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SUNUŞ 
 

Oldukça gecikmiş bir proje olsa da 2019 yılında Seza Sinanlar Uslu’nun gözü-

pek araştırmacılığı ve akademisyen ciddiyetiyle ortaya koyduğu Mektepten Sonra Daimi 
Yuva Galatasaraylılar Derneği adlı kitabın, Galatasaray’a dair sayısız eser arasında ayrı 

bir yere sahip olacağına eminim. Derneğin 110’uncu, mektebin 150’nci yılında projeyi 

başlatan Polat Bengiserp ve sahip çıkarak finalize eden Fidel Berber gibi, katkılarıyla 

basımını sağlayan 108’inci dönem mezunlarına da camia uzun yıllar müteşekkir kalacaktır. 

Kitabın yayıma hazırlık sürecinde büyük bir yük üstlendiklerine tanık olduğum yazarı ve 

araştırma asistanı Zeynep Özaltın’a elimden geldiğince belge ve bilgi sağlamaya 

çalışmıştım. İkinci asrını yaşamakta olan bir kurumun tarihçesinin ilk kez yazılıyor olması, 

her ayrıntıyı önemli kılıyordu. Derneğin geçmişine dair bir bavul dolusu malzemeye sahip 

olmamın önde gelen sebebi ise “Aslan Başkan” lakabını haketmiş olan Kayıhan Uraz’ın 

biriktirdiği dosyaların vefatı sonrasında eşi Özen Uraz tarafından bana aktarılmasıydı. Bu 

belgelerin tamamı kitap çalışması bittikten sonra Galatasaray Müzesi’ne teslim edildi. 

Kitap yayımlandıktan üç ay kadar sonra, bir sahaf sitesinde Projet de Règlement Intérieur 
de l’Association Amicale des Anciens Élèves du Lycée Impérial Ottoman de Galata-Sérai 
başlığını altında bir kitapçık satıldığını fark edince, ne olduğunu görmeden sipariş ettim. 
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Kargo elime geçtiğinde, 13x19,5 cm. ebatlarında, 16 sayfalık, Fransızca kaleme alınmış, 

matbu bir belge olduğunu gördüm. Metni okur okumaz Seza Sinanlar Uslu ve Fidel Ber-

ber’i arayarak muhtemelen Cemiyet tarihine dair en eski belgeyi bulduğum müjdesini ver-

dim. Belgeyi tarayıp onlarla da paylaştıktan sonra yaptığımız yazışmalarda, tarihsiz olsa 

bile 1908 yılında yazılmış olduğu anlaşılan metnin, birçok bakımdan bugünümüzü 

aydınlattığı ve tıpkıbasım ve çeviri olarak yayımlanması gerektiğinde hemfikir kaldık. Bel-

genin keşfi doğal olarak sevindiriciydi; Seza’nın kitabı çıktıktan sonra ortaya çıkması ise 

bu sevinci buruk kılıyordu. Bu yüzden bu küçük eserin Seza’nın o büyük eserine nacizane 

bir ekleme olarak görülmesi gerekir. 

 

Mektepten Sonra Daimi Yuva Galatasaraylılar Derneği’ni okuyanlar, 1908’in 

gerek geniş toplum için gerekse Galatasaray için ne kadar önemli bir yıl olduğunun 

ayırdındadır. II. Abdülhamit’in istibdadına karşı gelişen etkili İttihad ve Terakki muhale-

feti, o yılın 24 Temmuz günü rejim değişikliğini ve meşrutiyeti getirmiş, bu olaydan yak-

laşık bir ay sonra, 23 Ağustos Pazar günü ise farklı dönemlerden iki yüz kadar Mekteb-i 

Sultani mezunu, Taksim Bahçesi’nde yaptıkları toplantı sonrasında bir cemiyet kurma ka-

rarı alındığını ilan etmişti. Toplantının ertesi günü bu amaçla Fransız Elçiliği’ni de ziyaret 

eden kurucuların sonraki aşamada toplanan iki bin kuruşluk aidatı Osmanlı Bankası’na 

yatırdığını da kitaptan öğrendik. Yılın sonuna doğru, 24 Aralık günü Tokatlıyan Oteli’nde, 

1909 başında da 5 Ocak günü Pera Palas’ta düzenlenen iki yemekli toplantı arasında da 

Tevfik Fikret mektebe müdür olarak atanmış, 1907 yangını sebebiyle son iki yıldır Bey-

lerbeyi’ndeki barakalarda öğrenim gören öğrenciler yeniden tarihi binaya kavuşmuştu. 

Bu hareketli günlere ışık tutan gazete haberleri ve 23 Ağustos günü inşa halindeki mek-

tebin bahçesinde çekilmiş iki fotoğraf dışında bir belgeye sahip olmadığımızı sanırken, 
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şu an elinizde tuttuğunuz Cemiyet’in İlk Belgesi ortaya çıktı. Yazarı belli olmayan, kaleme 

alınış tarihi üzerine ise tahmin yürütmek için yeterince ipucu barındıran bu kısa metin, 

sadece tarihi bir belge olmasından dolayı değil, Galatasaraylılığın anlamı üzerine bir kez 

daha düşünmeye iten büyülü bir güce sahip olduğu için de değerli. Yazarın ilk paragraftaki 

serzenişi, belgenin basım tarihi hakkında kesinliğe yakın bir fikir veriyor: Taksim toplan-

tısından on beş gün sonra. 1908 yılının Eylül ayının ilk haftasından sonra kurucuların 

eline ulaştığını varsayabileceğimiz belgenin içeriği, Cemiyet’in fiilen kuruluşunun 1908 

sonbaharında olduğuna dair kanıları güçlendiriyor. Bilindiği gibi Cemiyetler Kanunu 

1909 yılında çıkmış, Mekteb-i Sultani Talebe-i Kadimesi Cemiyeti’nin resmi kuruluşu 

ise 25 Ağustos 1910 günü Beyoğlu Mutasarraflığı tarafından onaylanmıştı. Yine kitaptan 

27 Temmuz 1910 tarihinde nihai halini aldığını öğrendiğimiz Cemiyet Nizamnamesi ise 

aynı yılın 25 Ağustos günü yürürlüğe girdi. Cemiyet’in İlk Belgesi, bu nizamnamenin nü-

vesi niteliğinde. Günümüze kadar geçen zaman içinde, Galatasaray kurumlarının benliğine 

işlemiş olan demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü, kurumsal çıkarların önceliği, gönül-

lülük esasıyla çalışma, dürüstlük ve dayanışma esaslarının belki de ilk kez bir araya geldiği 

ilk tüzük metninin resmileşmiş halini bilemesek de günümüzdeki Galatasaraylılar Derneği 

Tüzüğü’nün temel harcıyla karşı karşıya olduğumuz ortada. Belgenin ilk sahibinin üzerine 

aldığı notlar ve koyduğu mimlerden yola çıkarak 111 yıl sonra niyet okumaya çalışmanın 

Galatasaraylılar için ayrıcalıklı bir keyif olmasını umuyorum.  
 

2148 İzzeddin Çalışlar (115-116) 
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Değerli arkadaşlar, 
 

Mekteb-i Sultani’nin eski öğrencilerinin Taksim’de 

yaptığı toplantı sırasında, iyi niyetli bazı üyelerin dernek için 

bir iç tüzük taslağı hazırlaması kararlaştırılmıştı. Gelecek 

farklı öneriler öncelikle ön komite tarafından incelenip 

karşılaştırılacak ve bir sonraki genel kurul toplantısında 

nihai bir tüzüğe uyarlanmak üzere tartışmaya açılacaktı. 

Fakat on beş günlük bir aradan sonra tekrar İstanbul’a 

geldiğimde kimsenin herhangi bir taslak çalışması yapmamış 

olduğunu gördüm. Bunun üzerine kendi hazırladığım taslağı 

bugün arkadaşlarımızın incelemesine sunuyorum. Herkes 

uygun bulduğu maddeleri not edebileceği gibi, arzu ettiği 

halini belirterek değiştirebilir ya da tamamen iptal edebilir. 

 

Bu tüzük projesinin gözden geçirilme çalışmasının zor-

luk çıkmadan yapılabilmesi için, arkadaşlarımızın kişisel 

notlar almak yerine, her madde üzerinde küçük gruplar 

halinde çalışıp, yorum ya da metin üzerinde yapılması is-

tenen değişiklikleri metne düküp, bir karara vardıktan sonra 

altına imzalarını atarak Babıâli Hukuk Danışmanı Cafer Bey 

arkadaşımıza iletmelerini öneririm. 
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Aynı şekilde, farklı taslak önerilerini incelemek üzere 

dernek üyelerinin onar ya da yirmişer kişilik gruplar adına 

birer temsilci belirlemesi iyi olacaktır. Bu temsilciler bir gün 

toplanarak taslakları inceleyecek ve önerileri tek bir metin 

haline getirerek daha sonra toplanacak genel kurula suna-

cak, çoğunluğun onayıyla tüzük son ve kesin haline gelecek-

tir. 

 

Özetlemek gerekirse; 

1. Herkes ekte sunduğum tüzük taslağını inceleyerek 

görüşlerini not edecek. Kısmen onaylayanlar ortak görüşleri 

tek bir sayfada toplamak için aralarında anlaşacak, topluca 

imzaladıkları önerilerini Cafer Bey’e iletecek. 

 

2. Her yirmi kişilik eski öğrenci grubu tüzük taslağını 

tartışmak üzere birer temsilci seçecek. Yirmi kişiyi temsil ede-

cek olan her temsilcinin ismi bir kâğıda yazılacak ve onu se-

çenlerin tamamı tarafından imzalanacak. Bu kağıtlar da 

hazır olur olmaz diğerleri gibi Cafer Bey’e iletilecek. 

 

3. Cafer Bey bütün arkadaşlarımızın tüzük taslağına 

dair notlarını ve farklı grupların seçtiği temsilcilerin isimlerini 
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aldıktan sonra temsilcileri bir toplantıya davet ederek mev-

cut metinleri topluca incelemelerini sağlayacak. 

 

4. Temsilciler kurulu çalışmasını bitirip nihai bir metni 

kararlaştırınca, tekrar Cafer Bey’e sunacak ve o da bütün 

üyelerin katılacağı genel kurulu toptantıya çağırarak 

tüzüğün çoğunluğun oylamasıyla son ve kesin haline 

kavuşmasını sağlayacak. 
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İÇ TÜZÜK TASLAĞI 

GALATASARAY MEKTEB-İ SULTANİSİ  

ESKİ ÖĞRENCİLER DOSTLUK DERNEĞİ 

 
MADDE 1.  

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi eski öğrencileri arasında, 

temel amacı aralarındaki dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini güçlen-

dirmek ve muhtaç durumda olanlara doğrudan maddi ya da 

durumlarını düzeltmelerini sağlayacak iş bularak yardım etmek 

olan bir dostluk derneği kurulmuştur. 

 

MADDE 2. 

Derneğin hiçbir siyasi kimliği olmayacaktır. Sloganı “Yardım 

ve kardeşlik”tir. Dernek üyeleri siyasi görüş ya da dini inanç be-

nimseme konusunda serbesttir; fakat arkadaşlarının farklı 

görüşte olma ihtimalinden dolayı, dernek toplantılarında bu kon-

ularda beyanda bulunmaları yasaktır. Bu yüzden dernek 

toplantılarında siyasi ve dini konularda tartışma yapılması kesin-

likle yasaktır.  

 

MADDE 3. 

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Eski Öğrenciler Dostluk 

Derneği’ne katılmak için lisede en azından iki yıl öğrenci olarak 

bulunmuş olmak yeterlidir ve bu iki yıl içinde diploma ya da ser-
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tifika almış olmak gerekmez. Derneğin bütün üyeleri bir mecidi-

yelik (yurtdışındaki üyeler için beş frank) yıllık üyelik ücreti öde-

mek zorundadır. Ödenen üyelik ücretlerinin tamamı dernek 

kasasına girecektir ve üyenin ihracı ya da istifası durumunda geri 

verilmeyecektir. 

 

MADDE 4. 

Derneğin bütün üyeleri kaydının yapılmasından itibaren 

istisnasız olarak iç tüzüğün bütün maddelerini kabul etmiş sayılır. 

 

MADDE 5. 

Madde VI’da sözü edilen ve dernek adına hareket eden ko-

mite, şu durumlarda bir adayın üyeliğini reddedebilir ya da kaydı 

bulunan bir üyeyi ihraç edebilir: 

1. Aday ya da üye işlediği yüz kızartıcı bir suçtan mahkum 

olmuşsa; 

2. Alenen onursuz ve kepazelik içeren davranışlarda bulu-

nuyorsa; 

3. Davranışları, sözleri ya da yazdıklarıyla derneğin haysi-

yeti veya ilişkilerine zarar veriyorsa; 

4. Derneğin iç tüzüğüne uymayı reddediyorsa. 

 

Bir adayın reddi ya da mevcut bir üyenin ihracına ancak 

üyelerinin en az üçte ikisinin onayını alan komite karar verebilir. 

Bu karar ilgiliye sözlü olarak ve gerekçeleri belirtilmeden bildirilir. 
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Reddedilen aday ya da ihraç edilen üyenin komite kararını 

derneğin genel kuruluna götürme hakkı vardır. Bu durumda karar 

tarihinden itibaren bir ay içinde itirazını yazılı olarak komite 

başkanına sunmalıdır. Başkan itiraz dilekçesini aldıktan sonraki 

ilk genel kurulda konuyu gündeme getirmekle mükelleftir; fakat 

komitenin kararı gelen kurulun toplanacağı güne kadar uygulanır 

ve üyelik geçerli sayılmaz. Genel kurul komitenin ret veya ihraç 

kararının gerekçelerini inceleyerek mevcutlu üyelerinin 

tamamının salt çoğunluğuna göre komitenin görüşü yönünde ya 

da karşıt karar verir. Reddedilen aday ya da ihraç edilen üyenin 

derneğe ya da onu temsil eden komiteye karşı hiçbir şekilde itiraz 

hakkı yoktur. 

 

MADDE 6. 

Derneğin bütün üyelerinden oluşan genel kurul, her yıl dü-

zenli olarak, yeni takvime göre Ekim ayının ilk Pazar günü toplanır. 

Genel kurulun öncelikli işi, bir yıl boyunca dernek adına tam yet-

kili yürütücü olan on üyelik komiteyi belirleyen seçimi yapmaktır. 

Ardından tüm önemli sorunları sırayla gündeme alır ve gerekli 

gördüğü kararları verir. Genel kurulun kararlarının geçerli olabil-

mesi için mevcutlu üyelerin salt çoğunluğu olması ve oylamaya 

katılanların sekse kişinin altında olmaması gerekir. 

 

MADDE 7. 

Genel kurul, düzenli yıllık toplantıların dışında komitenin 
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zorunlu gördüğü durumlarda veya toplam dernek üyesi sayısının 

en az dörtte birinin imza toplayarak başkana dilekçe vermeleri 

üzerine de toplanır. Böyle bir durumda toplantının yeri ve tarihi 

ile nedeni, en az on bey gün öncesinden gazeteler aracılığıyla 

duyurulur. 

 

MADDE 8. 

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Eski Öğrenciler Dostluk 

Derneği en azından üç ayda bir çıkan bir bülten yayımlayacak, ihti-

yaç hissedilirse sonradan yayın frekansını artıracaktır. Bu bülten 

komite ve genel kurul konuşmalarını içerecek, derneğin yeni 

üyelerini duyuracak ve üç aylık dönemde komitenin edindiği bağış 

ve ödenti gelirlerinin dökümünü verecektir. Bazı sayfaları da der-

nek üyelerinin iş arz ve talep ilanlarına ayrılacaktır. Bülten lise per-

soneli ve eğitim durumuyla ilgili haberlere de yer verecek, lise ya 

da dernekle ilgili konularda özel makaleleri de basacaktır. Bu bül-

tenin maliyetinin karşılanması için küçük bir abonmanlık ücreti 

talep edilecek, aynı şekilde iş arama ilanları için de düşük bir bedel 

belirlenecektir. Eleman ilanları ücretsiz basılacaktır. Abonmanlık 

ve iş arama ilanlarıyla diğer duyuruların bedeli komite tarafından 

belirlenecek ve fiyat listesine bültenin kapağında yer verilecektir. 

 

MADDE 9. 

Komite lisenin eski öğrencilerinin derneğe yapacağı nakdi 

ve ayni bağışları kabul edecek, dernek üyesi olmayanların yaptığı 
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bağışları ret ya da kabul etme hakkını saklı tutacaktır. Bir kez on 

Türk Lirası tutar ödeyen her dernek üyesi “Kurucu Üye” olarak 

anılacak ve gelecek yıllarda yıllık ödentiden muaf tutulacaktır. 

Dernek bülteni de kurucu üyelere ücretsiz gönderilecektir. 

 

MADDE 10. 

Derneğin haznedarı dernek kasasına giren tutarları ve 

yapılan masrafları çok düzenli bir şekilde muhasebe kaydına ala-

cak ve her yıl sonunda gelir ve gider makbuzlarının bilançosunu 

komite başkanına sunacaktır. Kayıtların denetimi başkan ve biri 

komite üyesi, diğeri genel kurul tarafından seçilmiş iki üye 

tarafından yapılacaktır. Bu iki komiser hazırlayacakları raporu ko-

miteye sunacak, rapor bir sonraki bültende yayımlanacaktır. 

Haznedarın dernek kasasından yapılan her ödeme için matbu 

makbuz kesmek kayda geçirmek zorundadır. 

 

MADDE 11. 

Dernek kasasında toplanan birikim Osmanlı Bankası’nda 

haznedar ve dernek başkanının adına açılacak ortak hesaba 

yatırılacaktır. Haznedar gündelik harcamalar için küçük bir miktarı 

her zaman kasada bulundurabilir. Komite gerekli gördüğü durum-

larda dernek çıkarları için birikiminin bir kısmıyla tam güvenli 

olmak kaydıyla mal ve değer satın alabilir. 
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MADDE 12. 

Dernek birikimleri şu şekilde değerlendirilebilir: 

 

1. Kasa mevcudunun yüzde 10’u her zaman nakit rezerv 

olarak bulundurulur ve mutlak zorunluluk ve genel kurul kararı 

olmadıkça harcanamaz; 

 

2. Derneğin ofis, mobilya, haberleşme vb. genel giderleri, 

haznedar veya sekreterlerin önerisi ve komitenin onayıyla dernek 

birikimlerinden ödenir. Zorunlu giderler için ekonomik bilgelik il-

kelerine uygun hareket edilecektir. Başkan, sekreterler, haznedar 

ve komite üyesi mutlak surette gönüllü olarak, ücret almaksızın 

işlev görecek ve sadece komite tarafından özel görev için yetkilen-

dirildiklerinde yapmak zorunda oldukları masrafları dernekten 

tahsil edebileceklerdir; 

 

3. Dernek bülteni basım ve dağıtım masrafları başlangıçta 

doğal olarak kasadaki birikimden, daha sonra abonmanlık ve ilan 

gelirlerinden karşılanacaktır; 

 

4. Komite dernek birikimlerinden acil ihtiyaç sahibi üyelere 

gereken miktarda yardım bütçesi ayırma hakkına sahiptir. Üyelere 

yönelik yardımların ancak gerçekten gerekli ve acil durumlarda 

(ani ölüm, uzun hastalık devresi, yangın gibi) yapılabileceği bilin-

melidir. Derneğin yardımları hiçbir zaman tembelliğe sevk edici 
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olmamalıdır. Derneğin yapacağı yardım miktarı, kullanılabilir bi-

rikimler ve yardıma muhtaç üye sayısıyla orantılı olarak belirlenir; 

  

5. Derneğin mâli durumu imkân tanıyorsa, komite başarılı 

lise öğrencilerini teşvik amaçlı ayni ve nakdi ödüllendirme 

uygulamaların genel kurula önerebilir. Öğrenciler arasında edebi, 

bilimsel ve sanatsal yarışmalar düzenleyip ödül verebilir. Gençleri 

çalışmaya, entelektüel yanlarını geliştirmeye ve inisiyatif alma 

ruhu kazandırmaya yöneltmek için öğrenciler ve eski öğrenciler 

arasında etkinlikler düzenleyebilir;  

 

6. Komite maddi olanakları çerçevesinde, dernek üyelerinin 

ücretsiz ya da sembolik bir katkı karşılığında kullanacağı bir kü-

tüphane oluşturmaya çalışacaktır. Bu kütüphanenin kurulabilmesi 

için para, kitap, mobilya, gravür vb. bağışları memnuniyetle kabul 

edilecektir. 

 

MADDE 13. 

Dernek iç tüzüğü genel kurul oylaması ve kayıtlı üye 

sayısının en az üçte ikisinin onayı olmadan değiştirilemez. Genel 

kurula katılımın bu sayıya ulaşamaması durumunda, yukarıda 

belirtildiği gibi, tüm dernek üyelerine bir sirküler gönderilerek tü-

zükte önerilen değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmalarının gere-

kip gerekmediği oylanır. Oylamada genel kuruldaki hazirun salt 

çoğunlukla karar alır. Yazılı olarak önerilmeyen ve dernek üye 
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sayısının en az yüzde onunun imzasını taşımayan hiçbir tüzük 

değişikliği önerisi dikkate alınmayacaktır. 

 

MADDE 14. 

Dernek tüzüğünde değişiklik olması durumunda, bu 

değişiklikten yana oy kullanan üyeler ve azınlıkta kalanların her-

hangi bir itiraz hakkı olamaz. Dernek üyelerinin üçte ikisinin 

onayladığı değişikliği kabul etmeleri ya da istifa etmeleri gerekir. 

İstifa eden üyeler 3. maddede de belirtildiği gibi, o güne kadar 

derneğe yapmış oldukları bağışları ve ve ödentilerini geri isteye-

mezler.  

 

MADDE 15. 

Dernekle ilgili tüm yazışmalar başkanla yapılır. Derneğe 

yapılan ödenti ve bağış ödemeleri de başkan adına düzenlenmiş 

çek veya havaleyle yapılır. 

 

MADDE 16. 

İç tüzük taslağı dernek genel kurulu tarafından tartışılıp 

karara bağlandıktan sonra, Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Eski 

Öğrenciler Dostluk Derneği’nin yasal varlığının tanınması için 

başkan tarafından Osmanlı İmparatorluğu hükümetine başvuru 

yapılarak derneğe resmiyet kazandırılacaktır.
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