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smanl›’n›n ilk ö¤renci dergisi olan Numûne-i Terakki’nin ilk sa-
y›s› 7 Nisan 1887’de Mehmet Nadir Bey, okulumuzun ö¤renci-

leri ve mezunlar›n›n katk›lar›yla yay›nlanm›flt›r. Dergi geliflmifllik örne-
¤i anlam›nda kullan›lan ismini tam anlam›yla karfl›lam›flt›r. Her ne kadar
a¤›rl›kl› olarak lise ö¤rencileri taraf›ndan ç›kar›lsa da gerek Mehmet Na-
dir’in bat›da makaleleri yay›nlanan ilk Osmanl› matematikçisi ve döne-
minin en iyi say›lar teorisyeni olmas›, gerekse de okulumuzun temelini
oluflturan Numûne-i Terakki Mektebi’nin e¤itim seviyesi ve sisteminin
dönemine göre çok daha modern ve bilimsel olmas› nedeniyle dergi iyi
bir yay›n kalitesini yakalam›flt›r. Dergide okulda ö¤retilen bilimlere
a¤›rl›k verilmifl ve derslerde ö¤retilenlere yard›mc› bir kaynak olmakla
birlikte ayn› zamanda ö¤rencilerin bu konularda yeni ufuklara aç›labil-
mesi amaçlanm›flt›r. Zaman zaman da bu dergide bulunan kimi yaz›lar
döneminin Tercüman-› Hakikat gibi önemli gazetelerinde de tekrar ya-
y›nlanm›flt›r. Buradan da anlafl›labilece¤i üzere derginin ö¤renciler d›-
fl›nda da ciddi bir okuyucu kitlesi mevcuttur. Yay›n hayat›na 27 Mart
1888’de ç›kan dokuzuncu say›s›yla veda eden Numûne-i Terakki’yi ya-
y›nlad›¤›m›z bu onuncu say›yla günümüze tafl›may› ve devam ettirmeyi
hedefliyoruz. 

Aradan 122 y›l geçmesine ra¤men dergi hala de¤erlerini korumakta-
d›r. Bu say›y› ç›kar›rken derginin ilk ç›kar›ld›¤› zamanki amac›n› göz
önünde bulundurarak, lise e¤itimi düzeyinde ö¤renilen bilgilerle anlafl›-
labilecek ve mevcut bilgilerimizin biraz olsun ötesine gidebilece¤imiz
yaz›lar yazmaya çal›flt›k. Yaz›lar›n bilimselli¤inin belli bir seviyeyi ya-
kalamas› için ise a¤›rl›kl› olarak okulumuzun mezunlar›ndan oluflan bir
dan›flma kurulu kurduk. Bize ay›rd›klar› vakit ve harcad›klar› emek için
hepsine minnettar›z. Ayn› zamanda Numûne-i Terakki dergisi o dönem-
de büyük bir aç›¤› kapamaktayd›. Bugün de okulumuzda fen a¤›rl›kl› bir
e¤itim verilmesine ve kültürel anlamda bir çok etkinlik olmas›na ra¤-
men bilimsel etkinlikler aç›s›ndan çok büyük bir aç›k mevcuttur. Bu mi-
rasla bunun biraz olsun telafi edilmesini ve sonunun yüz yirmi iki y›l ön-
cesi gibi olmamas›n› umuyoruz. Ayr›ca e¤er bu oluflumun etkileri oku-
lumuzun d›fl›na da s›çrayabilirse bu da oldukça sevindirici bir geliflme
olacakt›r.

Ayr›ca destekleri için müdürümüz Adnan Ersan’a, Alman Bölüm
Baflkan›m›z Dr. Volker Schult’a, baflmüdür muavinimiz Atakan Alan’a,
müdür yard›mc›lar›m›z Necati fiolt ve Metin Kufl’a, ‹stanbul Erkek Li-
sesi E¤itim Vakf›’na ve fi. Levent Deniz’e, katk›lar› için Ahmet Ürkmez-
gil ile Yaflar Bozatl›'ya ve daha burada ismini anamad›¤›m›z eme¤i ge-
çen herkese teflekkür ederiz.

‹stanbul (Erkek) Lisesi’nin ve bu derginin var olmas›n› sa¤lad›¤› için
Mehmet Nadir’i sayg›yla an›yor; bu say›m›z› çok yönlü kiflili¤i ve çal›fl-
ma hayat›yla dikkat çeken, matematikçi, gazeteci, çevirmen, pedagog,
e¤itimci Mehmet Nadir Bey’e ad›yoruz.

Yay›n Kurulu Ad›na
Bar›fl Paksoy
numuneiterakki@yahoo.com
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Numûne-i Terakki

126 y›ll›k tarihiyle bir e¤itim ç›nar› olan
‹stanbul Lisesi’nin kurucusu, ünlü matema-
tikçi Mehmet Nadir Bey'in önderli¤inde ç›-
kar›lmaya bafllanan “Türkiye'nin ilk ö¤renci
dergisi olma özelli¤ine sahip” Numûne-i
Terakki dergisinin tekrar ayn› ruh ve heye-
canla yay›nlanmas›n›n mutlulu¤unu yafl›-
yorum.

Modern e¤itim anlay›fl›n›n ve ça¤dafl ö¤-
retim yöntemlerinin uyguland›¤› okulumuz
her alanda oldu¤u gibi bilimsel aç›dan da
oldukça baflar›l› bir grafik çizmektedir.
Okulumuz son y›llarda birçok proje haz›r-
lam›fl ve sonucunda baflta Tübitak olmak
üzere yar›flma ve olimpiyatlarda büyük ba-
flar›lar elde etmifltir.

2

Müdüriyetten

Numûne-i Terakki’nin 

Yeni Bas›m› ‹çin Önsöz

Mehmet Nadir 1884'te sonradan okulu-
muz ‹stanbul Lisesi'ne dönüflecek olan Nu-
mûne-i Terakki adl› okulu kurdu. Sadece 3
y›l sonra 7 Nisan 1887'de Türkiye'nin ilk
ö¤renci dergisi yine Numûne-i Terakki
ad›yla yay›nland›. Bu derginin içeri¤i özel-
likle e¤itim ve bilim ile ilgili konulardan
oluflmaktayd›. Bu sayede Türkiye'de pek
çok ö¤renci dergisine örnek oldu. 

fiimdi 122 y›l sonra yeniden bir Numû-
ne-i Terakki var. Dergi ‹stanbul Lisesi'nin
bu tarihi örne¤i tam olarak kavram›fl ö¤ren-
cilerinin kendi çabalar›yla ç›k›yor. Dergi
yine bilimsel konulardan oluflmakta. Bu

Grußwort zur Neuausgabe der 

Zeitschrift Numune-i Terakki“

1884 gründete Mehmet Nadir die Schule
“Numune-i Terakki” aus der später unsere
Schule das Istanbul Lisesi hervorgegangen
ist. Nur drei Jahre später am 7. April 1887
erschien die erste Schülerzeitschrift der
Türkei ebenfalls mit dem Namen “Numu-
ne-i Terakki”. Ihre Inhalte konzentrierten
sich auf Themen vornehmlich aus den Be-
reichen Erziehung und Wissensvermittlung.
Damit wurde sie zum Vorbild für zahlreiche
andere Schulzeitschriften in der Türkei.

Nun, 122 Jahre später, gibt es wieder ei-
ne “Numune-i Terakki”. Hervorgegangen
ist sie aus der Eigeninitiative von Schülern
des Istanbul Lisesi,  die ganz bewusst auf
dieses historische Vorbild zurückgreifen.

Okul yönetimi olarak bu projelere büyük
destek verilmekte ve ö¤rencilerimizin
ufuklar›n› açmak üzere çal›flmalar Alman
Bölümü ile birlikte yürütülmektedir.

‹nan›yorum ki bu proje çal›flmalar›m›z
daha çok ö¤rencilerimizin katk›lar›yla de-
vam edecektir.

Çeflitli bilim dallar›na ait makaleler, ya-
z›lar ve projeler içeren bu derginin tekrar
yay›nlanmas›, içerisinde yer alan yaz›lar›n
genellikle bilimsel içerikli olmas› ve oku-
lumuzda okutulan bilimlerle ilgisi nedeniy-
le pek çok ö¤rencimizin fen alan›na ilgi
duymas›n› sa¤layacakt›r.

Dergide eme¤i geçen ö¤rencilerime te-
flekkür ediyorum ve yeni say›larda bulufl-
mak üzere sevgilerimi sunuyorum. 

Adnan ERSAN
‹stanbul Lisesi Müdürü
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kendini, konular› do¤a bilimleri, matema-
tik, etik, felsefe, ekonomiden bilim tarihine
olan makalelerde gösteriyor. 

Filozof Karl Popper bilimsel araflt›rma-
n›n bir anlay›fl taraf›ndan yürütülmesi ve
yanl›fl varsay›mlar ile olumsuz sonuçlar›n
elefltiriye aç›k olmas› gerekti¤i görüflün-
deydi. Buna göre bilim her zaman baflkas›-
n›n sonuçlar›na oldu¤u gibi kendi sonuçla-
r›na karfl› da elefltirel bir yaklafl›mda olma-
l›d›r. Bilimle u¤raflmak isteyenler iflte bunu
göz önünde bulundurmal›d›r. 

Ayn› zamanda büyük sözlerin entellek-
tüel olarak yetersiz içeriklerin elefltiriyi
zorlaflt›racak veya engelleyecek biçimde
aktar›lmas›na yarayabilece¤inin de alt›n›
çiziyor. Bunun için flöyle yaz›yor “Her en-
tellektüelin son derece özel bir sorumlulu-
¤u vard›r. Ö¤renim görme ayr›cal›k ve f›r-
sat› vard›r, bu yüzden çevresindeki insanla-
ra (ya da “toplum”a) çal›flmalar›n›n sonuç-
lar›n› basit, aç›k ve anlafl›l›r bir biçimde ak-
tarmaya borçludur. En kötüsü de entellek-
tüel insanlar›n çevrelerindeki insanlara
peygamber gibi davranmalar› ve onlar› ke-
hanetli felsefelerle etkilemeye çal›flmalar›-
d›r. Bunu kolay ve aç›k bir flekilde söyleye-
meyen susmal› ve bunu düzgün bir flekilde
söyleyecek hale gelene kadar çal›flmaya
devam etmeli ve susmal›d›r.” 

fiu anda h›rsl› bir amaçla, okuyucular›
sadece ‹stanbul Lisesi ailesi ile s›n›rl› ol-
mayan bir dergi düzenlenmekte. Bu aç›dan
derginin varl›¤›n› uzun bir süre boyunca
koruyabilmesini ve yay›n kuruluna baflar›-
lar diliyorum. 

Dr. Volker Schult
Alman Bölüm Baflkan›

Inhaltlich hat sich die Zeitschrift ebenfalls
der Wissensvermittlung verschrieben. Die-
ser Anspruch spiegelt sich in den zahlreic-
hen Beiträgen wider, deren Themenspek-
tren von Naturwissenschaften, Mathematik,
Ethik, Philosophie, Wirtschaft bis zu Wis-
sensgeschichte reichen. 

Der Philosoph Karl Popper nahm die Po-
sition ein, dass Forschung von einem Sinn
geleitet und falsche Annahmen oder negati-
ve Konsequenzen immer einer Kritik
zugänglich sein sollten. Demnach sollte
Wissenschaft also immer eine kritische Hal-
tung gegenüber eigenen wie fremden Er-
gebnissen einnehmen. Daran muss man
sich messen lassen, wenn man den Ans-
pruch erhebt, sich mit Wissenschaft ause-
inanderzusetzen. 

Zugleich unterstreicht er, dass große
Worte auch dazu dienen, intellektuell besc-
heidene Inhalte so unverständlich zu formu-
lieren, dass eine Kritik bewusst erschwert
oder verhindert werde. Er schrieb dazu: “Je-
der Intellektuelle hat eine ganz besondere
Verantwortung. Er hatte das Privileg und di-
e Gelegenheit, zu studieren; dafür schuldet
er es seinen Mitmenschen (oder “der Ge-
sellschaft”), die Ergebnisse seiner Studien
in der einfachsten und klarsten und
verständlichsten Form darzustellen. Das
Schlimmste (...) ist, wenn die Intellektuel-
len versuchen, sich ihren Mitmenschen ge-
genüber als große Propheten aufzuspielen
und sie mit orakelnden Philosophien zu be-
eindrucken. Wer’s nicht einfach und klar sa-
gen kann, der soll schweigen und weiterar-
beiten, bis er’s klar sagen kann.” 

Es liegt eine anspruchsvolle Zeitschrift
mit einem ehrgeizigen Ziel vor, deren Le-
serkreis sich nicht nur auf die Schulfamilie
des Istanbul Lisesi beschränken, (sondern
auch darüber hinaus ihre Interessenten fin-
den möge). In diesem Sinne wünsche ich
der Zeitschrift ein langes Bestehen und ih-
ren Herausgebern viel Erfolg.

Dr. Volker Schult, StD
Leiter der Deutschen Abteilung 
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