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35 se n e  e v e lk i G a la tasaray  lise s in in  en b e lli b aşlı idm an cıları: O rtadak i e lb ise li, c lm n astlk  h o cas ı B ay  Fa ik
so lu n d a k i B ay  R an ad ır (Ş im d ik i in h is a rla r  Bakanı)

Lisesindeki Oski jimnastik ve jimnastikçiler
Yazan : S erm et M uhtar

O vakitler, spor, idman, atletizm 
filân gibi şimdiki tabirler yok. 

Bunların hepsine bedel tek bir kelime 
v a r : Jimnastik.

Bu nesneyi ekseriyete ve avama so ' 
rarsan cevabı alır
dın: Canbazlık !
Uyanıkça fikirliler, 
bu işe sevdayı 
saranlara: (Jimnas
tiğe meraklı genç!) 
derler, ötekilerse:
(Canbaz bozuntu
su !) kulpunu takı- 
verirlerdi.

Jimnastiğin ilk 
olarak, memleke
timize asker mek
teplerinden girdiği 
su götürmez bir 
hakikattir. Bundan 
kaç nesil evvel,
Kuleli, Harbiye,
Bahriye, Topçu 
mekteplerinde jim- 
nastikhaneler bu
lunduğunu, yüksek 
sırıkların üstünde 
tepe aşağı kapama

lalar atanları, türlü hünerler yapanları 
duyardık.

Jimnastiğin bizde en esaslı surette 
başarıldığı, en merakla ve devamla 
yaptırıldığı yer muhakkak ki Galata

saray lisesiydi; yani o zamanki ala
turka adile Mektebi Sultani. Oranın 
pilâvına kaşık atanlar içinde jimnas
tiğe yan çizen hemen hemen yoktu.

Bu hal, mesleğine âşık, talebesine 
babacan,gücü kuv
veti'' aslan Faik 
hocamızın bir tür
lü sönmek bilmi- 
yen aşkı, gevşe
mek bilmiyen gay
reti neticesiydi. 
Bunun lâmı cimi 
yoktur.

Bugün, dipdiri 
iken dünyaya göz
lerini yummuş, 75 
yaşına rağmen ka
pı gibi göğsü, de
mir gibi kolları, 
bükülmemiş belile 
kocamış fakat göç
memiş bir aslan 
heybetini taşıyan 
Bay Faik, hiçşüp- 
hesiz ve rakipsiz 
bu memlekete mo
dern ve metodlu

4 0  sen e  e ve lk i G a la tasaray  lises in d e , hu zurda  c im n astik  yap m ış  ve san ayi sPor sev? lsını J  
duranları, havada m adalyası a lm ış  idm an cılar: S ağdak i o d evrin  gü lle  şam piyon u  V ehb i Paşa  sokan, eli öpüle- 
perendelerve tak- za d e  Ta lât, o rtadaki c im n astik  m u a llim i Bay Fa ikd ir. çek adamdır.O es-
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40 sene e ve lk f G a la tasaray  lise s in in  b irk a ç  sa y ılı id m an cıs ı. S ağdak i orta  g ü lley i ka ld ıran  K e ldan l A z iz , 
B üyük g ü lley i kald ıran  V ehb i P a şa za d e  T a la t (B in b aşı ve hünkâr y a ve r i İken ö lm üştür.)

ki kurak toprakta, filizi yetiştiren, dal
lı budaklı bir gövde haline koyan o 
dur.

Şimdi ovakitki Galatasarayda jim
nastiğin nasıl öğretildiğine gelelim :

O zaman, sınıflar Commençant’dan 
başlar, öç Préparatoire bitince Classe’ - 
lara geçilir, altıncının nihayetinde Ba- 
kalorea verilib diploma alınırdı.

Jimnastik te, tıpkı alfabe gibi, baş
langıçtan tutturulub sınıf sınıf yük
selirdi.

Mektebin jimnastikhanesi, soldaki 
küçük kur’un köşesinde, geniş, yüksek 
tavanlı, hangarvari, loş bir yer. İçinde 
sıra sıra barfiksler, paraleller, trapez
ler, halkalar, ipler, bambular, merdi
venler, coplar, en hafifinden HO kilo
luğa kadar boy boy halterler.

Dersin usulü şöyle idi:
Jimnastiğe ilk başlıyan küçükler, sı

nıfça girerler; sıra ile dizilirler. En 
önce serbest hareketler, yani kolları 
aç kapa; iğril, doğrul; çömel, kalk 
gibi şeyler. Yere uzanıp (şinav) 1ar. 
Bazan da karşılıklı ip çekişler.

P réparatoire’lar bitib de Classe’lara 
geçildi mi,talebe istidatlarına ve arzula
rına göre ayırdedılir. Kimi barfikse, 
kimi paralele, kimi gülleye verilir, tra
pez acemilere tukaka edilir, ecel beşi
ği (hocanın kendi tabiridir) denilerek 
yanına kimse yanaştırılmazdı.

Zaman geçib sınıflar ilerledikçe be 
den talimlerinin çeşidi de tedricen ar 
tar, şekilleri gittikçe zorlaşırdı.

Bay Faik, yapılacak hareketi evvelâ 
tarif eder, arkasından kendisi yapar, 
sonra talebeye yaptırtırdı. Yaşını ba 
şını almış, ellisine yaklaşmış olduğu

zamanlarda bile, o koca vücudu bir 
civan çevikliğinde idi.

Kıvama gelmiş, usta çıkmıya yaklaş
mış olanların en bellibaşlı numaraları 
şunlardı :

Barfiks’de: Etablissement (demiri tu
tarken zıppadak üstüne çıkmak). Ön 
ve arka planche (eller demirde iken 
göğüsten ve sırttan yere müvazi dur
mak.) Mihver dönmek (vücudu hiç kır
madan, çarkıfelek gibi firdolayı çevir
mek.) Tek kolla kenidini çekmek.

Paralel’deıYine ön ve arka planche. 
Amuda kalkıb kollar üstüne devrilme; 
sallanırken dirseğe inib inib kalkma ..

Halkalarda da : Établissement’lar çift 
planche’lar Graix durmalar ( kolları 
gerib haç biçimini alma). İpte: Or
tasına kadar çıkıb iki kolun arasından 
geçerek, rap diye balık gibi ufkîleşme. 
Güllede; tek veya çift kolla arraché  
(koparma), volé (uçurma), développé 
(muntazama)...

Bunları böyle sayıb dökmemin sebe 
bi, hepsinin yel üfürüb su götürmüş 
olmaları, bugün masala karışmış bu
lunmalarıdır. Şimdiki sporcuların :

— Filânca şöyle şüt çekti !.. Falânca 
bukadar dakikada koştu!... Fişmekânca 
şukadar metre atladı, tarzındaki he- 
y< canlı, iddialı bahisleri ozamanki 
idmancılar arasında da vardı. Fakat 
şekli şu:

— Filân bir kruva yaptı ki sorma!.. 
Falân bir soley dönüyor ki sanki fırıl
dak!... Fişmekânm plânşları heykelden 
farksız !...

Birgün Bay Fayıka sormuştuk :
— Hocam, jimnastikte hangi hare

ketleri yapana (Sen artık pişeceğin ka-

dar piştin, bravo I) dersiniz; tam nu
mara üç yıldızı verirsiniz ?

Şu cevabı aldık:
— Herhangi bir alette, barfiks, pa

ralel, halka,trapez, ip,-ne olursa olsun- 
vücudunu istediği gibi idare edene.

Mektebin jimnastikhanesini çın çın 
öttüren gür sesile ve aşk ve şevkle 
tutturmuştu.

— Jimnastikde en kabadayı genç 
Corde lisse (düğümsüz ip)de belli olur; 
ne mal olduğunu orada gösterir. Ayak
ları bitişik, omuzunda bir bardak su 
dökülmiyecek derece vücudu düzgün 
yukarı çıkana, başka imtihanın lüzumu 
yoktur. Bravo ona derim. Hele bacak
larını 90 derece zaviye şekline koyub 
çıkarsa artık ötesini arama.. Jimnastik
de iki mühim kelime var: appui bir, 
suspension iki. Bu ikisine hakkile hâ
kim olan gayeye varmış sayılır... So- 
Itil denilen mihver dönmek mi ?

Mihver güçlüğünden ziyade cesa
ret işidir. Bakarsın fevkalâde kuvvet
lidir, bilekleri mengeneden farksızdır 
da bunu gözü yemez. Cılız, deynek 
gibi olur da hiç yılmadan atılır, fırıl 
fırıl döner.

Galatasaray lisesi, jimnastik yapma
da ve idmancılıkta parmakla gösterile
cek, çelik pazılı, bükülmez kollu, aynı 
zamanda ceylân kadar çevik nice genç
ler yetiştirmiştir. Bunların en meşhur* 
larını - aşağı yukarı devir ve yaş sıra- 
sile - gözden geçirelim :

Agaton (Abdülmecid devrinde, Is- 
tanbulda ilk telgrafı kuran meşhur 
Agaton'un oğlu ; Avrupada ziraat tah
sil etmiş).

Asadoryan ;
(Matbaacı Asadoryanın kardeşi, mÖ-
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hendis), Ahmed (Kaligrafi hocası) Alet 
lerin her çeşidinde emsalsiz, canbaz 
kadar atik, kuvvetlilikleri çok aşırı 
delikanlılarmış.

Mahmud Muhtar (Eski Bahriye Na
zırı) 60 okkalık güllelerle oynar, top 
gibi havalarmış...

Dünyanın en büyük gemisi:

NORMANDİ
Beceb (Eski Şûrayı devlet azasından, 

Sadrazâm Tevfik paşanın kardeşi) U- 
mum Fransa liseleri jimnastik müsaba
kalarında birinci çıkmış ve madalye 
almış...

Orhan Tahsin  (Kadın hekimi)Fransada 
tahsilde iken bir jimnastik kulübünün 
reisi olacak kadar işin ehli imiş.

B ay  Tevfik Âm ir, jimnastıkhanenin 
yamanlarından olduğu kadar dersane- 
nin de kuvvetli talebesiymiş. İdman 
hocasına her raslayışta:«Bu fikir benden 
bu beden senden ... dermiş.

Cevad (Orgeneral) ın zekâ ve pazı 
kuvveti atbaşı berabermiş..."|

B ay  Cemil (Avukat) Talât (Hünkâr 
yaveri ve Vehbi paşa oğlu) en ağır 
gülleleri kapınca havalayıverirlermiş. .

Muhtar (Hareket ordusunun gelişinde 
Taksimde şehid olan Erkânıharp Bin
başısı ). Barfikse, paralele, halkalara 
çıkınca akrobatları gölgede bırakırmış. 

Benim devrimdekilere gelince :
B ay  Ali Rana  (İnhisarlar Bakanı) sa

hiden bir harikaydı. Aletlerin hepsi 
elinde oyuncak olmuştu. Etablisman- 
ların, planşların soleylerin çeşitlerini 
yaratır, herkesin gözünü yıldıran o 
müthiş gülleyi yakalar yakalamaz ha
vaya dikerdi. Avrupaya seyahate çık
tığı zaman Hocaya vekâlet etmişti.

Ali Rana (galiba ziraatle meşgulmüş) 
boyu poşu her tarafı adale kesilmiş vü- 
cudile mitolojik heykellerin eşiydi.

140 H aşim(Seyit Haşim)in cüssesinden 
hiç umulmıyacak surette eli ayağı tutar 
çok güzel güleşir, 211 Mahmut Hayrı
( Evliya zade ) RomanyalI Süleyman 
(Köstencede bay Süleyman Sudi) , Ra- 
gıp ve Talât kardeşler (Emirgânlılar) 
kolları en kuvvetliler, en yüksek id
mancılar olarak anılırdı.

141 Salahattin  (Doyçe Oryent Bank 
direktörü) 243 Daniş (İstanbul Endüstri 
müfettişlerinden) , 264 Cevdet ( tâli 
mübadele komisyonu azasından olan) 
devirlerindeki talebenin en ileri gelen 
sporcularıydı.

Daha sonrakiler içinde:
Emin (Şair Emin Bülend), 889 Ali 

Sami ( Uyuşturucu maddeler inhisa
rı direktörü), 484 Asım (Selçuk hatun 
kız mektebi direktörü), Celâl (Mer
hum Kürd Celâl), Bekir (muallim) Kü
çük Ali ( Ankarada Ziraat Bankasında

Fransız mühendislerinin meydana ge
tirdikleri ve geçen hafta Nevyork 
hattına tahsis ettikleri dünyanın en 
büyük gemisi olan Normandi hakkında 
günlük gazeteler sütunlar dolusu ma

Ön g ü v e rte s in e  k o cam an  bir k i l is e 
yi o tu rtm ak kabildir.

P ervanesin in  ağırlığı iki m otörlü  bir 
yolcu tay y ares in d en  daha hafif 

değildir.

lumat verdiler. 79,000 tonluk bu sey
yar saraya dair fotoğraf neşretmek- 
tense buna ait mukayeseli resimler ve 
yazılar basmağı daha faydalı buluyoruz 

Bu geminin mürettebatı 1417 kişi
dir. Geminin içindeki eşya akıllara 
hayret verecek derecededir. Sofra ta
kımlarını gözden geçirelim : 2169 su 
rahi, 57,60u bardak, 56,880 tabak, 
28,120 fincan, 12,450 bıçak 15.340 
kaşık 14.100 çatal 14.000 sofra peçe
tesi, 600 çiçek vazosu.

Yatak ve sofra takınılanda bu rak- 
kamlar nisbetındedir : 38.400 çarşaf, 
19.200 yastık yüzü. 14.570 sofra ör
tüsü, 48.000 çay peçetesi 150.000 yüz 
havlusu; 40,000 bulaşık peçetesi, 5800 
battaniye.

Buzluklarda : 70 000 yumurta, 7.000 
piliç 96,000 kilo muhtelif hayvan eti,
80.000 kilo buz 24.000 litre açık'şarap
16.000 şişe şampanya, 2.600 şişe likör

Tam am ile  çe lik te n  Olan düm eni b ir  
e k sp re s  lokom otifinden  daha ağ ırd ır

B acasın ın  g e n iş liğ i ik i trenin  yan  
yana g eçm esin e  m üsaittir.

16.000 litre bira, 9500 şişe maden su
yu. Bütün bu nevalenin dört günlük 
bir seyahat için olduğunu ilâve eder
sek yolcuların pek mükellef seyahat 
ettiklerini anlamak zor olmaz.

şef) Galatasaray fudbol takımının çekir
dekleridir.

333 Şevki (Unkapanı kereste fabri
kası sahibi) Kâmil (Ankarada Ziraat 
Bankasında), canbazları gölgede bıra
kacak kabiliyette idi.

Bu yazıda çıkan resimleri iste
mek, hem de vesile ile mübarek elle*- 
rini öpüp hayır duasını almak için 
hocamız Bay Faike gitmiştim. Eski 
Galatasaydan ve oradaki jimnastikten 

— Devamı 24 üncü Sayfada —
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açıldı. İdmancılar şeyhimiz, aynen de
di k i :

— O vakit mektepteki jimnastiği 
güneşin doğuşu karşılar, batışı da se* 
lâmetlerdi. Sabahın ve akşamın serin 
saatlerinde yapılan idmanlar ötekilere 
mürehcahtır. Bunon için talebe çok 
istifade etmişti. Az zamanda çok ha
reket edenlerin istifadesi büyüktür. 
Vücut yorgunluğunu fikir yorgunlu

ğu takip edeceği için hareketler 
arasından fazla zaman geçirmemeli. 
Yorgunluk vermeyen jimnastik durgun
luk verir. Galatasaraydaki 45 senelik 
hocalığım esnasında tatbik ettirdiğim 
usul ne Alman, ne Fransız, ne İngiliz 
ne İsveç tarzıdır. Avrupa liselerine ka
bul edilmiş umumî ve asrı jimnastiktir. 
Bakın şu resimlerdeki aslan gibi vü
cutlara, göğüslere, pazılara... Halep 
orada ise arşın burada.

S erm ed  M uhtar

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi


