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Önsöz
“En büyük cimbom başka büyük yok!..”
Galatasaray’ın maçlarında duyulan bu sloganın acaba hiç içeriğini düşündünüz
mü?
Galatasaray niçin en büyük? Galatasaray için büyüklük kavramı nedir?
Galatasaray’ın büyüklüğü, dünyada benzeri olmayan 500 yılı aşkın tarihinin büyüklüğüdür.
Galatasaray’ın büyüklüğü, eğitim kurumları, vakıfları, spor kulübü, dernekleri,
yurtiçi ve yurtdışındaki çok çeşitli kuruluşlarıyla bir kültür ve spor devinin, inanılmaz bir sosyal olayın büyüklüğüdür.
Galatasaray’ın büyüklüğü, yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu’na, daha sonra
da Türkiye Cumhuriyeti’ne ve diğer yabancı ülkelere binlerce devlet adamı,
sadrazam, vezir, kaptanıderya, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, bilim adamı,
sanatkâr, sporcu, üst düzey yönetici vb. insanlar yetiştirmenin büyüklüğüdür.
Galatasaray’ın büyüklüğü, iki gol ben attım, üç gol sen attın, bir maç ben yendim, iki maç sen yendin gibi sığ çekişmelerin değil, batıya açılan bir pencere
olarak ülkesine her yeniliği getiren, bilimde, edebiyatta, sanatta, sporda öncülük
yaparak modern Türkiye’nin kuruluşunda büyük rol oynayan bir kurumun büyüklüğüdür.
Galatasaray’ın büyüklüğü, yeniliğe açık, aydın, ulusunu seven, laik, pozitif düşünceyi benimsemiş, insan haklarına saygılı, katılımcı, demokrat ve barışsever
bir camianın büyüklüğüdür.
Galatasaray’ın büyüklüğü, ülkedeki her spor hareketinin öncülüğünü yapan,
bilimsel ve kurumsal olarak spora her yeniliği getiren, yurt içinde ve yurt dışındaki başarılarıyla, Türkiye’de spor denince, dünyada ilk akla gelen bir Kulübün
büyüklüğüdür.
Ünlü tarihçi Bernard Lewis, “Modern Türkiye’nin Doğuşu” adlı eserinde,
Galatasaray’ın büyüklüğünü şu cümlelerle anlatır:
“Galatasaray Lisesi’nin modern Türkiye’nin ortaya çıkışı üzerindeki etkisi muazzam
oldu. Batı tarzı bir eğitimden geçmiş ve Batılı idare mekanizmasını işletmeye muktedir idareci ve diplomatlara duyulan ihtiyacın yarattığı baskı artarken, Galatasaray mezunları
9

Osmanlı İmparatorluğu’nun ve sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin siyaset ve idaresinde
hâkim bir rol üstlendiler. Sultani Lise’de hiç oyun bahçesi yoktu ama Modern Türkiye’nin
zaferlerinin hiç de azımsanmayacak bir kısmı bu okulun sınıflarında kazanıldı.”
Aslında büyüklük kavramı göreceli bir kavramdır. Başkaları ile mukayese ederek büyüklük, küçüklük kavramlarını oluşturabilirsiniz. Kurum olarak ülkemizde Galatasaray’la mukayese edilebilecek başka bir kurum olduğunu sanmıyorum. Spor konusunda ise, Galatasaray’a en yakın rakip olarak Fenerbahçe gösterilmektedir. Onun için bu çalışmada bir bölüm de Galatasaray’ın ezeli rakibi
Fenerbahçe’ye ayrılmıştır. İki kurum arasındaki farkları görmeniz için, Fenerbahçe, onun hakkında yazılmış kitaplardan alınan notlarla huzurunuza çıkarılmıştır. Aslında bu iki kurumun çok farklı olduklarının iyi bilinmesine rağmen,
zaman zaman bazı gerçeklerin de hatırlanması ve tekrarlanması gerekmektedir.
Son bölümde Galatasaray Fenerbahçe rekabetinin bugünkü yapısının sporda
şiddeti körüklediği, bu şiddetin içinde olmanın ise Galatasaray kimliği ile örtüşmediği gerçeği dile getirilmektedir. Galatasaray’ın asırlar boyunca kazandığı
saygın kişiliğin, ben Galatasaraylıyım diyen herkes tarafından kabullenilmesi ve
Galatasaray etiğinin olmazsa olmaz bir kural olarak kabul edilmesi gereği vurgulanmaktadır.
Oktay Aras
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Galatasaray
Eğitim ve Sosyal
Kurumları

Galatasaray Lisesi
Kuruluş - Enderun Dönemi
Enderun Mektepleri, II. Murat zamanında kurulup Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine kadar hem saray hizmetleri hem de devlet yönetimi
için üst kademe yönetici yetiştirmek üzere ön görülmüş eğitim kurumlarıdır.

Bu mekteplere “Enderun-u Hümayun” mektepleri de denir. Padişah saraylarındaki Enderun mekteplerine “iç mektep”; saray dışındaki mekteplere “dış saray
mektebi” denmektedir. XV. yüzyılda iç mektepler, padişahın günlük yaşamını
geçirdiği, sarayın eğitim birimlerinin, kütüphanenin, hazine odasının yer aldığı
büyük bahçe içine kurulu bir kompleksti. Burada, başta padişah olmak üzere,
saraydaki diğer görevlilerin danışabileceği, birçok alanda bilgi sahibi kişiler hizmet vermekteydi. Yüksek öğrenimlerini Saray Okulu'nda alan bu kişilerin ilk ve
orta dereceli eğitimlerini layıkıyla sağlamak amacıyla, II. Bayezid, 1481 yılında Galata Sarayı Hümayun Mektebi adında bir okul kurarak Osmanlı saray
eğitiminin önemli bir parçasını oluşturdu. Kurum İç Enderun’a üst düzeyde
eğitimli görevli yetiştirdiğinden, Mekteb-i Sultani ve Galata Sarayı Ocağı gibi adlara da sahipti.
Evliya Çelebi'nin aktardığı hikâyeye göre ise okulun kuruluşu daha farklı olmuştur; II. Bayezid, bir kış günü Galata sırtlarında avlanırken son derece ba13

kımlı büyük bir bahçe içinde, köhnemiş küçücük bir kulübe görür. Kulübenin
sahibi Gül Baba ile tanışan padişah, onu bahçeye gösterdiği özenden dolayı
ödüllendirmek ister ve Gül Baba'nın isteği üzerine bu bahçeye bir mektep ve
bir darüşşifa (hastane) yaptırır.
1675 yılına gelindiğinde, ocaktaki iç oğlanlardan yeteneklileri saraya alınmaya
başlanırken, diğerleri süvari bölüklerine dağıtılmaya başlanır ve kurum on yıllığına tasfiye edilir. 1715 yılında yeniden açılan ocak, tekrar acemi oğlanların eğitimini üstlenir. 1820 yılına dek Osmanlı'nın en önemli kurumlarından
biri olan Galata Sarayı Ocağı, bu yıldan sonra Tıbbiye ve kışla olarak kullanılır.
Sultani dönemi
XIX. yüzyılda önemi ve işlevi gün geçtikçe artan kurum, Osmanlı'da Batılılaşma döneminin ve Tanzimat uygulamalarının bir simgesi olur. Çünkü bu kez de Osmanlı'da hukuksal, siyasal ve sosyal alanda gerçekleştirilecek

1865 yılında Galatasaray binasında yapılan tıp toplantısı için Sadrazam Ali Paşa’nın makam arabasıyla okula gelişi

yenilikleri yaşama geçirecek aydın kadrolara ve bu kadroların yetiştirilmesi için
geleneksel eğitimin dışında batılı programları da bünyesinde barındıran bir eğitim kurumuna ihtiyaç vardır. İstanbul'da daha ziyade yabancıların
ve gayrimüslim Osmanlıların devam ettiği ve Fransızca eğitim yapan Saint Benoît, Notre Dame de Sion gibi okullar vardı, ancak bu okullar Osmanlı'dan
çok Fransa'nın denetiminde idiler. Amaç, Osmanlı Devleti'nin etkin olacağı
14

batılı bir kurum yaratmaktı. Bu amaç doğrultusunda 1 Eylül
1868'de Abdülaziz'in katıldığı bir törenle Mekteb-i Sultani adıyla kurum yeniden faaliyete geçer. Dönemin Paris büyükelçisi Mehmed Cemil Paşa ile Hariciye Nazırı Fuad Paşa'nın çabalarıyla kurum Fransa'daki lise eğitimine denk ve aynı kalitede öğrenci yetiştirir.
Öğrencilerin arasında Katolik, Ortodoks ve Musevî öğrenciler de vardır. 9-12
yaşlarında öğretime başlayabilen bu öğrenciler dil durumlarına göre Fransızca ya da Türkçe hazırlık okumaktadırlar. 1908 yılında müdür Tevfik
Fikret Bey'in yaptığı yeniliklerle; ilk, orta ve lise için 3'er yıllık programlar hazırlanarak eğitim süresi 9 yıla çıkar.
Farsça, Arapça, İtalyanca, Latince, Rumca, Ermenice ve Almanca dersleri isteğe bağlı olarak seçmeli ders statüsüne getirilirken, piyano ve keman dersleri de
programa dahil edilir.
Lise dönemi
1927 yılında kurum, Galatasaray Lisesi adıyla ve Cumhuriyet devrimlerine uygun olarak eğitime başlar. Teneffüslerde Fransızca konuşma zorunluluğu
kaldırılır ve genel kültür dersleri Türkçe verilmeye başlar. Lisenin bünyesinde
olan ilkokul 1930 yılında
Ortaköy’de Feriye Saraylarından birine taşınır. Daha
sonra bu bina 1965’de
okula kabul edilen kız öğrencilere tahsis edilerek
ilkokul kapatılır. 1968'de
Mekteb-i Sultani'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle
dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle liseyi ziyaret eder.
1975'te
ise
kurum, Anadolu li sesi konumuna getirilir ve
ortaokul ve liseden oluşan
eğitim 8 yıla çıkar. 14 Nisan 1992 tarihinde Fransa
Fransa Cumhurbaşkanı De Gaule’ün Galatasaray Lisesi’ni ziyareti
Cumhurbaşkanı François
Mitterrand ile 8. cumhurbaşkanı Turgut Özal arasında imzalanan protokolle ilkokul ve üniversite eğiti15

mini de kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK)
hayata
geçirilir.
GEÖK bünyesinde
1993 yılında Galatasaray İlköğretim Okulu
tekrar faaliyete geçer
1994
yılında
ise Galatasaray Üniversitesi kurulur.
Liseye kayıt kontenjanının üçte biri, GalataFransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand Galatasaray Lisesi’ni ziyasaray İlköğretim Okuretinde Turgut Özal ile beraber
lu'ndan mezun olacak
öğrencilere ayrılmıştır. İlköğretim okulunun amacı, birinci sınıfa başlayan 50
öğrencisinin tamamının eğitiminin devamını Galatasaray Lisesi'nde sağlamaktır. Bunun için öğrenciler, Galatasaray Üniversitesi'nin, Galatasaray Lisesi ve
Galatasaray İlköğretim Okulu yönetmeliği çerçevesinde yapılan iç sınavlarda
başarılı olmakla yükümlüdürler.
Günümüzde Galatasaray Lisesi Anadolu lisesi kategorisinde, eğitim dili Fransızca, Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve Latince olan bir devlet lisesidir. Lise, Milli Eğitim Bakanlığı, Fransız Hükümeti ve Galatasaray Vakfı’nca resmen
tanınmış bir kurumdur. Galatasaray Lisesi
bünyesinde her biri otuz öğrenci kapasiteli 54
sınıf, iki multimedya merkezi, her biri kırk öğrenci kapasiteli iki resim atölyesi, iki müzik
odası, biri 250, öbürü 350 öğrenci kapasiteli
iki toplantı merkezi, 30 bilgisayarlı bir bilgisayar laboratuvarı, bir tenis kortu, üç jimnastik
salonu, bir futbol sahası, 15 kişilik revir, 250
kişilik kız öğrenci yurdu, 675 kişilik erkek öğrenci yurdu, her biri 400 kişilik üç büyük yemekhane yer almaktadır.
Galatasaray Lisesi’nde Yiğit Okur
Kütüphanesi
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Galatasaray Lisesi’nden Yetişen Ünlüler
Dünyada da eşine ender rastlanan ve ülkemizin gururu olan bu 500 yılı aşkın
kurum, Osmanlı Devletine ve Türkiye Cumhuriyetine binlerce üst düzey eleman yetiştirmiştir. Sadrazamlar, Kaptan-ı Deryalar, Şeyhülislamlar, Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, sanat ve bilim adamları, yazarlar, sporcular,
bürokratlar, diplomatlar, vb. bu emsalsiz kurumun yetiştirdiği insanların bir
demetidir.
“...Galatasaray Lisesi ülkemizin beş asırlık bir maziye sahip
son derece önemli ve etkili bir öğretim kurumudur. Galatasaray Lisesi, yaptıkları ile yetiştirdikleriyle, etkileriyle “örnek”
alınması gereken gerçek bir kurumdur. Galatasaray’dan pek
çok alanda temayüz etmiş pek değerli insanlar yetişmiştir. Bu
değerleri, kendilerini yetiştiren prestijli kurumdan soyutlamak
mümkün değildir. Zira temel Galatasaray Lisesi’dir. Bunları
tümünü derlemek çok zordur. Bu itibarlı ve etkileyici lisenin yetiştirdiklerinin
bir kısmı geniş bir çevre tarafından bilinmekte ve tanınmaktadır. Ama bilinmeyen ve tanınmayan daha nice gerçek değerler söz konusudur. Bunların da ortaya çıkarılması gerekir. Galatasaray gibi bir kurumdan yetişmiş belirli nitelikteki
kimselerin derlenmesi ve değerlendirilmesi bunların eserleri ve başarıları özellikle genç kuşaklara tanıtım yönünden bir ihtiyaç olduğu kadar bizler için de bir
vefa borcudur. Bu konuda atılmış bir adım olarak yaptığım bir derlemeyi ilişikte tetkikinize sunuyorum…” (Galatasaray’dan Yetişen Ünlüler, Erdoğan Karakoyunlu, 2003). Erdoğan Karakoyunlu’nun bu çalışmasını esas alan Galatasaray Lisesi’nden yetişen ünlüler bölümünü ek 1’de bulabilirsiniz.
Aralık, 2006’da Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından yayınlanan İpet Altınay ile İzzeddin Çalışlar’ın hazırladığı, Vakıf Başkanı İnan Kıraç’ın kaleme aldığı anılarının ana temelini oluşturduğu, “525 Yılın Son 25 Yılı - Galatasaray Eğitim
Vakfı 1981-2006” adlı kitapta da bu ünlüler listesini görebilirsiniz.
Oktay Aras’ın derlediği, 2010 ve 2013 yıllarında basılan
“Galatasaray Liseli Yazarlar ve Kitaplar” adlı 4 ciltlik,
1443 sayfalık çalışmada tanıtılan Galatasaray Liseli 1130 yazarı ve kitaplarını inceleyip, bu kurumun yetiştirdikleri hakkında
bilgi sahibi olabilirsiniz.
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Galatasaray Lisesi Şehitleri
Bugünkü Galatasaray Lisesi'ne girer, ağaçların doğal bir koridor oluşturduğu
yoldan ilerlerseniz karşınıza çıkacak olan Mektep binasının ana kapısına ulaşırsınız. İçeriye girin ve tarihin bir bölümüne tanık olun. İçerdeki bu taş ve mermer salonda sizi "Vatan" ve "Galatasaraylılık" sevgisi karşılayacaktır.
Kapının tam karşısındaki bölümde görkemli bir anıtta vatan uğruna şehit düşen Galatasaray Lisesi
öğrencilerinin listesi
yer almaktadır.
Salonun, giriş kapısına
göre sağ tarafında, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1910 senesi hudutlarını gösteren bir harita, haritanın
her iki yanında ise şehit
olan gencecik yurtseverlerin fotoğrafları
sıralanmıştır. Ve haritanın üstündeki bir ibare:
"Galatasaray'ın bu kahraman evlatları, 500 yıllık bu vatan topraklarını
kurtarmak için şehit düştüler."
Bu bölümün tam karşısındaki duvarda ise Donanma Mecmuası'nın Ekim
1915 sayısının Spor İlavesi'nde yayınlanmış olan Galatasaray mensubu şehitlerin, yaralıların ve cephelerde vuruşanların listeleri "Şerefli İdmancılar" başlığı
altında yer alıyor. Bu liste Donanma Mecmuası'nın büyük boyda yayımlanan
haftalık dergisinin "İdman Sütunları" ismi altında verdiği ilavelerin 118 ve
119. sahifelerinde yayımlanmıştır.
Bu panoların yanındaki bir başka panoda, Devrin en büyük gazetesi Tasvir-i
Efkâr'ın 13 Nisan 1913 tarihli ve 725 sayılı nüshasında çıkan resmin ve yazının
bugünkü Türkçeyle ifadesi bulunuyor: '1913 Balkan Harbine Gönüllü Giden
Galatasarayı Talebeleri Hakkında' başlığıyla verilen yazıda, talebeyken savaşa gidenlerin haberi yer alıyor. Çoğu öğrenciyken gönüllü olarak katıldıkları
savaşlarda şehit olan bu yurtseverler hiçbir zaman unutulmadı.
Ruhları şâd olsun.
(Şehit Listesi Ek 2’de)
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Bir Şehidimizin Öyküsü: "Bedeli Çanakkale'de"
(Bu yazı 2 Temmuz 1984 tarihli Lale Mecmuası’ndan alınmıştır.)
Galatasaray Eğitim Vakfı bütün köklü liselerimize örnek olmasını dilediğimiz
bir kadirşinaslık borcunu yerine getirmek üzere, muhtelif harplerde şehadet
mertebesine erişmiş olan Galatasaraylıları tanıtmak için bir faaliyete geçmiş
bulunuyor: 125 yaşına ulaşan bu irfan ocağı mensuplarının isimlerini altın harflerle bir şeref levhası
halinde mekteplerinin giriş kapısına yazacak, şühedanın resim ve menkıbelerini de bir eser halinde
halkın bilgisine sunacaktır. Bu çalışmaları yürüten
muhterem Ziyad Ebüzziya’dan hazırlıklar hakkında
bilgi alırken, “Vatan Uğruna Şehitlerimiz” ismiyle yayınlanacak eserin müsveddelerine de göz
atmak fırsatını bulduk.
Askerlik görevini yaparken vatan uğrunda şahadet
mertebesine ermek veya gazi olmak her Türk için
tabii bir şeydir. Ancak bu 45 şehit ve 150 gazinin
durumu başkadır. Zira, bunların istisnasız hepsi,
(1909 ve 1914 ‘Askeri Mükellefiyet Kanunu’ geZiyad Ebüzziya
reğince) askerlik vazifesinden ya muaf, ya da
'maksureli' (tescilli) tutulmuş gençlerdir.
Bu iki kanun, Sultani mektepleri talebe ve mezunlarını askerlik görevinden
‘maksureli’ ettiği gibi, Balkan Harbi sırasında mer’i olan 1909 kanunu da, üstelik bütün İstanbul halkını askerlik görevinden azade kılmaktadır.
Bu şehit ve gazilerin hepsi 17-22 yaşındayken ve bir kısmı henüz mektebin lise
ve orta kısımlarında, bir kısmıysa mezun ve İstanbul Darülfünunu veya Avrupa
üniversitelerinde tahsildeyken, birbirleriyle yarış edercesine askerlik şubelerine
koşmuşlar ve gönüllü olarak askere yazılmışlardır. Hatta içlerinden Irak cephesinde şehit düşen 646 Celal İbrahim (Kürt Celal), Seferberlik ilanıyla beraber
geceden gidip askerlik şubesinin kapısında sabahlamış ve “1 Numaralı Gönüllü” yazılmak şerefini elde etmiştir. Bu gençlerin hepsi mükemmel lisan bildiklerinden, gönüllü kaydolunca karargâh hizmetine alınmışlar, ancak cepheye
ısrarla talip olarak ön saflarda dövüşmüşlerdir.
Şu hususu da göz önünde bulundurmak gerekir. İmparatorluk devrinde tamamı hem Türkçe hem Fransızca olan tek mektep Galatasaray idi. Talebesinin
yekûnu 650 olup, bunun yarısına yakını da İmparatorluğun Rum, Ermeni, Yahudi, Sırp, Karadağlı gibi gayrimüslim ekalliyet çocuklarıydılar. Geri kalan Türk
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ve Müslüman çocuklarının ne kadar azının 17-22 yaş arasında bulunabileceği
anlaşılır. Bu da, hemen tüm Müslüman talebenin gönüllü olarak cepheler koştuğunu gösterir.
Galatasaray mensuplarının sözünü ettiğimiz harplerde verdikleri 45 şehidi için
hazırlanan eserde birbirinden büyük kahramanlık menkıbeleri yer almaktadır.
Bu şüheda menkıbeleri arasında, dünyada bir eşi bulunmayan ve ilerde de bulunamayacak olan bir tanesini, muhterem Ziyad Ebüzziya’nın müsaadesi ve kalemiyle sütunlarımıza almayı vazife bildik.
“...Üç aylık bir talimden sonra Mehmed Muzaffer, “zabit namzedi” olarak
Çanakkale’deydi (Mart 1916)… Müttefik İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Çanakkale’de uğradıkları mağlubiyetten ve verdikleri 150,000 zayiattan sora Boğaz’ı
aşamayacaklarını anlamışlar, 1915’in son haftasıyla 1916’ının ilk haftasında bütün hatları tahliye edip, çıkıp gitmişlerdi…
Muzaffer, Çanakkale’ye vardığında harp durmuştu. Zaman zaman, İmroz ve Bozcaada’da üslenmiş düşman gemileri ve uçakları bombardımanda bulunuyorlarsa da, 1915 Nisanından Aralık sonuna kadar 8 ay süren
kanlı boğuşmalara kıyasla bu bombardımanlar “hiç” mesabesindeydi. Çanakkale’deki birliklerin büyük kısmı, Kafkas, Irak ve Filistin cephelerine sevk edileceklerdi. Hazırlanma ve noksanlarını ikmal emri aldılar.
Muzaffer, birliğinin alay karargâhında görevliydi. Alayın kamyon ve otomobil
lastiği ile diğer birtakım malzemeye ihtiyacı vardı. Bunlarsa ancak İstanbul’dan
sağlanabilirdi. O devirlerde bu gibi basit mubayaalar için açık artırma yapmak,
ilanlarda bulunmak, ne adetti, ne de bununla kaybedilecek vakit vardı. Her şey
“itimat” ile yürütülürdü. Muzaffer, açıkgöz ve becerikli bir İstanbul çocuğu
olduğundan, karargâh, gerekli malzemenin temin ve mubayaasına onu memur
etti. İcabeden paranın kendisine verilmesi itası için de Erkan-ı Harbiye Riyaseti’ne hitaben yazılı bir tezkereyi eline verdiler.
O yıllarda İstanbul’da otomobil ve kamyon nadir rastlanan vasıtalardı. Bunların
lastikleriyse yok denecek kadar azdı ve karaborsadaydı. Muzaffer aradı, uğraştı,
nihayet Karaköy’de bir Yahudi tüccarda istediklerini buldu. Fiyatlar pek fahişti
ama yapacak başka bir şey yoktu. Anlaşmaya vardı… Lazım gelen parayı almak
için Erkan-ı Harbiye’ye gitti. Elindeki tezkereyi tediye merciine havale ettiler.
Muzaffer, az sonra yaşlı bir kaymakamın (yarbay) huzurundaydı. Kaymakam
uzatılan tezkereyi okudu. Karşısında hazırolda duran ihtiyat zabit namzedine
baktı. İsteyeceği paranın miktarını sormadan “Ne alınacak?” dedi. “Oto ve
kamyon lastiği” yanıtı verilince bir an durdu. Sonra Muzaffer’e dik dik baktı
ve;
“Bana bak oğlum” dedi, “ Ben askerin ayağına postal, sırtına kaput ala20

cak parayı bulamıyorum. Sen otomobil lastiğinden bahsediyorsun. Hadi
yürü git, insanı günaha sokma… Para mara yok…”
Muzaffer selamı çaktı, dışarı çıktı. Harbiye Nezareti’nin (bugünkü Hukuk
Fakültesi binası) bahçesinden dış kapıya ağır ağır yürürken ne yapacağını düşünüyordu. Malzemelere alayın
ihtiyacı vardı. Eldeki
(Almanların verdiği) iki Mercedes-Benz kamyon ve iki binek
arabası lastiksizdi. Diğer malzemeler de mutlaka lazımdı.
Kendisi bulur alır diye görevlendirilmişti. Eli boş dönemezdi, bir çaresini bulması gerekiyordu…
Muzaffer bunları düşüne dü- Beyazıt’ta bulunan eski Harbiye Nezareti (arka plandaki
şüne Beyazıt Meydanı’na varbina) ve giriş kapısı (Bugünkü İstanbul Üniversitesi)
dı. Birden durdu, kendi kendine güldü. Aradığı çareyi bulmuştu.
Doğru tüccar Yahudi’ye gitti:
“Paranın tediye muamelesi akşamüstü bitecek. Ezandan sonra gelip

malları alamam, gece kaldıracak yerim yok. Yarın öğleden evvel vapurum Çanakkale’ye kalkıyor, yetiştirmem lazım. Onun için, sabah ezanında geleceğim. Malları mutlaka hazır edin…”
Tüccar “Peki” dedi. Muzaffer tam ayrılırken ilave etti:
“Altın para vermiyorlar, kâğıt para verecekler…”
Yahudi yine “Peki” dedi. Ertesi sabah Muzaffer, Merkez Kumandanlığı’ndan
sağladığı araba ve neferlerle ezan vakti Yahudi’nin dükkânının kapısındaydı.
Ortalık henüz ışıyordu. Tüccar malları hazırlamıştı. Havagazı fenerinin yarım
yamalak aydınlattığı loşlukta mallar arabaya yüklendi. Muzaffer, bir 100'lük kaime (kâğıt para) verdi. Araba dörtnal Sirkeci’ye yollandı. Malzeme önce şata,
oradan dubaya bağlı gemiye aktarıldı. Az sonra da gemi Çanakkale yolunu tutmuştu…
Üç gün sonra, Yahudi tüccar, elindeki 100'lük kaimeyi bozdurmak üzere Osmanlı Bankası’na gitti, bozmadılar… Zira, elindeki para sahte idi…
Muzaffer, evrak-ı nakdiyelerin basımında kullanılan kâğıdın aynını Karaköy
kırtasiyecilerinden tedarik etmiş, bütün gece oturmuş, çini mürekkebi ve boya
ile gerçeğinden bir bakışta ayırt edilemeyecek güzellikte taklit bir para yapmıştı.
Tüccara verdiği ve yutturduğu para buydu.
O devrin hakiki paralarının üzerindeki yazılar arasında bir de şu ibare bulunur21

du:
“Bedeli Dersaâdet’ te altın olarak tesviye olunacaktır”
Muzaffer, yaptığı taklit parada ise bu ibareyi şöyle yazmıştı:
“Bedeli Çanakkale’ de altın olarak tesviye olunacaktır…”
Onun ‘altın’ dediği, Çanakkale’de Mehmetçik’in akıttığı, altından da kıymetli
kanı idi…
Muzaffer, birliğiyle Sina cephesine gitti. Çanakkale’nin kanlı boğuşmaları şimdi
bu cephede cereyan ediyordu. Muzaffer, Birinci ve İkinci Gazze muharebelerine katıldı. Bu iki zaferde de birliğinin payı büyüktü. İkinci Gazze zaferinden
sonra, İstanbul’daki okul arkadaşı 449 Faik (Kasap Faik) Soydanbay’a yazdığı mektupta,
‘...kolundan yaralandığını, hastanede olduğunu, yakında cepheye döneceğini, mülazımlığa
terfi ettiğini, bu yaralanma dolayısıyla harp madalyası verdiklerini, buna sevinmekle birlikte harp sahalarında kollarını-bacaklarını bırakan arkadaşlarının madalya ile mükâfatlandırılmaları ne kadar yerindeyse, kendisininki gibi basit bir yara alanların da madalyaya
layık görülmelerini o derece yersiz bulduğunu…’
anlatıyordu…
Mektup, Haziran 1917’de yazılmıştı. İkinci Gazze Muharebesi 17-19 Nisan’da
olmuş, çarpışmalar üç gün sürmüştü.
İngilizler ve onlarla birleşen ‘din kardeşlerimiz Araplardan oluşan, Mekke Şerifi Hüseyin ve oğlu Faysal’ın kuvvetleri, 6 Aralık 1917’de Gazze hatlarına
kadar yüklendiler. Aynı gün cephemiz yarıldı. Ertesi gün düşman Gazze’ye girmeye başladı. Kuvvetlerimizin kolaylıkla çekilebilmesi için gönüllü bir artçı birlik Gazze’de düşmanı oyalamakla görevlendirildi. Mehmed Muzaffer de bu
gönüllüler arasındaydı. Artçı Gönüllü Birliği’nin Mehmetçikleri, başlarında
subaylarıyla, sokak sokak, ev ev düşmanın karşısına dikildiler. Bu müthiş oyalama vuruşması akşam ezanına kadar, kurşun sıkmak ve süngü sallamak için
ayakta asker kalmayıncaya kadar sürdü. Ölenler şehit olurken, yaralılar da İngilizler’ e esir düştüler…
Galatasaraylı 948 Mehmed Muzaffer, yirmi yaşındaki bu delikanlı, bir avuç
kalmış neferiyle son kurşunlarını sıkana kadar vuruşmuş, sonra da gırtlak gırtlağa boğuşarak şehit düşmüştü. Onun şehadetini, Gazze gazilerinden olup yaralanarak İngilizlere esir düşen ve Mütareke’den sonra İstanbul’a iade edilen Yedek subay Teğmen Hasan Nuri, yine gönüllü katıldığı İstiklâl Savaşı’nda, Erzurum cephesindeki Kazım Karabekir kuvvetlerinde, gönüllü Galatasaraylı Teğmen 158 Refik Selimoğlu’na, harp menkıbeleri arasında anlatmıştı. 158 Refik, hem Kulüp’ten, hem Mektep’ten Muzaffer’in yakın arkadaşıy-
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dı. Galatasaray camiası, bu mübarek evladının şehadet haberini bu yolla öğrendi…
Sahte paraya gelince…
Yahudi tüccar bunu mesele yapmadı. Yapmak mı istemedi, yapmaktan mı çekindi, bilinmez… Ancak olay bütün İstanbul’a yayıldı. Dünyada emsali olmayan ve olmayacak olan bu hadise, Şehzade Abdülhalim Efendi’nin kulağına
kadar gitti. Şehzade hemen lalasını göndererek Yahudi tüccarı buldurdu.
100'lük taklit evrak-ı nakdiyeyi, bedelini altın olarak ödeyip aldı. Çok zarif sedef
kakmalı, içi kadifeli bir mücevher çekmecesine yerleştirip, İstanbul Polis
Okulu’ndaki Emniyet Müzesi’ne hediye etti. Bu emsalsiz parça, müzede şeref mevkiinde muhafaza edildi… 1917’den 1970’lere kadar. Sonra ne oldu?
Bu mübarek şehidin macerasını, zamanın örttüğü kalın sis tabakaları arasından,
Galatasaraylı yazar ve gazeteci merhum 661 Naci Sadullah, “Parmak İzi”
mecmuasında yayınlayarak bugünkü nesle duyurdu. Taklit paranın da siyah-beyaz klişesini
bastı.
Galatasaraylı şehitlerin menkıbelerini belirlemeye çalışırken, şehit Muzaffer hakkında naklettiklerimi, Faik Soydanbay, Refik Selimoğlu, yine
Balkan Harbi, Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı
gönüllü gazilerimizden merhum 125 Mehmed
Arif İkar’ dan dinleyerek not etmiştim. Naci
Sadullah’ın yazısından haberdar olunca Emniyet
Müzesi’ne gidip parayı görmüştüm. Para bir
‘mukaddes emanet’ gibi korunuyordu. Müze
görevlisi, paranın hikayesini anlatırken heyecanGalatasaray Kulüp Başkanı
lanıyor, gözleri yaşarıyordu.
Refik Selimoğlu
1970’lerde Polis Okulu Ankara’ya taşındı,
(1954-1956) (1960-1962)
“Polis Enstitüsü” oldu. Müze de oraya götürüldü. Ama müze olarak değil… Eşyalar tahta kasalarda şuraya-buraya tıkıldı.
O yıllarda renkli fotoğraf çekimi yeni yeni yaygınlaşıyordu. Bu eşsiz parçanın
resmini çekmek istedim. Fakat bütün çabalarıma rağmen paraya ulaşmak şöyle
dursun, mevcudiyetini bile kabul ettiremedim. 1983’te bu çalışmaları tekrar ele
alınca, yine paranın peşine düştüm. Polis Enstitüsü ilgililerince – başvuran ben
ve arkadaşlarım – sadece engellerle karşılandık. Israrımız üzerine, “1983 Cumhuriyet Bayramı’nda müze açılacak. O zaman gelin, şimdi uğraşamayız” diye baştan
savulduk. Cumhuriyet Bayramı geldi geçti, müze açılmadı. Dünyada eşi olmayan bu kıymetin yok olmuş bulunmasından cidden endişedeydim. Emniyet Ge23

nel Müdürü Fahri
Görgülü’ ye şahsen
başvurdum. Müracaatım büyük bir anlayış ve ilgiyle karşılandı. Çok şükür, MuHakiki Paranın Ön Yüzü
Hakiki Paranın Arka Yüzü
zaffer’in eseri bulundu.
Para, İstanbul’dan
Ankara’ya göç ettirilen müzenin birbirinden kıymetli eşyalarıyla beraber
Taklit Paranın Ön Yüzü
Taklit Paranın Arka Yüzü
sağa-sola savrulmuş… Evvela o nefis çekmecesinden çıkmış; sonra kadir kıymet bilmez ellerde
dolaşıp perişan olduktan sonra sığınacak bir yer bulmuş; “Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı’nın Grafoloji ve Sahtecilik Şubesi’nin bir dosyasına…” Bereket, bu şube kadirbilir kimselerin elinde de, bu emsalsiz parçayı
itinayla korumaya almışlar. Bu eserin renkli resimlerini sağlamamız da bu zevat
izinleriyle mümkün oldu.
Fakat bu talihsiz ‘taklit para’, bu şubenin muhafazasına sığınana kadar resmini
Parmak İzi mecmuasından alarak bastığımız pırıl pırıl yeni halinden, diğer resimde gördüğünüz perişan hale düşmüş, yıpranmış, yırtılmış, adi seloteyplerin
yapışkanlığıyla sararmış, berbat olmuş. Belki de; Türkiye’de bütün kağıt paraların kaderinin böyle fersude ve paçavra halini almalarının şart olduğunu (!) düşünenler, bu sahte banknotun, şehit Muzaffer’in yaptığından daha fazla hakiki
paraya benzemesi için bu hale getirmişlerdir…
1917’den 1970’lere kadar 53 sene bu esere mahfazalık etmiş o nadide antika
çekmece ne oldu? Bu parayı buldurmakta gösterdiği hassasiyete güvenerek,
Emniyet Genel Müdürü veya haleflerinden, bu çekmeceyi de buldurmalarını ve
Muzaffer’in eserini tekrar çekmecesine kovuşturmalarını bekleriz…
Şehit Mehmed Muzaffer’in taklidini yaptığı paranın aslı 50 liralık kağıt paradır.
Bu kağıt paralar, üzerlerinde de yazılı olduğu gibi, Rumi 6 Ağustos 1332
(Miladi 18.08.1916) tarihli kanunla tedavüle çıkarılmıştır. Bu tertip kağıt paraların en büyük kıymeti 50 liralıklardır. Yüz lira olarak bu tipte hiçbir kupür basılmamıştır. Herhalde şehit Muzaffer’in alacağı malzemenin bedeli 50 liranın çok
üstünde olmalıdır ki, iki tane 50’lik imal edecek olsa anlaşılabileceğini düşünüp
tek bir 100’lük yapmıştır. Bu kağıt paralar yeni tedavüle çıktığından, getirip veren de subay ve askerleri olduğundan, tüccar, bu çeşit 100’lük kaime mevcut
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olup olmadığını araştırmak lüzumunu görmemiş olmalıdır. Esasen Muzaffer’in
‘sabah ezanı vakti’ üzerinde durması da, hem o devrin ölü ışıkları altında paranın iyice incelenmesine imkan bırakmamak, hem de sabahın o saatinde her
taraf kapalı olduğundan, sağa sola sormak ihtimalini de ortadan kaldırmak için
olmalıdır.
Bu emisyonda çıkarılan 50 liralıklar 4 seridir: A, B, C, D serileri… Bunların
hepsi, kağıt, renk, desen itibariyle tamamen birbirinin aynıdır. Aralarında sadece iki fark vardır: Seri numaralarının başlarındaki harflerle, paranın ön yüzündeki maliye nazırının imzaları… A tertibinde Maliye Nazırı Cavid Bey’in; B,
C ve D serisinde Maliye Nazırı’na o sırada vekalet eden Talat Bey’in (henüz
paşa yapılmamış olan Talat Paşa) imzası vardır. Talat Bey’in Cavid Bey’e vekaleti Rumi 23 Teşrinievvel 1330’la 28 Kânunusani 1332 arasıdır (05.11.191410.02.1916)… Bu tarihten sonra bu tertip emisyonlarda yine “Cavid” imzası
bulunur. Muzaffer, bu emisyonlardan “C serisi 50 liralık"ı örnek almıştır. Buradaki gerçek 50 liralığın resmi B emisyonudur. Temiz bir C emisyonu bulamadığımız için, aralarında da bu harf değişikliğinden başka fark olmadığından, bu
resmi yayınlamakta mahzur görmedik. Gerçek ve taklit iki para dikkatle incelenirse, süsleme detaylarının hem kendi aralarında, hem de taklit ile asıl arasında
çiziliş farkları olduğu görülür. Ancak bu detay farkları, bazı parçalar iyice büyütülüp karşılaştırılırsa açıkça belirir.
Ancak; bugün çeşitli imkanlara sahip teksir ve fotokopi makinelerinin henüz
icat edilmediği yıllarda, elle bu derece başarılı bir taklit yapabilmek, üstelik de
bunu bir tek gecenin sınırlı saatleri içine sığdırmak, fevkalade büyük bir sahtekarlık başarısı değil, bir sanat şaheseri yaratmaktır. Allah, bu sanatkarın, bu mübarek şehidin ruhundan, o gani rahmetini eksik etmesin…
Bugüne kadar Mehmet Muzaffer’in resmini temin edemedik. Ali Sami Yen’in
bizzat tuttuğu “Galatasaray Kulübü Üye Defteri”nde 117 sıra numarasıyla
kayıtlıdır. Kulübe girişi Kânunuevvel 1329'dur (Aralık 1911). Ümidimiz, bir
gün bir akrabasının çıkıp müzemizdeki şüheda resimleri arasına ulaştırmasıdır…”

(Mehmet Muzaffer’in resmi, 2007 yılında yayınlanan İsmail Çolak’ın yazdığı “Çanakkale’nin Kahraman Mekteplileri”
adlı kitaptan alınmıştır.)

Mehmet Muzaffer
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Çanakkale'de Galatasaray Lisesi Şehitleri ve
Azman Dede
“...Balıkesir`de son gömdüğümüz Çanakkale gazisi İvrindi'nin Mallıca köyünden 104 yaşında Azman Dede idi. Gençliğinde iki metreyi aşkın boyu, dev görünümüyle insan azmanı sayılmış herkes ona azman demeye başlamış, soyadı
kanunu çıkınca da Azman soyadını almıştı. Esas ismi adeta unutulmuştu. Yıllar
önce bir yerel araştırma sırasında Mallıca köyü kahvesinde kendisiyle görüştüm. Kulakları ağır işitiyordu. Köylülerden biri yardımcı oldu. Benim sorduklarımı kulağına bağıra bağıra söyledi. Onun sesine alışkın olduğundan anladı.
Sorduklarını cevapladı. Söz Çanakkale`ye geldiğinde o koca ihtiyar sarsıla sarsıla, hıçkırıklar içinde ağlamaya başladı. Kendi zor duyduğu için kan çanağına
dönen gözleriyle bize de duyurmak için bağıra bağıra anlatmaya başladı:
"Bir hücum sırasında bölük erimişti. Yüzbaşı telefonla takviye istedi. Gece yarısı siperleri takviye için istediğimiz askerler geldi. Hepsi askere alınmış gencecik insanlardı. Ama içlerinde daha çocuk denecek yaşta üç-dört asker vardı ki

hemen dikkatimizi çekti. Bölüğü düzene soktum. Yüzbaşı gelenlerle tek tek
ilgileniyor, karanlıkta el yordamıyla üstlerini başlarını düzeltiyor, sabah yapılacak olan süngü hücumuna hazırlıyordu. Sıra o çocuklara geldiğinde, o cıvıl cıvıl
şarkı söyleyerek gelen çocuklar birden çakı gibi oldular.
Yüzbaşı sordu; "Yavrum siz kimsiniz?", içlerinden biri; "Galata Sarayı Mektebi
Sultanisi talebeleriyiz Vatan için ölmeye geldik!.." diye cevap verdi. Gönlüm
akıverdi o çocuklara. Bu savaş için çok küçüktüler. Daha süngü tutmasını bile
bilmiyorlardı. Onlarla ilgilendim. "Mermi böyle basılır. Tüfek şöyle tutulur.
Süngü böyle takılır. Düşmana şöyle saldırılır!.." diye. Onları karşıma alıp bir bir
gösterdim. Siperlerin arkasında ay ışığında sabaha kadar talim yaptık. Gün ışı-
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madan biraz dinlensinler diye siperlere girdik.
Ortalık hafif aydınlanır gibi olunca hep yaptıkları gibi düşman gemileri gelip
siperlerimizi bombalamaya başladılar. Yer gök top sesleriyle inliyordu. Her
mermi düştüğünde minare gibi alevler yükseliyor bir gün önce ölenlerin kol,
bacak, el, ayak gibi parçaları havaya kalkan toprakla siperlere düşüyordu. Mermiler üzerimizden ıslık çalarak geçiyordu. Siperler toz duman içinde kalmıştı.
Bir ara yüzbaşı "Azman yandık!.." diye siperin köşesini işaret etti.
O şarkı söyleyerek sipere gelen, sanki çiçek toplarmış gibi neşeli olan o çocuklar siperin bir köşesinde sanki bir yumak gibi birbirine sarılmış tir tir titriyorlardı. Çocuklar harbin gerçeği ile ilk defa karşılaşıyorlardı. Ürkmüşlerdi. Yüzbaşı
yandık demekte haklıydı. Muharebede bir ürküntü panik meydana getirebilirdi.
Tam onlara doğru yaklaşırken içlerinden biri avaz avaz bir marş söylemeye
başladı!..
Annem beni yetiştirdi bu yerlere yolladı.
Al sancağı teslim etti Allah'a ısmarladı.
Boş oturma çalış dedi hizmet eyle vatana.
Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana
Baktım hemen biraz sonra ona bir arkadaşı daha katıldı. Biraz sonra biri daha...
Marş bitiyor yeniden başlıyorlar. Bitiyor bir daha söylüyorlar. Avaz avaz!..
Gözleri çakmak çakmak... Hücum anı geldiğinde hepsi süngü takmış, tüfeklerine sımsıkı sarılmış, gözleri yuvalarından fırlamış, dişler kenetlenmiş bekliyorlardı.
O an geldi. Birden yüzbaşı "Hücum!.." diye bağırdı. Bütün bölük, bütün tabur,
bütün alay cephenin her yerinden fırladık. İşte tam o anda, tam o anda, o çocuklar kurulmuş gibi siperlerden fırlayıverdiler. İşte o an. Tam o an bir makineli yavruları biçiverdi. Hepsi sipere geri düştüler. Kucağıma dökülüverdiler. Onların o gül gibi yüzleri gözümün önünden gitmiyor. Hiç gitmiyor!.. İşte ben ona
ağlıyorum, o çocuklara ağlıyorum!.."
Azman dede ağlıyordu. Ben ağlıyordum. Kahvede kim varsa ağlıyordu. Kahveci gözyaşları içinde bize çay getirdi.
Eğildi;
"Azman dede hep ağlar. Niye ağladığını bugün ilk defa anlattı."
Dedi…”
(Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin hazırladığı "Çanakkale" adlı kitapçıktan )
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