yaptığın? Kantinde nasıl bulurum artık seni!! Eskilere tutkunuz, 
yaşasın pırtıklılık! "Limit'lere varmamanı dilerim Nihal'ciğim Gerisi dert değil. 

LEYLÂ 
The big metamorphosis of the year: From Angela Davis to a "normal" looking teen-ager. 
That is herkesin Pepsi kafa Nihali. Of you hear someone with lost on "hani" and "şey", 
bu sure A is her. Nihal, we have shared lots of memories during these 3 years. Your 
optimism has helped us in our hard times. especially about "Cumhuriyet" incidents. We 
think that nothing describes a jolly typed like you. than this simple but "saturated" like; 
"When things go wrong just sing a song. 

BİZLER 
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Ümit Sivrioğlu 

O arkadaşken kardeş, en yalnız anlarımızda "dost" ve en zor zamanlarımızda “ümit”ti. 
O, direnirken yılmamayı, "ağlarken" ağlamamayı, "yıkılmak istenirken" yıkmayı ve 
yenilmemeyi bildi. Güvenliydi "karlı günler'de yola çıkacak kadar. "Değişecek dünler" 
için değişmez ve bilinçliydi. "Only that day dawns to which we are awake; there are 
more days to dawn. The sun is but a morning star" 

YASEMİN-MELİKE 

Ümit, you are one of those few wise souls who try to carry a job to completion and 
perfection when they undertake it. Let us see which one of us shall get madest first. 

ALEX 

Activities: Bosphorus Chronicle Page Three Editör; Folklore Club; Social Service; 
Turkish Cultural Activities; Chess Club 

Berna Sönmez 
That’ s nice, when a five year old comes in off the hill in the morning, before the sun has 
burned away the mist, and she is carrying a yagged fistful of orange poppies... And all 
the walk her own idea. And ali the poppies a gift for you." 

OFRA  
A little love, a little trust, a soft impulse, a sudden dream and life as dry as desert dust is 
fresher than a mountain stream. 

E.K.  
A face I know is sensitive 
With tire and gold of sky and sea,  
And the peace of long, warm rain. 

HARİKA 
 
 
 
 

 

 

 

Ayhan Sümerli 
Sen, herşeyden zevk aldın, sevdin çevreni, sevdirdin kendini. Herkesle dost oldun. 
Küçük şeyler seni mutlu etti. Her dakikanın zevkini çıkardın. Arkadaşlığınla 
karamsarlığımızı dağıttın, aydınlattın dünyamızı. Mutlu ettin bizi kaygılı günlerimizde. 
Rengini değiştirdin çiçeklerin de dünyamızın da. Sensiz düşünülemezdi plato turları, 
maçlar, nisan tatilleri, ada gezileri, içki masaları, sahil kavgaları... "Herkes dostluk iddia 
eder, bunun lafı bol bol edilir, fakat o binde bir bulunur... binde bir". 

Tek kelime ile BABA'sın. 
HASAN 

Activities: Record Business Manager; Basketball Varsity Manager; Philately Club; 
Wrestling Club 
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Celal  Şengör 
Ab-u  gûndur  diye  birde  mey  ile oldun   mest,  
Ülkü-ü aşk ile sarhoş evde  uyandın cânâ.  
Benliği   tarh   edüp  hafız-ı  edebiyat oldunsa  da. 
Enel-Hak  çağıramadan  dar'a  girdin  ey  cana. 
Zehr i  mar içip çaktın matematikten  
Biersteker'a tutulup müderris oldun cana. 
Kıvıramazken  Orhan-ı  Kimya-ı  İnorganiği  
Ebr-i  ihsan  ile  Organiğe düştün cana.  
Ezelden   beri  ilm-i  erziyatın  sultan-ı  ali  şanı 
Umduğumuz  odur-ki  kıymet-ül   cevher ol  cana. 
Meşayiktir Timura   Hitleri de caba  
Cengizin   ordusu   ile   girdin   Sosyolojiye   cana. 
Doktor   ile  Viktorun  dili  temiz  kalbi   pak  
Pope'a  fazla  sulanma,   uçar diploma  cana 

VİKTOR-DOKTOR 
Activities : Scouts Club; Drama Club 

Seniors 

 

Adil Talaysüm 
Külliye-i Kütüphane-i Edebiyye ekolünün öncülerinden, beşüş çehreli, neşeli Adil: 
"Plato'nun yeşil çamları, arkadaşlığımıza yer oldu, ne çare ayırdı mezuniyet, 
kalplerimiz bir olsun !" 

YAŞAR 
Seninle üç yıl önce tanıştık. Gün oldu "gırgır" geçtik, kapıştık. Gün oldu sabah 5'de 
"chemistry" çalıştık. Koyu tenkitlerine de artık alıştık. Şimdi senin yolun ayrı..    
Benim ki ayrı. 

UĞUR TÜZÜN 
Mütebessim çehreli sempatik Adil, kalemim senin tertemiz karakterini tasvir edebilecek 
kadar arı değil  ... 

HULKİ 

Activities: Audio-Visual Club; Spectrum; Social Service; Photography Club; 
Folklore Club; Chess Club; Turkish Cultural Activities 

 

 

Serap Telimen 
Güler yüzlü, "lepiska saçlı" kız, çevrene daima neşe ışınları saçıp etrafındakileri 
karamsarlıktan kurtarırken, acaba kendinde hakikaten bu iyi niteliğinden 
faydalanıyormusun? Nevertheless, "Only that day dawns to whicn you are awake, but 
there are still more days which will dawn for the happiness of your heart." 

NURZEN  
Sen her ne kadar "To live for today and to love for tomorrow is the wisdom of a fool." 
desende "yarını" "bugüne" tercih edersin, değil mi bacım... O neşeli, umursamaz, şirin 
çocuk görüntünün arkasındaki, gerçekleri tüm olumsuz nitelikleri ile kavramış, 
Duygularına mantığı ile gem vurmuş, olgun ve değişmez kişiliğini benden de 
saklıyamazsın ya. . 

UFUK 

Students 115 



 

İris Tellalyan 
Our talented poetess is also a loyal, kind-hearted friend. Takma herşeyi kafana İriscik, 
üstünde durma ufak tefek haksızlıkların; keyfine bak, mutlu ol. Bizi de o güzel 
şiirlerinden hiç mahrum etme! 

TANYA  
Ortak anılarla dolu iki yıl önce başladı beraberliğimiz. Kantinde ders çalışmalarımızı, 
saatlerce telefon  konuşmalarımızı,  dertleşmelerimizi,  bitmek tükenmek  bilmeyen 
sorularıma sabırla cevap verişini unutmama imkân var mı? Dilerim ki yıllar 
arkadaşlığımızı yıpratmasın, herşey gönlünce olsun  sevgili İris. 

BERNA 

Activities : Translation Club; Chess Club 

Hasan Teoman 
Hasan Teoman, cıs cıs, trak trak'sın sen işte. 

DOKTOR 
"Hasan?" "Antremanda" "Hasan?" "Meeting'i var." "Hasan?" "Jön olma yolunda, kız 
peşinde.” "Yeter be kardeşim. Senin için evliya mı olmak lâzım? En resmi arkadaşından 
selam ve boş vakit dilekleri, Teoman. 

AYŞEN 
İmtihandan imtihana çalışan bir öğrenci, reklâm toplamakta mahir bir işadamı. Turistleri 
büyüleyen bir rehber, etrafını neşeye boğan bir şamata kaynağı, Beşiktaş ve okul 
basket takımının ası, hızlı bir jön. Kişiliğini oluşturan bu yönlerini belki birgün unutacağız 
ama aradan yıllar geçse de ümitsiz anlarımızda bize yol gösteren vefakâr   bir   arkadaş   
olarak   hafızalarımızda   yaşayacaksın. 

TİMUR-VIKTOR-ŞEVKET-SAM-PATRON 

Activities: Record Business Manager; Student Council President; Basketball 
Varsity Captain; T. F. Varsity; Philately Club; Bosphorus Chronicle 
Reporter 

 

Hülya Tezakın 
"When you take off everything what's left?/A wish,/A blind wish;/ and yet a wish isn't   
blind,/What the wish wants to see, it sees." 

REZAN   BENATAR 
"There is that in me-l don't know what it is but I know it is in you." 

NÜKHET  DOĞAN 
"Age I do abhor thee,  
Youth  I do adore thee." 

ROSİTA 
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Raffi Tıngır 

"Ağlama değmez hayat" ve "Yarın quiz var ayvayı (substition) yiyeceğiz"le başlayan 
bir sene de. İşte bu arkadaşlık göz açıp kapayıncaya kadar geçen dört senelik okul 
hayatımız boyunca canlılığından temizliğinden bir şey kaybetmeden sürdü geldi. Tenis 
sporunun Robert Kolej şubesinin medar-ı iftiharı arkadaşımıza hayatı boyunca 
mutluluklar dilerim. 

VECDİ  
47 41 53'ler, tenis maçları, Boğaz'da balıklama denemeleri, Marmara adası bana hep 
Kimya kitabı gölgesinde geçen bir yazı düşündürüyor. Sol omuzunda fotoğraf 
makinesi, sağında sırt çantası olan güneş gözlüklü, dalgalı saçlı delikanlıya başarılar 
dilerim. 

BAHADIR 

Activities: Audio-Visual Club; Social Service;  Photography Club;  Mathematics 
Club; Chess Club 

 

Debra Trenton 
- Merhaba  Debbie, işler nasıl? 
- 2 Yeni 33 geldim. 
What has your life been like during your stay at Celals and College? It's been listening to 
classical music 24 hours a day, drinking Pepsi, hearing lectures about Tamerlane and 
meeting Napoleon. It's been hearing 'Song of Joy' every morning and lectures on 
geology with some rather unscientific terms thrown  in for added emphasis. It's 
defending Woman's Lib and democracy, having your math exams 
put in orbit over İstanbul, and hearing about all the great p..................s of the world. 
We hope to meet you again at a funeral in  London. P. S: 
Thanks for helping us in writing your write-up. 

CELÂL-DOCTOR 

Activities; Scouts Club 

 

Ferda Tuncer 

"Take ideas from yesterday  
Be ready for tomorrow  
But live only for today!   ." 
You seem very lively and sometimes childish, yet deep inside there is another mature 
and serious Ferda hidden in you. Your soul is filled with friendliness, sincerity and 
neatness. Gülümseyen apaydınlık bir yüz, sense of humor kokan sözler, duygulu, sevgi 
dolu, insancıllık dolu bir yürek, düşündüğünü açık açık söylemekten çekinmeyen bir 
içtenlik. Gerçekten "UNIQUE" bir tecrübedir ciddiyetle şamatayı başarıyla 
kaynaştırabilen Ferdayı tanımak! Biliyorsun ki kişi gülmek için mutlu olmayı beklerse 
tebessüm bile edemez, fakat biz senin her zaman mutluluktan gülmeni istiyoruz. 

TUNÇ 
"Beylerbeyi vapuru geç kaldı pencerelerde ağaç olduk." We'll wa t for you for i

r 
much more a long time dear. 

TUNÇ.  S. A. N.  FRESKO 

Students 117 



 

Saliha Tuncer 
Her ne kadar başkalarının suçlarında toplumun etkisini ararsan da unutma ki senin de 
canın var, sen de insansın. Gerçekçiliğinin yanında ara sıra "şiddetli romantik 
çıkışlarınla TOS'un realist-romantik felsefesinin aktif bir temsilcisiydin. Gerçek 
arkadaşlığı sen bizde   biz sende   anladık. Üçümüze de ne mutlu. 

TÜLİN-OLCAY 
Durup durup, she is laughing. 

KİMYA  
Saliha derslerde meşgul olduğu kadar hiçbir zaman meşgul olmadı herhalde. Elinde 
olanla mutlu olmak güzel bir felsefe de biz yine de elinde bulunanların daha çok ve 
çeşitli olmasını dileriz. 

ASUMAN-AYGÜL-SEMA 

Activities: Social Service; Turkish Cultural Activities 

Neslihan Türkün 
It is horrible thing to feel all that we possess slippping away. 

BLAISE  PASCAL  
Bir kelebek misali güzelliğin, hassasiyetin ve çalışkanlığınla uçarak geçtin Kolej'den. 

DOKTOR 
Duygulu, arkadaş canlısı, yardımsever Neslihan'cığım, if you ever come to us to dinner, 
l'll try hard so that it won't be like it was last time. 

Sıcak gözlerinde hayata ve insanlara kopmaz halatlarla bağlı tüm duygularını okudum 
senin. Diğerlerine benzememen, Çağ dışı bir insan olman üzmemeli seni. Kelebek 
olmanın herkesin harcı olmadığını düşünerek sevinmelisin. İnsanlar birgün sana 
çekilmez gelirse eğer doğaya döndür tüm sevgini. O sana yaşama gücü verecektir, her 
zaman neşeyle sıçramakta devam et, olmaz mı güzel Kelebek. 

MELİKE ALTINKEMER 

Activities : Spectrum; Drama Club 

 

 

 

 

Uğur Tüzün 
Benim hafızası rekabet kabul etmez, çalışmayı ihmal etmez ve birde susmak bilmez 
arkadaşım. Seninle üç senedir ne entellektüel "discussion"lara girmediğimiz, ne 
saatlerce saçma yapan şeylere gülmediğimiz, ne sabah 5'de kalkıp hafızlamadığımız 
kaldı. Sen dağılmış saçlarınla etrafındaki bir düzine "gafil"e Voltaire açıklarken 
eşsizdin. Bütün mutluluklar senin olsun. "Zemâne cevher sezdiğiyçün dil-hıraş eyler." 

ADİL TALAYSÜM 
Klasik bir ruhun eskilere varan enginliği bana Klasik Türk müziğini sevdirebilecek mi 
bilmem.  

AHMET DENKER 

Activities: Spectrum 

118 Students 



Seniors 

 

Tayfun  Uğur 
Bir gün sahnede kullandığı el sargısını "uzay çalışmalarında"da kullanıverdı Tayfun; 
ama her nedense aklına ihtiyatsızlık gelmedi de, Şafak'ın kutusunun çürüklüğü geldi 
Tüm  çürüklüklerden   uzak  bir yaşam  senin  olsun. 

HULKI 
Tiyatrocu, fotoğrafçı, folklorcu, elektronikçi, fizikçi, computer programmer, daha ne 
ararsan var. 

ADİL 
'Electronic Club Room"da ozonun ağır kokusu altında geçen saatleri unutabilir misin? 
Zaman, izlerini halâ taşıdığım o dramatik hafta sonunu, patlayan bir raketin çıkardığı 
sesin çağrışımlarını silebilir mi anılarından? 

AHMET 

Activities : Audio Visual Club; Photography Club; Chess Club; Turkish Cultural 
Activities; Physics and Electronic Club; (Vice-president); Drama Club 

 

 

İsmail  User 

- Yapacağım 
- Ne yapıyorsun  ismail' 
- Yüz alacağım. 
- iyi...  Al 
Melih'i platodan nasıl aşağı bıraktık değil mi? Yahu. yazacak şey bulamıyorum. Bilmem 
bizlerin birbirimizi bu satırlarda aramasına lüzum var mı? Birimiz hepimiz, hepimiz 
birimiz için. 

BAHADIR  
Son aylarda Paşa'cı tutumuyla dikkati çeken jimnastikçi arkadaşımız çok enteresan bir 
karaktere sahiptir. Konsantre olduğu zaman yapamıyacağı iş yoktur. Unutkan fakat 
dikkatli; ciddi ama neşelidir. 

MELİH 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vedia Uydan 
Gather the stars if you wish it so./Gather the songs and keep them./ Gather the faces of 
men./ Gather for keeping years and years./ And then./Loosen your hands, lets go and 
say good-by./ Let the stars and songs go./ Let the faces and years go./ Loosen your 
hands and say good-by. 

DURDU 
Kızıltoprak Bebeğe bakar, Bebek Kızıltoprağa, hiç kavuşmayacaklar. Vedet Veduş, sen 
söylediklerimize aldırma, baki kalsın o şen kahkahaların bu kubbe-i 65.C'de. 

JOLLY  ROOM 
"Yaşamak güzel diyorlar, inanmıyorum / Ama gene de bir şeyler olsa gerek/ Ki benim' 
anlayamadığım /Belki de anlamaktan korktuğum /Ve susadığım." 

FERHAN 

Activities : Translation Club (Vice-Pesident): Photography Club; Turkish Cultural 
Activities 
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Yasemin  Üner 

İçindeki yaşama sevincini, hayatla dolu, cıvıl cıvıl olduğunu biz senin adım atışlarında, 
kara gözlerinde görürüz. Okulda da, evinde de her zaman tertipli, hanım hanımcıksın. 
İnsanları,    şahsiyetlerine   insanlıklarına  göre ölçüp, değerlendiren, bizim sevinç ve 
üzüntülerimizi benimseyen bir arkadaşımızsın. Dileriz ki kurduğumuz üçlü senelerle 
yürüsün. 

GUL-GÜLİSTAN  
Bir dost geçti benden - öylesine candan. Özene bezene not tutan, cicili bicili ödev 
hazırlamaya bayılan. Ç'daki mutfak hayallerimizi unutma e'mi 

OYA 
 
 
 

Bahadır Üresin 
High-School'dan  Robert Kolej'e transfer olmuş, ilk ve son sınıfta  Münir Beye düşmüş, bu 
arkadaşımın hobbyleri kitap okumak, sinemaya gitmek, arkadaşlarıyla gezmek ve tenis 
oynamaktır. Amerikalılara(!) ve yüzücülere (!) sevgi ve saygısı sonsuz olup Melih ve 
İsmail'le bir bütün teşkil eder. 

RAFFİ  
Hiçbir lafın altında kalmayan bu hazırcevap, afacan çocuk ender rastlanan bir ciddiyet ve 
sertlikle dikkatleri üzerine çekmeyi bilmiştir. Okulumuzun bu lâzorisi heyecanlılığı, titizliği, 
sportmenliği ve namütenahi zükkâmlığıyla meşhurdur. En büyük ideali Cyrano de 
Beryerac' da Cyrano rolünü oynamaktır. Hürmetler. 

İSMAİL-MELİH 

Activities : Ping Pong Varsity, Tennis Varsity 

 

 

 

Melih  Üstün 
- Çocuklar,  etrafta   çok  kız  var    Kasten   pardesüyle  geldim.   Malum  ya   köpekle 
dolaşıyorlar. 
- 0 kadar ders çalıştım. Gene de Sosyolojiden 45 aldım. Kaldırsınlar bu dersi yahu. 
- Dün piyanocuyla kavga ettik, evde de kimse yoktu. 
- Ne diyor? Kanuni Kanuni  hohoho. 
- Diplomasi neymiş Bahadır? Banda  bile aldık. Şamataya  bak. 
- iyi ben varım, yalnız dolaştırıp getiririz olur mu ? 
Yerine göre davranmasını bilen gerçek tutumuyla Melih de İsmail gibi az bulunan 
arkadaşlardandır. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için doktor bey. 

BAHADIR . 
Kadıköy Koleji mamulatı bu genç, yanında getirdiği bavuldan zaman zaman etrafa 
gayet taze espriler saçar. Pek az olan tanıyanlar kolay kolay unutamayacak "El-Habibi  
Melih"i ve taklitlerini. 

FRESKO 
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Gülten  Ustünel 
Eğer teneffüste bir şeyler yemezse dersi anlamıyacağını iddia eden, "Hey, let's go" 
diyerek sınıfı ayaklandırmaya çalışan "şık mikroba" son günlerde bir çalışma aşkı geldi. 
Avrupa var hayallerinde. Onu da başaracak tabii. Geleceğin başarılı " grafik"ci-sine 
kendisine çok yakışan tebessümünü devam ettirecek çok çok mutluluklar. 

TOMBUL MİKROP  
Ne olur bir kez ilâç için kurallara uyuver be. Unutma ki hatıra defterin halâ bizde. 

KİM YAZDI  BUNU ACABA? 
 
 

 

Elîzabet Varjabedyan 
With your noble character, warm, sincere personality. you made our friendship most 
valuable and most enjoyable for me. Professional (ehem) chesstournaments(!). Air 
Mailed (!) letters from Yakacık to Taksim and Taksim to Yakacık, intellectual 
(extremely!) discussions, Moonlight Sonata, Alone Again, hard, but futile attempts to 
make decisions, movies, dönerli sandwiches were only a few of the unforgettable 
experiences we shared. My wish is that we share many more of those in the future as 
well. Ah, bir şu kararsızlığımızdan kurtulsak,  Elizacığım! 

TANYA 
Kalemi, fırçası, sazı, sözü, bütün yaratıcı gücü ile sanatla bilim ve mantığı 
bağdaştırmağa çalışan Eliza'ya başarılar. İnşallah etrafında aradığın    "perfect 
harmony"i herzaman  bulursun. 

SEMA 

Activities : Chess Club 

 

 

 

 

Gülden Veral 
Nereden bilebilirdik, üç yıl evvel Ü.A.K.L' den aramıza karışan o sessiz zarif Lady 
Golden'in bir yıl gibi kısa bir zamanda parlayarak bir "genious" olduğunu bize 
ispatlayacağını. Nihayet bizi de uydurdun iyimserlik dünyana. Sana göre herkes iyi, 
herkes hoş, herşey çok güzel. İçinde bulunduğun durumdan hiç şikâyet etmeden, her 
an bir never-ending smile ile karşımıza çıkman çok kez bizi de karamsarlıktan kurtardı. 
Zekâ, ileri görüş ve mantığın yanısıra güzel duyguların da tümüyle birleşip yoğunlaştığı 
kişiliğinin etkilemediği insan hemen hemen hiç yok. Bunu hem biz, hem de Nisan'da 
Side'ye uğrayan herkes (!) anlamış durumda. Dileriz ki zaman sana uysun. 

LÂLE-UĞUR 
Activities : Photography Club 
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Lâle Veral 
Bazı  geceler olurdu  o cefakâr odamızda,  portakal  kabuklarından tayin ederdik 
kaderimizi. Ama o hiç “hüzünlendim” demezdi. Akıllıydı, coşkuya inanırdı, sevmesini 
bilirdi. Velhasıl Lâle ile herşey, her zaman daha iyi giderdi ..................Nasıl iyi mi(!) ? 

FERHAN  
This is Lâle; the queen of every sophisticated scene. Tüm kabiliyetiyle ortaya çıkardığı  
uydurma senaryolar,  Hiltonda sabah  kahvaltıları, yatakhaneyi  çınlatan kahkahalar, 
aynı düzeyde yürüyen  ders, eğlence ve perhizler,  büyük bir sevgi potansiyeli, 
geleceğin başarılı işletmecisi. Baştan aşağı iradesin be kardeşim ! 

UĞUR-GÜLDEN 

Activities : PhotopraDhy Club, Turkish Cultural Activities 

 

Fügen Vinçoğlu 
İnsan kazanmanın sanatına varmışsın sevimli "mikrop". Yine de ideali arama, sen 
kırılırsın. 
Dear Folly, vapurlarda, otobüslerde yaptığımız şamata, bazen derslerde boğuşarak 
birbirimize girdiğimiz, bazen de bütün üzüntü ve ciddi konuları bir kenara bırakıp 
çılgınca gülmemiz, işte seninle geçirdiğimiz iki uzun yıl. Olgunluğun, karşındakini teselli 
etmen, en çapraşık durumlarda bile çözüm yolu bulman, ağırbaşlılığın ile ideal bir 
arkadaş oldun. Folly'ciğim siyah ve mukaddes renklerini bir kenara bırakıp inşallah 
gelinliğini beyaz giyersin!!! 

BAHAR-FERHAN (BOLLY-MOLLY)  
Activities : Turkish Cultural Activities 
 
 
 

 

Fügen Yazıcıoğlu 
Tatlısın Fügenciğim, dostluk kavramının en iyi temsilcisi olurcasına neşelisin, kahkaha 
kaynağısın. Kahve falların, meşhur keman imtihanların (and application of your violin to 
physical laws), bale resitallerin (sahnede uçan bir kart ve güller), enteresan soruların, 
samimi içtenliğin, sıcak dostluğun seni bize daima hatırlatacak. Hayatını birleştireceğin 
kişinin soyadına, hamam procedure'ına, esmerliğine, fizikine hamaratlığına çok dikkat 
et. Wishing you the best of everything because you deserve it.       , 

BERİN-FEYZİYE 

Activities : Drama Club 

122 Students 



Seniors

 

İsmail Yılmaz 
Okula geldiğinden bu yana 1500 metrenin değişmez adamlarından olmuş ve de çok 
sevdiği Türk Dili ve Edebiyatından Münir, Şefik ve Ekrem Beyler sayesinde "kolaylıkla" 
sıyrılmıştır! işte böyle İsmail (bazen Smile), şamata, gırgır derken koskoca dört yılda 
uçup gitti. İlerde belki plâto sefalarını, Kimya imtihanlarından önce çektiğimiz "utmost" 
heyecanları ve de 317'nin eğlence dolu gecelerini hatırlar da bizleri özlemle yad 
edersin. Ticaret hayatına atılmayı öteden beri arzulayan bu geleceğin sanayi   
mühendisi arkadaşıma hayat yolunda sonsuz başarılar. 

AFFAN   ENER 

Activities : Social Service ; Football Varsity 

 

Sarah Yonton 
Birgün, yağan yağmurun ve yeşeren otların sesinden başka hiçbirşey duyamayacağız. 

SENAY  
Oysa ne güzel akşamlarımız olmuştu/sen ben ve koçum senay/akıntı-burnunda/bir 
elimizde çay bir elimizde zar/birbirimize eridik  azar azar/ 

CEMAL  KAFADAR 
Socrates bir kedidir, gökkuşağı./Ellerin  ne kadar minik I/Çakıl   taşlarının sesinde yeşili   
duymak.   Bekleyişten   sonra   yağmurda   koşmak/Ne   yapmalı   Canımcığım Sarah? 
/ Higher up up higher/We are on your side Çarli  Brown. 

İNCİ-ÇİĞDEM 
 
 
 
 

 

 

 

Yaşar Yücedağ 
Robert Kolej'in gelmiş geçmiş en büyük veledi; yaşı küçük, kafası büyük. Parlak 
zekâsına olduğu kadar servi boyuna da güvenerek bazı kızları elde etme çabasında 
olan, plâtonik aşık Yaşar'ın bir tek kusuru vardır. 
Bizler daha baştan ipin ucunu kaçırıp, sınıfta tatlı rüyalar alemine daldığımız zamanlar, 
o, Orhan Beyle 'Kimya Babalığı' için rekabet eder ve o güzelim uyku saatlerimizi berbat 
ederdi. Hayatta, önce çalışma sonra eğlence prensibi uygulayan bu arkadaşımıza  
kimya  dünyasını fethetme yolunda  sonsuz  başarılar dileriz. 

M. İ. T. A.  H.A.  M. A. 
Activities : Photography Club, Chess Club 

Students 123 



 

Lâle Yücel 
Chemistry-lab komşum, Alanya oda-arkadaşım ve Lise-111 Ş. L. L. B. dörtlümüzün, 
geleceğin "ideal ev hanımı" I wonder where we shall be picking nuts next year. 

SELMA  
Sana "write-up" yazarken Lâle, gelecek senelerde artık beraber gülemiyeceğimizi 
düşünmek istemiyorum. Fakat ayrılsak bile, sen bana o kartları atmasan bile, biliyorum 
ki içten bir arkadaşlık hiç bir zaman unutulmaz; hele o arkadaşlığın verdiği yakınlık, 
mutluluk hissi, hiç bir zaman. Ama biz şimdi işi ciddî tutalım, Akademi'yi kazanmaya  
bakalım, değil mi? 

ŞERMİN 
 
 

 

Nilgün  Zabcı 
"Memories, images and precious thoughts  
That shall  not die and cannot  be destroyed." 

ZUHAL ATANAN 
Seneler sana benliğinden hiçbir şey kaybettirmedi. Olağanüstü olaylarda bile hislerini 
saklayabilmek yeteneğine sahip, olgun ve mütevazi arkadaş, seninle her zaman 
övünüyoruz. Amerika'da  başarılar. 

GÜL-GÜLİSTAN-YASEMİN  
Sevgili Nilgün Zabcı, Amerika'ya gitme, burada kal; size plâk dinlemeye gelirim, söz! 

SELMA 

Activities : Mathematics Club (Secretary) 

124 Students 
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	sayfa89
	Hulki  Görgün
	AHMET
	TAYFUN

	ADİL
	Osman Güler
	M. S. PUSHKİN



	Activities : Social Service

	sayfa90
	İHSAN - BÜLENT
	VİKTOR-TİMUR
	SAM
	RECORD '73 STAFF
	ERBAB-I SAFİYAT
	HÜSEYİN






	sayfa91
	HALE  BOLAK
	Activities : Translation Club
	EVNUR.   FEYZA.   TÜLİN
	MELTEM


	Activities : Social Service; Folklore Club;   Turkish Cultur
	DOKTOR
	VİKTOR-ŞEGÜ
	Activities : Record Photography Co-Editor





	sayfa92
	Tavfur  Haktan
	MAF
	Senay  Haznedaroğlu
	İNCİ-ÇİĞDEM
	SARAH YONTON
	Activities : Photography Club
	FATİH-AHMET
	Activities : Spectrum







	sayfa93
	H. ABREVAYA-T. ALACAKAPTAN-M.AĞAGİL-Y.YÜCEDAĞ
	Activities: Photography Club


	sayfa94
	İsmet İsvan
	Cemal   Kafadar
	MAF
	SENAY-SARAH
	FRESKO
	SAMİM
	AGOP


	BİZİM   DERGAH
	Activities : Physics and  Electronics  Club  (President);  M
	94 Students







	sayfa95
	BÜLO

	sayfa96
	AYŞE BERKMEN
	Activities : Srjectrum;  Record  Cartoonist:  Drama  Club
	Berin  Karlıbel
	ROSITA

	Asuman  Kayabınar
	SEMA AKSOY
	Activities : Folklore Club; Turkish Cultural Activities





	sayfa97
	Semra Kayaoğlu
	FEYZİYE
	DÂRÂ
	Activities : Volleyball Varsity Captain



	Activities : Record Sports*"Editör; Basketball Varsity; Phil
	ÇİĞDEM-İNCİ

	Activities : Spectrum; Photography Club

	sayfa98
	HARİKA
	ŞERMİN
	TUNÇ
	GÜLÇİN




	sayfa99
	RAFFİ
	Activities: Spectrum; Social  Service (Treasurer); Folklore 
	YASEMİN
	MELİKE ALTINKEMER
	Activities; Translation Club
	TAYFUN







	sayfa100
	Ayşe Kocamaz
	FİGEN VİNÇOĞLU

	Ender Koparan
	EDÂ
	Activities ; Social Service; Turkish Cultural Activities
	Gülistan Koksal
	GÜL
	YASEMİN
	100 Students







	sayfa101
	ALİ
	YILDIZ


	sayfa102
	HÜLYA
	Activities : Social Service
	HASAN
	SERAP




	sayfa103
	FİGEN   KAYRALCI
	Activities : Folklore Club; Football Varsity; Scouts Club
	REZAN  BENATAR
	Activities : Spectrum;  Bosphorous Chronicle Page Two Editor
	DORA-SANDRA





	sayfa104
	Kâmil   Mortaş
	AYŞE  KOCAMAZ
	ATİK
	Bizim  Dergâh
	HALUK-BÜLENT





	sayfa105
	Şeyda   Necipoğlu
	BÜLENT
	LÂLE YÜCEL
	Activities : Tennis Varsity; Basketball Varsity
	FEYZİYE İPEKÇİ
	AHMET-MOLLA






	sayfa106
	CELÂL-VİKTOR
	ÇİĞDEM-İNCİ


	sayfa107
	İNCİ
	Activities : Photography Club
	MEHMET ARMATLI
	FİKRET


	Activities : Social Service; Folklore Club: Chemistry Club; 


	sayfa108
	Aygül  Özgüler
	TÜLİN-OLCAY-SALİHA
	SEMA AKSOY
	Activities : Social Service; Folklore Club (Secretary); Turk
	AHMET-GÜROL
	Activities : Mathematics Club; Chess Club; Physics and Elect





	Activities : Spectrum      Student  Council  L-lll   Represe

	sayfa109
	TİMUR
	FÜGEN VİNÇOĞLU
	Activities: Spectrum
	JOLLY ROOM
	LÂLE- GÜLDEN





	sayfa110
	ZUHAL- ROSİTA
	Activities: Spectrum
	HAN-I YAĞMA
	FİGEN
	ASUMAN - AYGÜL
	Activities : Student Council L-lll Representative
	GÜROL-FATİH
	KEMAL








	sayfa111
	Ferhan  Pekdemir
	LÂLE VERAL
	Activities : Translation Club (Treasurer); Social Service, T
	SELMA
	HARİKA
	FAİKA
	FRESKO







	sayfa112
	İRİS

	sayfa113
	ÇİĞDEM
	SENAY
	Activities: Photography Club
	HALE
	SERAP
	ÜMİT
	Activities : Turkish Cultural Activities (President); Folklo
	LEYLÂ
	BİZLER









	sayfa114
	Ümit Sivrioğlu
	YASEMİN-MELİKE
	ALEX
	OFRA
	HARİKA
	HASAN
	114 Students







	sayfa115
	VİKTOR-DOKTOR
	Activities : Scouts Club; Drama Club
	HULKİ
	NURZEN
	UFUK




	sayfa116
	TANYA
	BERNA
	Activities : Translation Club; Chess Club
	DOKTOR
	AYŞEN
	ROSİTA





	sayfa117
	VECDİ
	BAHADIR
	CELÂL-DOCTOR
	Activities; Scouts Club
	TUNÇ.  S. A. N.  FRESKO





	sayfa118
	TÜLİN-OLCAY
	KİMYA
	ASUMAN-AYGÜL-SEMA
	Activities: Social Service; Turkish Cultural Activities
	MELİKE ALTINKEMER
	Activities : Spectrum; Drama Club
	AHMET DENKER







	sayfa119
	AHMET
	BAHADIR
	MELİH
	FERHAN




	sayfa120
	GUL-GÜLİSTAN
	OYA
	RAFFİ
	İSMAİL-MELİH
	Activities : Ping Pong Varsity, Tennis Varsity
	FRESKO
	120 Students







	sayfa121
	SEMA
	Activities : Chess Club


	sayfa122
	FERHAN
	UĞUR-GÜLDEN
	Activities : PhotopraDhy Club, Turkish Cultural Activities
	Activities : Turkish Cultural Activities
	BERİN-FEYZİYE
	Activities : Drama Club






	sayfa123
	AFFAN   ENER
	Activities : Social Service ; Football Varsity
	SENAY
	İNCİ-ÇİĞDEM




	sayfa124
	SELMA
	ŞERMİN
	SELMA




