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Türkiye’nin 4 yıldızlı ilk ve tek Türk takımının zaferlerle 
dolu hikâyesini okumaya başlayabilirsiniz. Kitabı okurken 
sarı kırmızı şapka, atkı ve bayraklarınızı yanınızda bulun-
durmanız; özellikle Avrupa zaferleri bölümünde tezahürat 
yapmanız serbest. Şimdi acele etmeniz gerekiyor. Çünkü, 
Ali Sami Yen ve arkadaşları Galatasaray’ı kurmak için sınıfta 
görüşmelere başladı bile. Haydi yetişin!

Galatasaray Lisesi’nin temelleri hangi padişah zamanında 
atıldı?

Metin Oktay Fenerbahçe ağlarını yırtan golünü nasıl attı 
ve sonrasında neler yaşandı?

Galatasaray’a Avrupa Fatihi unvanı hangi maçtan sonra 
verildi?

14 yıl aradan sonra şampiyonluk nasıl geldi?
Şampiyonlar Ligi’ne ilk kez katılmasını sağlayan Manc-

hester United zaferinin perde arkasında neler yaşandı?
Hagi Galatasaray’a transfer olduğunda neden “bastonla 

oynar” dendi?
Galatasaray’da en fazla forma giyen Türk ve yabancı 

futbolcular hangileri?
En fazla yenilmezlik serisi hangi sezon yaşandı?
Ali Sami Yen’in yapım sürecinde neden patlama oldu? 
Hangi dünya devi takım Ali Sami Yen’den sürekli boynu 

büyük ayrıldı?
Teknik direktörsüz nasıl şampiyon oldu?
En farklı galibiyetleri hangi maçlarda aldı?
Unutulmaz Avrupa zaferleri nasıl geldi?
Bu ve daha nice soruların cevaplarını birkaç sayfa sonra 

bulmaya başlayacaksınız. Hikâyeler ve olaylar karikatürlerle 
anlatıldığı için eğlenmeyi de garanti edeceksiniz. Yani kısa-
cası bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. Şimdi hazırsanız 
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GAlATASArAY dOĞUYOr

Takvimler 1905 yılının Ekim ayını gösterirken İstanbul 
Galata’da bir okulda çok ciddi meseleler konuşuluyordu. 

Okulun adı Mekteb-i Sultani, ders ise edebiyattı. Hayır hayır, 
konunun edebiyatla hiçbir ilgisi yoktu. Coğrafya, fizik ya da 
matematik sorusu da çözülmüyordu. Tarih mi? Evet, ders 
edebiyattı ama konuşulanların tarihle biraz ilgisi vardı. Ama 
sınıfta, konuşulan bir tarih değil yazılan bir tarih vardı. Kim 
tarafından mı yazılıyordu? Okulun 889 numaralı öğrencisi Ali 
Sami Yen isimli genç ve arkadaşları Asım Tevfik Sonumut, 
Reşat Şirvani, Cevdet Kalpakçıoğlu, Abidin Daver ve Kamil 
tarafından... Bu gençler, o dönem yavaş yavaş Osmanlı 
topraklarında da ilgi görmeye başlayan futbolu sevmeye 
başlamıştı. Bu yüzden amaç, bir futbol takımı kurmaktı. 
Misyon da hazırdı: “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir 
hâlde oynamak, bir renge ve bir isme malik (sahip) olmak 
ve Türk olmayan takımları yenmek.”
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ligdi. Bu yüzden Ali Sami Yen ve arkadaşları da İngilizler gibi 
futbol oynamak istiyordu. Tabii bunda İstanbul’da yaşayan 
İngiliz gençlerin önce Kadıköy Futbol Kulübü’nü daha sonra 
ise Moda Kulübü’nü kurmasının da payı büyüktü. 

Edebiyat dersinde kuruluş çalışmaları
Artık Galatasaray’ın temellerinin nerede, hangi şartlarda 

ve kimler tarafından atıldığını biliyorsunuz. Hatta kurucuların 
belirlediği sloganı bile öğrendiniz. Sadece iki paragrafta bu 
kadar bilgiye sahip olmak... Çok şanslısınız. Merak etmeyin, 
takımın isminin hikâyesini unutmadık. Her şey kontrol altında. 
Önce kitabın ikinci karikatürü için Ali Sami Yen ve arkadaşla-
rına bağlanalım... Mikrofonlarımız yine Mekteb-i Sultani’deki 
edebiyat öğretmeni Mehmet Ata Bey’in dersinde...

Galatasaray’ın Kurucuları
• Ali Sami Yen
• Celal İbrahim
• Asım Tevfik Sonumut
• Boris Nikolof
• Emin Bülent Serdaroğlu
• Milo Bakiç
• Bekir Sıtkı Bircan
• Pol Bakiç
• Tahsin Nahit
• Hüseyin Hüsnü Kayacan
• Reşat Şirvanizade
• Abidin Daver
• Hüseyin Hüsnü Kayacan

İngiliz gençler kulüp kurmuştu 
Slogan ilginizi çekti değil mi? Peki neden İngilizler gibi? 

Çünkü o dönemde İngilizler futbolda epeyce ilerlemişti. 
Hatta şu anda bile futbolun beşiği olarak İngiltere gösterilir. 
Çünkü İngiltere’deki futbol ligi 1888’de kurulmuştur. Yani, 
bugün Salah’ın, Harry Kane’in, Firmino’nun, Agüero’nun, 
De Bruyne’ün olduğu İngiliz ligi, o dönemde de yıldız bir 
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