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Giriş
Galatasaray Lisesi, ilk kurulduğu 1481 yılından bugüne kadar gelmiş bir eğitim
kurumunun son aldığı şekildir.
Bugünkü yapı, 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yeniden düzenlenmiş
ve Batı eğitimine paralel, Fransızca öğretim veren Mekteb-i Sultani olarak Osmanlı Đmparatorluğu’na batılı tarzda eğitilmiş insanlar yetiştirmek üzere faaliyete geçmiştir.
Kurtuluş savaşından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, okulun adı Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Lisesi’ne çevrilmiştir.
Gerek Osmanlı Đmparatorluğu’nda gerek Türkiye Cumhuriyet’inde, Galatasaray Lisesi eğitim ve sosyal hayatımızda büyük çapta yer almış ve buna paralel
olarak edebiyatımızda da birçok eserin konusunu teşkil etmiştir.
Bu çalışmada, Türk Edebiyatında Galatasaray Lisesi araştırılmış ve bunlardan,
bu kurumu tanıtan kitaplara yer verilmiştir.
400’e yakın kitaba yer verilen bu çalışma, 4000’den fazla sayfa ile on ciltte tamamlanmıştır. Anıları içeren kitaplar çoğunlukta olup ilk 5 ciltte şiirler, anılar,
romanlar ve hikâyeler, 6., 7., 8. ve 9. ciltlerde inceleme ve araştırmalar, 10. ciltte ise yıllıklar ve albümler yer almaktadır.
Bazı kitaplarda sadece Galatasaray Lisesi ismi geçmiş veya olay kahramanının
sadece Galatasaray Lisesi veya Mekteb-i Sultani’den mezun olduğu vurgulanmıştır. Galatasaray Lisesi ile ilgili bir açıklama, tanıtım veya hatıra içermeyen
bu kitaplara, çalışmada yer verilmemiştir.
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1921-1933
Galatasaray Tarihçesi
1933 Mezunları ve 50 Yılları
Ziyad Ebüzziya
Sahir Kozikoğlu
394 Sayfa
20 x 27.5 cm.

Her kitabın başında bir önsözü vardır. Bu önsöz okuyuculara yazarın gayesi ve kitabın
muhtevası hakkında bilgi verir.
Bu kitabın bir önsöze ihtiyacı yoktu. Onu biz kendimiz için yazdık ve başkalarına söylemek istediğimiz hiçbir şeyimiz de mevcut değildi.
Yalnız...
Yarın, çocuklarımız, onların çocukları ve çocuklarının çocukları bu kitabın solmuş sahifelerine bir göz atmak istedikleri zaman onlara vereceğimiz kısacık bir mesajımız var. Onu buraya yazmak istiyoruz.
Yavrularımız!
Biz Galatasaray’ı bitirdiğimiz 1933 yılının 50. yıl dönümünde, bu kitabı sizler için hazırladık. Aramızdan çoğu toprak olmuştu; ama onlar bizim için ölmemiş gibiydiler. Çünkü
Galatasaray’daki o eşsiz hayata, hatıralarımıza, her döndüğümüzde biz onlarla beraberdik.
Onlar ne tatlı çocuklardı!... Đçlerinden bazılarını şimdi büyük demir kapının arkasında, neharî bir arkadaşlarına ısmarladıkları bir şeyi beklerken geleneksel pırtık üst başlarıyla, veya
bir Perşembe günü Beyoğlu’nun en şık kıyafetiyle dudaklarında dünyanın en sevimli tebessümü ile dolaşırken görür gibiyiz. Hepsi ne kadar sağlıklı, ne kadar mutlu idiler yarma emniyetle bakan güzel gözlerinden zekâ fışkırıyordu. Onlar her hallerinden belliydiler.
Onlar Galatasaraylılardı!
Şimdi kitabı açın, dedenizi veya dedenizin babasını bulun, size anlattıkları zamanın eskitmiş olduğu, ihtiyar adamı unutun, onu bizim gözümüzle gepgenç, dipdiri tanımaya ve anlamaya çalışın.
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GALATASARAYIN TARĐHÇESĐ
GALATASARAYIN ENDERUN-I HÜMAYUN
OLARAK KURULUŞU
Galatasaray’ın 500. yılı kutlanırken kendi içimizden bazıları bile «Bu mektebi
Sultan Abdülaziz kurmadı mı, 500. yıl da nereden çıktı?» diyorlar ve 1481 yılında
II. Bayezid'in Gül Baba ile yaptığı konuşmayı bir efsane diye adlandırıyorlardı.
Halbuki...
...BUGÜNKÜ GALATASARAYIN KURULUŞU
Şimdi bugünkü Galatasaray’ın kuruluşuna gelmiş bulunuyoruz.
1868 yılından evvel batı ilminden faydalanmak maksadıyla Avrupa'ya bir çok talebe gönderilmişti. Hatta Paris’te 40 öğrencinin eğitim gördüğü «Paris Mektebi
Osmanîsi» adında bir okul da açılmıştı. Ama bunlardan gereği gibi bir fayda sağlanamadı. Sultan Aziz'in Avrupa seyahatini büyük bir fırsat sayan bazı tesirli hü-

1926 Ankara Cumhuriyet Bayramı merasimine katılan ve zatürree olarak vefat eden ağabeyimiz
505 Cahid’e yaptırdığımız mezarda tazim merasimi (5.11.1928). (Mermere ilk defa GS rumuzu bu
mezarda işlenmiştir.)
16
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kümet adamları, başlarında Keçecizade Fuad Paşa
ve Âli Paşa olmak üzere, Batının ilminden bir an
evvel yararlanmaya teşebbüs ettiler...
...GALATASARAY’I YARATANLAR
Galatasaray’ın kısa tarihini, bu şanlı hikâyenin kilometre taşlarım dikmiş olan adamları izleyerek
anlatmaya çalıştık. Şimdi sıra büyük Galatasaraylıları anmaya, anlatmaya geldi...
...GALATASARAYLILARI YETĐŞTĐRENLER
1921 yılında Ziyad Ebüzziya Evet! Galatasaray’ı yaratanlar kimlerdi?
Galatasaray’ı Galatasaraylılar yarattılar ama onlar
nasıl yetiştiler onları yetiştirenler kimlerdi? Bu da çok ilgi çekici, çok önemli bir
konu değil midir? Galatasaraylıyı yetiştirenler bizim müdürlerimiz, hocalarımız,
muidlerimiz (muallim muavinlerimiz) idi. Bunların adlarını kronolojik sıra altında Galatasaray’ın tarihçesi bölümünde sıraladık şimdi evvela büyük müdürlerimizden başlayarak onların seçkin özelliklerini belirtmeye çalışacağız.
ABDURRAHMAN ŞEREF BEY...
TEVFĐK FĐKRET…
SALĐH ARĐF BEY:::
BÜYÜK HOCALAR
Müdürlerden sonra Galatasaray’ın birkaç büyük
hocasından bahsedelim…
GALATASARAYLI SANATKARLAR
Bir de sanat yönümüz var. Servet-i Fünun’un,
Fecr-i Ati’nin, Yedi Meş’ale akımının birçok yazarı, şairleri ve edipleri Galatasaray’dan yetişmiştir…
VATAN UĞRUNA ŞEHĐTLERĐMĐZ
işte ş'mdi bu büyük yapının temel taşlarını oluşturan isimleri tanımaya çalışacağız. Bunlar VA17
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TAN UĞRUNA ŞEHĐB DÜŞEN BÜYÜK
VATANPERVERLER, büyük devlet adamları, büyük ilim adamları, büyük siyasi yazarlar
ve gazeteciler, büyük edebiyat, san’at ve spor
adamlarıdır..

1921 yılında Melih Esenbel

.GALATASARAY’DA SPOR VE GALATASARAY KULÜBÜ
Galatasaray’da spor her şeydir diye birkaç yerde tekrar ettik. Evet Galatasaray’da spor her
şeydir. Çünkü Galatasaraylı bir sportmendir.
Muhakkak az çok spor yapmıştır. Ama büyük
bir spor severdir. Sarı kırmızı renkler onu coşturur, kanını ateşler. Yaşı ne olursa olsun, onu
bir delikanlı yapar. Türkiye’de garplı manasıyla
spor da Galatasaray’da başladı…

BĐZĐMLE BERABER KĐMLER GELDĐ KĐMLER GEÇTĐ
VE
ESER VERENLER
Biz bu kitabı, 50 yıl evvel Galatasaray’ı bitirmiş olan arkadaşlarımızın hatıralarım
anmak için hazırlamaya başladık... Ama düğündük ki, 1833 yılı bir devrenin sadece sonunu ifade eder; Halbuki asıl önemli olan 1933 yılma birlikte gelebilmiş
olanların Galatasaray’daki unutulmaz, unutulmaması gereken yaşantılarıdır... Bu
yaşantı süresince bizimle beraber pilav yemiş, her
halimizi paylaşmış fakat şu veya bu sebeple 1933
yılını bizimle beraber okulda idrak edememiş arkadaşlarımız vardır. Bizim Galatasaray’daki yaşantımız onlarla mana kazanır. Onlarla renklenir. Öyleyse bizim onları anmak hem vazifemizdir, hem
de Galatasaray da yaşamış ve bizden sonra geleceklere aktarmak istediğimiz tatlı ve acı hatıralarımızın içinde onları anmadan geçmek, onlara layık
oldukları yeri vermemek zaten mümkün değildir.
Kimler geldi, Kimler geçti!.
Bizimle beraber Galatasaray’ın koridorlarından
geçenler bahçelerinde koşanlar, top oynayanlar
1926 yılında Bahadır Dülger
18
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sadece birer numara ve birer eğlenceli lâkap taşırlardı. Ama sonra onlardan bazıları bu memlekete birer şahsiyet oldular birer iz bıraktılar ve Galatasaraylılığı yücelttiler. Bazıları ise yalnız bizim hatıralarımızda yer aldı ve nisyanın 'engin denizinde kaybolup gittiler. Kimlerdi bunlar? Đlimde, politikada, idarede, sanatta ve
sporda. Bazen birer yıldız bazen küçük birer kıvılcımdılar. Ama hepsi bizimle
yaşadılar bizimle beraber Galatasaraylılığı paylaştılar.

Bir Başbakan ve Đki Milletvekili 1933’de (1933 Mezuniyet imtihanları sırasında)
Soldan, önde oturanlar: Sedad (Mütevellioğlu, Dr. Emekli) - 692 Ulvi (Meto, Sanayici)
Oturanlar: 296 Necdet (Barlas, Sigorta G. M. Emekli) - 350 Ziyad (Ebüzziya, Eski D.P.
Mebusu Gazeteci) - 1144 Đslâm (Refiloğlu, Et-Balık G:M:Y: Emekli) - 368 Nihad (Erim,
Başbakan Şehit) Ayaktakiler: 454 Muhiddin (Pekin, Prof. Avukat, merhum) - 340 Sabahattin
(Karaman, Banka M. Emekli) - 806 Bahadır (Dülger, Eski D.P. Mebusu Gazeteci)
19
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1922-1934
Galatasaray Tarihçesi
1934 Mezunları ve 50 Yılları
Nejat Đren
304 Sayfa
20 x 27.5 cm.

Her kitabın bir önsözü vardır. Okuyuculara yazarın gayesi ve kitap hakkında bilgi verir.
Bu kitabı biz kendimiz için yazdık. Başkalarına söylemek istediğimiz bir şey yok ki önsüze
ihtiyaç olsun.
Yalnız, yine de bir kaç söz söylemekte fayda var. Çocuklarımız, belki torunlarımız, bu sahifeler arasında, üç çeyrek yüzyıla yakın bir geçmişte, babalarının, dedelerinin nasıl bir ortamda okuduklarını, yetiştiklerini, o günlerin her bakımdan ileri düzeyde Galatasaray'ın eşsiz
havasını, mektep idaresi ile talebe kültür derneklerinin el ele nasıl çalıştıklarını görecekler,
arkadaşlık bağlarının mektepten sonra bile gevşemeyip, aksine kuvvetlendiğini, belki de imrenerek, öğrenecekler.
Bu ocağa kaydolduktan sonra, daha mektepte iken, aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu.
Arada kaybettiklerimiz oldu. Fakat hepsi daima Galatasaraylı kaldılar. Mektepte olsun,
dışarda olsun hep Galatasaraylı idiler, birbirine bağlı, yarına emniyetle bakan, gözlerinde
zekâ, tutumlarında saygı, kafalarında bilgi dolu olgun asanlardı bu ocaktan yetişenlerin hepsi.
Onlar her hallerinden belli idi, Galatasaraylı oldukları...
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GALATASARAY LĐSESĐ
1921’de MEKTEB-Đ SULTANÎ ismini taşıyan bu feyz v© irfan ocağına adım
atmıştık. Saatin altındaki levhada eski yazı ile «GALATASARAY MEKTEB-Đ
SULTANĐSĐ» levhası vardı. 1924'de Cumhuriyetin ilânı ile değişti, üstad Hattat
Tuğrakeş, Đsmail Hakkı Altınbezer nefis bir hatla yazdığı, «GALATASARAY
LĐSESĐ» ismi saatin altına yerleştirildi. 1829'da eski harfler kaldırılınca mektebin isim levhası üçüncü defa değişti. Halen de mektebimizin ismini taşıyan kırmızı zeminli levha yapıldı ve yerini aldı. Resim ocağımızın 1929'daki yeni levhalı
görünüşüdür.
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«ÇANAKKALE GEÇĐLMEZ» SÖZÜNÜ ĐSBATLAYAN KUMANDAN
Cevad Şakir Çobanlı
«18 Mart Kahramanı» unvanıyla tarihe geçen Cevad Faşa (Đst. 1870 - 1938),
Đkinci Abdülhamid'in mareşallerinden (1895) Müşir Şakir Paşa'nın (ölüm. 1903)
oğludur. Galatasaray’ı bitirip Harbiye'ye girdi. 1894 Harp Akademisi çıkışlıdır.
18 Mart zaferinde 45 yaşında, 14 yıllık general idi. Sonradan Harbiye Nâzırı oldu. Akademide Atatürk’ün hocası idi. 1935’te orgenerallikten emekliye ayrıldı.
Yüksek kültürü, fevkalâde nezâketi, terbiyesi ve zarafetiyle ünlü olan Cevad Çobanlı, tarihi büyük askerlerle en fazla dolu bir millet elan Türk’ün yetiştirdiği son
büyük kumandanlardandır.
Cevad Paşa, aldığı tedbirler sayesinde 5 -18 Mart 1915 savaşlarında ordumuzun
zaferini sağladı. «Çanakkale geçilmez» sözünü isbatlayan kumandan oldu.
Çanakkale mücadelesinden kısa bir müddet sonra, Galiçya’da 15. Kolordu Kumandanlığına atanan Cevad Paşa’nın emrine orada bulunan Alman fırkası ve
birçok Avusturya, Macaristan birlikleri de verildi. Mehmetçik onun emrinde bu
cephede de yine harikalar yarattı. On bir ay sonra Paşa cepheden ayrılırken Alman Ordu Kumandam birinci Ferik Euttner, yazdığı günlük emrinde Türk Ordusunun saymakla bitmez meziyetlerini sıraladıktan sonra; «Bu şanlı asker,
buradan, doldurulması mümkün olmayan büyük bir boşluk bırakarak gidiyor» diyordu.
Orduda çeşitli cephelerde görevlendirildiği komutanlıklardan sonra Mondoros
Mütarekesi ile kurulan hükümette (19 Aralık) Harbiye Nâzırlığı’na getirildi. 14
Mayıs 1919’da Genel Kurmay Başkanlığı’na tayin olununca Mustafa Kemal Paşa’nın büyük yetkilerle Anadolu’ya gönderilmesinde gayretler gösterdi.
Genel Kurmay Başkanlığı sırasında harp
malzemesinin el altından Anadolu’ya geçmesi
fark edilince Đngilizler tarafından tutuklanarak 16 Mart 192C’de Malta’ya sürüldü. Yurda
dönüşünde (1922) Elcezire’ye Güney Cephesi komutanlığına getirildi ve o zamanki cari
kanuna göre aynı zamanda milletvekili oldu.
14 Eylül 1923’de Askeri Şura üyesi iken yaş
haddinden emekli oldu, 25 Aralık 1925’de de
milletvekilliğini bıraktı.
19 Mart 1938’de Đstanbul’da vefat etti.
22
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Cevad Paşa’nın vazifeleri
süresinde, başta unutulmaz
hizmetinden ötürü «Muharebe Altın Liyakat Madalyası» olmak üzere, Türkiye ve yabancı devletlerden aldığı muhtelif mertebede nişanların toplamı on
ikidir.
Cevad Faşa, Çanakkale ile
ilgili hatıralarını kaleme alĐzcaz 25 Sene Sonra - Soldan, arka sıra: 404 Feridun
mışsa da, notlar ve sakBaysan,
491 Vakur Sağman, 519 Vedat Üngöz, ….. Ön sıra:
ladığı belgeler bir yangında
yanmış, hayatının son yılla- 1040 Velit Pepemehmetoğlu, 203 Semih Argeşo, 578 Turgut
Madenci, 1005 Ferecullah Kent, 111 Mukadder Çizel, 605
rında anılarını tekrar kaleSadık Hitay, 759 M. Ali Kâhyagil.
me alması kendisinden rica
edildiği halde kabul etmemiştir.
ĐZ-CAZ’ın KURULUŞU
1927/28 ders yılı. Sesli sinemanın yurda ilk adımlarını attığı devrin o günlerinde,
Beyoğlu’nun en lüks sineması Elhamra’da oynatılan filmlerin haftalarla sürdüğü
olurdu. Feridun müzik edasında piyano çalışırken Vedad’la Arap Sadık yanına
geldiler. Vedad (kulakları çınlasın, öyle hassas bir kulağı vardı!) piyanoya geçti, o
hafta sinemada dinlediği melodiyi çaldı. Feridun’la Sadık kemanla katılarak tekrarladılar. Birkaç gün sonra aralarına, Ferecullah gitarı, Mehmed Ali viyolonseliyle, Mukadder bançosuyla katılınca ortaya ufak bir orkestra çıkıverdi. Orkestra
mükemmeldi de bateri eksikliği kendini göstermişti. Đki üst sınıftan ağabeyimiz Eczacı Arif (126
Arif Usman) bunu fark edince çocuklara ben size
bateri bulurum dedi bir bateri kiraladı. Yekta Teksel başına geçti ve gruba uydu.
O çarşamba akşamı, bu orkestra sürpriz olarak
mükemmel bir caz konseri verdi… Bir hafta içinde bu gruba üç yeni arkadaş daha katıldı.
1924 yılında Fethi Çelikbaş
23
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Sıra bu grubun adına gelmişti. Cazın bütün
elemanları izci idiler, o halde, talebe arasında
büyük ilgi gören bu gurup neden Đz-Caz olmasındı! Güzel zarif bir kıyafet, birbirinden
değerli müzikçilerle kendiliğinden doğmuştu
ĐZ-CAZ.
Bu ilk cazda bizim sınıftan üç arkadaşımız
vardı. Davulcu Yekta, Arap Sadık, kemancı
Turgut.
1928/29 ders yılında Cumhuriyet Bayramı geçit resminde bulunmak üzere Đzcilerimiz Ankara’ya gitmişlerdi. Cumhuriyet Bayramı günü, geçit resminin yapıldığı günün akşamı, Đz1924 yılında Vedad Dicleli
Caz takımı Ankara Radyosuna konser vermeye
çağrıldı! O zaman radyo yayınları Ankara ve Đstanbul’dan yapılırdı. Maarif Vekâleti ve okul müdürlüğünden gerekli müsaade
alındı. Akşam saat 20.00’de Ankara Radyosu Đz-Caz'ın 25 dakika süren konserini yayınladı. Radyo anonsu «Galatasaray Talebelerinin Topluluğu» şeklinde vermişti. Đz-Caz'ın adı geçmedi ama, Türkiye'de ilk defa radyoda konser verebilen
mektep Galatasaray oldu.
Đz-Caz’ın ismi yurt çapında duyulmuştu. 1930/31 ders yılında davetliler ile bir
caz konseri verilmesi için Müdür Fethi Beyden müsaade alındı. Konsere üç hafta kala Ankara’dan «Mektebte caz konseri verilemez, iptal ediniz» yazılı bir emir
geldi. Fethi Beyle görüşüldü. Uzman müzisyenlerden bir heyet kurulup çalınan
parçaların incelenmesi ve verecekleri raporun
Maarif Vekâletine gönderilmesi, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesi isteğinde bulunulması
uygun görüldü.
Gelen kontrol heyeti programı baştan sona dinledi. Musiki hocamız 616 Muhiddin Sadak ayağa
kalktı: “Kimse beni aksine ikna edemez! Bu konser mükemmeldir. Her zaman her yerde verilebilir. Yasaklanamaz!” dedi...

1926 yılında Necdet Cici
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Önsöz kitabın bir tür tanıtılmasıdır.
Bu kitap beş yüz küsur senelik Galatasaray’ın tarihinde lıerşeyimizi borçlu olduğumuz o irfan ocağında geçirdiğimiz çocukluk ve gençlik yıllarının anılarını bir araya toplar.
Bizden evvelki mezun ağabeylerimizin anılarını önce çıkan kitaplarda bulabilirsiniz.
Arada geçen elli küsur yılı açan bir zaman içinde hayatlarını yitiren, yurtdışında hangi ülkelerde yaşadıklarını öğrenemediğimiz ve ilişkilerini kaybettiğimiz arkadaşlarımız hakkında
eksik kalan bilgileri tamamlayamamış olmanın üzüntüsünü içimizde taşımaktayız. Kitabın
basılması sırasında karşılaşılan çeşitli teknik etkenler kitabın gecikmesine neden olmuştur.
Elde olmayan bu gecikme ve bazı arkadaşlarımız hakkındaki eksik bilgilerden dolayı okuyucuların hoşgörüsüne sığınır, eserin meydana gelişinde yardımlarını esirgemeyen arkadaşlarımız ve yakınlarına teşekkürlerimizi sunarız.
Kitabın tertip hey’eti
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Galatasaraylıların memlekette öncülüğünü ettiği konular
Galatasaraylılar, memleketin birçok sahasında ve çeşitli konularda öncülük etmiş
kimselerdir. Birçok yenilikleri ilk defa yurdumuza getiren ve uygulayan Galatasaraylılar pek çoktur. Ağabey ve kardeşlerimizin yurtta ilk defa başlattıkları bu yeniliklerin -tam olmayan- bir listesini veriyoruz.
• Resmi okullarımızda yabancı dil, ilk defa Galatasaray’da başladı (1868).
• Okullarda ilk defa jimnastik salonunu kuran okul Galatasaray’dır (1869).
• Đlk toplu, halde kır gezmesine giden mektep Galatasaray’dır. 1870’te bütün talebe, hoca ve idarecileri ile beraber Kâğıthane’ye yürümüşler, orada kuzu pilavı
yemişler, çeşitli oyunlar oynamışlardır. Galatasaray pilavı, ilk defa bu şekilde
başlamıştır.
• Sultâni (lise) olduğu halde üniversite niteliğinde halka açık hukuk ve mühendislik dersleri Galatasaray’da verildi (1872).
• Türkiye’den yabancı bir ülkeye grup halinde ziyarete giden ilk mektep Galatasaray Sultânîsi’dir (Macaristan 20.4.1878).
• Đlk Türk jimnastik hocası Galatasaraylı 164 Faik Üstünidman’dır (1879).
• Đlk kotra sahibi olan Türk, Galatasaray 1890 mezunu 505 Ziya Ebüzziya’dır
(1892).
• Hünkâr huzurunda ilk jimnastik gösterisini, (jimnastik hocası Faik Üstünidman nezaretinde: 337 Arif Đsmail
(Balkan Harbi Şehidi), 233 Hamid, 62
Gabriel (1887 mezunu), 28 Talât’tan
oluşan takımı) ile Yıldız Sarayı’nda
Mekteb-i Sultâni jimnastikçileri vermiştir (1892).
•Kulübünde ilk defa kulüp rengi ñama
usulünü uygulayan Galatasaray’dır
(1905).
• Kulüplerinin benimsedikleri renklerde
ilk spor fanilâları ve çorapları giyen
Türk takımı Galatasaray olmuştur.
• Türk spor kulüpleri arasında ilk atletizm şubesini Galatasaray açmıştır
(1908).
1923 yılında Haldun Taner
• Türk okullarında ilk kurulan konfe26
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rans ve tiyatro salonu Galatasaray’dadır
(1908).
• Türkiye’de ilk futbol lig şampiyonu olan
Türk takımı Galatasaray’dır (1908/09).
• Olimpiyat Oyunları Komitesinde ilk Türk
temsilcisi Galatasaraylı 412 Selim Sırrı Tarcan’dır (1909).
• Türk okullarında ilk tenis kortu, Galatasaray1 da kuruldu (1909).
• Talebelerinin, mekteplerinde, ilk defa temsil
verdikleri Türk okulu Mekteb-i Sultânî’dir
(1909).
• Sultâni mekteplerinde, talebelerin yayınladığı
ilk matbaa baskısı dergiyi Galatasaraylılar çı1926 yılında Bedii Gorbon
karmıştır (Tiraje dergisi 1909/10).
• Türkiye’de yapılan ilk talebe boykotu 1910
yılında Müdür Tevfik Fikret’in istifasını protesto için düzenlenmiştir (Tercüman
Gazetesi 11.7.1968).
• Đlk defa “mektep mezunları cemiyetini” Galatasaraylılar, “Mekteb-i Sultâni Talebe-i Kadimesi Cemiyeti” ismi altında kurmuşlardır (1910).
• Đlk Türk Deniz Kulübü’nü kuran, Galatasaray’dır (1910).
• Türkiye’de su topu takımını kuran Türk kulübü Galatasaray’dır (1910).
• Bugüne kadar yurtdışında yapılan futbol maçlarında yerli takıma en büyük farkı yapan (Galatasaray 11 - Bükreş Muhteliti O) Sarı - Kırmızılı takımdır.
• Galatasaray, tenis oyununu ihtiyari ders olarak programına alan ilk mekteptir
(1910/11 Tevzi Mükâfat Cetveli sahife 55).
• Makaralı patenlerle ilk hokey oynayan Türk takımı Galatasaray Hokey takımıdır (1911’de Taksim Sketing Palas’ta).
• Yurtdışında ilk futbol teması yapan kulüp Galatasaray olmuştur (Romanya ve
Macaristan’da Kolejvar 1911).
• Đlk Türk kimya doktoru 1884 mezunu 360 Mehmet Arif Bilgili. Bilgili, ilk kimya telif eseri sahibidir. “Kemmî ve Keyfi Kimya Tahlili” 1897.
Açıklamalı 356 sahife ile 11 levha ve resimler.
(Türk Tıp Eserleri Bibliyografisi 578 Prof. Dr. Ekmeleddin Đslamoğlu).
• Türkiye futbol birliği ilk lig başkanı olan Galatasaray kurucusu 889 Ali Sami
Yen’dir (1911).
• Đstanbul’da, ilk bulvar açtırmak, ağaç diktirmek Galatasaraylı Belediye Reisi
27

1923-1935 Galatasaray Tarihçesi 1935 Mezunları ve 50 Yılları

Cemil Topuzlu’nun eseridir (1912).
• Đlk umumi park tesis eden Cemil Topuzlu’dur (1912).
• Avrupa’da ringe çıkan ilk Türk boksör Galatasaraylı Sabri Mahir’dir. Almanya’da sıkletinde Avrupa şampiyonu olmaktan -o zamanda bugünkü gibi imişhakem kararı ile yenik sayılmıştır (1912).
• Mekteplerde ilk defa talebeye sinemaya oynatmak Galatasaray’da başlamıştır
(1912). Đsim sinematografi idi.
• Gazetelerimizde ilk foto muhabirliğini başlatan ve idarehanelerinde karanlık
oda kuran, Tasvir-i Efkâr gazetesi sahipleri ağabeylerimiz 303 Tâlha ve 134 Velid Ebuzziya kardeşlerdir (1913).
• Türk gazeteleri arasında, idarehanesine ilk klişe atölyesi kuran, Tasvir-i Efkâr
Gazetesi sahipleri, Galatasaraylı 303 Talha ve 134 Velid Ebuzziya kardeşlerdir
(1913).
• Türkiye’de ilk izcilik teşkilâtı “Keşşaflık” adı altında Galatasaray’da Abdurrahman ve Ahmed Robenson kardeşler tarafından kuruldu (1913). Harbiye Nazırı
Enver Paşa, teşkilâtın intizam ve ciddiyetini görmüş, keşşaflığın bütün memlekette kurulması emrini vermiş ve Robenson kardeşleri buna memur etmiştir. Birinci Dünya Harbi’ne kadar, bu gençler 7 yerde teşkilâtı kurabilmiştir. Abdurrahman Robenson gönüllü gittiği Erzurum cephesinde şehid düşmüştür.
(Galatasaray Kulübü kütük defteri).
• Yurtta ilk izcilik grup seyahatlerine Galatasaray başladı (1913).
• Türkiye’de kız mektebinde ilk izcilik teşkilâtını kurmak Galatasaraylı Abdurrahman Robenson’a nasip olmuş ve ‘‘Haydarpaşa Đttihat Kız Mektebi” oymağını
tesis etmiştir (1913).
• Galatasaray Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in defterindeki 38. sahifeden
aldığımız aşağıdaki satırlar “Spor” haberlerine ilk yer veren “Tasvir-i Efkâr” gazetesi sahipleri ağabeylerimiz 134 Velid ve 303 Talha Ebuzziya olmuş, zamanın
spor sahifelerini de Galatasaraylılar hazırlamışlardır (1914).
• Basınımızda spor muhabirliğini ihdas etmesi ve gazetesinde spor sütunu açmakla ettiği hizmetten dolayı, bir spor kulübü tarafından kendisine bir “şükrân”
kupası verilen gazete “Tasvir-i Efkâr”ın sahibi ve yazarları Galatasaraylıdır ve
“şükrân” kupasını veren de Galatasaray Kulübü’dür (1914).
• Türkiye’de ilk defa karada hokey sporunu kuran Galatasaraylılardan Robenson
kardeşlerdir (1914).
• Cihan Harbi’ne gönüllü olarak katılan 764 Abdurrahman ve kardeşi 765 Ahmed Robenson bulundukları Erzurum Cephesi’nde ordumuzda ilk kayaklı birlikleri kurdurmuş ve bunlara hocalık etmişlerdir (1915).
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• Mektebin müdürlüğünü etmiş bir ağabeyinin yağlıboya portresini konferans
salonuna asan ilk mektep Galatasaray’dır:
“Tevfik Fikret” portresi (1916).
• Galatasaray Spor Kulübü Müzesi sade
yurdumuzda değil, Avrupa’da da açılan
ilk resmi tescilli spor kulübü müzesidir
(13,5.1913)
• 1. Cihan Harbi’nde gönüllü kayıt bürosuna bir numaralı gönüllü olarak yazılan
ağabeyimiz 1909 mezunu 646 Celâl’dir
(Bu harpte Irak cephesinde şehid düşmüştür (24.3.1918).
• Havacılık tarihimizde, ilk defa, uçaktan
açılan ateşle düşman tayyaresini düşüren
Türk (1. Cihan Harbi’nde 30.11.1915)
gönüllü havacı, 1912 mezunu 794 Đbra1935 yılında Osman Kapani
him Orhan’dır (13.7.1918’de Sakız Adası’nda şehid düşmüştür).
• Türkiye’de ilk defa rugbi takımı kurup halka bu oyunu gösteren Galatasaraylılar olmuştur (1919/20).
• Đstiklâl Savaşı’nda yabancı devletlere verilen ilk notayı kaleme alan Galatasaraylı 1909 mezunu 145 Hikmet Bayur’dur (Büyük Millet Meclisi’nin açıldığını ve
Anadolu’da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin kurulduğunu bütün Avrupa devletlerine bildiren sirküler 30.4.1920).
• Đstiklâl Savaşı başladığı sıralarda Đstanbul’da, eski harflerle Mim Mim okunan,
işgal kuvvetlerine karşı milli müdafaa yeraltı direniş teşkilâtını kuran “Tevhid-i
Efkâr” gazetesi sahibi Galatasaraylı 134 Velid Ebuzziya’dır.
(General Kemal Koçer, kurtuluş savaşlarında Đstanbul işgal senelerinde M.M.
Grubu’nda Gizli Faaliyetler 1946).
• “Đstiklâl Marşı ilk defa Büyük Millet Meclisinde okunduğunun haftasında Đstanbul’da mektebimiz konferans salonunda Anadolu’ya muhalif hükümet idaresi
altında bulunulmasına rağmen, salonda toplanan talebeye yüksek sesle okunmuştur” (5.12.1922 Đkdam gazetesi).
• Türkiye’de ilk kız basketbol takımını Galatasaray Kulübü kurmuştur. 1922
Spor Âlemi dergisi.
• Denizcilik kürek yarışlarının ilk şampiyonu Galatasaray Kulübü olmuştur
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(1923).
• 16 yaşında A milli Futbol takımında oynayan ilk futbolcu Galatasaraylı 395 Leblebi Mehmet (1924).
• Ocaklarının kurucularına olan şükrân
borcunu, onların yağlı boya portrelerini
yaptırarak, konferans salonuna asmış bulunan ilk mektep Galatasaray’dır (Âli ve Fuad
paşaların portreleri).
• Lise son sınıfını “Edebiyat” ve “Fen” olarak iki kısma ayıran ilk Türk okulu Galatasaray olmuştur (1924).
• 1923-24, Türkiye’de talebe teşebbüsü ile
bir okulda kurulan ilk kooperatif, Galatasaray’da açılan “Talebe Sandığı”dır.
• Ata’nın şapka giyileceğini bildirmesi ile,
1928 yılında Kadri Dağ
ilk kasket tedarik edip giyen mektep talebeleri Galatasaray liselileri olmuştur (Son sınıf talebesi 46 Muhiddin, 74 Ayet, 550
Suad Başar, 1258 Halid) (1925).
• Mekteplerinin amblemini ceketlerinin ve kasketlerinin üzerine işleten ilk Türk
mektebi Galatasaray’dır (1925).
• Milli günlerin törenlerle kutlanması usulünü Galatasaraylı Ziya Bey (ihtifâlci
Ziya Bey) çıkardı. (Aylık Ansiklopedi Cilt 2, s. 754).
• Đlk Cumhuriyet Bayramı töreninde, izcilerin geçit resmine katılması Galatasaray izcileriyle Ankara’da yapıldı.
• Lise seviyesinde ilk “Ticaret ve Bankacılık” dersleri için şube Galatasaray’da
açılmıştır (1926).
• Memleketimizdeki futbol maçlarında oyuncularını teşvik için hep bir ağızdan
tempo ile bağırmak usulünü, Galatasaraylılar “Cim bom bom”ları ile ortaya atmışlardır.
• Türkiye’de ilk hentbol (eltopu) takımını kurup oynayan Galatasaray olmuştur.
(Oyun 11’er kişilik 2 Galatasaray ekibi arasında Taksim Stadı’nda halka gösteri
olarak oynanmıştır (1927).
• Türkiye’de okullarda kurulan ilk folklor çalışmaları Galatasaray izcilik oymağında başlamıştır (1927/28),
• Yurdumuzu ziyaret eden yabancı bir devlet baş- kanına ilk defa folklor gösterisi Galatasaray izcilerinin Zeybek takımı tarafından yapılmıştır (Afgqn Kıralı
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Emanullah Han’a Dolmabahçe Sarayı’nda özel gösteri, Mayıs 1928).
• Bir Cumhurbaşkanı huzurunda ilk defa folklor dansı gösterisini Galatasaray izci Zeybek takımı yapmıştır (Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’e özel gösteri
(Mayıs 1928).
• 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda, gösterilere katılan talebeden atlet fanilaları üzerine mekteplerinin armasını ilk işleten Galatasaraylılar olmuştur (1929).
(Milli Eğitim Bakanlığı’nca daha sonra bu usul kaldırılmış, okullara bir örnek kıyafet mecburiyeti getirilmiştir.)
• Mübarek hatırasını tebcilen, “Vatan Uğruna Şehid” düşmüş bir kahramanın isminin ilk defa bir Đstanbul sokağına verilmesi, 31 Mart şehidi Galatasaray’ın
1897 mezunu 783 Ahmet Muhtar için olmuştur (Taksim, Talimhane, Şehid
Muhtar Caddesi).
• Mekteplerde milli folklor oyunlarının başlatılmasını sağlayan Galatasaray'ın talebelerin mekteplerinde kurdukları Zeybek takımı olmuştur (1929).
• Fransa’nın “Ponts et Chaussées” ye (Mühendislik Fakültesi) birincilikle giren
ve yine birincilikle bitiren Türk Galatasaraylı 1929 mezunu 1043 Muhiddin Toköz’dür.
• Fransa’nın en kuvvetli yüksek okulu olan “Ecole Polytechnique”e, 2500 aday
arasından 6’ıncılıkla giren ve yine okulu 6’ıncılıkla bitiren ilk Türk talebe Galatasaraylı 1043 Muhiddin Toköz'dür.
• Türk mektepleri arasında, son sınıf talebelerin danslı veda çayı tertip etmelerini
ilk başlatan Galatasaray olmuştur (1930).
• Futbol karşılaşmalarında, “Şa, şa, şa” usulü ile halkı selamlama âdetini Galatasaraylılar başlattılar (1930).
• Türkiye’de ilk planörü Galatasaray talebeleri inşa ettiler (1930).
• Đlk bröveli Türk planör uçucusu 1934 mezunu 709 Đsmail Türsan, Galatasaraylıdır.
• Đzcilikte ilk süvari izci teşkilâtını Galatasaraylı izciler kurdular (1930).
• Türk mekteplerinde ilk defa Kültür Akademisini Galatasaray talebeleri kurdular
(1930).
• Cumhuriyet devrinde mektep talebeleri
tarafından yayınlanıp piyasada satılan ilk
dergiyi “Akademi” ismiyle Galatasaraylılar
1935 yılında Galip Sağıroğlu
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çıkarmıştır (1930).
• Cumhuriyet döneminde yabancı bir ülkeyi grup halinde ilk defa ziyaret edenler
Galatasaray izcileri olmuştur (Romanya seyahati 1930).
• 1930 ders yılı, Türkiye’de, “Türk Kültürü” dersi ilk defa Galatasaray Lisesi’nde
değerli hocamız Hilmi Ziya Bey tarafından verildi.
• Yabancı bir devletin hükümdarı tarafından kabul edilen ilk Türk izci takımı
Galatasaray izcileridir (Romanya Kralı Mişel’in izci kıyafeti ile sarayında özel kabulü .1930).
• Cumhuriyet devrinin ilk talebe nümayişi, Galatasaraylıların, bir Fransız şirketi
olan ve “Terkos Đdaresi” denilen, zamanının “sular idaresi”ne haddini bildirmek
üzere taşlamaları ile olmuştur (1930).
• Đstiklâl Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesi konferans salonunda başladı. (Bu
usulü çıkaran Cihat Baban’dır) (1931).
• Erkek mektebinde piyeslerde ilk defa kız mekteplerinden kız öğrenci alarak,
kız-erkek karışık piyes temsil eden Galatasaray oldu. (1931) (Faruk Nafiz’in
Akın Piyesi).
• Mekteplerinin bahçesinde, ocaklarına müdürlük etmiş eski bir mezun ağabeylerinin hatırasını taziz için bir “Anma Mezar”ı yaptırmış olan ilk mektep Galatasaray’dır (Tevfik Fikret için).
• Türkiye’nin ilk sutopu şampiyonu Galatasaray sutopu takımı olmuştur (1931).
• Đzcilikte ilk defa “silahlı avcı takımım” Galatasaray kurmuştur (1931).
• Radyolarımızda halka konser veren ilk mektep orkestrası Galatasaray IZ-CAZ
Topluluğu’dur. (Ankara Radyosu 1931).
• Atatürk heykel ve büstleri dışında bir Türk büyüğünün büstünü, bir amme
müessesesine ilk diken Galatasaray olmuştur: Tevfik Fikret büstü (24.12.1931).
• Sesli sinemanın memlekete getirildiği ilk aylarda, bu yeni icadı, mektebinin sinema salonunda talebesine tanıtan ilk mektep Galatasaray’dır (Ekim 1932).
• Lise talebelerinin aralarında meydana getirdikleri “kitap yayıncılığı kuruluşu”
ile eser basarak piyasaya da satış yapan Galatasaraylılar olmuştur “Galatasaray
Đkinci Devre Talebeleri Yayınları” ilk basılan eserler Hilmi Ziya Ülken’in 2 cilt
‘Türk Tefekkürü Tarihi” (1932).
• Lise talebe kooperatifleri arasında ilk kitap yayıncılığı yapan “Galatasaray Talebe Sandığı” olmuştur (1932, ilk basılan kitap, Hilmi Ziya Ülken’in Umumi Đçtimaiyat eseri).
• Đzcilikte ilk yavrukurt teşkilâtını Galatasaray kurdu (1932).
• Liseliler tarafından bir mektepte kurulan ilk ilmi araştırma derneğini Galatasaraylılar, “Tarih ve Coğrafya Tedkik Derneği” ismi altında kurup faaliyete geçir32
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mişlerdir (1932/33).
• Lise tahsillerini bitirirken, ocaklarından ayrılmalarının vedaını Seyr-i Sefain (Deniz Yolları) Đdaresi’nden gemi kiralayarak, Marmara’da “mehtap gezmesi” olarak, ilk yapanlar
Galatasaraylılardır (1933).
• Lise talebelerinin çıkardıkları ve piyasada ilgi
ile satın alman ilk çocuk dergisi, “Küçük Galatasaraylı” mecmuasıdır (1933).
• Mekteplerde, “Pilav” ve öteki usullerle toplantı günlerini ilk defa Galatasaray başlattı
(1935).
• Çinceye tercüme edilen ilk Türk romanı Galatasaraylı 315 Ekrem Reşit Rey’in
“Barbaros Hayrettin Paşa” adlı eseridir.
1926 yılında Nusret Kirişçioğlu
• Yurtdışında heykel olarak değerli eserler
bırakan ilk Türk Galatasaray Lisesi’nden 276 Yavuz Görey, Kahire’de Mısır Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan iki metre boyundaki Kavalalı Mehmet Ali Paşa
heykeli, Đran Şahı Ali Rıza Pehlevi’nin ikiz kardeşi Aşref, 1953’te Irak’ta yaptığı
Kral Faysal’ın büstleri ile tanınır.
• Mağazalarda devamlı hafif müzik çalma âdetini “Gen Kitap Sarayı”nda başlatan 1933 mezunu 350 Ziyad Ebüzziya Galatasaraylıdır (1953).
• Üniversitelerimizde, tiyatro enstitüleri kurulması zaruretini, 1954’te çıkardığı
“Oyun” dergisinde ileri süren ve ısrarla savunmasından sonra kabul ettirip, bu
enstitülerin açılmasını sağlayan 1935 mezunu 44 Haldun Taner olmuştur
(Halen, Ankara Dil Tarih’te, Đzmir Üniversitesi’nde, Đstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde vardır).
• Cumhuriyet devrinde ilk “Edebi Sohbetler” ismi altında edebiyat toplantıları
düzenleyen kardeşimiz yazar, 1935 mezunu 44 Haldun Taner olmuştur.
• Fransa’da, tıp dalında ilk olarak Agrégé profesör sıfatını kazanan Türk, Galatasaray 1930 mezunu 73 Hayri Seylan’dır (1955).
• Cumhuriyet devrinde Türk basının ilk harp foto muhabiri Paris Soir gazetesinin ünlü fotoğrafçısı J. Kessler’in yardımcısı olarak Đspanya iç harbine katılan
1535 Kâmiran Çelebi’dir.
• Okul müsamerelerinde oynanan piyeslerde talebeler arasında rol alan ilk profesyonel kadın sanatçı ağabeyimiz 421 Necdet Mahfı Ayral’ın kızı Jeyan Necdet
Ayral Galatasaray’da sahneye çıkmıştır (1946).
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• Türkiye’de ilk resim sanat galerisini 576 M. Ali Cimcoz eşi Adalet Cimcoz ile
açmış ve bu sahadaki faydalı teşebbüsü senelerce yürütmüştür (1950).
• Memleketimizde dünyaca meşhur ressamların eserlerini tanıtmak için ilk röprodüksiyon sergisini açan 1933 mezunu 350 Ziyad Ebüzziya olmuştur (Đstanbul
Taksim Fransız Konsolosluğu salonlarında 1953, Ankara Dil Tarih Fakültesi’nde 1955).
• Kapalı sahada oynanan modern hentbol oyunu liginde, ilk şampiyon Galatasaray Kulübü olmuştur (1956).
• Đlk resimli mektep hatıra eserini yazan Galatasaray 1923 mezunu 143 Suad
Aray’dır. Eser: Bir Galatasaraylının Hatıratı (1959).
• Fransız kültür tarihinde, basın konusunda ilk doktora tezini yapmak 1942 mezunu 850 Hıfzı Topuz kardeşimize nasip olmuştur. Doktorasının ismi
“L’information internationale dans la presse Turque”tür (1960).
• Tiyatro tarihimizde ilk kabare tiyatrosunu kuran Galatasaraylı kardeşimiz 1935
mezunu 44 Haldun Taner’dir (1962).
• Memleketimizde “epik tarzı” tiyatro piyeslerini başlatan, Galatasaraylı 1935
mezunu 44 Haldun Taner’dir (Keşanlı Ali Destanı isimli piyesi ile 1964).
• Kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle PTT Đdaresi’nin üç kıymette pul bastırdığı ilk mektep Galatasaray Lisesi’dir (1968).
• Yelkeniyle dünya turu yapan ilk Türk, 1948 mezunu 459 Sadun Boro, Galatasaraylıdır (1968).
• Okullarının yıldönümünde mezuniyetlerinin 50. yılını idrak eden talebelere jübile yapıp hatıra madalyası vermek usulünü Galatasaray başlattı (1983).
• Bundan sonra her yıl, mezunlarının “Mezuniyetlerinin 50. yılında” yayınlayacakları ve ilki elinizde bulunan “1933 mezunları ve 50. yılları” mahiyeti itibariyle
gerek Türkiye’de gerekse dünyada ilk defa vücuda getirilmiştir.
• Ocağımızın mensubu şehidleri için, ilk defa “Vatan uğruna şehitlerimiz” namı
altında, şühedasının isimlerini altın harflerle mermer “Şeref Levhasına” geçirerek ta’lik eden sivil okul ve müessese Galatasaray olmuştur (1985).
• “Uluslararası Batı Müziği” birincilik ödülünü alan ilk Türk, Galatasaraylı 1058
Selmi Andak’tır. (Uluslararası MEDĐ Festivali, Palermo 1985).
• Fransız Milli Tıp Akademisi’ne (Académie Nationale de Médicine) üye olarak
(Membre Associé) kabul edilen ilk Türk operatör, Dr. 73 Hayri Seylan, 1930
Galatasaray mezunudur (13.2.1986).
• 1982 mezunu 1515 Mehmet Ulusoy, Paris’te kurduğu tiyatro grubunun başarıları üzerine Fransız Hükümetinden sübvansiyon alan, Fransa’da çeşitli illerde tiyatro alanında ödüller toplayan ilk Türk olmuştur (1986-87).
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• Kendilerine feyiz vermiş olan hocalarının büstlerini, mekteplerinin bahçelerine
diken ilk okul Galatasaray’dır (Recaizade Ekrem Bey’in büstü).
• Yurtdışında oynanan ilk Türk operası Galatasaraylı 7 Celâl Esad Arseven’in
“Saatçi” operetidir. Beste ve oyun kendi eseridir.
• Karikatürleri yurtdışında yayınlanan ilk Türk Galatasaraylı 7 Celâl Esad Arseven’dir.
• Đlk özel otomobil sahibi Türk Galatasaraylı 7 Celâl Esad Arseven’dir.
• Fransızca, Almanca ve Đspanyolcaya çevrilip Güney Amerika’da sahnelenen
Türk piyesi, Galatasaraylı 1906 mezunu 94 Đzzet Melih Devrim’in “Leylâ” adlı
eseridir.
• Đrfan kütüphanemize en çok tiyatro eseri vermiş olan yazar Đbnürrefik Ahmet
Nuri Galatasaraylıdır (Tespit edilebilen eserleri 92 piyestir).
• Đlk emekli olan tiyatro sanatçısı 430 Refik Kemal Arduman, Galatasaraylıdır.
• Fransız Yazarlar Birliği’ne kabul edilen ilk Türk, Đzzet Melih Devrim, Galatasaraylıdır.
• Fransız Akademisi’ne şeref üyesi olarak alınan ilk Türk, Feridun Cemal Erkin,
Galatasaraylıdır.
• Kuruluşundan beri daima ecnebi müdürlerle idare edilen Osmanlı Bankası’nın
ilk Türk müdürü 1930 mezunu 70 Reşad Aksan’dır. (Anarşistler şehid ettiler).
• Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk yüzücüsü Murat Güler Galatasaraylıdır.
• Palais Royal Fransız tiyatro grubunda Galatasaraylı sahne sanatkârlarımızın
duayeni 421 Necdet Mahfı Ayral, “Les plus beaux yeux du monde” piyesinde
jön rolü ile yer alan ve yabancı bir toplulukla oynayan ilk Türk aktörüdür.
• Avrupa futbol şampiyon kulüpler turnuvasında kardöfinale kalan ilk Türk takımı Galatasaray’dır (1987-1988).
• Liselerarası Dünya Basketbol Şampiyonasında Dünya 2’ncisi olan ilk Türk kız
basketbol takımı Galatasaray’dır (1989).
• Aynı turnuvada Amerika’dan sonra Dünya 2’ncisi olan ilk Türk erkek basketbol takımı da Galatasaray Lisesi takımıdır (1989).
• 1989 Dünya Satranç Şampiyonası’nda üçüncü olan ilk Türk, 1984 mezunu 540
Suat Atalık’tır.
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