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raylılar dünyası, 1881’i kuruluşun başlangıç yılı; 2 Aralık tarihini de, başlangıç günü olarak be-
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“Galatasaray”, benzeri olmayan geniş bir topluluk olarak algılanır. Zira, Lisesinin tarihi öncülüğünde, 

pek çok kuruluşa, (Üniversitesi, Spor Kulübü, dernekleri ve vakıfları ile) yurt içinde olduğu kadar, yurt 

dışında da varlık kazandırabilmiştir. Topluluk bünyesindeki kuruluşların her birinde, üyeleri, belli za-

man aralıkları ile kendi aralarında bir araya geldikleri gibi, bunların temsilcileri de, “Galatasaray Toplu-“Galatasaray Toplu-“Galatasaray Toplu-“Galatasaray Toplu-

luğu Đşbirliği Kurulu”luğu Đşbirliği Kurulu”luğu Đşbirliği Kurulu”luğu Đşbirliği Kurulu”nda, iki ayda bir buluşarak, gündemindeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulu-

nuyorlar. 

   

Galatasaray Lisesi’nde eğitim-öğretim görmüş olanlar, bu kez çok farklı bir buluşmaya tanık oluyorlar. 

Ancak, davete dayalı bir buluşma ya da tanışma değil bu. Sınırlı sayıdaki liselilerin, düşünce dünyasın-

daki buluşmaları, yazarlık ve araştırmacılık niteliklerinden kaynaklanıyor. Değerli dönem arkadaşım 

Oktay Aras’ın,  “Galatasaray Liseli Yazarlar ve Kitaplar”  “Galatasaray Liseli Yazarlar ve Kitaplar”  “Galatasaray Liseli Yazarlar ve Kitaplar”  “Galatasaray Liseli Yazarlar ve Kitaplar”  başlığını taşıyan derlemesi, bu alanda bir ilk. 

Öte yandan, bu çalışmanın başkaca vasıflara sahip olanları da kucaklayacak ve bizlere tanıştıracak yeni 

derlemelere de ilham kaynağı oluşturabilecek bir özelliğinden de söz edilebilir. 

 

Oktay Aras’ın böylesi hacimli çalışmayı tasarlaması, özveriyle ve sabırla tamamlaması, hepimiz için kı-

vanç ve mutluluk verici olduğu kadar, yetiştiği ocağa karşı duyduğu sorumluluğun zarif bir ifadesi de 

oluyor. Büyük bir sabır ve beceri isteyen bu örnek davranışını kutlarken, Oktay Aras’a “Galatasaray 

Liseli Yazarlar” adına şükranlarımı sunuyorum. 

 

Erdoğan TEZĐÇ (1955)  

 

Galatasaray Lisesi Müdürü  (1992-2000)  

Galatasaray Üniversitesi Rektörü (2000-2003)  

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (2003-2007) 

Düşüncelerde BuluşmakDüşüncelerde BuluşmakDüşüncelerde BuluşmakDüşüncelerde Buluşmak    
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Oktay Aras’ı bunca gecikerek olsa da tanımamı Özer Berkay’ın Galatasaray Sevgisi yemeklerine borçlu-

yum. Bu yemekler olmasaydı, Oktay gibi daha nice Galatasaraylı ile yollarımız belki de hiçbir zaman 

kesişmeyecekti. 

 

Oysa Galatasaray’a Oktay da benim gibi Ortaköy’de ve birinci sınıftan başlamıştı. O da benim gibi 

Fransızca sözcükleri ilk kez Madam Lameda’nın ağzından duymuş ve bir şey anlamamıştı! Galatasaray 

onun için de bir büyük tutku; yaşam serüveninin kopulmaz bir parçası olup çıkmıştı. Başarılı bir mü-

hendis ve sanayici, örnek bir Galatasaraylı ve bir Cumhuriyet aydınıdır Oktay Aras. 

 

Taner Saka ile hazırladığı 1955 mezunlarının 50nci yıl albümünü hayranlıkla incelemiştim. Profesyonel 

bir çalışmadan farksızdı. 

 

Daha ilkokuldayken tatil günlerini Beyazıt’ın ünlü “Çınaraltı Sahafları”nda değerlendirdiğini ve sınıfla-

rını geçtikçe babasının “ne ödül istersin?” sorularını “kitap!..” diye yanıtladığını anlatmıştı. Çocukluktan 

başlayan bu merakının sonucu evinde oluşan 15.000 ciltlik kitaplığıdır. Galatasaraylı yazarlara ait yapıt-

ların bu zengin birikimde ayrı ve ağırlıklı bir yeri olduğunu söylemeye gerek var mı? 

 

Elinizde tuttuğunuz dev yapıt, kendisini adeta yetiştiği ocağa adamış seçkin ve saygın bir Galatasaraylı-

nın bu hazineden onca özveriyle bizler için damla damla süzüp önümüze koyduğu bir değer; Galatasa-

ray tarihinin yanı sıra edebiyat dünyamıza yer yer şaşırtıcı, düşündürücü ve Okulumuz adına da gurur 

verici bir büyük hizmettir. 

 

Beynine ve eline sağlık sevgili Oktay. 

 

Orhan KARAVELĐ (1949) 

Galatasaray Tarihine HizmetGalatasaray Tarihine HizmetGalatasaray Tarihine HizmetGalatasaray Tarihine Hizmet    
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Elinizdeki bu çalışma 900’ün üstünde Galatasaraylı yazarın ve kitaplarının tanıtıldığı bir derlemedir.  
Yalnız Türkiye’de değil dünyada da eşine az rastlanabilecek bir kurum olan Galatasaray Lisesi’nden 
yetişenlerden sadece yazarların ele alınmasının bile ne denli zor ve uzun bir uğraş gerektirdiğini çalış-
mam ilerledikçe farkına vardım. Bu işe cesaret etmemin öyküsünü kısaca anlatmak isterim. 
 
Yıllardan beri Đstanbul kitapları biriktiriyordum. Bu kitapların bir kısmı da Galatasaraylı yazarlara aitti. 
Bunun üzerine ikinci bir koleksiyon olarak Galatasaraylı yazarların kitaplarını da toplamaya başladım. 
Kitapları saptamak için Galatasaraylı yazarların kimler olduğu çalışmasının yapılması gerekiyordu. Ga-
latasaray Liseli kitaplar biriktikçe ve yazarlar hakkında çalışmalarım ilerledikçe bunları bir antoloji ola-
rak yayınlamayı düşündüm. 
 
Benim konum kitap olduğu için önce bunun adını “Galatasaray Liseli KitaplarGalatasaray Liseli KitaplarGalatasaray Liseli KitaplarGalatasaray Liseli Kitaplar” olarak koymak iste-
dim. Fakat kitapların Galatasaraylı olması ters gelebileceği için çalışmaya ve isme yazarları da dahil et-
tim. 
 
Bu çalışmaya başlarken, ilgiyle okuduğum bir araştırma vardı. Bir zamanlar yayınlanan GSL GazeteGSL GazeteGSL GazeteGSL Gazete’de 
çıkan bu araştırmaya göre Galatasaray Lisesi’nde okuyanların ortalama yüzde yirmisi kitap veya benzeri 
bir yazılı eser vermişti. Sn. Tahsin Berküren’in (1949), “Galatasaray Lisesi MezunlarıGalatasaray Lisesi MezunlarıGalatasaray Lisesi MezunlarıGalatasaray Lisesi Mezunları”, “Galatasaray Galatasaray Galatasaray Galatasaray 
LiselilerLiselilerLiselilerLiseliler” ve “Pilava Kaşık AtanlarPilava Kaşık AtanlarPilava Kaşık AtanlarPilava Kaşık Atanlar”  adlı 3 ciltlik çalışmasına göre, on iki bin kadar mezun ve aynı sayı 
kadar mezun olmadan ayrılmış liseli vardı. Bu sayıya üç bin kadar öğretmen ve görevli eklerseniz top-
lam yirmi yedi bin kişiden, istatistiğe göre beş bin yazar çıkması gerekir diye düşünmüştüm ve bunun 
ne denli büyük ve ağır bir çalışma olması gerektirdiği gözümü korkutuyordu. Çalışmalara başladıktan 
sonra bütün kaynakları tarayarak toplayabildiğim yazar sayısı bin kadardı. Bunlardan bir kısmının bilgi-
lerine ulaşamadım, bu bakımdan onları bu çalışmaya dahil edemedim. Bu arada, yukarıda bahsettiğim 
araştırmayı gerçekleştiren Sn. Atila Alpöge’den konuya açıklık getiren, benim için çok değerli ve çalış-
mamı hızlandıran bir mektup aldım. 
 
Alpöge mektubunda diyordu ki: 
 
“...1)  GSL Gazete'deki araştırma. 
1.a)  Bu araştırmayı gazetenin genel yayın sorumlusu niteliğiyle yürütmüş kişi olarak söylemek 
isterim ki, adı geçen verileri kullanırken biraz dikkatli olmak gerekiyor.  Gazete olarak ileri sür-
düğümüz bir anket formuna yanıt verip bize yollayanlar, yanılmıyorsam, 800 kişi kadardı.  Ga-
zete o günlerde 8.000 adet dağıtılıyordu.  Yani %10 dolayında bir yanıt akımı olmuştu.  Bunu 
güvenilir ve buna dayanarak genelleme yapılabilir bir oran olarak kabul etmiştim.  %20 bu çer-
çeve içinde ortaya çıkmıştı.  Ancak akla şöyle bir soru takılıyor.  Yanıt verenler kimlerdi?  Ufak 
bir azınlık hariç olmak üzere, bunların tamamı liseden mezun olmuş eski öğrencilerdi.  Yani, 
lisede bir iki yıl okuyup gitmiş, liseden ve liselilerden kopmuş arkadaşlara (adreslerinin bilinme-
mesi vb. gibi) pratik nedenlerden gazete gönderilemiyordu.  Gazetenin yayına geçmesinden 

GirişGirişGirişGiriş    
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önce yapılmış olan ve neredeyse aylarca süren adres tespiti çalışmaları genelde (o sırada) el al-
tında bulunan ve yalnızca mezunları içeren listelere dayanmıştı.  
1.b)  Tabii, bunların arasından ankete yanıt verenler de temelde kitaba, yazıya, okumaya belli 
bir yer ve değer veren kişiler olmuştu.  Biliyoruz ki, belli bir sayıda Galatasaraylı bu tür şeyleri 
ciddiye almıyor ve umursamıyor.  Ve bunlar tahminen ve büyük oranda anketi ciddiye alma-
mışlardır.  Demek istediğim, ankete yanıt verenlerin içinde kitabı olanlar esas kitleye daha bü-
yük oranda %20 oranında yer almışlardır.  
1.c)  %20 içinde çeviri kitaplar da yer almaktaydı.  
1.d)  Böyle olunca, yukarıda belirttiğim nedenlerden gerçek oranın (senin çalışmanın çerçevesi 
içinde ve yalnızca mezunları düşünecek olursak) daha düşük olması gerekir.  Belki % 16-
17.  Bilemiyorum.  
1.e)  Öte yandan, %20'nin oluşmasında yer almayan, ama senin çerçevende yer alan "mezun 
olmadan lisede bulunmuş eski öğrencilerin" arasında bu oranın ayni ölçüde yüksek olabileceği-
ni hiç sanmıyorum.  Onların devreye alınması nihai oranı daha da düşürecektir.  Belki de %11-
12 düzeylerine.  
1.f)  Lisede öğretmen olarak ya da başka türlü çalışmış kişilere gelince, onların arasında kitap 
sahipliği kesin olarak son derecede, hatta belki de ihmal edilecek ölçüde düşük olacaktır.  Hani 
bir Ahmet Kutsi Tecer gibi bir edebiyatçının ötesinde yüzlerce askerlik hocası, coğrafya/tarih/
resim/matematik/Fransızca/ vb. öğretmeni kesin olarak kitap yazmamışlardır.  Đdarede görevli 
kişilerin ise kitap yazmış olduklarını düşünemeyiz.   
Bütün bunları hesaba katarsak, "kitaplı" kişilerin sayısını 1.500 - 1.800 arasında düşünmek daha 
yerinde olur gibime geliyor.  Bu bakımdan fazla endişe etmene gerek yok herhalde…” 
 
Bu rakamı esas alsak bile çalışmamdaki yazar sayısı bunun çok altında kaldı. Bu nedenle böyle bir çalış-
mayı hazırlamanın ne kadar zor olduğunu bizzat yaşadım ve birçok eksikliklerin olabileceğini kabul 
ediyorum. 
  
Bu çalışmada Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuş, okumuş fakat herhangi bir sebeple mezun olma-Bu çalışmada Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuş, okumuş fakat herhangi bir sebeple mezun olma-Bu çalışmada Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuş, okumuş fakat herhangi bir sebeple mezun olma-Bu çalışmada Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuş, okumuş fakat herhangi bir sebeple mezun olma-
dan ayrılmış, müdürlük, öğretmenlik ve idarecilik yapmış, telif eseri olan veya hakkında yazılmış kitap dan ayrılmış, müdürlük, öğretmenlik ve idarecilik yapmış, telif eseri olan veya hakkında yazılmış kitap dan ayrılmış, müdürlük, öğretmenlik ve idarecilik yapmış, telif eseri olan veya hakkında yazılmış kitap dan ayrılmış, müdürlük, öğretmenlik ve idarecilik yapmış, telif eseri olan veya hakkında yazılmış kitap 
olan Galatasaraylılar yer aldı. olan Galatasaraylılar yer aldı. olan Galatasaraylılar yer aldı. olan Galatasaraylılar yer aldı.     
    
Yukarıda bahsettiğim gibi başlangıçta bir kitapsever olarak bu çalışmaya kitaplarla başlamıştım.  Onun 
için burada kitabı öne çektim. Bu bakımdan kendileri yazmadığı halde hakkında kitap yazılmış Galata-
saraylılara da bu çalışmada yer verdim. 
 
Çalışmam ilerledikçe ve konuyu Galatasaraylılara açtıktan sonra sıkıntı çektiğim bazı sorunlarla karşı-
laştım. Galatasaray Liseli sıfatının kimler için kullanılması gerektiği konusunda çeşitli tepkiler aldım. 
Bazı düşüncelere göre bu deyimin sadece mezunlar için kullanılması gerekmekteydi... Bazılarına göre 
ise en az belli bir süre okumuş olması şartı aranmalıydı... Bazılarına göre sadece Galatasaray Đlkoku-
lu’nda okumuş olanlar Galatasaray Lisesi’nde okumuş sayılmamalıydı... Öğretmenler eğitim dönemle-
rinde bir Galatasaraylılık disiplin ve yaşamından geçmedikleri için ne kadar Galatasaray Liseli olabilir-
lerdi... Bunlara benzer daha değişik düşüncelerle bu çalışmanın daha kısıtlı olması gereği bana çeşitli 
kişiler tarafından çeşitli vesilelerle iletildi. Bütün bu sayılanların muhakkak ki haklı tarafları vardı. Fakat 
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ben bu çalışma için daha geniş kapsamlı bir Galatasaray Liseli tarifini esas almıştım. Galatasaray Lisesi 
derken Đlkokulu ve Lisesi ile bir bütün olarak düşünmüştüm. Đlkokulun açılışından sonra, ilkokulu veya 
hazırlık sınıflarını (hazırlık sınıfları da ilkokulun bir parçası olarak görüldüğü için Ortaköy’de yer almış-
tı) okumadan (paralel geçişler hariç) Galatasaray Lisesi’nde okumak mümkün değildi. Đlkokulda Galata-
saraylılık eğitimimizin başlangıcını -belki de en kalıcı ve en önemlisini- alıyorduk. Đlkokulu bu camianın 
bir parçası saymamak bana göre mümkün değildi. Galatasaray Liseli kavramını da mezun olmuş, oku-
muş fakat mezun olmamış, müdürlük, öğretmenlik yapmış, idari ve hizmet görevlerinde çalışmış bütün 
camia için kabul ettim. Bana göre bu saydığım gruplardan herhangi birini yok saydığımız zaman Gala-
tasaray Lisesi’nin varlığını devam ettirmesine olanak yoktu. Bunların saptanmasında da Galatasaray 
Lisesi’nin resmi kayıtlarında girişi olan veya kaydına her ne sebeple olursa olsun rastlanmayan fakat 
birden fazla kaynakta yukarıdaki konumlardan birine uyduğu belirlenen kişileri esas aldım. 
 
Aslında bu çalışmamın amacı kimlerin Galatasaray Liseli sayılması veya kimin daha fazla Galatasaraylı Aslında bu çalışmamın amacı kimlerin Galatasaray Liseli sayılması veya kimin daha fazla Galatasaraylı Aslında bu çalışmamın amacı kimlerin Galatasaray Liseli sayılması veya kimin daha fazla Galatasaraylı Aslında bu çalışmamın amacı kimlerin Galatasaray Liseli sayılması veya kimin daha fazla Galatasaraylı 
olduğu değildi. Burada sadece yukarıda bahsedilen yapıya uygun yazarların kitaplarını ve Galatasaraylı-olduğu değildi. Burada sadece yukarıda bahsedilen yapıya uygun yazarların kitaplarını ve Galatasaraylı-olduğu değildi. Burada sadece yukarıda bahsedilen yapıya uygun yazarların kitaplarını ve Galatasaraylı-olduğu değildi. Burada sadece yukarıda bahsedilen yapıya uygun yazarların kitaplarını ve Galatasaraylı-
lar hakkında yazılmış kitapları ele alarak bir çalışma yapmaktı.lar hakkında yazılmış kitapları ele alarak bir çalışma yapmaktı.lar hakkında yazılmış kitapları ele alarak bir çalışma yapmaktı.lar hakkında yazılmış kitapları ele alarak bir çalışma yapmaktı.    
 
Bu çalışmayı yaparken karşılaştığım bir başka güçlük de kitapların seçimi oldu. Acaba tek bir kitabı 
olan yazarı da dahil edecek miydim? Örneğin sadece doktora tezi veya doçentlik tezi basılmış olanlar 
yahut 15-20 sayfalık bir kitapçığı olanlar bu çalışmanın içine girecek miydi? Kolektif olarak yazılan ki-
taplarda kitap bölümleri yazanlar nasıl yer almalıydı? Bir de haklarında kitap yazılan Galatasaraylıları 
saptarken kitap ismi sadece ona mı ait olmalıydı, yoksa birkaç kişi için yazılmış kitabın içinde ismi olan-
lar da bu çalışmaya girebilirler miydi? Ya antolojiler… Antolojilerde yer almış Galatasaraylılara da yer 
vermeli miydim? Đtiraf etmem gerekir ki bu konuda bir hayli bocaladım. Sonunda kendi ölçütlerime 
göre bu çalışmaya girmesi gerektiğine inandıklarımı kitap konusunda fazla detaycı olmadan ekledim. 
Zaten bu çalışma tam bir antoloji değildi. Daha çok kütüphanemdeki kitaplar ele alınarak hazırlanmıştı. 
Derlemeye giren yazarların bibliyografyalarında da birçok eksikler olabileceğini kabul ediyorum. 
 
Bir başka sorun da isimlerde ortaya çıktı. 1934 yılında çıkan soyadı kanunundan evvelki isimlerin ve 
kişilerin tespitinde benzerlikler dolayısıyla zorluklar vardı. Her yönü ile kamuoyunda iyi bilinenler nis-
peten daha kolay çözümlendi, fakat biraz az tanınanların belirlenmesi, Galatasaray Lisesi kayıtlarındaki 
isim benzerlikleri dolayısıyla epey zor oldu veya olamadı. Bazılarının okul giriş ve çıkışlarını bulmak ise 
mümkün değildi. 
 
Gene isimlerin bir karışıklığı da bayan Galatasaraylıların kitaplarının ve Lise durumlarının saptanmasın-
da meydana çıktı. Evlendikten sonra soyadlarını değiştiren kızlarımız, ancak yayınlanmış yaşamöyküleri 
varsa ve bu yaşamöykülerinde Galatasaray Lisesi ile ilgileri belirtilmişse veya arkadaşları bilgi vermişse 
bu çalışmaya alınabildi. Bu yönden kızlarımızın evlendikten sonra en azından eşlerinin soyadlarının 
yanında kızlık soyadlarını da taşımalarında yarar var diye düşünüyorum. 
 
Telif eseri olmayıp sadece çevirileri olan yazarları ise bu antolojiye dahil etmedim. Onların ayrı bir ça-
lışma içinde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Kitaplar bölümünde ise, yazarların telif eserlerine ve 
yazarlar hakkında yazılmış kitaplara birlikte yer verdim. 
 
Bu çalışmada yer alan 911 Galatasaraylının 680’i mezun, 123’si mezun olmadan ayrılmış, 14’ü müdür (9 
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tanesi Galatasaray Lisesi mezunu), 131’i öğretmen (30 tanesi Galatasaray Lisesi mezunu), 3’ü idarecidir. 
Mesleki yönden dağılımlarında ise gazeteci, sosyal bilimci ve hukukçular başı çektiler. Bunları: Gazeteci 
(143), sosyal bilimci (137), hukukçu (131), eğitimci (101), bürokrat (88), edebiyatçı (78), mühendis (88), 
politikacı (61), diplomat (64), ekonomist (55), tıp adamı (59), yönetici (41), mimar(34), müzisyen (31), 
tiyatrocu (24), ressam (23), spor adamı (18), turizmci (15) ve muhtelif meslekler (22) olarak sıralayabili-
riz. Bazı yazarlar birden fazla meslek dalında yer aldılar.  
 
Akademisyenlerin durumuna bakarsak bu derlemede 24 ordinaryüs profesör, 250 profesör, 27 doçent, 
4 araştırma görevlisi yer aldı. Ayrıca bu çalışmada,  3 başbakan, 41 bakan ve 46 milletvekilinin 
(bakanların dışında) ülke yönetiminin yanında kitap yazmaya vakit bulduğunu görüyoruz. 
 
Bu çalışmadaki eksikler ve hatalar için şimdiden özür diliyor ve bu derlemenin bundan sonra yapılacak 
daha kapsamlı çalışmalara bir başlangıç olacağını umuyorum.  
  
Çalışmalarım sırasında bana yardımcı olan ve beni teşvik eden herkese çok teşekkür ederim.  
 
Bu çalışmamı, rahat tamamlayabilmem için, beni yalnız bırakıp çok erken giden eşime ithaf ediyorum. 
 

Oktay ARAS (1955) 
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Abdi Dalfes 
(1921 - 2003) 

Prof. Dr. Abdi Dalfes, 13 Haziran 1921 günü Đstan-
bul'da doğdu. Đlk ve orta öğrenimini Sainte Jeanne 
d'Arc Koleji’nde, lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde 
sürekli iftihara geçerek yaptı. 1940 yılında Yüksek Mü-
hendis Okulu’nun ikinci sınıfına sınav vererek girdi. 
Son sınıfta hastalık yüzünden öğrenimine üç yıl ara ver-
di ve 1948 yılı Haziran döneminde Đstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik Fakültesi Zayıf Akım kolundan 
pekiyi derece ile mezun oldu. 
1949 yılı Şubat ayında aynı fakültenin Elektroteknik ve 
Elektrik Ölçmesi Kürsüsü’nde asistan olarak çalışmaya 
başladı. 1951 yılında yeterlik sınavını, 1955 yılında ise 
doçentlik sınavını verdi ve aynı kürsüye doçent olarak atandı. Bu süre içinde 1953 yazında Karlsru-
he’de Siemens und Halske, 1956 yazında ise Frankfurt/Main'de Hartmann und Braun firmalarında staj 
yaptı. 
ABD'nin verdiği ICA bursunu alarak 1958 yılı Haziran ayında University of California Berkeley'de, 
nükleer mühendislik öğrenimine başlamak üzere görevlendirildi. Eylül 1959'da "MS" aldıktan sonra 
Argonne National Laboratory Illinois'de "Resident Research Associate" olarak çalıştı. Haziran 1960'da 
yurda döndü. 1963 yılında Elektrikte Nükleer Güç Kürsüsü'nde profesör oldu. 
Prof. Dalfes Đ.T.Ü. Elektrik Fakültesinde 1984-1985 arasında Dekan Yardımcılığı, 1987-1988 yılları 
arasında Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde (eski adıyla Kuvvetli Akım Bölümü), Bölüm Başkanlığı 
yaptı. 
Ayrıca "Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi”nde, Almanya’da “Kernforschungenzentrum 
Karlsruhe”de; Fransa'da "Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay" ve Hollanda'da "Reactor Centrum 
Nederland" araştırma merkezlerinde çeşitli görevlerde çalıştı.  
ĐTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalında 
nükleer güç reaktörleri ve diğer nükleer enerji konularında misafir profesör olarak ders verdi. 
Fransızca, Đngilizce, Almanca ve Đtalyanca bilen Prof. Dr. Abdi Dalfes 2003 yılında Đstanbul’da vefat 
etti. 
 

Galatasaray Yılları 
1935 - 1940 (Mezun) 
 

Kitaplar 
Solutions of Reactor Kinetic Equations (1962), Elektrik Ölçme Laboratuarı Deneyleri (1968) 
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Đnönü Atatürk’ü Anlatıyor 
Abdi Đpekçi 
Dünya Kitapları, 2.Baskı, 2004, 176 Sayfa, 13,5x19,5 cm. 
 
Hatıraları Đnönü kadar merak edilen bir devlet adamı azdır. Bu merak haksız değildir. 
Đnönü, Birinci Dünya Savaşı'nda cephelerde önemli görevlerde bulunmuştur. Cumhuriyet 
kurulduktan sonra başbakan olarak uzun yıllar olayların içinde yaşamış, başrolü oyna-
mıştır...  

Dünyanın Dört Bucağından 
Abdi Đpekçi 
Milliyet Yayınları, 1971, 584 Sayfa, 13x20 cm. 
 
Bu kitap 17 yıldır dünyanın dört bucağında yapmakta olduğumuz gözlemleri bir araya 
getiriyor. Kiminde Uzak-Doğu'da, Afrika'da ve kutuplarda yaşayan insanların özellik-
lerini, geleneklerini, törelerini bulacaksınız.   

Türk Basınında Abdi Đpekçi 
Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1979, 94 Sayfa, 16,5x24 cm. 
 
1908'de Serbesti Gazetesi Başyazarı Hasan Fehmi Bey'in öldürülmesiyle başlayan mes-
lek kurbanlarına büyük gazeteci ve fikir adamı arkadaşımız Milliyet Gazetesi Genel 
Yayın Müdürü ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Abdi Đpekçi'nin evine giderken 
öldürülmesiyle sonuncu olmasını dilediğimiz bir korkunç cinayet daha eklenmiştir. 

Gazeteci 
Tufan Türenç, Erhan Akyıdız 
Milliyet Yayınları, 1986, 479 Sayfa, 13,5x19,5 cm. 
 
Türkiye'nin 1950-1970 yılları arasını kapsayan 30 yıllık dönemine etkin bir gazeteci 
olarak imzasını atan Abdi Đpekçi, yaşamı boyunca hep sağduyunun sesi oldu. Gazeteci-
lik ilkelerinden hiç bir zaman ödün vermeyen Abdi Đpekçi, geniş hoşgörü ve demokrasiye 
olan sonsuz bağlılığıyla en kritik dönemlerde bile ülkede bir denge unsuruydu. 

Abdi Đpekçi 
Takis Alexiou 
Milliyet Yayınları, 1986, 36 Sayfa, 20x22 cm. 
 
Takis Alexiou, bir sanatçı. Yunanlı bir sanatçı. Kalemini, fırçasını, renkleri, çizgileri, 
boyaları, yüreğini ve beynini daha güzel, daha renkli bir dünya, daha mutlu bir yaşam 
için kullanan bir ressam ve mimar. Abdi Đpekçi, bir yazar...  

Abdi Đpekçi 
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Abdi Đpekçi 
(1929 - 1979) 

Gazeteci, yazar Abdi Đpekçi 9 Ağustos 1929’da Đstan-
bul’da doğdu. 
1948 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Bir müddet 
Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam etti. 
Yeni Sabah, Yeni Đstanbul ve Đstanbul Ekspres gibi ga-
zetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazı işleri 
müdürü olarak çalıştı. Ali Naci Karacan'ın çıkardığı 
Milliyet gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Bir 
müddet sonra da genel yayın müdürü oldu. 1961 sene-
sinden 1 Şubat 1979 tarihine kadar aynı gazetenin baş-
yazarlığını da yürüten Abdi Đpekçi, Türkiye Gazeteciler 
Sendikası ve Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, Đstan-
bul Gazeteciler Cemiyeti ve Uluslararası Basın Enstitü-
sünün Đkinci Başkanlığı, Basın Şeref Divanı Genel Sek-
reterliği gibi vazifelerde bulundu.  
Yazılarında Atatürkçülüğü, barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savundu. 
Pek çok genç gazeteciyi eğitti, onların ufkunu açtı ve Türk basınına, gazeteciliğin evrensel kurallarını 
getirdi  
Abdi Đpekçi Babıali’nin temeliydi. O aydın bir kimlik, eşi bulunmaz bir düşünce adamıydı. Ne yazık ki 
karanlık güçler ülkesine daha fazla hizmet etmesine meydan vermedi ve 1 Şubat 1979 gecesi Đstanbul 
Maçka'daki evinin yakınlarında arabasında iken silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 
 

Galatasaray Yılları 
1940 - 1948 (Mezun) 
 

Kitaplar 
Afrika (1959), Đhtilalin Đçyüzü (Ömer Sami Coşar ile -1965), Basının Kendi Kendini Kontrol Sistemi 
(1966), Đnönü Atatürk'ü Anlatıyor (1968), Liderler Diyor ki (1969), Dünyanın Dört Bucağından (1971), 
Başlık Mizanpaj Tekniği (1972),  Başbakan Ecevit'le Sohbet (1974),  Abdi Đpekçi Semineri Türkiye'de 
Terör (Gazeteciler Cemiyeti -1980), Türk Basınında Abdi Đpekçi (Gazeteciler Cemiyeti -1979), Anayasa 
- Yasalar - Devlet (1982), Barış - Demokrasi - Özgürlük (1982), Abdi Đpekçi (Taxis Alexiou -1986), 
Gazeteci (Tufan Türenç, Erhan Akyıldız -1986), Desise Abdi Đpekçi Suikastı ( Metin Kaplan -2005) 
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(1846 -  1937) 

Harbiye Nazırı Mareşal Abdullah Paşa 1846 yılında 
Trabzon’da doğdu. Babası Türk Kölemenlerinden Mı-
sır Ordusu’nda görev yapmış Süvari Miralayı (Albay) 
Rüstem Bey’dir. Đlköğrenimini Trabzon’da yaptı, bila-
hare Đstanbul’a giderek Galatasaray Sultanisi’ne devam 
etti; tahsilini Bursa Đdadisi’nde tamamladı. 
1877’de girdiği Harp Okulu’nu birincilikle bitirdi. Daha 
sonra Harp Akademisi’ne devam ederek 1881’de Kur-
may Yüzbaşı olarak mezun oldu. Kolağası olarak Hicaz 
Tümeni Kurmay Başkanlığında görevlendirildi. Burada 
iken Hicaz ve Mısır’daki askeri görevlerini muvaffaki-
yetle başardı.    
Mesleki yönden derin bilgiye sahip olan Abdullah Paşa, Harp Akademisi’nde yıllarca “tabiye tatbikatı”, 
“kurmay ödevleri” öğretmenliklerinde bulundu. Albay iken Viyana Ataşemiliterliğine getirildi. Korge-
neral rütbesinde iken Musul Valiliği’nde, muvakkat elçiliklerde bulundu. Lahey Konferansı’na Askeri 
Murahhas olarak iştirak etti. Meşrutiyet’ten sonra 4. Ordu, bilahare 2. Ordu Mareşalliklerinde bulundu. 
1910’da “Tasfiye-i Rütep” Kanunu mucibince rütbesi Orgeneralliğe indirildi. 1911’de 1. Redif Müfetti-
şi oldu, Karadağ’a karşı Arnavutluk’ta toplanan ordunun komutanlığına tayin edildi.    
Askeri Şura’da bulunan Abdullah Paşa, 1911’de Anadolu Garp Ordusu Komutanı, Balkan Savaşı’nda 
Şark Ordusu Komutanı vazifelerini yaptı ve bundan sonra 1914 tarihinde emekliye ayrıldı. Abdullah 
Kölemen Paşa; 1911-1912 Osmanlı-Đtalyan Savaşı’na, 1912-1913 Balkan Savaşı’na, 1914-1918 Birinci 
Dünya Savaşı’na katıldı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Tevfik Paşa Kabinesinde bir buçuk ay Harbi-
ye Nazırlığında bulunduktan sonra istifa etti.    
Zekası, çalışkanlığı ve doğruluğu ile tanınan bu değerli komutan, çok dürüst, vicdanlı ve vatansever bir 
şahsiyetti. “Goltz” Paşa ile çok zaman birlikte çalıştı, beraber Balkan Savaşı’na dair yaptıkları haritalar 
basılı kitap olarak yayımlandı.  
Abdullah Paşa, 25 Nisan 1937’de vefat etti. 
 

Galatasaray Yılları 
 - 
 

Kitaplar 
Balkan Harbi’nde Şark Ordusu Komutanı Abdullah Paşa’nın Hatırası (1917) 

Abdullah Paşa 
(Kölemen) 
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Abdullah Zühdi 

1869’da Đstanbul’da doğdu. 1890’da Galatasaray Sulta-
nisi’ni bitirdi. Saadet Gazetesinde yazılar yazdı. Tarik, 
Tercüman-ı Hakikat, Đkdam ve Sabah gazetelerinde ça-
lıştı ve yazıları yayımlandı. Maarif Nezaretinde vazife 
aldı. 1897 Türk-Yunan Savaşında Dömeke’ye doğru 
yürüyen Türk ordusu içinde gazete muhabirliği yaptı. 
1908’den sonra Yeni Gazeteyi çıkardı. Đttihat ve Terak-
ki’ye karşı çıkarak Kamil Paşa’yı tutan gazete, Babıali 
baskını sonucu (1913) kapandı. Đkdam ve Sabah’ta yeni-
den çalışmaya başlayan Abdullah Zühdi, Ali Kemal’den 
sonra Sabah’ın başmuharrirliğini yaptı. 1920’de Mat-
buat Umum Müdürü oldu. Ömrünün sonuna doğru, 
Bab-ı Ali ile bütün münasebetlerini keserek son yılların-
da Bedesten’de antikacılıkla uğraştı. 1925’te Đstanbul’da 
öldü.  
Abdullah Zühdi, eserlerindeki kahramanları, işlediği 
konular, dil ve üslubu, anlatım tekniği ve anlattığı mu-
hitler açılarından zaman zaman Tanzimat yazarlarına benzemiş, zaman zaman da Servet-i Fünun toplu-
luğunun realizmini edebi dava yapan bir mensubuymuş gibi davranmıştır. Servet-i Fünun’un dışında 
kalan edebiyatçılarla (Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi, Vecihi gibi) ortak yanları vardır ve çok yönlü bir 
edebiyatçı ve gazetecimizdir. 
 

Galatasaray Yılları 
 - 1890 (Mezun) 
 

Kitaplar 
Güller ve Dikenler (roman, 1896), Şanlı Asker (roman, 1897), Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ve Yunan 
Muharebesi (inceleme, 1897), Rehgüzar-ı Matbuatta (hikaye, 1898), Yandım Aman Kantosu (1899), 
Sarf-ı Osmani (inceleme, 1900), Bahr-i Müncemid-i Cenubide (roman, 1904), Hırçın Kız (roman, 
1908), Şikeste Beste (roman), Sara (roman) 

  

(1869 - 1925) 

Esrarlı Kılıç (Şanlı Asker) 
Abdullah Zühdi Bey 
Etna Kitap, 2007, 184 Sayfa, 13,5x21 cm. 
 
Osmanlı muharrirlerinden Abdullah Zühdi Bey'in kaleme aldığı 'Şanlı Asker' adlı bu ki-
tapta, Balkan Harbi tatlı bir şekilde anlatılırken, iki Türk subayın çocukları arasında yaşa-
nan bir aşk hikayesi de yer alıyor.  
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Yapılar / Projeler 
Abdurrahman Hancı 
Literatür Yayıncılık, 2008, 231 Sayfa, 24x27 cm. 
 
Bu çalışma, kendisini her şeyden önce "mimar" olarak tanımlayan ve hafızalarda 
böyle yer etmek isteyen Mimar Abdurrahman Hancı'nın meslek hayatı ekseninde 
düzenlenmiş yaşamöyküsüdür. Nisan 2005'te başlayan, Abdurrahman Hancı'yla 
yapılan karşılıklı görüşmelerle oluşturulan bölümlerle, okuyucuların zevkle okuya-
cağı bir kitap haline gelmiştir.  

Abdurrahman 
Hancı 
(1923 - 2007) 

1923 yılında Đstanbul'da doğan Hancı, orta öğrenimini 
Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Güzel Sanatlar Aka-
demisi’nde mimarlık öğrenimi gördü. 1946'daki mezu-
niyetinin ardından Fransa'ya gitti. II. Dünya Savaşı'nda 
yıkılmış olan Le Havre kentinin yeniden inşası ile gö-
revlendirilen Auguste Perret ile çalıştı. 
1952 yılında Türkiye'nin ilk büyük mimarlık bürosu 
olan IMA'nın kurucuları arasında yer aldı. 1953 yılında 
Anadolu Kulübü’nün yarışmasında birincilik alarak Bü-
yükada'daki Anadolu Kulübü’nün mimari tasarımını 
Turgut Cansever ile yaptı. Aldığı bir davet üzerine 
1955'te yeniden Fransa'ya gitti. NATO Genel Merkezi 
binası yapımında çalışmak üzere davet edilmişti. 4 yıl 
sonra inşaat bittiğinde Fransa'da kalarak serbest mimarlık yaptı. 1966 yılında Türkiye'ye döndü. Yurda 
döndükten sonra ilk işi, o yıllarda sadece 2 sanat galerisinin bulunduğu Đstanbul'a yeni bir sanat galerisi 
açmak oldu: Beyoğlu'nda Galeri 1 adlı galeri. 1967'den itibaren Divan Oteli'nin 30 yıl süreyle mimari 
danışmanlığını yaptı. 1975'te Cumhurbaşkanlığı Dış Konuklar Köşkü’nü (Camlı Köşk) yeniledi. Bedri 
Rahmi, Füreyya Koral, Mustafa Pilevneli gibi çağdaş Türk plastik sanatçılarının eserlerini binalarında 
kullandı. Birçok konut, işyeri, banka şubesi için proje üreten Hancı, birçok yarışmada derece aldı. 
1996'da Ulusal Mimarlık Ödülü kapsamında Büyük Ödül'ü aldı.  
Abdurrahman Hancı 17 Temmuz 2007 tarihinde Đstanbul’da öldü. 
 

Galatasaray Yılları 
 1933 - 1941 (Mezun) 
 

Kitaplar 
Sanatçı Hakları (Kolektif –1992), Yapılar / Projeler (2008) 
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Abdurrahman  
Şeref 
(1853 - 1925) 

Son Osmanlı vakanüvisi ve devlet adamı Abdurrahman 
Şeref 1853’de Đstanbul'da doğdu. 1873'de Mektebi Sul-
tani’den mezun oldu. Đlk önceleri tarih ve coğrafya öğ-
retmenliği yaptı. Daha sonra Mektebi Mülkiye’de ve 
Galatasaray Lisesi’nde müdürlük yaptı. Đki defa Maarif 
Nazırlığı görevinde bulundu. 1909 tarihinde vakanüvis-
lik görevine getirildi. Osmanlı Devletinin resmi tarihçi-
liği olan vakanüvislik görevini 1 Kasım 1922 tarihinde 
saltanatın kaldırılışına kadar sürdürdü. Abdurrahman 
Şeref bu görevi sırasında bir ara 1918'de Evkaf Nazırlı-
ğı da yaptı. Kurtuluş Savaşından sonra 1923 tarihinde 2. 
dönem meclisine Đstanbul milletvekili olarak girdi. En yaşlı üye olduğu için 2. dönem meclisini Başkan 
olarak açtı.  
Abdurrahman Şeref 1925 yılında Đstanbul’da öldü. 
 

Galatasaray Yılları 
         - 1873 (Mezun) 
1894 - 1908 (Müdür) 
 

Kitaplar 
Tarih-i Devlet-i Osmaniyye (1893), Tarih-i Osmani, Fezleke-i Tarih-i Devlet-i Osmaniyye, Fezleke-i 
Tarih-i Düvel-i Đslamiyye (1885), Zübdetü’l-Gısas, Tarih-i Asr-ı Hazır (1918), Harb-i Hazırın Menşe’i 
(1918), Sultan Abdülhamid-i Sani-ye Dair (Ahmet Refik’le birlikte -1918), Tarih Konuşmaları 
(Musahabe-i Tarihiye -1923),  Tarih-i Lutfi (8 cilt), Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi 
(B. Kodaman, M.A. Ünal -1996), Tanzimattan Cumhuriyete Bir Osmanlı Aydını Abdurrahman Şeref 
Efendi (Mehmet Demiryürek -2003) 

Tarih Söyleşileri 
Abdurrahman Şeref 
Sucuoğlu Matbaası, 1980, 298 Sayfa, 16x23,5 cm. 
 
1856 Paris antlaşmasından sonra devletin politik durumu parlaklık kazandığından 
Osmanlı devletinin borç alma girişimlerine Avrupa bankaları kapılarını açtı. Borcu 
alan devlet yersiz harcamalara ve uçarı davranışlara koyuldu. Borçlar çoğaldıkça faiz-
ler de arttığı için bütçe açıkları her yıl kabarıyor, faizlerin ödenmesi için maliye yeni 
borçlanma bağlantıları yapmak zorunda kalıyordu.  
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Abdurrahman  
Velid Ebüzziya 
(1881 - 1945) 

Velid Ebüzziya’nın Lozan Mektupları 
Ahmet Temiz 
IQ Kültür Sanat Yay., 2007, 688 Sayfa, 14x20 cm. 
 
".... Bu anlaşma ile yalnızca yeni bir devlet kurulmamış, emperyalist güçlere karşı yüz-
yıllarca devam eden bağımsızlık ve var oluş mücadelesi başarıyla sonuçlandırılmıştır." 
 

Ebüzziya Tevfik'in küçük oğlu olan Abdurrahman Ve-
lid 1881 yılında Đstanbul’da doğdu. Đlkokulu Bakırköy 
Taş Mektep’te bitirdi. Galatasaray Lisesi dokuzuncu 
sınıf öğrencisi iken babasının Konya'ya sürülmesi üzeri-
ne bu öğrenimi yarım kaldı (1893). Daha sonra Fransız 
Frerler Okulu’ndan mezun oldu (1908). Mekteb-i Hu-
kuku da yarıda bırakarak gönderildiği Paris'te Hukuk ve 
Siyasal Bilgiler öğrenimi gördü. 1912'de Türkiye'ye dö-
nerek ağabeyi Talha Ebüzziya ile Yeni Tasvir-i Efkarı 
çıkardı. Gazetesi, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı 
yıllarında birçok kere kapatıldığı için, Tasvir-i Efkar, Đntibah-ı Efkar gibi değişik isimlerle çıktı. 1919'un 
işgal altındaki Đstanbul’unda ağabeyi ve arkadaşları ile  “M. M. Grubu” adlı bir gizli örgüt kurdu. Ana-
dolu'ya gönderdikleri belgelerin ele geçmesi üzerine Đngilizler tarafından Malta'ya sürüldü (1920). 
Sürgün dönüşü (1921) çıkardığı Tevhid-i Efkar gazetesi kısa zamanda Milli Mücadele'nin bel kemiği 
halini aldı. Cumhuriyet’ten sonra Atatürk ve Đnönü ile görüş ayrılığına düştü. 1925'te Takrir-i Sükun 
Kanunu gereğince gazetesi kapatıldı. Zaman gazetesini kurdu (1934-1936), Tasvir-i Efkar’da başyazar-
lık yaptı (1940-1943).  
1945’te Đstanbul’da vefat eden  Velid Ebüzziya, Bakırköy aile mezarlığında gömülüdür. 
 
Galatasaray Yılları 
 1890 - 1893 
 
Kitaplar 
Kuyruklu Yıldızlar ve Halley (1912), Girit (1913), Tayyarecilik (1913), Türkiye Demiryolları Cep Atlası 
(1931), Fen ve Sanat Ansiklopedisi (1944, 1. ciltten sonra yarım kaldı.), Velid Ebüzziya’nın Lozan 
Mektupları (Ahmet Temiz -2007) 
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Abdülkadir  
Günyaz 
(1932 - ) 

Sanat yazarı, gazeteci, eleştirmen Abdülkadir Günyaz 
1932 yılında Đstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve 
Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. 
1956 yılında gazeteciliğe başladı, 1967'de TRT’ye girdi 
ve 1997 yılında emekli oldu. Kırk yılı aşkın bir süre ga-
zetelerde ve sanat dergilerinde özellikle plastik sanatlar 
üzerine eleştiriler, yorumlar, yine bu alanla ilgili sayıları 
ona yaklaşan kitaplar ve bu arada elliye yakın radyo 
oyunu yazdı. Bir çok yarışmada seçici kurul üyeliği ve 
başkanlığı da yapan Abdülkadir Günyaz, Art-Đst 2001 
Đstanbul Sanat Fuarı'nda Eleştirmen Onur Ödülü'ne 
değer görüldü. 
 

Galatasaray Yılları 
 1945 - 1955 (Mezun) 
 

Kitaplar 
Rafet Ekiz 89 (Đsmail Tunalı ile -1989), O Günlerden Bugünlere Anılar / Eleştiriler (2000), Aydemir 
Atalay Sanatı ve Yaşamı, Cavit Atmaca Yaşamı ve Eserleri (2003), Resul Aytemür (2005), Naim Ulu-
doğan, Cuma Ocaklı Yaşamı ve Eserleri (2006) 

O Günlerden Bu Günlere 
Anılar / Eleştiriler 
Abdülkadir Günyaz 
Antik Galerisi Sanat Yayınları, 2000, 278 Sayfa, 13,5x19,5 cm. 
 
Bunca yazı yazmışım bunca yıl içinde, bir bu kadarı da kaybolmuş bel-
ki... Arada kataloglar, kitapçıklar da var kuşkusuz, hatta kimi dergiler 
de... Ne var ki bu ilk sayfayı yazabilmek için bu denli zorlanmamışım-
dır... Peki ne var bu bir sayfada derseniz, hani arada bir eski dilden keli-
meler kullandığım oluyor ya, yine öyle bir kelime: Muhassıla... Bunca yılın 
muhassılası var, yani toplam, neticesi, olan biteni...  
Ya ne bulacaksınız yazılarda? Belki de çoğu kez birbiriyle çelişen, tekrar-
lardan kurtulamayan, yine belki de yanlış değerlendirmeler... 
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Abdülhak Şinasi Hisar 

Çamlıca’daki Eniştemiz 
Abdülhak Şinasi Hisar 
Yapı Kredi Yayınları, 2003, 223 Sayfa, 13,5x21 cm. 
 
Uzun boyu, zayıf vücudu, siyah, cin gibi gözleri, kumral ve seyrekçe sakalı, yeşil kaplı kür-
kü ve kah başına geçirdiği, kah başından çıkardığı sivri gecelik takkesiyle Asuri bir münec-
cimi hatırlatan bir adam, terlikleri yerde, kendisi köşedeki kerevet üstünde bağdaş kurmuş, 
gazetesini okuyordu. 

Boğaziçi Mehtapları 
Abdülhak Şinasi Hisar 
Yapı Kredi Yayınları, 2006, 95 Sayfa, 13x21 cm. 
 
Boğaziçi Mehtapları gibi Boğaziçi Yalıları da rüya olmuş bir gerçeğin -zaman ve mekan 
içinde- tasviridir. Mehtaplar, Boğaziçi'nin birinci senfonisiydi; gümüş senfoni... Yalılar, Bo-
ğaziçi'nin ikinci senfonisidir; altın senfoni... 
Ama zaman zaman dünü hatırlamak, bu günü daha iyi anlamaya yarar sanıyoruz.  

Fahim Bey ve Biz 
Abdülhak Şinasi Hisar 
Yapı Kredi Yayınları, 2006, 133 Sayfa, 13,5x21 cm. 
 
Bir gün, gazetelerde, "Hazin bir vefat" başlığı altında kısa bir fıkra çıktı: "Bursa eşrafın-
dan, eski maslahatgüzarlarımızdan, Tütün Đnhisarı Đdaresi mütercimi Ahmet Fahim Bey 
eceli mev'udiyle vefat etmiştir. Merhum her cihetle faziletli, hür fikirli, geniş bilgili, çok neza-
ketli, şahsına hürmet telkin ettirmiş ve dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı...”  

Geçmiş Zaman Köşkleri 
Abdülhak Şinasi Hisar 
Yapı Kredi Yayınları, 2006, 76 Sayfa, 13,5x21 cm. 
 
Şimdi, geçmiş zaman diyebileceğimiz o zamanlarda Đstanbul evleri üçe ayrılabilirdi. Bunla-
rın Boğaziçi'nde su kıyılarında ve ahşap olanlarına yalı; Đstanbul'un sayfiye semtlerinde, 
bahçe içinde ve yine ahşap olanlarına köşk; şehirde, ayrı harem ve selamlık daireli ve çokları 
kagir olanlarına konak denilirdi.  

Đstanbul ve Pierre Loti 
Abdülhak Şinasi Hisar 
Yapı Kredi Yayınları, 2005, 159 Sayfa, 13,5x21 cm. 
 
Abdülhak Şinasi Hisar'ın, Pierre Loti'nin Đstanbul'daki izini sürdüğü ve Türklerle dostlu-
ğunu ortaya koyduğu Đstanbul ve Pierre Loti, yıllar sonra yeniden, Loti'nin Đstanbul fotoğ-
rafları eşliğinde okuruyla buluşuyor. 
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Abdülhak Şinasi 
Hisar 

Abdülhak Şinasi Hisar 14 Mart 1887’de Đstanbul’da 
doğdu. Çocukluğu, Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlı-
ca’da geçti. 1898’de Galatasaray Lisesi’ne girdi. 1905’te 
Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fran-
sa’ya kaçtı. Paris’te Ecole Libre des Sciences Poli-
tiques’e devam etti. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) 
sonra Türkiye’ye döndü. Fransız ve Alman şirketlerin-
de, Osmanlı Bankasında, Reji Đdaresinde, 1931’den 
sonra ise Ankara’ya yerleşerek Dışişleri Bakanlığında 
çalıştı. 1948’de Đstanbul’a döndü; Ayaspaşa’da Boğazi-
çi’ni gören bir apartmana yerleşti. Bir süre Türk Yurdu 
dergisinin genel yayın müdürlüğünü üstlendi (1954-
1957).  Edebiyata, Mütareke yıllarında Dergah ve Yarın 
dergilerindeki şiir, kitap tanıtma ve eleştiri yazılarıyla 
başladı. 1921’den itibaren Đleri ve Medeniyet gazetelerindeki yazılarıyla tanındı; Ağaç, Varlık, Ülkü ve 
Türk Yurdu dergileri ile Milliyet, Hakimiyet-i Milliye ve Dünya gazetelerinde yazdı. Cumhuriyet döne-
mi yazarı olmasına rağmen dil ve üslup açısından Meşrutiyet kuşağına bağlı kalan Hisar’ın bütün yapıt-
ları esas olarak “hatıra”ya dayalıdır. Romanlarında Maurice Barrés, Anatole France ve Marcel Proust 
gibi yazarların edebiyat anlayışlarını benimsemiştir. 1942 CHP Hikaye ve Roman Mükafatı’nda üçüncü-
lük alan “Fahim Bey ve Biz” Almancaya çevrildi (1956). 
Abdülhak Şinasi Hisar 3 Mayıs 1963’te Cihangir’deki evinde beyin kanamasından öldü. 
 

Galatasaray Yılları 
1898 - 1905 (Mezun) 
 

Kitaplar 
Fahim Bey ve Biz (1941), Boğaziçi Mehtapları (1942), Çamlıca'daki Eniştemiz (1944), Ali Nizami Be-
yin Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952), Boğaziçi Yalıları (1954), Aşk Đmiş Her Ne Var Alemde (1955), 
Geçmiş Zaman Köşkleri (1956), Đstanbul ve Pierre Loti (1958), Geçmiş Zaman Fıkraları (1958), Yahya 
Kemal'e Veda (1959), Yahya Kemal Gazellerini Okurken (1959), Abdülhak Şinasi’ye Mektuplar (Yahya 
Kemal -1959), Abdülhak Şinasi Hisar (Sermet Sami Uysal -1961),  Ahmet Haşim Şiiri ve Hayatı (1963),  
Abdülhamid'in Düşüşü, Seçmeler (1992), Abdülhak Şinasi Hisar (Necmettin Türinav -1993), A. Şinasi 
Hisar (Çelik Gülersoy -2001), Geçmiş Zaman Edipleri (2005), Kelime Kavgası: “Edebiyata ve Romana 
Dair” (2005)  

(1887 - 1963) 
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Dünkü Bugünkü Yarınki Đstanbul 
Abidin Daver 
Đst. Bel. Đstatistik ve Neşriyat Md., 1944, 68 Sayfa 
 
Đstanbul’un 10 yıllık imar planı hakkında Sayın Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lütfi Kırdar'ın 18/6/1943 de, Đstanbul Radyosunda verdikleri izahat.  
Sayın dinleyiciler,  
Đmar planında, her biri Đstanbul için, başlı başına ayrı bir imar, tanzim ve güzel-
leştirme hareketi olan 24 mühim madde vardır. Şehrin Đstanbul, Beyoğlu ve 
Anadolu taraflarına ait olan bu maddelerin hepsini birer birer anlatmak uzun 
sürer.  

Abidin Daver 

Gazeteci, yazar, devlet adamı Abidin Daver 1886 yılın-
da Đstanbul’da doğdu. 
Eğitimine Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’nde başlayan 
Daver, daha sonra sonra girdiği Mekteb-i Sultani’yi 
1917 yılında tamamladı. Yüksek öğrenimini Sanayi-i 
Nefise Mektebi’nde sürdüren Daver, öğrencilik yılların-
da çeşitli gazetelere yazılar yazmaya başladı. 1908’den 
sonra gazeteciliği meslek edinerek önce Tasvir-i Ef-
kar’da, sonra Yeni Gün, Tercüman-ı Hakikat, Đkdam ve 
Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarı olarak “Hem na-
lına hem mıhına” başlığı altında yazdığı fıkralar ile geniş 
okur kitlelerinin beğenisini kazandı. Galatasaray Spor 
Kulübü’nün 13 numaralı   üyesi olan Daver, 1929-1930 
yılları arasında Kulübün Başkanlığını da üstlendi. 1939-
1943 arasında Đstanbul Milletvekili olarak TBMM’de 
görev yaptı. Daver, yazıları ile Türk Denizciliği’ne kat-
kılardan dolayı sivil amiral olarak da anılır.  
Abidin Daver’in 8 şubat 1954’te ölümünün ardından ismi Denizcilik Bankası’nın bir şilebine verildi. 
 

Galatasaray Yılları 
 - 1917 (Mezun) 
 

Kitaplar 
Mazlum Şehzade Cem (1909), Kanatların Zaferi, Deniz (1932), Gemi (1932), Mülazımın Romanı 
(1936), Güzelleşen Đstanbul (1944), Dünkü Bugünkü Yarınki Đstanbul (1944), Türk Denizciliği (1947), 
XX.  YYIL, Barbaros Hayrettin Paşa (1953) 

(1886 - 1954) 
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Acar Başkut 

Ressam, dekoratör Acar Başkut 1935 yılında Đstan-
bul'da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde okurken tiyatro ve 
resme olan tutkusu okulun sahnesinde ve resim sergile-
rinde görev almasına neden oldu. Okulu bitirince Al-
manya'da sahne tekniği ve sahne inşaatını, iki sene 
müddetle MAN Theaterbau Gustavsburg'da gördü ve 
çizdi. 1959 yılında çocukluk aşkı Gül hanımla evlendi. 
Yüksek öğrenimini Münih Akademi der Bildenden 
Künste'de yaptı. 1964'te Tiyatro Dekoru ve Tiyatro 
Kostüm Desinatörü bölümünden "Maisterschüler" olarak diploma aldı. 
1965-1966 yılında Đstanbul Şehir Operası’nda çalıştı. 1967 yılında Devlet Operası’yla anlaşarak burada 
çalışmaya başladı. 1968 yılında aynı yerde Baş Dekoratör oldu. Đstanbul Kültür Sarayı'nın açılışında tek-
rar Đstanbul'a döndü. 2000 yılında Devlet Operası’ndan emekli oldu. Ayrıca, Đstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi Tiyatro - Opera - Bale Bölümü’nde öğretim üyesidir. 1987-1989'da Türk Sovyetler Birliği 
Kültür Anlaşması kapsamında Moskova'da tiyatro, opera-bale eskizi ve 4 maketten oluşan bir sergi 
açtı. Acar Başkut Japonya'da büyük ilgi ile izlenen bir başka sergisini 25 Şubat-2 Mart 2000 de Keio 
Gallery, 3 Mart-5 Mart 2000’de de Türkiye Büyük Elçiliğinde açtı. 
1970-1973 ve 1980 yıllarında çok ağır üç beyin ameliyatı geçirdi ve son ameliyatından sonra yürüme 
yeteneğini yitirdi. Fakat çalışma azminden bir şey kaybetmedi. Tekerlekli sandalyesinde yaşamını öğ-
rencileri, resimleri ve bilgisayarıyla sürdürüyor.  
 

Galatasaray Yılları 
1946 -1957 (Mezun) 
 

Kitaplar 
Üç Kalas Đki Đnsan Bir Heves (1994) 

Üç Kalas Đki Đnsan Bir Heves 
Acar Başkut 
Koç Holding A.Ş., 2. Baskı, 144 Sayfa 
 
Tanrı rahmet eyleye... Galatasaray Liseli Haldun Taner ağabey, Fa-
sulyacıyan'ı  "Teatro dedi'in nedir ki? Đki kalas, bir hevez..." diye 
konuşturmuştu. Đspanyol ozan Lope De Vega'dandır bu sözler aslın-
da; ne güzel, ne hoş demiş, ama eksik söylemiş, aslı "üç kalas, iki 
insan, bir heves"tir.  
 

(1935 - ) 
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Şair Diplomatlar 
Bilal Şimşir 
Yargı Yayınevi, 2006, 631 Sayfa, 14x21 cm., 
 

Adnan Bulak Mülkiyeli şairler arasına girmiş bir diplomatımızdır. Öğ-
renciliğinden beri edebiyatın şiir türü ile uğraşmıştır. Çeşitli dergilerde ve 
gazetelerde çıkmış olan şiirlerinden seçtiklerini, 1948 yılında “Bizim Şar-
kılar” adlı kitabında toplamıştır. Bu kitabın arka kapağındaki açıkla-
mada, “Bu kitaptaki şiirler, 1943-1947 yılları arasında yazılıp bir kıs-
mı Servet-i Fünun, Çınaraltı, Ülkü, Đstanbul, Kovan, Kanad, Fikirler ve 
Kaynak dergileriyle, Yeşil Giresun, Vakit, Anadolu gazeteleri San’at 
sahifelerinde yayımlanmış bulunanlar arasından iddiasız ölçülere göre seçil-
di.” denmektedir. Kitapta 41 şiir vardır. Bunlar: “Ağacın Şarkıları”, 
“Bizim Şarkılar”, Aşk Đçinde, Telaş Đçinde Söylenmiş Şiirler”, 
“Yazılmamış Şiirler” bölümleri altında toplanmıştır.   

Adnan Bulak 
(1927 - 1985) 

Diplomat, şair Adnan Bulak 2 Şubat 1927 yılında Kara-
cabey’de doğdu. 1937 yılında girdiği Galatasaray Lise-
si’ni 1945 yılında bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nden 1949 yılında mezun oldu. Bir 
süre Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde çalıştı. 
Mayıs 1952’de Viyana Elçiliği 3. Katipliği ile başlayan 
Dışişleri Bakanlığındaki çalışma hayatı, 1957-1960 Kıb-
rıs Şubesi Müdürlüğü, 1960-1964 NATO nezdinde 
Türk Delegasyonu Müsteşarlığı, 1970’de Tunus Büyü-
kelçiliği, 1974’te Pekin Büyükelçiliği ve 1980’de Paris 
Büyükelçiliği görevleri ile devam etti. Adnan Bulak 
1985 yılında Paris Büyükelçiliği görevini yaparken vefat 
etti. 
Şiirlerinde Atatürk’ü, yurt güzelliklerini ve günlük ha-
yatla ilgili konuları işledi. “Bizim Şarkılar” (1948) adlı 
bir şiir kitabı vardır. Le Monde gazetesi ve Revue Des 
Deux Mondes dergisinde Türkiye ile ilgili birçok makalesi yayımlanmıştır. 
 

Galatasaray Yılları 
1937 - 1945 (Mezun) 
 

Kitaplar 
Bizim Şarkılar (1948), Şair Diplomatlar (Bilal N. Şimşir -2006) 


