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SUNUŞ

TEVDAK, 25 yıl önce 15 tarihî lisemizin Eğitim Va-
kıfları tarafından kurulan eğitim alanındaki en bü-

yük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Amacı; çağdaş ve 
kaliteli eğitim ortamının oluşmasında Milli Eğitim Bakan-
lığına destek olmak, tarihî TEVDAK LİSELERİ’ni kaliteli 
eğitimleriyle ülkemizin model okulları haline getirmek ve 
bu okullarda okuyan öğrencilerimizin nitelikli, bilinçli ve 
topluma yararlı yurttaşlar olarak yetişmelerine maddi ve 
manevi katkıda bulunmaktır.

TEVDAK, çeyrek asırlık tarihi içinde bu amacını gerçek-
leştirmek için, tarihi liselerimizin sorunlarını Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile paylaşarak çözümlerine katkı sağlamaya çalışmıştır. 
Ulusal eğitim sempozyumları, öğretmenlerimize hizmetiçi eği-
tim çalışmaları, kültür, sanat ve spor şenlikleri düzenlemiştir. 
Ayrıca öğrencilerimiz arasında “Benim Şehrim” ve “Gençliğin 
Sosyal Sorumluluğu” konularında Şiir ve Deneme Yazma Ya-
rışmaları yaparak katılan şiir ve denemeleri, “Benim Şehrim” 
ve “Sessiz Çığlık” isimli iki kitapta toplanmıştır.  

TEVDAK, Türk tarihinin iftihar tablolarından olan Ça-
nakkale Zaferinin 100. Yılı münasebetiyle üyemiz olan lise-
lerimizin öğrencileri arasında “Çanakkale Zaferinin Türk 
ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi” konulu Şiir ve De-
neme Yazma Yarışması düzenlemiştir. Bu yarışma ile genç-
lerimizin milli tarihimizle ilgili araştırma ve yorum yapma-
larını sağlamayı ve böylece milli şuurlarını güçlendirmeyi 
amaçlamıştır. 
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“100. Yılında Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tari-
hindeki Yeri ve Önemi” konulu Şiir ve Deneme Yazma Ya-
rışmasına 15 lisemizden 33 öğrencimiz deneme ve 27 öğ-
rencimiz de şiirle katılmışlardır. Yarışmaya katılan eserler 
Edebiyat Öğretmenlerimizden oluşturulan Yarışma Jürisi 
tarafından değerlendirilmiştir. 

Jüri; Yarışma organizasyonundan sorumlu TEVDAK 
Genel Sekreteri Dr. Sakin ÖNER ile birlikte Edebiyat Öğ-
retmenleri Vefa Lisesi’nden Menekşe Gültekin, Pertevniyal 
Lisesi’nden Huriye Kaya, Eyüp Anadolu Lisesi’nden  Em-
rah Ayhan, Galatasaray  Lisesi’nden Kenan Ovacık, İstan-
bul Lisesi’nden Meryem Çiçekçi ve Kabataş Erkek Lisesi’nden 
Gülsen Yarli’den oluşmuştur. 

Jüri üyelerimiz on beş günlük sıkı bir çalışma ile ya-
rışmaya katılan tüm eserleri inceleyerek değerlendirmiş-
lerdir. Okulları yoğun yıl sonu çalışmalarının arasında bu 
yoğun çalışmayı yapan değerli Jüri üyelerimize ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz.

Jüri üyelerimiz denemeleri; başlık seçimi, imla-noktalama, 
planlı yazma, örnekler, buluşlar ve yorumlar, anlatım-dil ve 
üslup; şiirler ise başlık seçimi, imla-noktalama, ana fikrin 
vurgulanması, hayal, sembol ve düşünceler, anlatım-dil ve 
üslup kriterlerine göre 100 puan üzerinden değerlendirilmiş-
tir. Herhangi bir şaibeye meydan vermemek için Jüri üyeleri, 
kendi okullarının öğrencilerinin yazılarını değerlendirme-
mişlerdir. Bu nedenle, yarışmaya katılan öğrencilerin eser-
leri, toplam puanların, puan veren jüri üyesi sayısına bölün-
mesiyle ortaya çıkan ortalamaya göre derecelendirilmiştir.

Yarışma sonuçlarına göre her iki dalda ilk üç dereceye 
giren öğrenciler ve onlardan sonraki 10’ar öğrenci, TEV-
DAK tarafından para ödülü ve Başarı Belgesi ile ödüllen-
dirmiştir. Birincilere 500 TL, İkincilere 300 TL, Üçüncülere 
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200 TL., Mansiyon kazanan 10’ar TL öğrencimize de 100’er 
TL para ödülü verilmiştir.

İlk üçe giren öğrencilerin Danışman Öğretmenleri de 
Takdir Belgesi ile ödüllendirilmiş, katılan diğer öğrencilere 
ve okullarımıza da Katılım Belgesi verilmiştir.

Yarışmaya katılan tüm şiirler ve denemeler ile öğren-
cileri Çanakkale Savaşlarına katılan okulların anı yazıla-
rını bir kitap halinde 2015 yılı içinde yayınlamak istemiş 
ancak bazı sebeplerle yayın geciktiğinden 2016 yılında ki-
tap halinde yayımlanma imkânı bulabildik. 

Bu vesileyle TEVDAK olarak düzenlediğimiz “Çanak-
kale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi” 
konulu Şiir ve Deneme Yazma Yarışmasına onay veren İstan-
bul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğine, okulları-
mıza duyurulmasını sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlükle-
rimize, öğretmenlerimize duyuran okul müdürlüklerimize, 
öğrencilerini katılmaya teşvik eden ve katılımcı öğrencilere 
danışmanlık yapan değerli öğretmenlerimize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Tabii ki, en büyük teşekkürümüz yarış-
mamıza katılarak Çanakkale ruhunu bizlere yansıtmaya 
çaba gösteren değerli öğrencilerimizedir.

Bu çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da artarak de-
vam edecektir.

Ne mutlu TEVDAK Kardeşliğine! Her şey eğitim ve 
çağdaş Türkiye için!

İstanbul, Mart 2016
Dr. Sakin ÖNER

TEVDAK Genel Sekreteri
Yarışma Koordinatörü
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ÇANAKKALE ZAFERİNİN  
100. YILINDA TEVDAK

TEVDAK; Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Li-
sesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Anadolu Li-

sesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Lisesi, 
İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Ana-
dolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, 
Vefa Lisesi ve Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi gibi ta-
rihi liselerin mezunlarının 1980’li yıllarda kurdukları Eği-
tim Vakıflarının, 1991 yılında Türk Eğitim Vakıfları Da-
yanışma Konseyi adıyla bir sivil düşünce platformu olarak 
oluşturulmuştur. Bu platform, 1997 yılında (Türk Eğitim 
Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği) adıyla der-
nekleşmiş ve o tarihten itibaren faaliyetlerini dernek ola-
rak sürdürmüştür.

Kurum kültürü ve gelenekleri oluşmuş, kaliteli ve çağ-
daş eğitimiyle temayüz etmiş ve başarılı mezunlarıyla top-
lum hayatımıza her alanda etkili olmuş tarihi liselerimizin 
eğitim vakıflarının TEVDAK’ın amacı; üyesi olan okulla-
rın eğitim ve öğretim kalitesini korumak ve arttırmak, ku-
rumsal kültür ve kimliklerini yaşatmak ve geliştirmek, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile ortak hareket ederek çağdaş eğitimin 
gelişmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin Türk top-
lumuna yararlı, nitelikli, bilinçli ve yurttaşlar yetiştirilme-
sine maddi ve manevi her türlü katkıyı sağlamaktır. Bünye-
mizdeki Eğitim Vakıfları, okullarına kuruldukları tarihten 
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bugüne kadar fiziki mekân, onarım, donatım, araç-gereç, 
eğitim, personel, burs, sosyal etkinlikler ve diğer alanlarda 
trilyonlarca lirada katkıda bulunmuşlardır.

2015 yılı, tarihimizin iftihar tablolarından Çanakkale 
Zaferinin 100. Yılıdır. Bu münasebetle TEVDAK, bünyesin-
deki liselerimizde okuyan gençlerimizin milli tarihimizle 
ilgili araştırma ve yorum yapmalarını sağlamak ve böy-
lece milli şuurlarını güçlendirmek amacıyla “100. Yılında 
Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve 
Önemi” konulu bir Şiir ve Deneme Yazma Yarışması dü-
zenlemiştir. Yarışmaya 60 kadar öğrencimiz şiirleri ve de-
nemeleri ile katılmışlardır. 

TEVDAK LİSELERİ Öğretmenlerinden oluşan Yarışma 
Jürimiz, bu şiirler ve denemeleri, çok titiz bir şekilde değer-
lendirmişlerdir. Bu değerlendirme sonucunda, her iki dalda 
ilk üçe giren öğrenciler belirlenmiş ve her dalda 10’ar öğ-
rencinin de Mansiyonla ödüllendirilmesine karar verilmiş-
tir. Böylece bu başarılı 26 öğrencimizi ödüllendirmiş olduk.

TEVDAK Çanakkale Zaferinin 100. Yılı Şiir ve Deneme 
Yazma Yarışmasında başarılı olan öğrencilere maddi ödül 
dışında Başarı belgesi verdik. İlk üçe giren öğrencilerimizin 
Danışman Öğretmenlerine de Takdir Belgesi takdim ettik. 
Ayrıca yarışmaya katılan diğer öğrencilerimize ve okulla-
rımıza da Katılım Belgesi verdik.

TEVDAK, bugüne kadar üyemiz olan liselerimizin öğ-
retmen ve öğrencileri arasında birlik ve beraberliği, ortak 
çalışma ortamını geliştirmek ve TEVDAK ruhunu oluştur-
mak amacıyla üç Kültür Şenliği ve iki Şiir ve Kompozis-
yon Yarışması düzenledik. Bu yarışmalara katılan öğren-
cilerimizin şiir ve kompozisyonlarını BENİM ŞEHRİM ve 
SESSİZ ÇIĞLIK isimleriyle iki kitap halinde 2010 ve 2012 



13

100 yıl önce biz de “çanakkale*deydik

yıllarında yayımlamıştık. Çanakkale Zaferinin 100. Yılı 
münasebetiyle düzenlediğimiz bu yarışmaya katılan öğ-
rencilerimizin şiir ve denemeleri de bu kitapla gelecek ku-
şaklara taşınmaktadır.

TEVDAK Yönetimi olarak; ülkemizin geleceği olan 
gençlerimizi hayata hazırlayan, onlara yurt, ulus ve insan-
lık sevgisini benimseten, onları çağdaş, demokratik ve sos-
yal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı 
kuşaklar olarak yetiştiren tarihi liselerimizin öğrencilerini 
yetiştiren yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi, onlara her 
yönden destek olan Vakıflarımızın değerli Başkan, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ve Mütevellilerine ayrı ayrı teşekkür 
eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Ayrıca bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, on-
ların Danışman Öğretmenlerini, faaliyetimizi destekleyen 
okul yöneticilerimizi ayrı ayrı kutluyoruz. Yarışmaya katı-
lan şiirleri ve denemeleri titiz bir çalışmayla değerlendiren 
Jüri üyelerimize ve ödül törenini düzenleyen Kabataş Er-
kek Lisesinin değerli öğretmenlerine ve yöneticilerine ay-
rıca teşekkür ediyoruz.

Ayrıca bu kitabı yayına hazırlayan, basımını ve editör-
lüğünü yapan eğitimci yazar Hayri Ataş’a, kitabın yayın-
ları arasında çıkmasını temin eden Post Yayın Dağıtım’a 
teşekkür ederiz.

İstanbul, Mart 2016
Erol DEMİRDÖVEN

TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı
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TEVDAK “ÇANAKKALE ZAFERİ 100. YIL” 
ŞİİR VE DENEME YARIŞMASI

YARIŞMA JÜRİSİ

1- Dr. Sakin ÖNER – TEVDAK Genel Sekreteri – Yarışma 
Koordinatörü

2- Gülsen YARLİ – Kabataş Erkek Lisesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Öğretmeni

3- Menekşe GÜLTEKİN – Vefa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni

4- Huriye KAYA – Pertevniyal Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni

5- Emrah AYHAN – Eyüp Anadolu Lisesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Öğretmeni

6- Meryem ÇİÇEKÇİ İstanbul Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni

7- Kenan OVACIK – Galatasaray Lisesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Öğretmeni
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DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER VE 
ÖĞRETMENLERİ

ŞİİR YARIŞMASI

A. DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

ÖĞRENCİNİN ADI 
VE SOYADI

OKULU DANIŞMAN 
ÖĞRETMENİ

1. Ece HOLAT İzmir Atatürk Lisesi Berrin GEMİCİ
2. Sena KOVAL Pertevniyal Lisesi Yasemin YAĞMUR
3. Ümitcan YAMAN Haydarpaşa Lisesi Süreyya GÜZELOĞLU

           

B. MANSİYON KAZANAN ÖĞRENCİLER
1. Melek ÇELİK  Edirne Lisesi 
2. Gizem DURAN  Nişantaşı Anadolu Lisesi 
3. Ebru DOĞAN  Pertevniyal Lisesi 
4. Alara ŞENER  Galatasaray Lisesi 
5. Pınar ANGI  İzmir Atatürk Lisesi 
6. Özlem ÖZGÜR  Galatasaray Lisesi 
7. Emre HALICI  Galatasaray Lisesi 
8. Gülizar Selin ÖKSÜZ İstanbul Erkek Lisesi 
9. Hilal AYCİL  Eyüp Anadolu Lisesi
10. Selahattin YAŞA Erzurum Lisesi
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DENEME YARIŞMASI

A. DERECEYE GİRENLER ÖĞRENCİLER

ÖĞRENCİNİN ADI 
VE SOYADI

OKULU DANIŞMAN 
ÖĞRETMENİ

1. Sinem DİKMEN Ankara Atatürk Lisesi Fatma Sinan ASLAN

2. Rana Ahsen AK Ankara Atatürk Lisesi Fatma Sinan ASLAN

3. Selen AKAY Kadıköy Anadolu Lisesi Erdal ALTUN

B. MANSİYON KAZANAN ÖĞRENCİLER

1. Sinem HOCAOĞLU Galatasaray Lisesi                                                   

2. Elisa Zeynep GÜLER Nişantaşı Anadolu Lisesi                               

3. Melek ÇELİK  Edirne Lisesi

4. Berfin BOZDEMİR Ankara Atatürk Lisesi

5. İzlem İpek TÜZÜN Galatasaray Lisesi

6. Emine Side DURAN İzmir Atatürk Lisesi

7. İlayda Emine DURAN  Vefa Lisesi

8. Öykü AKTAŞ  Kabataş Erkek Lisesi

9. Seda Nur SÖNMEZ Beyoğlu Anadolu Lisesi

10. Seyda Aleyna ÖZEN Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi





ÇANAKKALE SAVAŞINA KATILAN 
LİSELİLERİN ŞANLI TARİHİNDEN 

KESİTLER
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ÇANAKKALE SAVAŞINA KATILAN LİSESLİLER 
VE “SARI SİYAH”IN HİKÂYESİ

Dr. Sakin ÖNER
Vefa Lisesi ve İstanbul Lisesi Eski Müdürü

Tarihin ve özellikle Türklerin kaderini yakından ilgi-
lendiren I. Dünya Harbinin en önemli savaşları, bu yıl 

100. yılını idrak ettiğimiz, Çanakkale Savaşlarıdır, Çünkü, 
bu savaşlarda dünyanın en güçlü orduları, en modern si-
lahlarıyla Çanakkale Boğazı’ndan geçip, dönemin “Hasta 
adam”ı Osmanlı İmparatorluğunu tarih sahnesinden silmek 
istediler. Fakat, bu savaş, güçlülerin zaferiyle değil, hezime-
tiyle sonuçlanmıştır. Çünkü, Çanakkale Savaşları, beklen-
meyen bir direniş ve kahramanlık gösteren Türk ordusu-
nun zaferiyle noktalanmıştır.

 Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğunun son zaferidir. Bu 
zafer, I. Dünya Harbinin kaderini değiştirmiş ve uzama-
sına yol açmış, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğunun da 
ömrünü uzatmıştır. Bu zaferle Türk milleti ve Türk ordusu 
yeniden özgüvenini kazanmıştır. Daha da önemlisi, Türk 
milleti bu zafer sayesinde, bağımsızlığı ve egemenliği teh-
likeye girdiğinde, millî mücadeleyi başlatan ve zafere ulaş-
tıran, yeni Türk devletini kuran önderle, Mustafa Kemal 
Atatürk’le buluşturmuştur. 
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Bu zaferin, milletimiz açısından en acı yanı, bu savaş-
larda çok sayıda aydınımızı şehit vermemizdir. Binlerce 
üniversite ve lise öğrencisini Çanakkale Savaşlarında kay-
bettik. Bu savaşlara başta İstanbul Erkek, Vefa, Kabataş Er-
kek, Galatasaray, Balıkesir, Erzurum, Edirne, İzmir Erkek, 
Konya, Kastamonu, Kayseri, Trabzon ve Sivas Liseleri ol-
mak üzere o zamanki liselerin son sınıf öğrencileri ve İs-
tanbul Darülfünunu(Üniversitesi) öğrencileri bu savaşlara 
gönüllü olarak katıldılar. Çoğu şehit oldu, geri kalanlar da 
yaralandı. İşte İstanbul Erkek Lisesinin “Sarı Siyah” renk-
leri de, Çanakkale’de şehit düşen öğrencilerinin, bugünkü 
kardeşlerine armağanıdır. 

Yıl 1915… I. Dünya Harbi başlayalı bir yıl olmuş. Düş-
man donanması Çanakkale’yi geçip İstanbul’a ulaşmak ve 
Osmanlı İmparatorluğuna son vermek istiyor. Türk ordusu 
ve özellikle topçusu kahramanca savaşıyor ve düşman do-
nanmasına oldukça büyük zararlar veriyor. Çanakkale’yi 
denizden geçemeyeceğini anlayan düşman, bu defa da kara 
savaşıyla Gelibolu’dan İstanbul’a geçmek istiyor. Kara sa-
vaşları da çok kanlı başlıyor. Çanakkale’de asker ihtiyacı 
doğuyor. Gönüllü olmak koşuluyla lise ve üniversite öğren-
cilerini askere çağırıyorlar.

11 Mayıs 1915’te binlerce lise ve üniversite öğrencisi 
İstanbul’un Beyazıt Meydanında toplanıyor. Harbiye Nâzırı 
Enver Paşa gençlere şöyle sesleniyor: “Vatan elden gidiyor. 
Vatanın geleceği Çanakkale Savaşı’na bağlı. Binlerce askere 
ihtiyaç var. Eli silah tutan gençler gönüllü olarak silâh al-
tına alınacaklar”. Ortalığı büyük bir heyecan dalgası sarı-
yor. Başta tıbbiyeli gençler olmak üzere üniversiteli genç-
lerin çoğu, zaten askere alınmışlardır. Şimdi de 20 yaşın 
altındaki liseli gençler askere çağrılmaktadır. 
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Balkan faciasını yaşayan milletin yüreği yaralıdır. Mey-
dandaki lise öğrencilerinin yürekleri, vatan ve millet aş-
kıyla çarpmaktadır ve her vatan evladı gibi cepheye koşmak 
için can atmaktadırlar. Ancak 1909-1914 Askerî Mükellefi-
yet Kanunu’na göre, Sultanî (Lise) öğrencileri askere alına-
maz. Ama hiçbiri kanun dinlemez ve gönüllü asker olarak 
isimlerini yazdırmak için kuyruğa girerler. Yazım kuyru-
ğunda çok küçük yaşta, henüz bıyıkları terlememiş genç-
ler, öğrenciler de vardır. Bu gönüllü ordusuna katılanla-
rın 50’si, İstanbul Erkek Lisesi’nin son sınıf öğrencileridir. 
Onlar da vatan savunmasına katılmak, Çanakkale’de sa-
vaşıp, düşmanı yurttan kovmak için isimlerini yazdırırlar.

Üniversiteli gençler ve liseli öğrencilerden oluşan bu 
gönüllüler, Halıcıoğlu’ndaki karargâhta birkaç günlük si-
lah tutma ve ateş etme eğitimine tabi tutulurlar. Sonra 9 
bin kişilik İstanbul Alayına katılarak cepheye gönderilir-
ler. Çanakkale’ye varan çoğu bıyığı terlememiş liseli genç-
ler 2. Tümene katılırlar. Kabatepe bölgesinde dar bir tepeye 
yerleştirilirler. Cephedeki askerler o kadar kalabalıktır ki, 
siperlerde adeta üst üste yığınak halindedirler. Tümenin 
başındaki Yarbay Hasan Bey üstlerine, ”Bunlar daha yeni 
geldiler, biraz cepheyi tanısınlar, sabah çatışmalara girsin-
ler” der, fakat sözünü dinletemez. 18 Mayıs 1915’i 19 Mayıs 
1915’e bağlayan gece, cephede heyecan doruk noktasında-
dır. Yapılan plana göre, düşman mevzilerine ani ve sessizce 
saldırılacak, düşman gafil avlanıp yok edilecektir. Bu ne-
denle saldırı, marş söylenmeyerek ve borazan çalınmaya-
rak sessizce yapılacaktır. 

Saat 03.30’da hücum emri verildiğinde heyecanlanan ve 
coşan gençler, marşlarla hücuma geçerler. Hâlbuki düşman, 
gündüzden keşif uçaklarıyla böyle bir hazırlığın yapıldığını 
tespit etmiş, gerekli bilgileri toplamıştı. Böylece koca tümen 
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tuzağa düşer, düşmanın makineli (mitralyöz) ateşiyle genç-
lerden binlercesi hücum anında yere yıkılır. Anzaklarla ya-
pılan bu iki saatlik çatışmada binlerce şehit verilir. 2. Tü-
menin bazı alaylarının yer aldığı cephenin uzunluğu 600 
metre olup, her 15 cm’ye bir asker düşmektedir. Düşmanın 
bu saldırısında her bir Türk askerine 95 mermi isabet eder.  
2. Tümenden geriye dönen olmaz. 

Çanakkale Savaşı’nın en kanlı anlarından biri, bu an 
olur. Bu nedenle bu bölgeye “Kanlısırt” adı verilir. Böylece 
eğitimli binlerce genç, cepheye gittikten bir gün sonra şe-
hit olurlar. Bu saldırıda şehit düşen binlerce gencin içinde, 
çoğu henüz bıyıkları terlememiş olan 16-17 yaşlarındaki İs-
tanbul Erkek Lisesinin son sınıf öğrencileri de bulunmak-
tadır. General Liman Von Sanders’in yanlış savaş taktiği, 
sürekli taarruz istemesi, gençlerin erkenden şehit olmala-
rına sebep olur. 1915’te Tıbbiyeli öğrencilerin hepsi ve lise 
son sınıf öğrencilerinin çoğu askere gider ve şehit olurlar. 
Savaş bitinceye kadar Tıbbiye ve öğrencileri savaşa katılan 
liseler mezun vermez.

1911’den itibaren devlet savaş içindeydi. Savaş yıllarında 
İstanbul’un her okulunun bir bölümü hastane olarak ay-
rılmıştı. Bunun için de bu bölüm, hayatın rengi kabul edi-
len sarı renge boyanırdı. İstanbul Erkek Lisesi (İstanbul 
Sultanisi) I. Dünya Savaşının başlaması ile 1914 yılında, 
Karaköy’de bulunan Saint Benoit Fransız Lisesi binala-
rına nakledildi. Zira savaş halinde bulunulan Fransa’nın 
denetiminde bulunan okullar kapatılmış ve buralarda gö-
rev yapmakta olan çoğunluğu din görevlisi Fransız öğret-
menler yurtdışına çıkarılmışlardı. Kapatılmış olan Fransız 
okulları da genellikle okul ya da hastane olarak kullanılı-
yordu. İstanbul Sultanisi’nin de bir bölümü hastane olarak 
ayrılmış ve sarıya boyanmıştı. Lisenin 50 öğrencisinin şehit 
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olduğu haberi okula ulaşınca, okul yasa büründü ve geride 
kalan öğrenciler, ağabeylerinin anısına okulun bütün kapı 
ve pervazlarını matem rengi siyaha boyadılar. Artık o gün-
den itibaren “sarı-siyah” İstanbul Erkek Lisesi’nin simgesi 
oldu. 4 Ocak 1926 tarihinde de Kemal Halim Gürgen’in 
girişimleriyle kurulan İstanbulspor da, okulun renklerini 
kendi rengi olarak benimsedi.

Bugün İstanbul Erkek Lisesi’nin tarihi binasındaki 
(Düyun-ı Umumiye) tarihi saatler, 50 İstanbul Erkek Liseli 
şehidin şehadet saati olan 03.30’da duruyor. Her yıl Hazır-
lık Sınıfına giren en genç İstanbul Erkek Liseliler, velileri, 
öğretmenleri, mezun ağabey ve ablaları, Sarı siyah cami-
anın kuruluşlarının temsilcileri ile 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a 
bağlayan gece saat 03.30’da Çanakkale’de Kanlısırt’a gi-
derek, bu vatanın bağımsızlığı için şehit düşen ağabeyleri-
nin hatıralarını yad ederler. Bu davranışlarıyla onları asla 
unutmayacaklarını ve aynı ideallerle vatanlarına sahip çı-
kacaklarını bir defa daha ortaya koyarlar. Ağabeylerini se-
verek cepheye koşturan “Çanakkale ruhu”na sahip olduk-
larını en veciz bir biçimde ifade ederler.

Sarı siyahlılar, bugün de, Çanakkale ruhundan bir Millî 
Mücadele ruhu yaratan ve onu da modern Türkiye Cum-
huriyeti ile taçlandıran Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve 
devrimlerinden güç ve ilham alarak, çağdaş uygarlık yolun-
daki büyük yürüyüşlerini sürdürmektedirler. Bize canları 
ve kanları pahasına bu kutsal vatanı armağan eden başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve 
gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları 
şad, mekânları cennet olsun. 
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GALATASARAY LİSESİ VE  
ÇANAKKALE ZAFERİ

Kenan OVACIK
Galatasaray Lisesi Edebiyat Öğretmeni

Kökleri derinlerde olan ve temellerinin Beyoğlu’nda Gül-
baba tarafından atıldığına inanılan Galatasaray Lisesi, 

Tanzimat Dönemi’nde bir ihtiyaç olarak ortaya çıkar. Oku-
lun açılmasına Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahatinde ka-
rar verilir. 1868 yılında kurulan Galatasaray Lisesi, ülke-
mizi ilgilendiren her önemli olayda olduğu gibi Çanakkale 
Savaşlarında da etkin olarak yer alır. 

Osmanlı Devletinin 20. yüzyıl başında uluslararası re-
kabette geri düşmesinin sonucu olarak toprakları sömür-
geci devletlerin boy hedefi haline gelmiştir. 1911 yılında 
Trablusgarp Savaşıyla Afrika topraklarını tamamen kaybet-
miştir. Ardından 550 yıllık tarihî Türk yurdu olan Rumeli 
toprakları 1912-1913 Balkan Savaşı felaketi ile bir çırpıda 
elden çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin büyük önem verdiği 
Balkan topraklarının bir yıl gibi kısa zamanda elden çık-
masının toplumumuzda oluşturduğu yankısı geniş çaplı 
olmuştur. Küçük Balkan devletlerinin birleşerek Türklere 
saldırması ve Türklerin Balkanlardan atılmak istenmesi 



28

Çanakkale Savaşına Katılan Liselilerin Anısına...

geleneksel siyasetin sorgulanmasına ve bir karşı duruşun 
ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Galatasaray Lisesi öğrenci ve mezunları ülkemizi zor 
duruma düşüren Balkan Savaşlarında görev almışlardır. 
Buna rağmen Balkan topraklarının önemli bir kısmı el-
den çıkmıştır. Balkan savaşlarında şehit olan Galatasaray-
lıların isimleri okulumuzun önemli bölümlerinden olan 
“Vatan Uğruna Şehitlerimiz” bölümünde yer almaktadır. 

Kaybedilen vatan topraklarını geri almak isteyen Os-
manlı Devleti, yaklaşan Birinci Dünya Savaşı’nda önce ta-
rafsız kalmak istemişse de gelişmeler savaştan kaçınılama-
yacağını ortaya koymuştur. Ülkesini zor durumda gören 
her Galatasaraylı özverili bir çalışma içinde bulunarak so-
rumluluk almış ve seferberliğin ilan edilmesiyle cephe ve 
karargâhlarda gerek yabancı dile hâkimiyetleri gerekse di-
ğer meziyetleri sebebiyle öncü ve kilit görevlerde bulun-
muşlardır. 

Cepheler içerisinde kuşkusuz Çanakkale cephesinin ayrı 
bir yeri vardır. Çanakkale’nin düşmesi İstanbul’un yolunu 
açacak, başkent düşürülecek, bayraklar indirilecek ve ba-
ğımsızlık ortadan kaldırılacaktır. Devletine sahip çıkma an-
layışını Enderun’dan beri sürdüren Galatasaraylı öğrenci-
ler özellikle Çanakkale cephesinde aktif görev almışlardır. 

“18 Mart Kahramanı” olarak tanınan ve Galatasaray 
mezunu olan Çanakkale müstahkem mevkii kumandanı 
Cevat Paşa (Çobanlı), Çanakkale Savaşlarını zafere çevi-
ren kahramanlar arasındadır. Gerek verdiği kararlarda ge-
rekse Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlarda onun 
etkisi açıkça görülmektedir. 
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Çanakkale kahramanları arasında ayrı bir yeri olan; üs-
tün yeteneği, kıvrak zekâsı, el becerisi ve bir gecede üret-
tiği para ile öne çıkan Mehmet Muzaffer ise şu cümlesi ile 
ölümsüzleşmiştir: “Bedeli Çanakkale’de şehitlerin kan-
ları ile ödenecektir.” 

Cepheye gönüllü giden futbol ve hokey yıldız sporcusu, 
arkadaşı Ali Sami Yen’e Çanakkale’de cepheden mektup 
yazan ve son futbol maçını 23 Nisan 1915 Cuma günü Go-
ben Zırhlısı’nın mürettebatıyla yapan Mehmet Hasnun Ga-
lip de unutulmamalıdır. 

Balkan Savaşlarında aldığı yaralardan ötürü kazan-
dığı “Küçük Gazi” unvanıyla anılan 109 numaralı Meh-
met Ali, cephede Çanakkale’yi ziyaret eden veliaht Yusuf 
İzzettin Efendi’yi takip eden bir düşman uçağını düşür-
meye çalışırken İtilaf donanmasından atılan bir top mer-
misiyle şehit düşmüştür. 

19 Şubat 1915’te, Çanakkale Boğazı girişinde, Orha-
niye Tabyası’nda görev yaparken İtilaf donanmasının ilk 
büyük saldırısını karşılayan askerlerden olan Ahmet Re-
fik Ata, parlak istikbalini bırakıp cepheye giden gönüllü-
lerdendir. Kendisi Çanakkale’deki ilk şehitlerimiz arasında 
olup Galatasaray’ın da ilk şehididir. 

1048 numaralı Mehmet Nazmi, Galatasaray’ı tamamla-
dıktan sonra Türkçe öğretmenliği yaparken seferberlikte or-
duya yazılmıştır ve 6 aylık eğitiminin ardından Çanakkale’ye 
gönderilmiştir. 5 Temmuz 1915 günü Zığındere’de şehit 
düşmüştür. Bedeni, İngilizlerden geri alınan bir siperde, 
elindeki kılıcı sıkıca tutar bir halde bulunmuştur. 
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Ayrıca Çanakkale’nin her yerinde savaşıp 9 Ocak 1916’da 
cephenin kapanmasından sonra diğer cephelerde şehit dü-
şen Galatasaraylılar da “Vatan Uğruna Şehitlerimiz” bö-
lümünde yer almaktadırlar. 

Çanakkale Cephesi’nin ardından başkent İstanbul’un 
düşme ihtimaline karşı Galatasaray Lisesi’nde görev ya-
pan hademeler de cepheye koşup vatan savunmasında so-
rumluluk alarak en önde yer almışlardır. İçlerinden Ha-
lid Boyabatlı, Selim Çavuş Şileli, Mehmet Kemahlı ve 
Rıza Kemahlı da “Vatan Uğruna Şehitlerimiz” bölü-
münde bulunmaktadırlar. Cephede şehit düşen hademe-
lere, Galatasaray’dan geldikleri için tecrübeli oldukları göz 
önünde bulundurularak “çavuş” unvanı verilmiştir ve gü-
nümüzde Galatasaray Lisesi’nde hizmetlilere çavuş olarak 
hitap edilerek bu anlamlı gelenek sürdürülmektedir. 

Galatasaray Lisesi’nden Çanakkale’de görev alarak şe-
hit olan diğer isimleri de şöyle sıralayabiliriz: 

477 Yusuf Cemil 

280 Hayrullah Cevdet 

255 Edhem Mehmet 

252 Aziz Ulvi 

670 Mehmet Nüzhet 

901 Ömer Mahmut Seyfettin 

645 Celal İbrahim 

18 Mart 2015 Çanakkale Savaşları’nın 100. yılı dolayı-
sıyla her yıl düzenlenen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi 
ve Şehitleri anma törenini bu yıl Beyoğlu ilçesinde Gala-
tasaray Lisesi üstlenmiştir. Okulun önündeki Galatasaray 
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Meydanı’nda gerçekleştirilen 18 Mart Töreni beğeniyle kar-
şılanmış, ilçe protokolünün tamamının iştirakiyle 29 Ni-
san 2015 tarihinde tarihi Tevfik Fikret Salonu’nda, ilçeye 
bağlı diğer okulların da katılımıyla bir kez daha gerçek-
leştirilmiştir. 

Bu yıl, Çanakkale Savaşlarının 100. yılı dolayısıyla 
Çanakkale’de düzenlenen uluslararası anma etkinlikle-
rine sekseni aşkın ülkenin devlet ve hükümet başkanı ka-
tılmış olup bu törene İstanbul’dan lise düzeyinde yalnızca 
Galatasaray Lisesi seçilmiştir. 57. Alay Yürüyüşü kapsa-
mında Galatasaray Lisesi’nin bu yılki son sınıf öğrencileri, 
okul geleneklerine uyarak ve yaklaşan üniversite sınavla-
rına rağmen kendileri Çanakkale’de bulunmak istemişler 
ve okul yönetimince bu istekleri kabul edilmiştir. Bunun 
üzerine 24 Nisan 2015 tarihinde Galatasaray Lisesi’nin son 
sınıf öğrencilerini uğurlamak üzere okul içinde ayrı bir tö-
ren düzenlenmiş, bu anlamlı etkinliğe katılacak kırk kişi-
lik öğrenci grubu okula ait tarihi bayrak flama eşliğinde 
İstiklal Caddesi üzerinde bulunan tarihi “Büyük Salta-
nat Kapısı”ndan geçerek, Çanakkale’ye uğurlanmışlardır. 
Çanakkale’de de “57. Alay Yürüyüşü”nü en düzenli biçimde 
tamamlamış ve atalarına layık bir nizam ve intizam içinde 
saygı gösterisini gerçekleştirmişlerdir. 

Ayrıca 9 Mayıs 2015 tarihinde başta Galatasaray Lisesi, 
Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galata-
saraylılar Derneği ve Galatasaray Spor Kulübü olmak üzere 
tüm Galatasaray Kurumları, Çanakkale’de şehit olan Ga-
latasaraylıları ve tüm şehitlerimizi anmak ve 100 yıl sonra 
yeniden Çanakkale’de bulunmak ve bayrak flama göster-
mek için 13 otobüsten oluşan toplu gezi düzenlenmiştir. 
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Tören düzenlenerek şehitliklere çelenk bırakılmış, Kültür 
Bakanlığı’nca düzenlenen 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Galatasaray Lisesi 
mezunu Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Galatasaraylılar 
adına bir konuşma yapmıştır. Törende ayrıca Galatasaray 
Lisesi Müdürü Meral Mercan ve Galatasaray Üniversitesi 
Rektörü, Ertuğrul Karsak, Galatasaray Lisesi mezunu Mar-
mara Üniversitesi öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. Vahdettin 
Engin birer konuşma yapmışlardır. Şehitliklerin ziyareti-
nin ardından aynı gece İstanbul’a dönülmüştür. 

Ahde vefa geleneğine çok önem veren Galatasaray 
Lisesi’nde Çanakkale Savaşları her zaman ayrı bir yere sa-
hip olmuştur. Etkinlikler yıl boyunca sürdürülecek olup 
okulumuzun tarihiyle bütünleşen Çanakkale Savaşları’nın 
anlam ve önemi Galatasaray Ocağı tüttükçe sonsuza ka-
dar aynı duygu ve heyecanla yaşatılacaktır.

Okulumuzda bulunan tarihi “Vatan Uğruna Şehitlerimiz” 
bölümünden bir kare
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24 Nisan 2015 tarihinde 57. Alay Yürüyüşü’ne katılacak olan gönüllü 
son sınıf öğrencilerimiz

57. Alay Yürüyüşü’ne gidecek olan son sınıf öğrencileri, okulumuz 
bahçesindeki uğurlama töreninde
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Okulda düzenlenen törenin ardından son sınıf öğrencileri 
Çanakkale’ye doğru uğurlanırken

Çanakkale’ye gidecek olan ağabeylerini, hazırladıkları afişlerle 
cepheye bir kez daha uğurlayan küçük sınıflar
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Okul içi törenin ardından cepheye yönelen Galatasaraylı öğrenciler 
tarihi Saltanat Kapısı’na ilerlerken
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Okul Müdürümüz Meral Mercan, öğrenci ve öğretmenlerini tebrik 
ederek Çanakkale’ye uğurlamıştır

Galatasaray Liseli öğrencileri Çanakkale’ye, cepheye götürecek 
otobüsümüz öğrencilerini beklerken



37

100 yıl önce biz de “çanakkale*deydik

Galatasaray Lisesi öğrencileri 100 yıl sonra Atalarının izinden giderek 
57. Alay Yürüyüşü’nde bayrak flama eşliğinde  

Conkbayırı’na tırmanırken 

9 Mayıs 2015 Çanakkale Gezisi için en önde müdürümüz, 
ardından öğrenci meclis başkanımız, arkasından tarihi şan ve 

şerefle dolu olan Galatasaray okul flamamız ve o günü anlatan 
pankart ile öğrencilerimiz toplu olarak Tarihi Büyük Saltanat 

Kapısı’ndan çıkış yaparken
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ÇANAKKALE’DEN DÖNEMEYEN LİSELİLER: 
YAHUT MİLLETİMİZİN KOPARILAN 

ÇİÇEKLERİ 

Mehmet Akif BAL
Vefa Lisesi Tarih Öğretmeni

Her yıl dönümünde daha bir hevesle andığımız Çanak-
kale Zaferini, bu yıl da aynı düşünce ve duygularla 

hatırlamak gerekmektedir. 18 Mart 1915 tarihi, Çanakkale 
Zaferinin deniz muharebeleri kısmıyla ilgilidir ancak olaya 
zafere daha geniş bir zaman diliminden bakıp, Çanakkale 
Müdafaasını farklı bir yönüyle ele almak istiyorum. Önce-
likle şunu bilmemiz, hatırlamamız gerekmektedir ki, Ça-
nakkale savaşları bizim için bir müdafaadır. Azgın Batı 
emperyalizminin tüm hatlarıyla saldırıya geçmesiyle, ona 
karşı milletimizin tüm hatları ve katmanlarıyla gösterdiği 
bir nefsimüdafaadır. Bu, özellikle ve öncelikle bilinmelidir.

“Bir Devrin Battığı Yer” diye tarif edilen Çanakkale cep-
hesi, esasen saldırgan Batı emperyalizminin battığı yerdir. 
Fakat bilinmelidir ki, Çanakkale’de milletimizin bu işgal 
yaklaşımları karşısındaki duruşu, tarafımızca ağır bir be-
delin ödenmesine de yol açmıştır. Bu askeri olayın bedeli 
sadece nakden ve bedenen ağır olmamıştır. Toplumuzun 
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geleceğine dair de ağır bedeller de ödenmiştir. Zira milleti-
mizin nitelikli gücünün çok önemli bir kısmı Çanakkale’de 
vatan savunması uğruna toprağa düşmüştür. Toprağa düş-
mek vatan savunmasına yönelik bir bedel olmakla birlikte, 
savaşlardaki nitelikli nüfusun kaybı ise bir başka bede-
lin daha ödenmesi demekti. Nitekim, Osmanlı Devleti’nin 
son yılları ve Cumhuriyet’in ilk yılları, kaybedilen bu ni-
telikli nüfus sebebiyle yoğun beşeri olumsuzluklara sebe-
biyet verecektir. 

Ülke coğrafyasının korunması, memleket haysiyetinin 
muhafazası açısından çok anlamlı olan bu mücadelenin şe-
hidleri, milletimizin şeref levhasında yerini almakla birlikte, 
memleketin o dönemlerde ve daha sonraki yıllarda oluşacak 
beşeri kaybını bilme, anlama açısından da önemlidirler. Bu 
açıdan, İngiliz Generali Oglander’in dediği, “Biz Onların 
Çiçeklerini Kopardık” sözü, tesirlerine bakıldığında yerli 
yerine oturmaktadır. Nitelikli nüfusun kaybının topluma 
etkisi, Gazi Mustafa Kemal’in: “Biz Çanakkale’de bir da-
rülfünun (üniversite) kaybettik” ifadesinde ise daha farklı 
bir vurguyla ifade edilmiştir.

Çanakkale, şehadetin meydanıdır. Ben, şehadet olayla-
rını ve bu makamın temsilcisi şehidi ne kadar anlatabilirim, 
bunu ne kadar becerebilirim bilemiyorum. Ama bir nebze 
de olsa bir kelam etmek mümkündür diye düşünüyorum. 
Çünkü, şehadet ve şehidlikten bahsetmek mesuliyet iste-
yen bir durumdur. Sözün gelişi konuşulacak, yazılacak bir 
konu değildir. 1915’de Çanakkale’deki bu savaş, tam anla-
mıyla, maddiyata karşı sadece maddiyatın kazandığı bir sa-
vaş değildir. İşgalcilerin kesin kazanacağı gözüyle bakılan 
ancak kaybettikleri bu savaşa farklı yaklaşımlarla bakmaz-
sak, üstün kabul edilen Batı maddiyatına karşı bu savaşı na-
sıl zafere çevirdiğimizi anlamak zor olacaktır. Çanakkale’yi 
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anlamanın yolu, sadece çelik ve barutun kudretini bilmek-
ten geçmediği gibi, Çanakkale müdafaasına bir taraftan da 
mana gözüyle bakmak gerekir. Bu mücadeleye mana gözüyle 
bakılmadığında, Çanakkale’nin detayları tam olarak anla-
şılamamakta ve mücadele tam anlamıyla yazılamamakta-
dır. Bahsedilen sebeplerle, Çanakkale savaşlarına dair çok 
şey de bilinememektedir.

İşte tam da burada durup, düşünerek birtakım sorular 
sormak gerekmektedir… Bir toplumu, arkasına bakmadan 
ölüme kim ve ne götürebilir? Bu motivasyonu, bu yapılacak 
işe inanışı kim sağlayabilir? Ne sağlayabilir? Savaş dediğimiz 
şey, sadece harp meydanında yaşananlar değildir. Esasen, 
savaş meydanına varmadan önceki duygu ve düşünceler-
dir. Ne olmuş, neler yapılmış ta, bir millet gencinden yetiş-
kinine kadar, tüm hissiyatı ve samimiyetiyle Çanakkale’de 
ölüme yürümüştür. Bu soruların anlaşılır cevaplarının ve-
rilmesi, ortaya konulması gerekmektedir. Bu sorulara an-
laşılır, inandırıcı cevaplar verilmediği sürece, Çanakkale 
zaferinin birçok noktası güçlü bir muamma olarak kala-
caktır. Çanakkale’ye gidenlerin ruh portresi ortaya konul-
madan, bu mücadelenin anlaşılması çok eksiklikleri barın-
dıracaktır. Çünkü Çanakkale’ye gidenlerin o ruh portresi, 
Çanakkale’nin nasıl kazanıldığının da cevabını içinde sak-
lamaktadır. O ruh portresi anlaşıldığında, bu aziz milletin 
evlatlarının, vatan düşüncesini nasıl bir namus ve haysiyet 
davasına dönüştürdüklerini anlayacağız. Anlayacağız ki, 
bu memleketin başına muhtemel böyle felaketlerin gelmesi 
söz konusu olduğunda nasıl davranmamız gerektiğine, iç-
ten bir inanışla ve samimiyetle karar verelim. Fakat bunu 
yaparken bizler yine de her daim, barışa, insanlığa da ta-
raf olmalıyız. Ancak, arsız ve pervasız emperyalist refleks-
lere ve adımlara karşı durmanın yolunun, sadece maddi 
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hazırlıklardan geçmediğini bilip, manevi-kültürel-toplum-
sal-psikolojik değerlerden beslenerek ve özellikle Çanakkale 
müdafaası gibi geçmişteki ulu adımları iyice tetkik ederek 
kendimizi psikolojik olarak hazır tutmalı, kalkınma yak-
laşımlarımızı bu zaferlerle desteklemeliyiz.

A) ÇANAKKALE’YE GİDEN EĞİTİM ORDUSU

Çanakkale algısının nasıl olması gerektiği ortadayken, 
Çanakkale Müdafaası’nın bu algıyı kolaylaştıracak, ama de-
rin bir dram barındıran bir yönünden söz etmek isterim. 
Çanakkale zaferiyle birlikte çok ciddi bir beşeri kaybımızın 
olduğunu da kabul etmeli ve bu kaybın bize uzun süreçte 
çok pahalıya mal olduğunu bilmeliyiz. 1915 Anadolu’sunda 
her üç evden bir şehid çıkmıştır, doğrudur. Ama bu beşeri 
kaybın çok ciddi bir boyutu da, eğitim hayatımıza etki eden 
kayıplardır. Yani, Çanakkale Müdafaasında toprağa verdi-
ğimiz, öğretmenler ve öğrencileridir. Çanakkale’de kaybe-
dilen muallimler ve eğitim çağındaki gençler savaşın geli-
şimine ve savaş sonrası duruma çok etki etmiştir. Bu etki 
şöyle gelişti. Çanakkale Savaşı sırasında, devrin padişahı 
Sultan V. Mehmed Reşad, İttihat Terakki yönetiminin tel-
kinleriyle 27 Mayıs 1915 bir irade yani (emir) yayınlayarak, 
lise talebelerini de cepheye çağırmak zorunda kalmıştır. 
Ülkenin genelindeki eğitimin gözbebeği sayılan o günkü 
okullar da, emir doğrultusunda çoğu öğrencileriyle cephe-
deki mücadeleye katılmışlardır. 

Okulların Çanakkale’ye gidişleriyle ilgili olarak, detaylı 
ifadelere yer vermek mümkündür. Ama, Lise kademesin-
deki şehidlerden bahsetmekle birlikte, üniversite seviyesin-
deki kayıplardan bahsederek konuya giriş yapmak lazım-
dır. Yüksek öğrenimdeki öğrenci kayıpları, nitelikli öğrenci 
nüfusunun daha nitelikli kaybıdır aslında. Mustafa Kemal, 
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“Biz Çanakkale’de bir Darülfünun (üniversite) kaybettik” 
derken aslında bunu kastetmiştir. Osmanlıda ilk tıp fakül-
tesi olan “Darülfünun-ı Osmanî”nin öğrencileri, I. Dünya 
Savaşı boyunca değişik cephelerde ordu hizmetinde bulun-
muş ve hatta bazıları cephelerde şehit düşmüştür. Öğretim 
üyeleri ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması yüzünden 
1915’de fakülte bir süre kapalı kalmış ve okul yaralılar has-
tanesi olarak kullanılmıştır. 1915’te Darülfünun’da öğrenim 
gören binlerce tıbbiyeli, okullarını bırakarak Çanakkale’ye 
koştu. İki tümen hâlinde Gelibolu’ya gelen bu gençler, bir 
Anzak baskını sonucu şehit oldular. Bu nedenle Darülfü-
nun, sonraki yıl açılışta siyaha boyandı. 

I. Dünya ve Çanakkale Savaşı’nda, İstanbul ve Anado-
lu’daki medreselerin de çoğu kapanmış ve çok sayıda ta-
lebe askere alınmıştır. Ekim 1914’te “Daru’l-Hilâfeti’l-Aliye 
Medresesi” adıyla birleştirilen İstanbul medreselerine, 1914-
1915’de 2.880 talebe kaydedilmiş; ancak aynı yıl başlayan 
I. Dünya Savaşı nedeniyle pek çok talebe Çanakkale ve di-
ğer cephelere gönderilmiştir. Bu yüzden sonraki öğretim 
yılında ancak 1.354 talebe okuma imkânı bulabilmiştir. 
Aralık 1912’de açılan “Medresetü’l-Vâizîn”, 150’den fazla 
öğrenci kaydetmesine karşın; I. Dünya Savaşı dolayısıyla as-
kere alınmaları yüzünden öğrencilerin çoğu okulu bitireme-
miştir. Çünkü, gidenlerin ekseriyeti şehit ve gazi olmuştur. 
19’u bulan taşra medreselerinde ise, 1916-1917’de 1.680 ta-
lebe eğitim görürken, sene sonunda bu rakam 1.552’ye düş-
müş ve yaklaşık 600 talebe askerlik nedeniyle medreseden 
ayrılmıştır. Savaşlardaki ağır kayıplar neticesinde durum 
öyle vahimleşmiştir ki, köylerde mevtaların gasl, tekfin ve 
defin işlemlerini yapacak hoca bulunamaz olmuş ve çekilen 
sıkıntı had safhaya ulaşmıştır. (Medreselerin bu durumu, 
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“medreseler, askere gitmek istemeyenlerin sığındığı yerlerdi” 
diye genelleme yapanların iddialarıyla ters düşmektedir).

Yüksek öğrenim ve medreseler yanında Çanakkale mü-
dafaasına yoğun olarak katılan sultani ve idadi yani lise sta-
tüsünde eğitim kurumları bulunmaktadır. Bu kurumlardan 
biri Vefa Sultanisi’dir (Lisesidir). Çanakkale Savaşı patlak 
verdiğinde Vefa Lisesi’nin 1915-1916 eğitim dönemindeki öğ-
rencileri ve öğretmenleri, asker üniforması giyerek ve oku-
lun bahçesinde toplanıp marşlar söyleyerek Şehzadebaşı’na 
çıkmışlardı. Meydanda toplanan İstanbullular, Vefalıları du-
alarla savaşa uğurlamıştı. Vefa Lisesi, Çanakkale Savaşı’na 
katılan ve şehid düşen öğrencileri nedeniyle ilerleyen yıllarda 
birkaç dönem mezun veremeyecektir. Vefa Lisesi, Fransızca 
muallimi Ahmed Rıfkı Efendi’nin şehadeti ile ise, eğitimci 
kadrolarındaki ilk kaybını yaşayacaktır. 

Çanakkale savaşları sırasında Mekteb-i Sultani yani Ga-
latasaray Lisesi’nde eğitime ara verilmemişti. Ama, bazı 
Galatasaraylı öğrenciler, gönüllü olarak askere yazılmış-
lardır. Mekteb-i Sultani öğrencileri, 1911’den 1917’ye ka-
dar olan bir dönemde Trablusgarp ile Balkan Savaşları ve I. 
Dünya Savaşı’nın üç yılında hiçbir mecburiyetleri olmadığı 
halde gönüllü olarak savaşlara katılmışlar ve ülkeleri adına 
fedakârca savaşmışlardır”. Kayıtlara göre, 1912’de 60 mezun 
veren okuldan 1913’de 34, 1914’te 21, 1915’te 18, 1916’da 4, 
1917’de 5 öğrenci ancak mezun olabilmiştir.  

İstanbul Sultanisi yani İstanbul Lisesi öğrencilerinden 
50-55 öğrenci, gönüllü olarak Çanakkale Cephesine katıl-
mak amacıyla başvuruda bulunmuştur. Geride kalanlar, 
cepheden dönecek yaralı arkadaşları için okulu revir ha-
line getirmişlerdir. Savaşta yaralanan öğrenciler İstanbul’a 
döndüğünde, okulda tedavi edilmiş ve sonra tekrar cep-
heye gönderilmiştir. 13 Mayıs 1915’de Arıburnu’na sevk 
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edilen 2. Tümenin çoğunu, aralarında İstanbul Lisesi öğ-
rencilerinin de bulunduğu Darülfünunlu gönüllüler oluş-
turmuştu. Lise öğrencilerinin kolunda sarı, tıbbiyelilerin 
kolunda da beyaz kurdele bağlıydı. 19 Mayıs Taarruzu’nda, 
“hedef olmamaları” için kurdeleleri çıkarmaları emredil-
mişti. Kanlı 19 Mayıs Taarruzu’nda, 2. tümenin çoğu öğ-
renci olan gencecik fidanları ölüm kusan makineli tüfekler 
karşısında maalesef ekin gibi biçilmişti. Siperlerde sadece 
sarı kurdelelerine yazdıkları şu mukaddes ibare kalmıştı: 
“İstanbul Lisesi, Vatan Sağ Olsun!” Çanakkale Savaşı’na 
gönüllü olarak katılan İstanbul Sultanisi (İstanbul Lisesi) 
öğrencilerinin şehit düştüğü haberi okula ulaşınca, geride 
kalan öğrenciler ağabeylerinin anısına okulun kapılarını ve 
pervazlarını matem rengi siyaha boyadılar. Okuldaki öğ-
rencilerin Çanakkale zaferinden sonra okulda yaptığı yok-
lamada şehidlerin ismi okununca, İsmi söylenen her gencin 
arkasından, merasime gelenler, özellikle de aileleri “Şehid, 
Cennet-i Âlâ’da!..” diye bağırmıştır. 

İlk Darülmuallimin Okulu (Erkek Öğretmen Okulu) 
olarak açılan Çapa Öğretmen Okulu, talebeleri ve hocaları 
ile birlikte Çanakkale Savaşı’na iştirak etmiş ve gidenlerin 
çoğu cephede şehit düşmüştür. 

İstanbul’daki liselerin çoğunun Çanakkale’ye gitmeleri 
yanında Anadolu’daki liselerden de yoğun katılım olduğu 
bilinmelidir. 1916-1917’de Balıkesir Sultanisi (Lisesi), Ça-
nakkale Savaşları’nda 94 şehit vermiştir. Balıkesir Erkek 
Muallim Mektebi’nden de büyük miktarda öğrenci harbe 
dâhil olmuştur. Bu okul, 1914-1918 yılları arasında yalnızca 
2 mezun verebilmiştir. 17 yaşındaki öğrencilerini cepheye 
gönderen Sivas Lisesi’nde öğrenciler okuldan ayrılırken, ho-
calarına hitaben tahtalara; “Hocam biz Çanakkale’ye gi-
diyoruz. Hakkınızı helal edin” diye yazmışlardır. Savaşa 
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giden öğrencilerin geri dönmemesi nedeniyle 1915’te mezun 
verilememiştir. Yatılı okul olduğu için Sivas Lisesi’nde di-
ğer vilayetlerden gelen öğrenciler de vardı. Amasya, Tokat, 
Yozgat, Erzincan ve Malatya gibi illerden öğrencilerin bu-
rada eğitim gördüğü düşünülürse, Sivas Lisesi’ndeki şehid-
lerin sadece Sivaslı olmadığı ortaya çıkar. Edirne Lisesi’nin 
öğretmen ve öğrencileri de harbe katılmış ve hiçbiri geri 
dönememiştir. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Sultanisi 
ise, 1911’de 64 mezun verebilirken; 1916-1917’de başta Ça-
nakkale olmak üzere süre giden savaşlar nedeniyle hiç me-
zun verememiştir. Trabzon Lisesi öğrencilerinin büyük 
bir kısmının Çanakkale Cephesi’ne gitmesi ve savaşta şe-
hit düşüp geri dönememesi sebebiyle Trabzon Lisesi üç yıl 
boyunca mezun verememiştir. Trabzon ile Çanakkale ara-
sındaki mesafenin 1.300 kilometrenin üzerinde olduğu he-
saba katıldığında, bu fedakârlığın gerçek boyutu daha iyi 
takdir edilecektir. Öğrencilerinin tamamını Çanakkale’de 
şehit vererek, mezun veremeyen okullar arasında Konya 
Lisesi de yer almıştır.

Anadolu’daki liselerin Çanakkale’ye katılımıyla ilgili an-
latımları çoğaltmak mümkündür fakat burada önemli olan 
şey, milletimizin bu savaşlarda, kesin olmayan rakamlara 
göre, ülkenin “beyin takımını” oluşturan 10 binden fazla 
öğretmen, öğrenci, mülkiyeli, tıbbiyeli yetişmiş okur-yazarı 
yitirmiş olmasıdır. Çanakkale Savaşı’nda yaşanan “yetişmiş 
insan kaybı”, daha sonraki dönemlerde Osmanlı Devleti ve 
genç Türkiye Cumhuriyeti’ni derinden etkileyecektir. İngi-
liz Generali Oglander’in dediği gerçekleşmişti çünkü Og-
lander, cephede kaybedilen gençlikle ilgili olarak; “Biz on-
ların çiçeklerini kopardık” demiştir.
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1) Vatan Toprağına Düşen Kınalı Kuzular

Çanakkale’ye katılan liselilerle ilgili yaşanan dramı tüm 
detayı ile ortaya koyan ve göz yaşartan anılar da söz konu-
sudur. Bunlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak isterim. 
Balıkesir İvrindi’den ve 104 yaşında vefat etmiş Çanakkale 
gazisi Azman Dede, Çanakkale’de cepheye katılan öğrenci-
lerle ilgili olarak sarsıcı şu anısını anlatmıştır: “Bir hücum 
sırasında bölük erimişti. Yüzbaşı telefonla takviye istedi. 
Gece yarısı siperleri takviye için istediğimiz askerler geldi. 
Hepsi gencecik insanlardı. Ama içlerinde daha çocuk de-
necek yaşta üç-dört asker vardı ki hemen dikkatimizi çekti. 
Bölüğü düzene soktum. Yüzbaşı gelenlerle tek tek ilgileni-
yor, karanlıkta el yordamıyla üstlerini başlarını düzeltiyor, 
sabah yapılacak olan süngü hücumuna hazırlıyordu. Sıra, 
o çocuklara geldiğinde, o cıvıl cıvıl şarkı söyleyerek gelen 
çocuklar birden çakı gibi oldular. Yüzbaşı sordu; “Yavrum 
siz kimsiniz?”. İçlerinden biri; “Galatasaray Mektebi Sul-
tanisi talebeleriyiz, Vatan için ölmeye geldik!..” diye ce-
vap verdi. Gönlüm akıverdi o çocuklara. Bu savaş için çok 
küçüktüler. Daha süngü tutmasını bile bilmiyorlardı. On-
larla ilgilendim. “Mermi böyle basılır. Tüfek şöyle tutulur. 
Süngü böyle takılır. Düşmana şöyle saldırılır!..” diye. Siper-
lerin arkasında ay ışığında sabaha kadar talim yaptık. Or-
talık hafif aydınlanır gibi olunca hep yaptıkları gibi düş-
man gemileri gelip siperlerimizi bombalamaya başladılar. 
O şarkı söyleyerek sipere gelen, sanki çiçek toplarmış gibi 
neşeli olan o çocuklar siperin bir köşesinde sanki bir yu-
mak gibi birbirine sarılmış tir tir titriyorlardı. Ürkmüş-
lerdi. Bu durum, Muharebede bir ürküntü panik meydana 
getirebilirdi. Tam onlara doğru yaklaşırken içlerinden biri 
avaz avaz bir marş söylemeye başladı!..
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Annem beni yetiştirdi bu yerlere yolladı,
Al sancağı teslim etti Allah’a ısmarladı,
Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana,
Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana.

“Baktım, hemen biraz sonra ona bir arkadaşı daha ka-
tıldı. Biraz sonra biri daha… Marş bitiyor yeniden başlıyor-
lar. Bitiyor bir daha söylüyorlar. Avaz avaz!.. Gözleri çak-
mak çakmak… Hücum anı geldiğinde hepsi süngü takmış, 
tüfeklerine sımsıkı sarılmış, gözleri yuvalarından fırlamış, 
dişler kenetlenmiş bekliyorlardı. O an geldi. Birden yüz-
başı “Hücum!..” diye bağırdı. İşte tam o anda, tam o anda, 
o çocuklar kurulmuş gibi siperlerden fırlayıverdiler. Tam 
o an bir düşman makinelisi, yavruları biçiverdi. Hepsi si-
pere geri düştüler. Kucağıma dökülüverdiler”.

…..

İstanbul Lisesi’nde 47 yıl öğretmenlik yapan Esat Lami 
Akman’ın oğlu Toygar Akman anlatıyor:

“Bir gün, “Neden bizden bilim adamı çıkmamış? Di-
ğer ülkelerden ne farkımız var? Bizden hiç mi aydın ye-
tişmemiş?” şeklinde ileri geri laf ettiğimizde babam göz-
lüklerini yavaşça çıkararak; “Aydın kaldı mı ki?” demiş ve 
anlatmaya başlamıştı.

Babam anlattı, anlattıkça ağladı ve gözyaşlarını silerek: 
“O günlerin birinde İstanbul Lisesi’nde, lise 1 talebelerine 
ders veriyordum. Sınıfın kapısı iki kez tıklatıldıktan sonra 
açıldı. İçeriye müdür muavini ile kalpaklı bir binbaşı girdi 
ve sert bir asker selamı çaktı. Ben de ayağa kalkarak kendi-
sini selamlamıştım. Daha ziyaret sebebini sormadan, bin-
başı bana bakmış ve tok bir sesle: “Muallim bey! Memle-
ket, evlad-ı vatandan hizmet bekler” dedikten sonra sınıfa 
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dönmüş ve arka sıralarda oturan uzun boylu öğrencilere: 
“Sen gel, sen de gel. Köşede oturan, sen de gel.” diye sesle-
nerek öğrencileri toplamaya başlamıştı. Ön sırada oturan-
lar, kendilerinin de alınması için oturdukları sırada dik 
oturmaya ya da ayaklarının ucuna basarak ayağa kalkmaya 
çalışıyorlardı. Binbaşı bu öğrencilere acı acı gülümseyerek 
bakmış ve sırtlarını okşamıştı. Topladıkları öğrencileri Seli-
miye Kışlası’nda üç aylık eğitimden sonra Çanakkale’ye gö-
türüyorlardı”. Rahmetli babam sözlerinin burasında durdu 
ve dopdolu gözleriyle bana bakarak; “Gidenlerin hiçbiri 
geri gelmedi. Hepsi de 9. sınıfa kadar gelmiş evlatlarını şe-
hit verdiler. Daha ne vereceklerdi ki? Memlekette aydın mı 
kaldı ki oğlum? dedi”.

B) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞLARINDA  
VEFA LİSESİ’NİN ROLÜ

1872 yılında kurulan Vefa Lisesi, genelde Birinci Dünya 
Savaşı’nda, özelinde ise Çanakkale Cephesinde ciddi rolü 
olan bir eğitim ocağıdır. Vefa Lisesi, o yıllarda öğrencile-
rini ve eğitimcilerini başta Çanakkale cephesi olmak üzere, 
savaş bölgelerine muharip güç olarak göndermiş, savaş yıl-
larında Vefa Lisesi binaları ve müştemilatı bir Kızılay has-
tanesi olarak kullanılmış ama en önemlisi, Vefa İdadisi 
mezunlarından milli şairimiz Mehmed Akif Ersoy’un Ça-
nakkale Şehidlerine yazdığı şiir olmuştur. Vefa Lisesi’nin 
Çanakkale savaşlarındaki rolü ile ilgili detaylara bakarsak, 
şu bilgilere rastlamamız mümkündür. 

1) Vefalı Şehid Öğrenciler ve Eğitimciler

Vefa Lisesi’nin, o dönemdeki adıyla Vefa Sultanisi’nin, 
Çanakkale’ye ilk katkısı, cepheye gönderilen Vefa Liseli 
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gençler aracılığıyla olmuştur. Onlarca Vefalı öğrencinin ka-
tıldığı rivayet olunan ve fakat çoğunun geri gelmediği bir 
durum söz konusudur. Birçok kaynağa göre, Çanakkale Sa-
vaşı patlak verdiğinde Vefa Lisesi’nin 1915-1916 eğitim dö-
nemindeki öğrencileri ve öğretmenleri, asker üniforması 
giyerek ve okulun bahçesinde toplanıp marşlar söyleyerek 
Şehzadebaşı’na çıkmışlardır. Meydanda toplanan İstanbullu-
lar, Vefalıları, alkışlar ve dualarla savaşa uğurlamıştır. Vefa 
Sultanisi son sınıf öğrencileri erken mezun edilerek bazı 
öğretmenleriyle birlikte gönüllü olarak cepheye gitmişler-
dir. Bu yüzden sayıları azalan Vefa Sultanisi öğrencilerinin 
geride kalanları ise, İstanbul İnas Sultanisi -bugün Cağa-
loğlu Anadolu Lisesi- olarak kullanılan binaya taşınmıştır. 
Fakat, diğer orta öğretim kurumlarında olduğu gibi, çoğu 
geri gelemeyen öğrencileri sebebiyle Vefa Lisesi, 1918’li yıl-
lara kadar mezun veremeyecektir. Durum böyleyken, Vefa 
Lisesi’nin cepheye giden öğrencileri hakkında bugün detaylı 
bilgiye maalesef sahip değiliz. Zira, Okul arşivinin; sürekli 
taşınmalar, çıkan yangınlar, ihmaller ve belki de tarihi ev-
raka değer veren yaklaşımların sergilenememesi doğrultu-
sundaki ihmaller sebepleriyle dağılması ise, bu dönemdeki 
şehid öğrencilerin kimlik bilgilerine ulaşmamızın önün-
deki en büyük engeldir.

2) Birinci Dünya Savaşlarında Ünlü Bir Vefa Liseli: 
Hasan Ali Yücel

Vefa Lisesi’nin o dönemdeki öğrencilerinden olan Ha-
san Ali (Yücel), bu okulda öğrenci iken ilk yazısını “Mek-
tepli Dergisi”nde yayınlar. “İntikam olsun” adlı bu yazıda 
Balkan bozgunu sonrası İstanbul’a göç eden muhacirlerin 
yaşantılarını ve sıkıntılarını işler. Çanakkale savaşlarına da 
katılan ünlü Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel, 
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Vefa Lisesi’nden Çanakkale savaşlarına katılan ve gazi ola-
rak geri dönebilen ender öğrencilerden biridir. YÜCEL, Vefa 
Lisesi son sınıfta iken Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması 
üzerine askere çağrılır ve öğrenimine ara vermek zorunda 
kalır. Hasan Âli, askerlik görevine Pendik’te yedek subay 
olarak başlar. Burada bir asker arkadaşının, üstü olan Al-
man subay tarafından aşağılanmasına karşı çıkar. Bu davra-
nışı ile dikkat çeken Hasan Âli’yi komutan kendisine yaver 
yapar. Hasan Âli bundan sonra savaşa katılır. Hasan Âli as-
kerlikle ilgili gözlemlerini şöyle dile getirmiştir: “Talimgâh 
benim için hakiki bir hayat üniversitesi oldu. Çocuk dene-
cek yaşta girdiğimiz askerlik ocağında bize verilen en ağır 
işleri gördük. Orada çekiçle örs arasında farkında olmadan 
çelikleştik.” Üç buçuk yıl süren bu dönem sonunda 2 Ara-
lık 1918 de ordudan terhis olur”. 

3) Vefalı Şehid Öğretmen: Fransızca Muallimi 
Ahmed Rıfkı Efendi

Vefa Lisesi’nin Çanakkale’ye katılımı sadece öğrenci bo-
yutuyla olmamış, Vefa Lisesi’nde o dönemde görev yapan 
Fransızca Muallimi Ahmed Rıfkı Efendi’nin şahsında öğ-
retmen katılımı da olmuştur. Vefa Lisesi’ne yakın bir semt 
olan Şehzadebaşı’nda ikamet eden Ahmed Rıfkı Efendi, 
önce İstanbul’da kısa bir eğitim görmüş sonra da Çanak-
kale-Düztepe’deki birliğine bölük komutanı olarak gitmiştir. 
Çeşitli cephe ve siper savaşlarına katılmış, 19 Aralık 1915 
günü ise şehid olmuştur. Ahmed Rıfkı Efendi’nin Vefa Li-
sesi literatürüne girmesi, Çanakkale araştırmacısı emekli 
Albay Ahmet İhsan Gençcan’ın “Kan Çiçekleri” adlı çalış-
masıyla olmuştur.
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4) Vefa Hastanesi

Vefa Lisesi’nin Mütercim Rüştü Paşa Konağı olarak bili-
nen binası, Balkan Savaşları sırasında (24 Ekim 1912) Hilal-i 
Ahmer tarafından hastane olarak açılmış fakat bu hastane 
Birinci Dünya Savaşı sıralarında Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
(Kızılay) tarafından yine hastane olarak kullanılmış, Ça-
nakkale cephesinden gelen çok sayıda yaralı burada tedavi 
edilmiştir. Vefa Hastanesi, 150 yataklı bir hastane olarak 
hizmet vermiştir.

5) Vefalı Şair Mehmed Akif Ersoy ve Çanakkale 
Şehidlerine Yazdığı Şiiri

Çanakkale’deki müdafaayı ve Çanakkale harpleri sıra-
sında yaşananları kim daha iyi anlatabilir denilse, Akif ’in 
Çanakkale Şiiri’nden daha iyi anlatan bir yazıya rastlamak 
oldukça güçtür. Çanakkale Müdafaası’nın bu kadar belir-
gin, bu kadar anlamlı anlatıldığı ve Çanakkale’deki savaş 
manzarasının tüm detaylarıyla vurgulandığı bu edebi ifa-
delerin şairi, Vefa Liseli büyük şair Akif ’tir. Akif ’in bu şi-
iri, Safahat’ın 6. kitabı olan Asım’da yer almaktadır. Akif’in 
bu şiiri o kadar etkilidir ki, Vefalı Akif ’in şiirini anlamak, 
Çanakkale’yi anlamak demektir.

Çanakkale Şehidlerine
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- “bu: bir Avrupalı!”
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Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,
Ostralya’yla berâber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ’ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına. 580
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel’undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
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Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre. 581
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal’â mı göğsündeki kat kat îman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te’sis-i İlâhî o metîn istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki’-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkîf edemez sun’-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedî serhaddi;
“O benim sun’-i bedî’im, onu çiğnetme” dedi.
Âsım’ın nesli... diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...



55

100 yıl önce biz de “çanakkale*deydik

Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
“Bu, taşındır” diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn’i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

[Safahât: Altıncı Kitap-Âsım]
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C) SON ARAŞTIRMALARDA VEFA LİSESİ’NİN 
BİRİNCİ DÜNYA HARBİ YILLARINDAKİ 
DURUMU VE SAVAŞIN VEFA LİSESİ’NE  
BEŞERİ MALİYETİ1

Vefa Mekteb-i İdadîsi, 1302-1303/1887-1887 eğitim yı-
lında yedi senelik idadî olarak açılmıştır. Eylül 1913 tari-
hinde, 12 yıllık sultanîye dönüştürülmüştür. Bu tarihten 
sonra Vefa Mekteb-i Sultanîsi adını almıştır. 1914-1915 eği-
tim yılında; eğitim süresi 5’i ibtidâî, 7’si tâli 4’ü devre-i ûlâ 
ve 3’ü devre-i saniye olmak üzere 12 yıldır. Vefa Mekteb-i 
Sultanîsi, resmî eğitim kurumudur. Hükümete ait olan 
Cağaloğlu’ndaki binada, erkek öğrenciye gündüzcü olarak 
eğitim vermiştir.2 1916-1917 eğitim yılında Şehzadebaşı’na 
geçmiştir.3 

Vefa Mekteb-i Sultanîsi’nin, 1914-1915 eğitim yılı so-
nunda toplam öğrenci sayısı 376’dır. Öğrencinin tamamı 
gündüzcü olarak eğitim görmektedir. Öğrencilerinin 365’i 
Müslim, 3’ü Rum, 2’si Ermeni, 6’sı Musevi’dir. Bu öğren-
cilerin, 167’si ücretli ve 209’u ise ücretsizdir. 279’u sınıfla-
rını geçerken, 73’ü sınıf tekrarı olmuştur. 1914-1915 eğitim 
yılında, 24’ü mezun olmuştur. 1914-1915 eğitim yılında, 
okulda toplam 43 personel hizmet vermektedir. Bunların 
8’i heyeti idare (1 müdür, 1 ikinci müdür, 1 kâtip, 5 muit), 
26’sı öğretmen, 1’i müstahdem ve 8’i hademedir. 

Öğretmenlerin yaşlarının dağılımı şu şekildedir. 6’sı 
20-25 yaşları arasında, 4’ü 25-30 yaşları arasında, 8’i 30-40 

1 Bu başlığın içeriği, Sn. Dr. Nuri Güçtekin Bey’in “Eğitimli Neslin 1. Dün-
ya Savaşıyla İmtihanı” (İstanbul 2015) adlı çalışmasının Vefa Lisesi ile 
ilgili bölümüne aittir. Yayınlamamızdaki anlayışı için kendisine teşekkür 
ederim. (MAB).

2 BOA., MF.İST., 19/68, (24 Safer 1331/1 Ocak 1916).
3 BOA., MF.İST., 44/22, (10 R.evvel 1336/24 Aralık 1917).
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yaşları arasında, 6’sı 40-50 yaşları ve 2’si 50-65 yaşları ara-
sında olmak üzere toplam öğretmen sayısı 24’tür. Öğret-
men ve idareci personel maaşları ise şöyledir. 3’ü 500 ku-
ruştan az, 14’ü 500-1000 kuruş, 12’si 1000-1500 kuruş, 3’ü 
1500-2000 kuruş ve 2’si 2000-3000 kuruş almaktadır. Bu 
öğrenci velilerin meslek dağılımı ise şu şekildedir. 192’si 
memurdan, 9’u ulemadan, 14’ü imam ve hatipten, 24’ü 
fenniye erbabından, 25’i ticaretten, 4’i sanatkârdan, 8’i 
ziraatkârdan ve 100’ü diğer mesleklerdendir. 1914-1915 
ders yılı yıllık harcaması 400.800 kuruş maaşlara ve 3.600 
kuruşta (kömür parası) diğer masraflara ait olmak üzere 
toplam 404.400 kuruştur.4

Vefa Mekteb-i Sultanîsi’nin, 1915-1916 eğitim yılı, Ha-
ziran ayında yapılan genel imtihana giren öğrenci sayısı 
423’tür. Bu öğrencilerin, 155’i ücretli ve 268’i ise vilayet 
hesabına ücretsizdir. 1915-1916 eğitim yılında öğrencile-
rin 272’si sınıflarını geçerken, 143’ü sınıf tekrarı olmuş-
tur. 1915-1916 eğitim yılında, 12. sınıfında eğitim gören 
10 öğrencisinden 8’i mezun olmuştur.5 Bu öğrenciler, Vefa 
Sultanîsi’nin verdiği son mezunlardır. Bu tarihten sonra bir 
daha mezun verememiştir. 

Vefa Sultanîsi, 1915-1916 ders yılına 18 Eylül 1915 ta-
rihinde başlamıştır. Öğretmen sayısı 5’i ibtidâî ve 24’ü tâli 
olmak üzere 29’dur. Asıl öğretmenlerden 5’i askerdedir. Bu 
öğretmenlerin boş geçen dersleri vekil öğretmenler tarafın-
dan okutulmaktadır. İdari kadrosu 8 kişiden oluşmaktadır. 

4 BOA., MF.İST., 19/68, (24 Safer 1331/1 Ocak 1916). 29 Aralık 1915 tari-
hinde, Vefa Mekteb-i Sultanîsi tarafından hazırlanmıştır. 1 Ocak 1916 ta-
rihinde, Maârif Nezareti tarafından onaylanan 1330-1331/1914-1915 ders 
yılına ait istatistik cetveli.

5 BOA., MF.İST., 34/12, (6 C.evvel 1335/28 Şubat 1917). Vefa Mekteb-i 
Sultanîsi tarafından hazırlanarak Maârif Nezareti tarafından onaylanan 
1331-1332/1915-1916 ders yılına ait istatistik cetveli.
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Okul Müdürü Akil Bey’dir. İkinci müdür Nevzat Bey’dir. 
Haydar Efendi okulun muhasebe memurudur. Ser muit 
Zeki Bey ve diğer muitler Zihni, Nuri ve Paylaki’dir. Öğ-
retmen kadrosu 29’dur. 

Okulun silah altına alınmış olan personeli şunlardır. 
Riyaziye öğretmeni Fehmi Bey, resim öğretmeni Mehmet 
Bey, terbiye-i bedeniye öğretmeni İsmail Hakkı Bey, hen-
dese ve resim hattı öğretmeni Mahmud Efendi ve ilk kısım 
öğretmenlerinden Fehmi Bey’dir.6 

Vefa Mekteb-i Sultanîsi; mezunları, lise kısmı öğrenci ve 
öğretmenleri Çanakkale ve I. Dünya Savaşı’nın farklı cephe-
lerine katılmışlardır. 1916-1917 eğitim yılında mezun vere-
memiştir. Vefa Mekteb-i Sultanîsi; 32 mezunu, 72’si lise kıs-
mından ve diğerleri alt kısmında lise çağına ulaşan 9. sınıf 
öğrencileriyle beraber en az 100 öğrenci ve 5 öğretmenini 
askere göndermiştir. 

1) Harp Başlarında Teftiş Edilen Vefa Sultanîsi 

Vefa Sultanî Mektebi’nin birinci teftişi 10 Kasım 1914 
tarihinde yapılmıştır. Sabah birinci dersten yarım saat önce 
okula gidilmiş ve ikinci dersin sonuna kadar okulda ka-
lınmıştır. İkinci teftiş, 17 Kasım 1914 tarihinde yapılmış-
tır. Okula sabah birinci dersten yarım saat önce gidilmiş 
ve birinci dersin sonuna kadar kalınmıştır. Heyeti idare 
ve talimiyenin vazifesinin başında olduğu görülmüştür. 
Okulun toplam 292 öğrencisinden, 50’sinin ders ücretlerini 

6 BOA., MF.TLY., 20/33, (6 Safer 1334/14 Aralık 1915). Meşhur Vefa Lisesi 
Fransızca öğretmeni Ahmet Rıfkı Efendi’den boşalan Fransızca öğretmen-
liği kadrosuna yeni iki Fransızca öğretmeni atanmıştır. BOA., MF.İST., 
20/33, (8 R.evvel 1334/14 Ocak 1916). 



59

100 yıl önce biz de “çanakkale*deydik

tedarik edemediklerinden ve diğer kısmı askerlik ve başka 
nedenlerle okula devam edemeyecekleri anlaşılmıştır.7

7 Aralık 1915 tarihinde İstanbul Maârif Müdüriyeti’nden, 
Maârif-i Umumiye Nezaretine gönderilen hizmet-i maksûreye 
tabi bulunan 1312 ve 1313 doğumlu öğrenciler hakkın-
daki yazısında; “Kabataş Sultanîsi, 1 Teşrinisani 1331/14 
Kasım 1915 tarihinde Selimiye ve Fatih asker alma şube-
lerine, Gelenbevî Sultanîsi 21 Teşrinisani 1331/4 Aralık 
1915 tarihinde Fatih askerlik şubesine, Üsküdar Sultanîsi, 
Üsküdar askerlik şubesine, Milli Ticaret Bahriye Kaptan 
ve Çarkçı Mektebi’nin 1312 ve 1313 doğumluların defte-
rini 17 Teşrinisani 1331/30 Kasım 1915 tarihinde mahalli 
asker alma şubesine, Vefa ve Mercan Sultanîleri ise 1312-
1313 doğumlu efradın künyelerini asker alma şubelerine 
vermişlerdir. Davutpaşa Sultanîsi’nde 1312-1313 doğumlu 
öğrenci bulunmadığı, Üsküdar İttihâd Sultanîsi ise bu 
sene üst sınıflar teşkil edilmediğinden, Hadika-i Meşve-
ret Mektebi’nin ise defterini vermediği tespit edilmiştir. 
Bu kurum müdürlüğü ile yazışma yapılmıştır. Bu kap-
samda öğrencisi varsa asker alma şubelerine irsal edile-
ceği bildirilmiştir.”8

7 BOA., MF.HTF., 1/76, lef 2, (2 Muharrem 1333/22 Kasım 1914). Heyet-i 
teftişiye azasından Hamaz Eseb.

8 EK-V. BOA., MF.MKT., 1213/5, lef 3, (29 Muharrem 1334/7 Aralık 1915). 
Kısa dönem askerliğe tabi 1312-1313 doğumlular hakkında.
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2) Vefa Sultanisi’nin Harp Yıllarında ve  
Harp Sonrasındaki Öğrenci Mevcutları910111213141516

Vefa 
Sultanîsi

Kısmı 
Evvel 

Devre-i Ûlâ Devre-i 
Saniye 10-11-
12 Edebiyat

Devre-i Saniye 
10-11-12 Fünûn

Lise Kısmı 
Öğrenci 
Sayısı 

Toplam 
Öğrenci 
Sayısı

Sınıflar 1-2-3-
4-5

6-7-8-9 9 10 11 12 10 11 12 10-11-12 1-12

İstatistik 
Tarihi

Toplam Toplam 9 10 sınıf 11 sınıf 12 sınıf Toplam Toplam

1914-1915 112 192 35 21 26 25 72 3769

Haziran 1916 194 189 9 24 6 10 40 42310

Haziran 1917 273 151 7 - 3* - 3* 42711

Ekim 1918 273 207 13 8 - - - 3 - 11 49112

Mayıs 1919 301 211 18 8 - - - 3 1 12 52413

Kasım 1919 - 437 - - - - - - - - 43714

Mart 1920 - 400 - - - - - - - - 40015

Mayıs 1920 - 381 - - - - - - - - 38116

9 BOA., MF.İST., 19/68, (24 Safer 1331/1 Ocak 1916). 1330-1331/1914-
1915 ders yılına aittir. Bu eğitim yılı 5. sınıf açılamamıştır. 6. sınıf iki şube 
olarak eğitim verilmiştir. 

10 BOA., MF.İST., 34/12, (6 C.evvel 1335/28 Şubat 1917). 1331-1332/1915-
1916 ders yılına aittir. Sene başında lise kısmına 11 yeni kayıt yapılmıştır. 
Sene içinde 7’si 9. sınıftan, 10’u 10. sınıftan, 9’u 11. sınıfta ve 13’ü 12. 
sınıf olmak üzere toplam 39 öğrencinin kaydı silinerek askere alınmıştır. 

11 EK-XIV: BOA., MF.İST., 44/22, (10 R.evvel 1336/24 Aralık 1917). 1332-
1333/1916-1917 ders yılına ait istatistik cetveli. Bu eğitim yılında 6. sı-
nıfı iki şubedir. Öğrencilerinden 2’si Rum, 4’ü Musevi ve 3’ü yabancı 
Müslim’dir. 10’u 10 sınıftan ve 3’ü 11 sınıftan toplam 13 öğrenci asker-
dedir. Bu öğrencilerin hepsi memur çocuğudur.  11. sınıftaki 3 öğrencinin 
sene sonu imtihanlarında olmamalarına rağmen genel toplamda verilmiştir. 
Bu eğitim yılında lise kısmı açılamamıştır. 1916-1917 eğitim yılında okul 
mezun verememiştir. 

12 BOA., MF.İST., 55/13, (25 Zilhicce 1336/1 Ekim 1918).
13 BOA., MF.İST., 55/13, (30 Receb 1337/1 Mayıs 1919). 12. sınıfta eğitim 

gören öğrencinin durumu belirsizdir. Ancak okulun dönüşüm süreci ve di-
ğer etkenlerle mezun olamadığı düşünülmektedir.

14 BOA., MF.İST., 58/37, (7 Safer 1337/1 Kasım 1919).
15 BOA., MF.İST., 58/37, (10 C.ahir 1338/1 Mart 1920).
16 BOA., MF.İST., 58/37, (12 Şaban 1338/1 Mayıs 1920).
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D) VEFA LİSELİ BİR ŞEHİDİN HİKÂYESİ: 
“BU HESAP, AHMED RIFKI’NIN KANIYLA 
ÖDENMİŞTİR, VESSELÂM17!”

Kanuni’nin oğlu Şehzade Mehmed adına yaptırdığı Şeh-
zade Camii ve külliyesini bir tarafına, tarihi bir medreseyi 
diğer tarafına, Bozdoğan Kemeri’ni öte tarafına alan Vefa 
Lisesi, daha kapısından içeri girdiğim andan itibaren bana 
niteliğini gösteren bir okul olmuştur. Okula girer girmez 
karşıma ünlü Mimar Kemalettin Bey’in (20 TL’lerde resmi 
bulunan mimar) yaptırdığı ve bir yüzü taş olan bina çıktı. 
Bu nasıl bir mimari tarz diye düşünerek ilerlerken biraz 
ileride Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa’nın hususi konağı 
olarak hizmet vermiş konakla karşılaştım. Hemen yanında 
Şehid Ali Paşa Kütüphanesi binası yer almaktaydı. Biraz 
daha yürüdükten sonra okul idaresinin bulunduğu yeni, 
yani betonarme binaya varmıştım. Tarihi yapıların ara-
sından keyifle geçtikten sonra bir betonarme binaya gir-
mek pek keyifli olmasa da, yeni binanın girişinden itibaren 
beklenmedik bir atmosferle karşılaştım. Bu farklı atmosferi 
oluşturan yer, okul müzesi idi. Geniş bir mekandan olu-
şan ve Vefalı kimliğini oluşturan belgelerin bulunduğu yer. 
Okul müzesinin verdiği keyif, betonarme binanın muhte-
mel keyifsizliğini ortadan kaldırmıştı. Okula giriş yapılan 
ana kapının bir müzeye açılması, eğitim teşkilatımızdaki 
pekçok öğretmen ve öğrencinin alışık olmadığı bir durum 
aslında. Tarihi bir mekandan okula giriş yapıp, müzeden 
geçerek okul idaresine ulaşmak ve hatta sınıflara çıkmak 
ilginç bir duygu. 

Böyle olmuştu 2010 yılında Vefa’ya başlamam. Okulun 
beni etkileyen pek çok özelliğine rağmen etkilendiğim bir 
diğer konu, Vefa’nın ünlü müdürlerinden Dr. Sakin Öner 

17 Vesselam: İşte o kadar.
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tarafından hazırlanan “Vefa Lisesi’nin 125. Yıl Anısı’na” adlı 
kitap oldu. Kitaba yönelik incelemelerim sırasında olsun, 
müzedeki incelemelerin sırasında olsun, süreç beni ilginç 
bir yaşamla karşılaştırdı. Kitabı incelediğim bir gün, oku-
duğum bir anı karşısında sarsıldım. İsmini daha evvel hiç 
duymadığım bir şahsa ait bir hatıranın beni bu kadar de-
rinden etkileyeceğini açıkçası beklememiştim. Metni bitir-
dikten sonra gözyaşı dökmemek elde değildi ancak ben bu 
işi o an yapamadım, beceremedim.

Bahsedeceğim şahsa ait olayı okurken bir an dönüp ken-
dime bakmaya çalıştım. Ben nasıl bir öğretmendim. Ne-
lerle uğraşıyordum? Fikrim, ufkum ne derinlikteydi? Ken-
dimi öğretmen kimliğimle aşabilecek hangi davranışları 
sergilemiştim? Öğrencilerime faydalı olabilecek hangi ciddi 
adımları atabiliyordum. Öğrencilerimi hangi ufuklara gö-
türmeye çalışmıştım? Benden daha üstün kaç öğrenci ye-
tiştirebilmiştim. Meslek hayatımda iz nevinden neler bıra-
kabilmiştim? Açıkçası bir durum muhasebesine girmiştim. 
Ama anlatım o kadar etkileyiciydi ki, metni bir daha oku-
duktan sonra durum bende ciddi bir tesir yapmış oldu ve 
artık suyun göz pınarlarına gittiğinin farkına varabildim. 
Bu psikoloji içerisinde bulunurken, okula yeni gelmiş bir 
öğretmen olarak yanlış da anlaşılmamalıydım. Bu nedenle 
müzeyi geziyor gibi yapıp ve fakat aslında müzenin bir kö-
şesine çekilerek kendime gelmeye çalışmıştım. 

Daha uzatmadan beni ve mesleki anlayışımı derin-
den etkileyen hatta sarsan bu kahramandan bahsetmeli-
yim. Bahse değer isim, Vefa Lisesi’nin I. Dünya Savaşı yıl-
larında fransızca öğretmenliği yapan Şehid-i Muhterem 
Ahmed Rıfkı Efendi’dir. Gazilik rütbesine erişmiş Vefa Li-
sesi, Çanakkale’de çok şehid vermişti ama bilinen tek şe-
hid öğretmen Ahmed Rıfkı Efendi’ydi. Şimdi bir durup 
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düşünelim. Bir öğretmenin yaşamına ait özellikler; bizi 
halen bir duygu seline götürebiliyor, düşündürebiliyor, bu 
coğrafyaya bağlılığı artırabiliyor, Vefalılık şuurunun canlı 
tutulmasına etki edebiliyor, insani değerlerle bizi barıştı-
rabiliyor ve bizim için herşeyden önemlisi, bizlere idealist 
bir öğretmen portresi çizebiliyor. Evet, ölmüş bir şahsiyet, 
geride bıraktığı anılarıyla tüm bunların gerçekleşmesine 
vesile olabiliyor. Belki de şehitlerin ölmediği, onlara ölü-
ler demememiz gerektiği yaklaşımının felsefesi bu. Tam 
da burada kendime soruyorum: acaba biz yaşayan öğret-
menler olarak, Ahmed Rıfkı’nın ideallerine, cesaretine ne 
kadar yakınız. Aslında ne kadar yakın olduğumuza vere-
ceğimiz cevap, bizim mesleki anlamda ne durumda oldu-
ğumuzu da ortaya koyacak türden. 

Vefa Lisesi’ndeki katıldığım her 18 Mart Çanakkale Za-
feri kutlamalarında yaptığım konuşmalarımda ısrarla Ahmed 
Rıfkı vurgusu yapmaya çalışmıştım. Ahmed Rıfkı’nın yaşa-
dıkları gerçekten bahse değerdi. Ancak, Ahmed Rıfkı’dan 
bahsederken çok zorlandığımı da söylemeliyim. Çünkü, Ah-
med Rıfkı’nın şehadeti öncesi ve sonrasında yaşanan onunla 
ilgili olaylar kolay bahsedilecek türden olaylar değildi. Bo-
ğazımın, bir yıl aralıklı her iki törende de düğümlendiğini 
bir ben biliyorum. Ama durumun oluşturduğu yoğun etkiyi 
sadece ben yaşamamıştım. Vefa Lisesi’nin konferans salo-
nundaki çok sayıdaki Vefalı öğrencinin, öğretmenin ve dı-
şarıdan gelen misafirlerin Ahmed Rıfkı’nın şehadetiyle ilgili 
süreçten cidden etkilendiklerini biliyorum. Salonun her iki 
dönemdeki törenlerde cidden yumuşadığını, bir duygu seli 
oluştuğunu, hatta gözyaşlarını tutamayanların olduğuna şa-
hid oldum. Onları inanın ben ağlatmadım, onları Şehid-i 
Muhterem Ahmed Rıfkı Efendi’nin şehadet sahneleri ağ-
lattı. İnanıyorum ki, o Şehid-i Muhteremin aziz ruhu da o 
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salondaydı. Ve yine inanıyorum ki, o nezih topluluğa sa-
atlerce vatan sevgisi, yurt sevgisine dair standart nutuklar 
irad edilseydi/verilseydi, bir Ahmed Rıfkı’nın Vefalılarda 
bıraktığı tesir elde edilemeyebilirdi. Bu nasıl bir duygu men-
baıydı, bu nasıl bir aidiyetti ki, Vefalılar hem hüzünlenmiş 
hem de gözyaşı dökebilmişlerdi. Bu yaklaşım, Vefalıların 
şehidlerine olan hürmeti değil de neydi? Aslında çoğu eği-
tim kurumuna nasip olmayan şehidlik mertebesinin etki-
sinin tecellisiydi bu. Vefa Lisesi’ndeki vefa duygularının 
oluşumu ve Vefalı öğretmenlerin okullarına ve öğrencile-
rine yönelik aidiyet duyguları da bu etkilerle gelişecektir. 

Peki, bendeki öğretmen sorumluğumu sorgulamama 
yol açan, idealist bir öğretmenin nasıl olması gerektiğini 
bana hatırlatan, öğrencilerime ne şekilde davranışlar ge-
liştirmem gerektiğini bir daha düşünmeme yol açan, öğ-
retmen kişiliğin kendisini aşmış olması gerekliliğini bana 
düşündüren, öğrencisine tüm yaşamıyla örnek olması gere-
ken bir öğretmen modelini önüme koyan bu şehid-i muhte-
rem Ahmed Rıfkı Efendi’nin bize intikal eden anısı neydi? 
Esasen ona bir bakmak gerek:

1) Bu Hesap, Ahmed Rıfkı’nın Kanıyla Ödenmiştir, 
Vesselâm!

“Yıl 1915.. Çanakkale’de kızılca kıyametin koptuğu gün-
ler.. Aylardan Mayıs... Vefa Lisesi Fransızca Muallimi Ah-
med Rıfkı her günkü gibi mektepten içeri girer.. Koridor-
larda sessizlik hakimdir.. İlk dersi birinci sınıfadır ve aynı 
suskunluk o sınıfta da vardır.. Talebeler başlarını önlerine 
eğmişler, öylece sıralarında oturuyorlardır.. Selâm verir Ah-
med Rıfkı, ama çocuklar selâma bile karşılık vermezler!. 
Ahmed Rıfkı iyice şaşırmıştır..Arka sıralarda oturanlardan 
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biri ayağa kalkarak; “Hocam, mahallemizde eli ayağı tutan 
abilerimiz Çanakkale’ye gönüllü gittiler ama siz hâlâ bura-
dasınız!. Biz de gitmek istiyoruz, fakat yaşımız tutmuyor, 
söyler misiniz bize, vatanımız elden giderse sizin verdiğiniz 
eğitim ne işe yarar?..” der.

Ahmed Rıfkı’nın konuşacak hâli yoktur!. Çocuklar el-
bette haklıdır ve o an kararını verir.. Kendisi de Çanakkale’ye 
gitmelidir; vatan için, Hakk ve hakikat için düşmanla çar-
pışmalıdır.. Yaşlı gözlerle sınıftan çıkar ve mektebin idare-
sine dilekçesini verir.. Arkadaşlarıyla, talebeleriyle vedala-
şır, evine gelir.. Ahmed Rıfkı’nın hayattaki tek varlığı yaşlı 
annesi Ayşe Hanım’dır ve Şehzadebaşı semtindeki evle-
rinde beraber oturmaktadırlar.. Durumu annesine anlatır, 
ondan hakkını helâl etmesini ister.. Ardından mahallenin 
bakkalı, gün görmüş bir zat olan Selâhattin Adil Efendi’ye 
uğrar ve şöyle der: “Selâhaddin amca, vatanın bağrına sap-
lanmış olan düşman hançerini Allah’ın izniyle çıkartmaya 
gidiyorum.. Senden isteğim, anamı iaşesiz bırakma!. Kıs-
metse dönüşte borcumu öderim!.”

Ahmed Rıfkı önce İstanbul’da kısa bir eğitim görür 
sonra da Çanakkale-Düztepe’deki birliğine bölük komu-
tanı olarak gider.. Çeşitli cephe ve siper savaşlarına katı-
lır.. Ve 19 Aralık 1915 günü şehid olur.. Ahmed Rıfkı’nın 
şehitlik haberi kısa zamanda İstanbul’a ulaşır.. Annesi ha-
beri alır, çok üzülmesine rağmen imanı bütün bir hanım 
olduğundan hadiseyi tevekkülle karşılar.. Aklına, veresiye 
yiyecek aldığı bakkal gelir.. Bakkala gider ve; “Selâhaddin 
Efendi, oğlum Çanakkale’de şehid düştü.. Şehitlik künyesi, 
eşyaları ve ikramiyesi bir heyetle bu sabah bana ulaştırıldı.. 
Yedi aydır senden veresiye alırız, borcumuzu verelim de oğ-
lum borçlu yatmasın” der..
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Selâhaddin Efendi şöyle cevap verir; “Ayşe Hanım sen 
okuma yazma bilmezsin, okuma bilen bir yakınını getir de 
hesabı o çıkarsın”.. Bunun üzerine Ayşe Hanım, komşusu-
nun kızı Gülşah’la birlikte dükkâna gider.. Selâhaddin Adil 
Efendi, “Ahmed Rıfkı” bölümünü açarak veresiye defte-
rini Gülşah’ın önüne koyar!. Kız, defteri incelerken birden 
hıçkırıklarla ağlamaya başlar.. Bu duruma Ayşe Hanım ve 
dükkândaki diğer müşteriler de şaşırmışlardır.. Gülşah’ın 
yanına gelirler.. Gülşah, onlara veresiye defterindeki kır-
mızı harflerle yazılmış satırları gösterir..

Şöyle yazıyordur defterde; “Bu hesap, Ahmed Rıfkı’nın 
kanıyla ödenmiştir, vesselâm!..

O ana kadar hiç konuşmayan bakkal Selâhaddin Efendi, 
yaşlı gözlerle şu sözleri söyler: “Ahmed Rıfkı, bu vatan uğ-
runa canını feda etti.. Biz birkaç parça mal vermekten mi 
çekineceğiz?. Katbekat helal olsun!.. Âlem-i berzahta inşa-
allah bizlere şefaatçi olur!..”

Bir öğretmenin şehadetini anlatan bu duygu dolu ifa-
delere bakıldığında, bu duygu selinin eğitimin en iyi ör-
neklerinden biri olduğunu gördüm. Buradaki iyi örnek, öğ-
retmeni de yetiştiren bir örnektir. Eğitimin iyi örneğinin 
sadece öğrenciyi bağlamadığını düşünüyorum. Bu iyi ör-
nek yaklaşımından ben de nasiplendim diyebilirim. Ah-
med Rıfkı Efendi’nin o yüce yaşamından bir parça fay-
dalanabildiğimi söyleyebilirim. Bana şimdi, “seni Vefa’da 
etkileyen en önemli husus nedir” diye sorsanız, “Ahmed 
Rıfkı Efendi’nin Şehadeti” derim. “Bu öyle bir cevher ki, 
Vefa Lisesi’ni de ve hatta tüm memleketi de ayağa kaldıra-
cak bir beşeri sermayedir” derim. 

Bana mesleki hayatımda heves veren, azim veren, yaptı-
ğımız işin ciddiyetini bana derinden kavratan, benim için 
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adeta tutunulacak bir dal olan Ahmed Rıfkı Hocama, bin-
lerce selam, şükran ve minnet duygularımla.  

Ebedi istirahatgâhını bilemesem de, kabrin nurla dol-
sun kıymetli hocam.

E) VEFA LİSELİLERİN ÇANAKKALE’DEKİ 
VEFALI ŞEHİDLERİNE YÖNELİK İLK SAYGI 
ZİYARETİ VE İZLENİMLER

Hiç unutulmasın ki, Vefa Lisesi, Çanakkale’de mey-
dana getirilen büyük kahramanlığın ve büyük fedakârlığın 
şerefli parçalarından biridir. Bu sebeple, Çanakkale sa-
vaşlarına katılan ve 1915 yılındaki lise son sınıf öğrenci 
kadrolarını büyük oranda Çanakkale’deki savaşlarda kay-
beden Vefa Lisesi’nin şehidlerini saygıyla anmak gereki-
yordu. Çanakkale’ye okulumuzdan yapılan okul gezile-
rinin yapılışındaki gaye merkezine, Çanakkale’de şehid 
düşen Vefalılar öznesinin konulması gerekiyordu. Zira, 
Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi ve bu cephede şehid-
leri olan diğer bazı liselerimizin Çanakkale’ye yönelik ge-
lenekselleşmiş programlarının olduğunu da biliyorduk. 
Biz de bir şeyler yapabilmeliydik. Belki çok geç kalmış-
tık, 1915 yılından bu güne çok zaman geçmişti ama Vefa 
Lisesi’nin şehidleriyle irtibatı açısından yine de çok geç 
kalmamış sayılırdık. Vefalı şehidlere yürümeliydik. Nite-
kim, Çanakkale’ye yönelik bir okul ziyareti yapmaya ka-
rar verdik. Okulumuzdaki 12 fedakâr Vefalı öğrencimizle 
bu doğrultuda bir gezi planlaması yaptık. 2014 yılı Hazi-
ran ayının ilk haftasında yola çıktık. Fakat o savaş her-
cümerci içerisinde Vefalı şehidlerin kabirlerini nasıl bula-
caktık. Tabi bu kabirleri bulmanın imkânı olmadı. Orada 
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olduğundan emin olduğumuz Vefalı şehidlerin kabirlerini 
bulamadık. Vefalı şehidler gibi, onbinlerce diğer şehidin 
de mezar taşı yoktu. Çünkü savaş meydanının her tarafı 
kabirdi. Büyük çoğunluğun mezar taşları belki bir sivri 
taş, belki de bir ağaçtı. Harbin yoğunluğu, şehidlere me-
zar kazılmasını bile imkânsız hale getirmişti. Bu sebeple, 
gezdiğimiz sahada çok az sayıda şehit mezarına rastladık. 
Fakat, yürüdüğümüz harp bölgelerindeki yerlerde doğru-
dan kabirlerine rastlayamadığımız ama burada oldukla-
rından emin olduğumuz onlarca Vefa Liseli şehidi, ancak 
savaş meydanlarına, çatışma bölgelerine bakarak hürmetle 
ve saygıyla anabildik. Aslında biz onları tarihin unutul-
maz sayfalarına defnetmiştik. Şair diyordu ya, sana dar 
gelecek makberi kimler kazsın. Umarım ruhları bizi gör-
müştür. Yine ümid ederim ki, çok gecikmiş bu ziyareti-
mizden dolayı bizi bağışlamışlardır. Bizler vefamızı ancak 
bu ziyaretimizle yerine getirebildik. Biz bir şeyi iyi bili-
yorduk ki, onlara gösterdiğimiz vefa, daha önemlisi saygı, 
aslında şimdiki varlığımıza gösterdiğimiz saygıydı. Bu 
duygu ve düşüncelerden hareketle, her yıl düzenlenecek 
“Çanakkale’deki Vefa Liseli Şehidlere Saygı” ziyaretleri-
nin gelenekselleşmesine dair ilk adımı atabilme şerefine 
nail olduk. Nail olduğumuz bu şeref olayları sırasındaki 
duygu ve düşüncelerin yazılması da kendisini hissettirdi 
ve kıymetli 12 fedakar öğrencimizin katılımıyla gerçek-
leştirdiğimiz bu ilk “Vefa Liseli Şehidlere Saygı” ziyare-
tine dair, gezimize katılan kıymetli Vefalıların duygu ve 
düşüncelerini de burada paylaşmak istedim.
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1) Vefa Liselilerin, Vefalı Şehidleri Anma Ziyaretle 
İlgili Düşünceleri 

Serdar Çetin / Vefa Liseli

“Çanakkale’yi gezmek bu topraklarda veya gurbet de 
yaşayan her insanımız için bir vatan borcudur.Orada ölen 
tüm atalarımız bizim şu anda rahat ve huzurlu bir uyku 
uyumamız ve tekrar aynı bayrak altında milletçe toplan-
mamız için son nefeslerini vermişlerdir.Orada bulunup şe-
hit mezarlarını görmek, atalarımın kanıyla sulanmış o top-
raklara basmak ve oranın o şehadet kokan havasını tatmak 
bambaşkaydı. Dünyada eşi benzeri olmayan bu savaşta be-
nim yaşımdaki çocuklar hatta daha küçük kardeşlerim bile 
o siperlerde omuz omuza düşman askeriyle savaşmıştı. O 
zamanlar Vefa Sultanisi’nde, İstanbul Sultanisi’nde okuyan 
kardeşlerimiz hiç gözünü kırpmadan küçük yaşta bu çetin 
savaşın şehit yahut gazi listesine adını yazdırmışlardı. On-
larla aynı okulda okumam benim adıma gurur kaynağıdır. 
Okulumuzun gerçekleştirdiği bu gezi ile Çanakkale de ismi 
duyulmamış kahramanlarla tanıştım ve okuluma olan say-
gım, vatanıma olan sevgim daha da arttı”.

Ayşenur Uğurlu / Vefa Liseli

“Çanakkale bir başkaydı… Orada bulunmak; hayalle-
rin daha da ötesinde hissetmek, o anları hayal etmek, ta-
nık olmak çok özeldi. Çanakkale’ye yapılan bu gezi atılan 
küçük bir adımdı. Ama bir başlangıçtı. Vefa’nın ruhunu 
bulması için, Vefa’nın cesur öğrencilerinin o dönem vata-
nını, milletini savunmak, bu güzel vatana Vefa’sını göster-
mek için attığı büyük adımları hissetmekti. Sevmek, vefa 
göstermekti. Vefa; davasına sahip çıkmak demekti. Vefa; 
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yaşatma ideali olan insanların aksiyon hareketleriydi. On-
lar kelamın değerini ve anlamını hissetmiş, gereğini Ça-
nakkale Savaşı’nda yerine getirmiş ve şehit olmuşlardı. Vefa 
şehidlerini unutmamalıydı ve unutmamak, unutturmamak 
için harekete geçti. Vefa Lisesi öğrencileri farkına varma-
lıdır. Yüz küsuru aşmış geçmişe sahip bu okuldan mezun 
olurken gururla söylediği mezuniyet yılını hatırlamak ve bir 
yıl hiç mezun verilmediğini, sıralarına beraber oturduğu bu 
insanların Çanakkale topraklarında o uğultulu ve heybetli 
tepelerden birinde bir köşede olduğunu bilmelidir. Millet-
ler idealleri ve ulaşmak istedikleri hedefleri ile var olabil-
mişlerdir. Şehitlerimizde ebedi yolculuklarına çıkmadan 
önce bize büyük bir fikriyat ve gönül hareketini miras bı-
rakmışlardır. Mirasların bir parçası, davalarının örnek bir 
temsilcisi olabilmek en büyük idealimizdir. Onların bizim 
için çizdiği yolda iyi bir öğrenci olduysak ne mutlu bize. 
Onlar onları hissettiğimiz, hatırladığımız sürece yanımız-
dalar ve yanımızda olmaya devam edeceklerdir. Yaşayan 
ve onları yaşatan herkese selam olsun!”

Alper Taşkın / Vefa Liseli

“Çanakkale gezisi, okulumuz için çok anlamlıydı. Ça-
nakkale Savaşı’nda şehit düşmüş Vefalı onlarca öğrenci ve 
bir öğretmenimizi anmak için yaptığımız bu gezinin bir 
parçası olmak, gerçekten bizim için görevdi. Savaş alanla-
rını, siperlerini görmek bize o ruhu yaşattı. Yine müzedeki 
kalıntılar da döneme ait ipuçlarını yansıttı. Olabildiğince 
çok yer görmek de yaşananlara farklı bakmamızı sağladı. 
Ayrıca yabancı turistlerin de ilgisi dikkat çekiciydi. Çanak-
kale’deki Vefalı şehitleri anma gezisinin okulumuz için bir 
gelenek olmasını diliyor ve bu topraklar için canını feda 
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eden kahraman askerlerimiz önünde bir kez daha saygıyla 
eğiliyorum”. 

Rumeysa Aslıhan Ertürk / Vefa Liseli

“Çanakkale gezileri her zaman yapılır. Birkaç tanesine 
de katılmışlığım vardır. Fakat bu seferkinin farkı, gezinin 
amacıydı. Yaptığımız gezinin amacı tüm şehitlerimizle bir-
likte Vefalı şehitlerimizi de ziyaret etmek ve ruhlarına bir 
Fatiha okumaktı. Günübirlik bir gezi düzenlediğimiz için 
sıkıştırılmış olmasına rağmen savaşın kaderini değiştiren 
çatışmaların yapıldığı birçok noktayı gördük ve bilgi aldık. 
Bol bol boğaz manzarası izleme ve fotoğraf çekme fırsatı-
mız oldu. Gezinin benim için en etkileyici anı, rehberimi-
zin bizi Mehmetçiğin düşmanları süngü süngüye mücadele 
ettiği, her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği o savaş mey-
danına götürmesiydi. O arazide toprağın her santimetreka-
resi şehit kanıyla ıslanmıştı. Toprak, o şehitlerin Aziz ruh-
larıyla ayaktaydı. Mücadelede her iki tarafın da tam olarak 
ne kadar kayıp verdiği bilinmiyordu. Arazinin üstünde tu-
ristlerinin yürüyebilecekleri alan çok dardı. Nasıl olmasın, 
satışın şehidin altında yattığı o toprağa basmaya kimin vic-
danı elverir ki? Bunların yanı sıra hepimizin ilgisini çeken 
bir başka durum da düşman devletlerin şehitleri adına yap-
tığı anıtın çok görkemli oluşuydu. Boğazı gören yüksek bir 
tepeye inşa edilmiş Anzak Anıtı, düşman devletlerin şehi-
dine ne kadar vefalı olduğunu turistlere gösteriyordu. Ge-
zimiz boyunca daha birçok ilgi çekici, etkileyici, duygu 
yüklü şey yaşadık. Şanlı tarihimizin birileri tarafından 
unutturulmaya çalışıldığı bu dönemde bizleri bilinçlendir-
mek amacıyla bu geziyi planlayan, gerçekleştiren ve bunda 
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emeği geçen herkese teşekkür ederim. Umarım gezimiz bir 
gelenek haline gelir. Umarım vefalı Vefalı olabilmişizdir.” 

Kadir Cihan Duran / Vefa Liseli

“Yüzlerce yıllık dev bir çınarın, Türkiye’de marka değe-
rine sahip nadir okullardan birisi olan Vefa Lisesi’nin bu-
güne kadar, nadir de olsa yapılan birkaç gezisini saymaz-
sak, yapılmış en bilinçli kültür gezisiydi. Öğrencilerin ve 
öğretmenlerin oluşturduğu küçük grubumuzla Türk tari-
hinin yüz aklarından olan bir olaya yeniden tanık olup, ta-
rih bilincimizin “yerinden” artması için inanılmaz bir fır-
sat oldu bu gezi. “Cephede can veren Vefalıların anısına” 
parolasıyla yola çıktığımız ilk dakikadan beri herkesin gö-
zünde gördüğüm heyecan gerçekten çok güzeldi. Birey sa-
yısının azlığından da kaynaklanan samimiyet bütün bir 
yolculuğun hızlıca akıp geçmesine neden oldu. Tarihi ya-
rımadada basmadık yer bırakmayınca tam anlamıyla o gün 
tarihe doyduk. Bundan sonraki seneler için bu gezinin gele-
nekselleşmesi hiç kuşkusuz okulumuz için prestij katacak-
tır. Vefalı mezunlarımızın da bu olaya katkıda bulunması 
hem katılımı arttıracak hem de daha sistemli ve organize 
bir gezi için yardım etmiş olacaklardır”.

Seda Demiral / Vefa Liseli

“Çanakkale’deki Vefalı Şehitlere Saygı” başlığı altında 
düzenlenen Çanakkale gezimizin biz Vefa Lisesi öğrenci-
lerine tarihimizi daha iyi öğrenmemiz açısından çok bü-
yük katkıları olduğunu düşünüyorum. Atalarımızın savaş-
tığı toprakları görmek, bastıkları yere basmak, soludukları 
havayı solumak büyük bir onurdu bizler için. O toprak-
larda yatan başta Vefa Lisesi’nden savaşa gidip hayatlarını 
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kaybeden şehitlerimizi az da olsa öğrenme imkanı bulduğu-
muz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çanakkale’nin 
herkes için farklı bir yeri vardır, en çok da Vefalılar için. 
Okulumuzda eğitim vermekte olan öğretmenlerimiz, öğ-
renim gören öğrencilerimiz şehit olacaklarını bile bile bü-
yük bir cesaretle savaşa gitmeyi istemişlerdir. Bu topraklar 
hepimizindir ve Vefalılar bunun farkındadır. Böyle onurlu 
bir geçmişi olan biz Vefalılar için bu gezinin hayatımızdaki 
yeri çok büyük olmuştur. Şehitlerimizin yaşadıklarını az da 
olsa öğrenmek; bizi kendi topraklarımıza daha kuvvetli bir 
bağ ile bağlanmamızı sağlamıştır. Çanakkale hepimiz için 
büyük bir gurur kaynağı olarak zihinlerimize yerleşmiştir”.

Nur Başgelen / Vefa Liseli

“Vefalı şehitlerimizi anmak ve gecikmiş saygılarımızı 
sunmak üzere gerçekleştirdiğimiz Çanakkale ziyaretimiz, 
9 Mart Pazartesi günü sabah altı sularında Eceabat’a va-
rışımızla resmen başladı. Hepimiz tarifi zor bir heyecan 
içindeydik. Yol yorgunluğumuzu attıktan sonra her biri-
nin ayrı bir öyküsü olan anıt, abide ve şehitlikleri ziya-
rete koyulduk. Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, An-
zak Koyu, Conkbayırı, Seddülbahir, Kilitbahir, Ertuğrul 
Koyu, Şehitler Abidesi… Binlerce vatan evladının ve düş-
man askerlerinin naaşlarına yuva olmuş bu mekânlar, ke-
fensiz yatan o naaşlara dair anıtlar ve hatıralar barındırı-
yor. Bu kutsal toprağın her metrekaresinde, feda edilmiş 
canların yanında unutulmasına izin vermeyeceğimiz bir 
öykü de var. Benim ya da bir başkasının kelimelerinin an-
latmakta kifayetsiz kalacağı öyküler bunlar… Kimisi bir 
şarapnel parçasından ölüme çeyrek kala kurtulmayı anla-
tırken, kimisi masmavi boğazın kızıl kanlara nasıl boyan-
dığını anlatır size. Koca Seyit’in fizik kanunlarını altüst 
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edecek bir şekilde, üstünde güneş batmayan ülkelerin zırh-
lılarını boğaza gömmesini dinlerken inancın gücüne hayran 
olursunuz. Bazı öyküler ise gerçek manada yürek dağlayıcı-
dır. İstanbul’da ailelerini, tahsillerini bırakıp vatan uğruna 
feda olmaya giden, bizim eğlencede olduğumuz yaşlardaki 
gençleri anlatır bu öyküler; bizim gibi Vefalı öğrencilerin 
öyküleridir bunlar… Ama sadece adıyla değil, ruhuyla Ve-
falı; ‘VEFA’nın hakkını veren genç şehitleri anlatır. Biz de, 
99 yıl geç kalmış olsak da, Vefalı olmaktan gerçekten gu-
rur duymamızı sağlayan şehit kardeşlerimizi ziyaret ettik 
ve neredeyse yüz yıl süren sahipsizliklerine son vermeye, 
kendi halimizle özrümüzü dilemeye çalıştık o gün. Kendi 
adıma, bundan sonra Vefalı şehitlerin asla adsız ve sahip-
siz kalmayacağına dair bir söz de verdim içimden. Ve bu 
sözümü tutmak için elimden geleni yapacak, diğer Vefalı 
arkadaşlarımda da bu farkındalığın oluşması için çabala-
yacağım. Bu ilk ziyaret, onları anma ve miraslarına (mira-
sımıza) sahip çıkma adına attığımız küçük bir adım. Böyle 
bir Vefa mirasına sahip çıkacağımıza ve bu mirası bizden 
sonra gelecek kardeşlerimize devretmeden önce hepimizin 
üzerimize düşeni tam olarak yapacağımıza eminim. Dik-
kat ettiyseniz asla ‘gezi’ kelimesini kullanmadım. Evet ge-
zerek, dolaşarak gördük; fakat asla Çanakkale’ye asıl gidiş 
amacımız gezmek ve eğlenmek değildi. Hepimiz, nereye ve 
niçin geldiğimizin farkındaydık. Şehit düşen tüm Vefa Sul-
tanisi öğrenci ve öğretmenlerine en derin saygılarımla…”

Rabia Özge Bircan / Vefa Liseli

“Çanakkale’ye yapmış olduğum gezide gerçekten tari-
himizin gözlerimde canlandığını hissettim. Okulda da ta-
rih anlatılıyor, yaptığımız savaşlardan bahsediliyor. An-
cak o savaşı yaşandığı yerde görmek kesinlikle insanı 
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duygulandırıyor ve yapılan savaşı damarlarınızda hisset-
menizi, tüylerinizin diken diken olmasını sağlıyor. Tari-
hin kitaplarda anlatılan kısmından farklı olarak anlam 
yüklüyor. Bu geziyi de farklı yapan bu. Tarihimizin bu acı 
olayı bir de en yakından gözler önüne sunulduğundan sa-
vaşın gerçekliğini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Yıllar bo-
yunca yüzlerce savaş olmuştu ama bu geziyle birlikte bize 
anlatılan gerçekten çok farklı. bu anlam yüklü geziden ga-
yet memnun kaldım. Çünkü tarih yaşatılarak anlamlanır”.

Feyza Nur Yıldırım / Vefa Liseli

“Ölü denilirken şahlandığımız, yenilecek derken yen-
diğimiz, kahraman Mehmetçiğin kanını kutsal vatan top-
rağına kattığı yerdir Çanakkale; kurtuluşumuzun destansı 
simgesidir. Biz Vefalı gençler olarak da Çanakkale’de mü-
cadele vermiş tüm kahraman ve vatan sevgisiyle dolu şe-
hitlerimizi unutmamak, unutturmamak ve bir nebze de 
olsa vefa borcumuzu ödemek amacıyla Çanakkale’ye yap-
tığımız gezide, tarifi zor duygular yaşadık. Her ayak bası-
şımızda, topraktan şüheda fışkıracakmış gibi ürperdik. Bir 
Mehmetçiğin ailesine gönderdiği mektubu okuduğumuzda, 
Türk askerlerimizin ve karşı tarafın askerlerinin imkan-
larını gördüğümüzde gözlerimiz doldu, fakat ‘’Demek ki 
bu vatan boşuna kazanılmamış.’’ dedik. Askerlerin savaş-
mış olduğu mekanları, şehitlikleri ziyaret ederken orada 
yaşanmışları hayal edebildik; ‘’Allah Allah’’ nidaları Ça-
nakkale Türküsü’nün sözleriyle birlikte kulağımızda çın-
ladığını duyduk. Bizim onların torunları olduğumuzu ve 
bizler için savunulmuş bu toprakları korumak ve onların 
izinden yürümek bizim görevimiz olduğunu en iyi şekilde 
hatırlattı bize Çanakkale”.
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Şehriban Yüksel / Vefa Liseli

“Çanakkale’ye gezimiz heyecanlı, hüzünlü ve zevk-
liydi. Gezimize doyurucu bir kahvaltının ardından neşeli 
rehberimiz ve öğretmenlerimiz önderliğinde  başladık. 
Çanakkale diyince insanı bir hüzün kaplar ve birçoğu-
muzun gözleri dolar, şehit torunları, şehit çocukları gu-
rurlanır ve Türk milleti olarak yazdığımız destana övünç 
ve hüzünle bakarız. Bakarız, bakarız ama sadece fotoğ-
raf lar ve videolarda. Bunun için orada bulunarak atala-
rımızın neler hissettiğini ve o acı anları biraz olsun bil-
mek istedik. Çünkü resimlerde bile bu kadar can yakıcı 
olan bu savaşı hissetmek bizim için önemli ve anlam-
lıydı. Bu bütün arkadaşlarım ve benim için müthiş bir 
deneyim oldu. Bu gezi sayesinde savaşın yıkıcı ve yakıcı 
yüzünü biz gençler yaşamasak da farkına vardık. Atala-
rımızı iliklerimize kadar hissederek ülkemize daha çok 
sahip çıkmamız gerektiğini anlayarak Çanakkale’nin ve 
Çanakkale’yi hissetmenin önemini bir kere daha kavra-
mış olduk. Biz Vefa lisesi öğrencileri olarak Çanakkale’de 
şehit olmuş vefa lisesi öğrencilerine ve bütün şehitleri-
mize vefamızı göstermiş olduk. Lisemizin şehit öğren-
cilerinin yanı sıra şehit öğretmenleri de saygıyla andık. 
Bu gezi sayesinde Çanakkale savaşı hakkındaki bilgile-
rimizi tazelemiş olduk. Şehitlerimizin yalnızlığını bir 
günlüğüne de olsa gidermek ve onları saygıyla anmak 
bizi huzurlu ve rahatlamış hissettirdi”.
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F) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN 100. 
YILDÖNÜMÜ’NDE VEFA LİSESİ’NDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN “ÇANAKKALE ZAFERİ 
VE VEFA LİSESİ” KONULU ADIMLAR, 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇABA 
HARCANAN BAŞLIKLAR.

Vefa Lisesi’nin Birinci Dünya Savaşı genelinde ve Ça-
nakkale Cephesi özelinde mücadelelere doğrudan katılım 
yahut lojistik anlamdaki çok sayıda özverili çalışmaları söz 
konusudur. Bu özverili çalışmaları Vefalı gençliğe yeniden 
hatırlatmak ve Vefa Liseli şehid ve gazilere vefa göstermek 
maksatlarıyla; okul yönetiminin destekleri ve özellikle da-
nışmanı olduğum Vefa Lisesi Tarih ve Tabiat Kulübü’ne 
mensup kıymetli Vefalı gençlerin gayretleri ve çalışmala-
rıyla birçok etkinlik düzenlendi, düzenlenmesi için bir proje 
yaklaşımıyla fikirler üretildi. Vefa Lisesi’nde bu doğrultuda 
gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi için çaba harcanan ça-
lışmaları şu başlıklarla belirtmek mümkün olabilir.

1) Gerçekleştirilen Bazı Çalışmalar: 

1. 2014 Haziran ayında, “Vefa Liseli Şehidlere Saygı” 
başlıklı ve temalı, Çanakkale savaş alanlarına ve şehitlik-
lere yönelik olarak Vefa Lisesi öğrencilerinin katıldığı bir 
okul gezisi düzenlendi.

2. 2015 Yılı Başlarında, Vefa Lisesi Yeni Bina giriş ka-
tında, Vefa Lisesi Tarih ve Tabiat Kulübü’nce, “Çanakkale 
Bir Vefadır / Vefa Lisesi’nin Bir Yanı Çanakkale’dedir” 
başlığı altında ve Genelkurmay Başkanlığı Arşivinden alınan 
fotoğraflarla kalıcı bir ışıklı Çanakkale panosu oluşturuldu.

3. 2014 Eylül ayında Vefa Lisesi Öğretmenler Kurulu’na ya-
pılan tekliften sonra, 2015 Ocak ayında Fatih Kaymakamlığı’nın 
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onayı ile Vefa Lisesi Öğretmenler Odasının adının “Çanak-
kale Şehidi Fransızca Muallimi Ahmed Rıfkı Efendi Öğ-
retmenler Odası” olması sağlandı.

4. Vefa Lisesi Tarih Öğretmeni Araştırmacı-Yazar Meh-
met Akif Bal’ın yayına hazırladığı “Vefa Lisesi Çanakkale 
Zaferi Armağanı” adlı kitapçık çalışması, İstanbul Fatih İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kıymetli katkılarıyla bastırıldı.

5. Milli Eğitim Bakanlığımızın talebi ve Birinci Dünya 
Savaşı’na katılan okullarımızın “Devlet Şeref Madalyası” 
alabilmelerine yönelik resmi yazıları doğrultusunda, Tarih 
Öğretmeni Mehmet Akif Bal tarafından bilgi ve belgeler 
doğrultusunda hazırlanan ve Vefa Lisesi’nin Birinci Dünya 
Savaşı’ndaki rolünü vurgulayan 50 sahifelik bir rapor, Ba-
kanlığa gönderilmek üzere, Ocak 2015 ayı içinde İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

2) Vefa Lisesi’nde Gerçekleştirilmesi İçin Çaba 
Harcanan Diğer Bazı Çalışmalar:

1. Çanakkale Zaferinin 100. Yılı Münasebetiyle, Çanakkale’ye, 
“Vefa Liseli Şehidlere Saygı” Özelinde ve Geniş Katılımlı 
Bir Vefalılar Ziyaret Gezisinin Düzenlenmesi.

2. Vefa Lisesi’nde, Çanakkale’de Şehid Düşen ve Gazi 
Olarak Geri Dönen Vefalılara Dair Bir “Vefalı Şehidler ve 
Gaziler Anıtı”nın Yapılması.

3. İstanbul’da ve Gelibolu’da Uygun Görülen ve Mü-
saade Edilen İki Alanda, “Vefa Liseli Şehidler ve Gazi-
ler Korusu” Oluşturmak İçin Çalışmalarda Bulunulması.

4. Vefa Lisesi’nde Savaşlara (Balkan Savaşları’na, Bi-
rinci Dünya Savaşı’na ve Milli Mücadele’ye) Katılıp, Şehid 
Düşen, Gazi Olan Vefa Liseliler İçin, her yıl Mart ayında 
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“Vefalı Şehidler ve Vefalı Merhum Gaziler İçin Mevlid” 
Okutulması.

5. Vefa Lisesi’ne en yakın bulunan bir toplu ulaşım du-
rağına, “Vefalı Şehidler Durağı” isminin verilmesi için il-
gili kurumlar nezdinde çalışmalar yapılması.
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Vefa Mektebi Sultanisi 1913-1914 eğitim-öğretim yılı, 
öğretmenler ve son sınıf talebeleri

Vefa Sultanisi-1918
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KABATAŞ ERKEK LİSESİ ŞEHİTLERİ

Sema SUNAY
Kabataş Erkek Lisesi Tarih Öğretmeni.

Okulumuz arşiv kayıtlarından elde ettiğimiz belgeleri 
inceleyerek günümüz Türkçesine çevirdik. Buna göre; 

Kabataş Lisesi öğrencilerinden yukarıda adı geçen Abdur-
rahman Oğlu Ali Efendi, Beşiktaş rüştiyesinden Kabataş 
Lisesine imtihanlarla 10. sınıfa kaydedilmiş,1331 Şubatında 
(1915) silah altına alınmıştır. Harpler Maarif Müdüriyeti ta-
rafından 1340 (1924) yılında mezun kabul edilerek bu şeha-
detname (diploma) adına tanzim edilmiştir. Resmi kayıtlarda 
Çanakkale Savaşında şehit olduğu tesbit edilen Abdurrah-
man oğlu Ali’nin ismi Kabataş Şehitler Anıtımızda da yer 
almaktadır.Bu belge okulumuz müzesinde bulunmaktadır.
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ABDURRAHMAN OĞLU ALİ 
Kabataş lisesi. 
işbu şehadetname numarası 344.
Tarihi:19 kanun sani 1340. Şakirdin mektep numarası:137.
İsim ve mahlası:Abdurrahman oğlu ali efendi.                                   
Şakirdin hangi mektepten hangi sınıftan geldiği: Be-

şiktaş rüşdiye numarası, şehadetnamesiyle ibraz ettiği şe-
hadetname – nevi: - beşiktaş rüşdiyesinden bilaimtihanla 
gelmiş. Tasdikname tarihi - ve bil-müsabaka mektebe kayd 
edilmiştir. bilimtihan veya bilimtihan kabul edildiği sınıf: 
altıncı sınıf.Tarih 22 Ağustos sene 1328.mektebe kaydedil-
diği tarih 1331 .mektebe kaydedildiği zamanki sınıf:onuncu 
sınıf.tasdikname numarası 10 ondur.30 Eylül sene 1331 de 
kayd idilmişdir. Onuncu sınıf.

Beşiktaş rüşdiye uhdesinden şehadetname ile müra-
caat eyleyüp bilmüsabaka mektebin altıncı sınıfına kaydo-
lan Abdurrahman Efendi oğlu Ali icra olunan 1328-1329 
senesi imtihanımızdan yedinci sınıfa terfi tahvili müna-
sebetiyle sekizinci sınıf talebesi addolunmuş (1329-1330 ) 
1330-1331 de onuncu sınıfa terfi eylemiş 1331-1332 sene i 
dersiyyesi bidayetinde taht ı silaha alındığı, harbler maa-
rif müdüriyetinin şubat 1321 tarihli 11089 numerolu tez-
kiresi mucibince mezun addedilerek bu şehadetname tan-
zim edilmiştir. Çeviri:Sema Sunay

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE 
KABATAŞLI ÖĞRETMENLER
Çanakkale Savaşlarında sadece liseli öğrenciler değil öğ-

retmenler de katılmışlardır. Kabataş Sultanisinin 19 Tem-
muz 1914 tarihli Maarif Vekâleti teftiş raporlarında Beden 
Eğitimi, Hesap ve Cebir Öğretmenleriyle iptidai kısmın-
daki beş muallimden ikisinin silah altına alındığı ve tayin 
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edilmesi gereken iki muidinin (muallim yardımcısı) tayi-
ninin yapılamamasının eğitimin düzenli bir şekilde yürü-
tülmesine engel olduğu belirtilmiştir. Terbiye-i Beden dersi 
hocası Harbiye Mektebinde görevlendirildiğinden bu der-
sin de boş geçtiği raporlardan anlaşılmaktadır. Boş geçen 
dersler vekillerle doldurulmaya çalışılmış fakat bu işi yapa-
bilecekler de silah altında olduğundan Maarif Vekaletine 
çok sayıda Muallim talep telgrafları çekilmiştir.   

KABATAŞLI ŞEHİTLER ANITI
Anıt Okulumuzun ön bahçesinde sahilde büyük bayrak 

direğinin yanında yer almakta olup üç parçadan ibarettir. 
Ana parça kuruluşundan bugüne kadar geçen 100 yıl bo-
yunca şehit olan bütün Kabataşlıların anısını temsil etmek-
tedir. Ana parçanın iki yanındaki levhalarda 14 er adet ol-
mak üzere toplam isimleri tespit edilebilen 28 şehidimizin 
adları aşağıdaki sıra ile yer almaktadır. Kabataşlılar Der-
neği tarafından isimleri tespit edilebilen ve isimleri tesbit 
edilemeyen bütün şehitler anısına 100.yıl etkinlikleri kapsa-
mında isim listesinin Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 
da onaylanmasıyla Kabataşlı Şehitlerimizin adlarının yazılı 
olduğu ‘Kabataşlı Şehitler Anıtı’ törenle açılmıştır.(2008).
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KABATAŞLI ŞEHİTLER ANITINDA İSİMLERİ 
BULUNAN ŞEHİTLERİMİZ
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KABATAŞ ERKEK LİSESİ BALKAN ŞEHİTLERİ 
ANITI

BALKAN SAVAŞLARINDA KABATAŞ MEKTEBİ

Balkan Savaşları’na diğer okullar gibi Kabataş’tan da 
birçok öğretmen ve son sınıf öğrencisi katılmış, Kabataş 
Lisesinden katılan öğrenciler savaşta şehit olduğundan o 
yıl mezun verilmemiştir. Savaş sonucunun ülkede yarat-
tığı büyük üzüntü ve ilan edilen genel yas sonucunda, 7 
Mart 1913’te okul flamasının kırmızı-beyaz olan renkleri 
kırmızı-siyah olarak değiştirilmiştir.
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Kabataş Mekteb-i Sultanisi Flaması

Kabataş Erkek Lisesi, 1913’te, 15-16 yaşındaki bütün öğ-
rencilerini cepheye gönderdi. Oradan geri dönen olmadığı 
için lise o yıl tek bir mezun veremedi. Bu resimdekiler de 
mezun olamayan öğrenciler arasındaydı.



Çanakkale Savaşına Katılan Liselilerin Anısına...

1. Dünya Savaşı başladığında okulda hiç öğrenci kal-
madı. Kimi cephede, kimi devlet kademelerinde hizmete 
koştular. “Çanakkale geçilmez” diyenler arasında Kabataşlı 
öğrenciler Galatasaraylılarla birlikte aynı gece şehit oldular.

Aziz ruhları şad olsun…
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İZMİR ATATÜRK LİSESİ VE  
ÇANAKKALE SAVAŞLARI

İhsan TUTUM
İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı

Osmanlı İmparatorluğu, Dünyadaki gelişmelere ayak 
uydurmak amacı ile 19. Yüzyılın ilk yarısında başla-

dığı ıslahat hareketlerine rağmen bir türlü toparlanamamış 
ve iyice zayıf düşmüştür. İmparatorluğun bu zafiyetinden 
yararlanan emperyalist devletler, yönetimimiz altında ya-
şayan bazı etnik grupları da kışkırtıp silahlandırarak aley-
himize bir çok cephede savaş açmışlardır.

Birinci Dünya Savaşından önce Trablusgarp ve Balkan 
savaşlarında uğradığımız yenilgiler, Birinci Dünya Sava-
şında da bir çok cephede devam etmiştir. Aynı savaş kap-
samı içinde sadece Çanakkale cephesinde muhteşem bir 
zafer kazanılmış, ancak bu zaferin bedeli binlerce şehidi-
mizin kanı olmuştur.

Genelkurmay Başkanlığının yayınladığı şehitler liste-
sinde sadece ilimiz İzmir ve çevresinden 2500 civarında 
Çanakkale şehidi tespit ettik. 1914 yılında İzmir’de Türk 
nüfusun 140.000 olduğu düşünüldüğünde, İzmir şehitleri-
nin sayıca büyüklüğü anlaşılabilir. Şair:
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“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” 

diyor.
Bu beytin ikinci mısraındaki “ Toprak eğer uğrunda ölen 

varsa Vatandır” kavramına inanmış, iman etmiş bir mille-
tin evlatları ancak, “şehadet şerbeti”ni içmeye koşarlar. Bü-
tün maddi güçleri ile, bütün teknik olanakları ile toprakla-
rımıza saldıran emperyalistlerin akıllarının almadığı, hiçbir 
zaman da almayacağı bir kavramdır bu “Vatan” kavramı.

SAVAŞA KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Birinci Dünya Savaşında dönemin padişahı Sultan V. 
Mehmet Reşat, Sultani Mekteplerinin 10. Sınıflarındaki öğ-
rencilerin askere alınması ile ilgili 27 Mayıs 1915 tarihli bir 
irade-i seniyye yayınlamıştır. İrade metni aynen şöyledir:
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Buradaki irade bir emir anlamında değil bir istek, di-
lek anlamındadır. Çünkü irade içeriğinde bir görevlendirme 
yoktur. Bir “hak tanıma “ vardır (Ek 1). İrade-i Seniyyenin 
böyle yumuşatılmış bir ifade ile yayınlanmasına rağmen, o 
dönemde ülkede mevcut Sultanilerin pek çoğu öğrencile-
rini askerlik görevine göndermiştir. Bu okullardan biri de, 
o günkü adı ile İzmir Sultanisi (İzmir Atatürk Lisesi)’dir. 

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Tarih Eğitim Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nuri Köstüklü yaptığı yayınlarda “İzmir, Konya, Galata-
saray, Vefa, Kayseri, Edirne vb. bir çok Sultanilerinin 1915 
yılında mezun vermediğini, Sultanilerin tali bölümünün 
son sınıfında olanların genç yaşta Çanakkale Savaşına ka-
tılıp şehit olduklarını” söylemektedir. Ayrıca İstanbul Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Alkan (Tanzimattan Cumhuriyete Modernleşme Sürecinde 
Eğitim İstatistikleri 1839-1924) adlı eserinde: “İzmir Sulta-
nisinin tali bölüm ikinci sınıfında olması muhtemel 15-20 
öğrencinin okuldan ayrılıp askere giderek mezun olama-
dıkları ve şehit düştükleri düşünülmektedir” demektedir. 

15 Mayıs 1919 günü İzmir Yunanlılar tarafında işgal 
edildiğinde, işgale karşı oluşturulan İlhak-ı Red Heyet-i Mil-
liyesi içinde Sultani öğretmenlerinin (okulumuzun öğret-
menleri) de bulunduğu ve bu heyet tarafından hazırlanmış 
“Maşatlık Mitingi”ne çağırı bildirisinin dağıtımı da Sultani 
öğrencileri tarafında yapılmış olması nedeni ile Yunan Fev-
kalade Komiserliğince okulumuz mimlenmiş ve okulumu-
zun o günkü binasının adliye olarak kullanılacağı gerekçesi 
ile 7 Ararlık 1920 günü okulumuz asker marifeti ile boşal-
tılmıştır. Okulumuz 1923 yılında şimdiki binasına geçti-
ğinde eski dönemle ilgili arşivimizde büyük çapta eksilme-
ler olduğu görülmüştür. 
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Birinci Dünya Savaşı yıllarında okulumuzun, İzmir mer-
kez ve çevresinin tek Sultanisi olması nedeni ile Genelkur-
may Başkanlığı tarafından yayınlanan “Şehitler Listesi”nden 
örnek olarak tespit ettiğimiz ve aşağıda sunduğumuz liste-
deki şehit ihtiyat zabiti asteğmenlerin okulumuz öğrenci-
leri olmaları kuvvetle muhtemeldir: 

1. Atğm. Hüseyin oğlu Nusret  Ödemiş Tire 1896 41. 
Fırka 2200 rakımlı tepe şimali 1916.

2. Atğm. Osman oğlu Rüştü   Urla  70. Fırka  Keşif ta-
arruzunda  1915.

3. Atğm. İsmail oğlu Mehmet Emin  İzmir 1896  19. 
Alay  %7. Alay cephesi 1916.

4. Atğm. Hasan oğlu Hüseyin  İzmir 1893 2. Tabur  
18. Kolordu 2. Sey. Hast. 1916.

5. Atğm. Hüseyin oğlu Zihni  İzmir 3. Tabur Seddü-
bahir Muh. 1915.

Ayrıca okulumuz arşivinde yaptığımız çalışmalar so-
nunda, okulumuz öğrencisi iken Birinci Dünya Savaşına 
ve kurtuluş Savaşına katılmış ve askerlik dönüşünde 1925-
1926-1927 yıllarında okuldan tasdikname talep eden gazi-
lerimizin dilekçelerini bulduk. Dilekçelerinin Osmanlıca 
fotokopileri ile transkribe edilmiş fotokopilerini ve fotoğ-
raflarını yazımız ekinde sunuyoruz. 

Gazilerin tümünün dilekçelerindeki ortak özellikler id-
diasızlık ve alçak gönüllülük… Hepsi de dilekçelerinde sa-
vaşı sanki gündelik, her zaman yaşanan bir olaymış gibi 
anlatıyorlar. Mesela dilekçelerine bakalım: Milaslı Süley-
man Rüştü dilekçesinde “seferberlik münasebeti ile hizmet-i 
maksureye tabi tutularak ihtiyat zabit namzetleri alayı 
talimgâhına sevk edildim. Dokuz sene kıtaata ifa-i vazife 
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ederek memlekete avdet ettim” diyor. Savaşın içinde dokuz 
yıl askerlik yapmış. Bun u olağan bir hadise gibi anlatıyor.

Hakkı Efendinin dilekçesinden; 

“İzmir Sultanisinin dokuzuncu sınıfına müdavim iken 
Harb-i Umuminin ilanı dolayısı ile hizmet-i maksureye ta-
bian talimgâha sevk edilerek ihtiyat zabitliği ile Harb-i Umu-
miye iştirak edip hın-i mütarekede terhis edilmiş isem de 
İzmir’in hadise-i işgali üzerine Kuvva-i Milliyeye bera-i il-
tihak Anadolu’ya geçtim” diyor. Peş peşe iki savaşa katıl-
mış, gazi olmuş ama dilekçesindeki ifade gayet alçak gö-
nüllü ve sade.

Mahmut Kâzım Efendinin dilekçesinden:

“Mekteb-i Mezkûrdan mu’ta tasdikname Harb-i Umu-
mide Filistin Cephesinde esna-i esaretimde eşyam meya-
nında zayi oldu”. Filistin Cephesinde esir olmuş. Esaretten 
kurtulmuş gazi olmuş ama dilekçesinde hiç övünme yok. 

Bu vatan toprakları üzerinde bugün rahat yaşamamızı, 
savaşlarda canlarını feda eden şehitlerimize borçlu olduğu-
muzu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğinin genç ev-
latlarımıza anlatmalıyız.

Tüm şehitlerimize ve bugün hayatta olmayan eski ga-
zilerimize Tanrıdan rahmet yaşayan gazilerimize uzun ve 
sağlıklı ömürler dileriz.
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“ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YILI 
YARIŞMASINA” KATILAN ŞİİRLER

(Şiirler, katılımcıların soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir.)
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SAKLI DESTAN

Yiğit Can Alparslan 
Galatasaray Lisesi

Patlamıştı bombalar cephemizde,
Uçurmuştu yiğitlerimizi sağa sola uzağa ya da havaya 
Onlarla beraber umutları da, hayalleri de.
Babasını bekleyen küçük Ahmet’in umutlarını belki de.

Ateşlenmişti silahlar karşıdakine 
Baba mı, subay mı, çitçi mi nişanlı mı evli mi bakılmaksızın 
Öldürsün diye 
Bilerek ya da bilmeyerek arkada yetim bırakmak için
Ve yine öldürsün diye.

Onlar bilmiyorlardı destan yazdıklarını 
Bilmiyorlardı ki üç kuşak sonra dahi kahramanca anılacaklarını
Belki bomba seslerinden odaklanamıyorlardı 
Ya da sadece küçük kızlarını düşünüyorlardı.
Evde analarıyla bıraktığı

Atılmıştı naralar 
Çekilmişti süngüler düşman kanı akıtsın diye
Ya da belki toprak ana susamıştır da o içsin diye.
Ya da gökyüzü acıkmıştır o beslensin diye 
El, ayak, kol, göz, diş, kemik, etle
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Toplar gülleler fırlatılmıştı
Türk cephelerini dövsün diye
Anında toplu mezarlar siperlerde yaratılsın diye.
Kazanılmıştı savaş etle, kemikle, kanla, gözle
Yaratmışlardı destanı ama bir şeyi fark etmek gerek
Sanki bırakmamışlardı bize
Gömmüşlerdi acılarını destana, destanı da mezarlarına
Belki sonrakiler aynı acıları çekmesin diye.

Ya da toprak altı soğuktur da
Orada uyurken sarılmışlardır
Acılarına, yaralarına uğraşlarına
Soğuktan korunsunlar diye
Ya da bizi korumak için sarılmışlardır çıkmasın da
Acıları, yaraları, kanları bizi bulmasın diye.
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TOPRA’KAN’A

Pınar ANGI  
İzmir Atatürk Lisesi

Her yer karanlık, pusuda düşman
Güç verir geceye ışığı
Ay, yıldız ve mavi gözlerin
Karanlıkta parlayan.

Her yer sessiz, pusuda düşman
Yüreklerinde vatanları
Mırıldanıyor inançla duaları
Sessizliği bozmamaya çalışan Türk’ün dudakları.

Karanlık gitmiş, ağarmış tan
Conkbayırı’nda esen hafif rüzgâr
Mustafa Kemal’in saçlarını okşuyor
Korkusuz gözleri düşmana dikili.

Aniden bir kırbaç sesi ki göğü delen
Sonra mermi sesleri, ardı sıra kesilmeyen
Gökten yağan top gülleleri
Kulakları sağır eden.
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Bütün gürültüyü bastırıyor
Ordunun nidaları
Öyle yenilmez bir inançla donatmış ki kalpleri
Hiç susmayacak ebedi.

Dumanların örttüğü parlak gözler
Sönüyor bir vatanın uğrunda
Toprağı ıslatan her damla kan
Budur toprağı “vatan” yapan.

Bir orduyu yenilmez kılan
Uğruna öldükleri vatan
Üzerinde bir millet varsa
Sebebi altında yatan.
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ÇANAKKALE

Mustafa ASLANKAFA 
Erzurum Lisesi

Çanakkale derler ya o yolun sonu.
Koca bir düvelin sularında boğulduğu.
Toprağını ıslatmıştır nice şehidin kanı.
Uğruna dökülen kandır vatanın şanı.
Destanların şehrisin vatanın can damarı.
Nice canlar feda senin tek karışına.
Dünyalar da verilse senin uğruna.
Kim verebilir ki vatanımdan bir parça.
Yükselir semalara doğru ulu ruhum.
Zaferimin gücüdür imanımın eseri.
Fedadır kanımın her zerresi.
Ebedidir bağımsızlığımın temeli.
Tarihimdir kahramanlığımın nedeni.
Ebedidir ulu yurdum ebedi.
Namusumdur taşının toprağının tanesi.
Sakınırım gözümden seni.
Anla geçilmez boğazın serin suyu.
Cüret eden düşmanın bedbaht sonu.
Dinle yüce dağlarının yamaçlarını.
Hırsla yankılanır Çanakkale geçilmez nidaları.
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GEÇMİŞTEN GELECEĞE

Hilal AYCİL  
 Eyüp Anadolu Lisesi

Bugün Conkbayırı’nda “YÜRÜ” emri veren bir Mustafa Kemalim
Bugün gülleyi “YÂ ALLAH” nidasıyla sırtlayan Yüzbaşı Seyidim
Bugün evlatlarına çarık taşıyan bir anneyim
Bugün 1915’teyim
Salı günündeyim

Şimdi eller açılmış bakıyor göğe
“YÂ RAB” nidaları hâkim dillere 
Nasıl sığmış bu koca yürekler bedenlere 
Bir Türkiye kalmış bizden öteye 
Bugün evinde babasını bekleyen bir prensesim
Bugün karnında bebeğiyle can yoldaşını bekleyen bir gelinim 
Bugün yitirilen yiğitlere ağlayan bir kardeşim
Şimdi ise 2015’teyim 
Salı günündeyim

Yaşlar yine hâkim buğulu gözlere
Dudaklar kıpır kıpır dua ediyor yitirilenlere
Her biri teker teker kazınmış zihinlere 
Bir vatan emanet geçmişten bizlere
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ASİ BİR MELTEMİN RÜZGÂRI

Melek Çelik  
Edirne Lisesi

Sancaklardan esen rüzgâr dolanıyor yeryüzünün burnunda, 
kumdan habersiz.
Ete kemiğe bürünmüş yüzlerde saklı, yüzlerce iskelet.
Eli tüfeğinde mıhlanmış yürek; küflenmiş sessiz…
Bu gözlerdeki şadı öldüren Ya Rab! Ne büyük bir vahşet…

Bezden siperlerin arasında ansızın sıkışmış kocaman devler.
Avuçlarının içi dolanıyor beklerken dertsiz semayı,
Tutunuyor toprak elleri, elleri toprak kokan yiğitler.
Biri düşse de tutuyor arkadaki bekleyen, aziz al bayrağı…

İki mevzi arasında paylaşılamayan varlık ve yokluk…
Yansıyor bakışlara yerde “İmdat” çığlığı atan bir düşman neferin,
Ciğerlerde ıssızlaşan nefes, diğerlerinden kalan yegâne bolluk,
Kulaklarını çınlatıyor bir hışım kalkan meçhul askerin.

Alıyor garp kadar geniş kollarına harp hasmını,
Tek bir kelime bile konuşmaya cesaret edemiyor o ender saatlerde.
Belki de biraz sonra yine o yaralı yere serecek kanını,
Hafızalarda kalan o an, parçalansa da yırtılmayan tek perde. 
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Sarmış kumları dağların arasında durmadan mekik dokuyan 
biçareler.
Karşılarındaki yüzlere karşın, onlarca paslanmaz tetik,
Yine de koşuşarak sayılarının az olduğunu fark ettirmemek 
içindeler.
Alacakaranlığın arasında istemeden de olsa geçiyor amaçsız vakit.

Yıldızların elleri dokunmuş o gece Anzak Koyu’na.
Nerden geldiğini bilmediğim bir ses huzursuzlaştırıyor beni,
Bilinmezliğin aciz bedeni girmiş naçiz, saklı koynuna…
Kavuruyor bir ateş gibi, yakıyor bembeyaz esmer tenini…

Gırtlağıma sarılıyor karanlığın aydınlığı bir yudumda boğ-
duğu su…
Binlerce mahlûkat midemi bulandırıyor yeryüzünde,
Bu ne biçim bir seda, bu ne bitmez bir cehalet uykusu?
Yüz binlerce neferim yatıyor, yer dar gelmiş gibi binlercesinin 
üstünde.

Çanakkale’de esen asi bir meltemin rüzgârında kayboldum… 
Savaşın tam ortasında, ortada sırılsıklam apaçık ben,
Göğsümde nişan vazifesi gören bir kurşun buldum.
Elim tetikte sabırsızlıkla bir gün uyanmayı beklerken.

Savaşıyor bu kadar insan neden, nasıl? Bilmem...
Parmak uçlarımı kaşındırıyor kollarımdan süzülen kan.
Korkutmuyor beni inan; kendi kızıllığıma, kendim gömülmem.
Beni üzen sadece sedyede yalınkılıç ölüyor olmam…
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MEHMETÇİK ÇANAKKALE’YE YÜRÜYOR…

Şevket Orhan DEMİR 
Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi

Mehmetçik Çanakkale’ye yürüyor
Düşmanın cümlesi önünden kaçıyor
Kalbimizde iman, elimizde tüfek
Türk milleti küllerinden doğuyor

Ne elde var ne de avuçta
Asker, büyük zafer kazanıyor
Bitiyor o zalim top sesleri
Mehmetçik Çanakkale’ye yürüyor

Seyit, koca mermiyi nasıl da sırtlıyor
Nice gemiler bir bir eriyor
Müjdeliyor ezanlar: Bu zafer sizin!
Mehmetçik Çanakkale’ye yürüyor

On Sekiz Mart, güneş tekrar doğuyor
Düşman nihayet rüyadan uyanıyor
Yeniliyor yenilmez denilenler 
Mehmetçik Çanakkale’ye yürüyor
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Şanlı askerimiz arşa eriyor
Analarımızın gözyaşı diniyor
Kabul oluyor edilen her dua
Mehmetçik Çanakkale’ye yürüyor

Türk’ün zaferi destan oluyor
Düşman oracıkta şaşıp kalıyor
Göz dolduruyor şanlı mücadelemiz
‘Çanakkale Geçilmez!’ artık herkes biliyor 
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ÇANAKKALE BİZİM

Ebru DOĞAN  
Pertevniyal Lisesi

Çanakkale’nin toprağında kanlı izler var
Meydanda toplar, tüfekler, mayınlar.
18 Mart’ta sustu insanlar,
Neylesin bu analar, babalar.

Mücahide Hatice Hanım gönüllü ayakta
Ahmet idi adı savaşta
Vuruldu dokuz yerinden hatta,
Yine de vermedi toprağını düşmana

Bir bayram arifesiydi harpte
Gözlüyordu düşmanı asker dürbünle
Bulutlar indi secdedeki Mehmetçiklerin üzerine,
Düşman duyuyordu tevhit seslerini cephede.

Dedi “La havle vela kuvette” Seyit Onbaşı
Cepheye ağır mermiyi taşıdı.
Analar doğurmuştu bu evlatları,
Çanakkale’de düşmana karşı.

Üç günlük kocası gitti savaşa gönüllü
Şemsi Nine pencerede durur hüzünlü.
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İnancı vardı bekliyordu geleceği günü,
Değecekti beklediğine düşman yenilecekti çünkü.

İçti üzüm hoşafı, buğday çorbası Mehmetçik
İsyan etmedi, yedi yarım tayın ekmekçik,
Durdu düşmana karşı dimdik.
Yürüyordu Mehmetçik düşmana alnı ak, başı dik.

Yozgatlı Kınalı Hasan da ecdadımız
Mustafa Kemal Atatürk komutanımız.
Şehitlerimiz, gazilerimiz, canlarımız, cananlarımız
“Çanakkale Geçilmez” dedik inanmadınız!

Haykırıyorum sana gençlik, “Bir” olmaktan doğar her sevgi
Sev atanı, milletini, hürriyetini.
Duysun artık herkes sesimizi
Biz de yapacağız Türk gençliği olarak vazifemizi

Ey Türk Gençliği! Uyuma sakın, uyanık ol
Bu vatan artık sana emanet emin ol
Sen şehitlerin, gazilerin çocuğusun cesur ol
Şanlı tarihin tam yüz yıldır arkandadır
Takip et onu milletinin peşinde ol!..
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HÜZNÜM ÇANAKKALE

Gizem DURAN 
Nişantaşı Anadolu Lisesi

Gidenlerin ardından az gözyaşı akmadı
Fadimeler Ayşeler ak yemeni takmadı
Düşmanı kahpe kurşunu yaşlarına bakmadı
Sayısız yiğidim yatar, Çanakkale’de…

Yemek yoktu, silah yoktu ama onlar yılmadı
Düşmanın imkânı çok, kuvveti de ayandı 
Kınalı kuzulara anaların içi yandı
Güneş başka bir hüzünle batar Çanakkale’de…

Yüz değil bin yıl geçerek uzasa da arası
Kanar her 18 Mart’ta yüreğimin yarası
Gözlere cemre düşmüş bakışlar ise mert kışı
Türk’ün kaderi kanla yazıldı, Çanakkale’de…

İman ile şahlandı orda Türk’ün sancağı
Toprağa düşen canlar yaktı nice ocağı 
On beşliyi sararken hilâlimin kucağı
Al bayrağım kaşını çatar, Çanakkale’de…

Onlar giderken dönmeyi düşünmeyen yiğitlerdi
Koca Seyit imanıyla imdatlarına erendi
Mustafa Kemal Paşa ölüm emir verendi
Bir destan pâre pâre canla yazıldı, 
Çanakkale’de…
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KARANLIKTAN ZAFER NOKTASINA

Esra GÜLTEKİN 
Pertevniyal Lisesi

Ansızın bir rüzgâr esse
Beni götürse tam da yönü Çanakkale’ye...
İçimde, orada yeni bir ben yetişse
Hissetsem artık bütün ulvi duyguları tüm benliğimde.

Savaşın ortasında dumanlı bir perde
Zihnim bulanıyor bu çaresizlik içinde
Elim, ayağım siz hiç iş görmez misiniz? Ne işleviniz var o halde?
Eğer yoksa, zafer getirmeyecekse bu eller işiniz ne söyleyin be-
denimde?

Akar gözümden yaşlar bir sel gibi.
Bu nasıl duygudur çürütür tüm benliğimi.
Beni benden koparan bu çaresizlik de nesi?
Allah’ım gün doğsun artık içime tam da bu tan vakti...

Düşmanın gözünde karanlık bir siper,
İçimden parçalar kopuyor Mehmetçikler yittikçe her sefer.
İnan; kanın yakışmıyor o tene, ah o kirli eller!
Ama bu topraktan atılacak her biri teker teker,
Değişecek artık kahraman Türk’teki bu karanlık kader.
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Bak; kin, nefret, kan bürümüş gözünü
Hırsı gözlerini kör etmiş, göremiyor bile önünü.
Biliyorum ki bitireceğiz sonunda o zalim düşünü,
Tattıracağız onlara da yaşattıklarının kat kat kötüsünü.
Durun! İçimde bir kıpırtı, renk değiştirdi meydan sanki.
Ruhumda o kara duygular da o sis de dağıldı gitti.
Bir sarmaşık gibi sardı bütün şan, şeref tüm bedenimi
İşte geliyor başı dik, o şanlı Türk askeri!

Ey zafer kazanmış şerefli asker!
Senin yüzünün parlaklığı karşısında gökteki ay bile söner.
Hislerimi kâğıda dökebilsem; kalem sivrilir, senin süngün gibi 
kağıdı deler
Bu duyguyu anlatamam, içimde dolup taşar ta arşa kadar değer.

Bir rüzgârdı beni zafer noktasına getiren...
Hislerimi yücelten, bana o anı yaşatan.
O zamanda yaşamasak da aslolan;
Hissedebilmekti o derinliği kalbinin ta içinde,
O şerefi duyabilmekti içinde en derinden
Ve tabii bu yaşanılanların bilincinde yaşamaktı, bir olmaktı 
tüm vatan.
Eğer yaşamak imkânı olsaydı benim için o an,
Göğsüm sanki bir kalkan, savaşırdım vatan için gözümü bile 
kırpmadan
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TOPRAĞIMA VURDU KIRMIZI IŞIK

Emre Halıcı 
 Galatasaray Lisesi

Düzende bir arkaplandı yaşamak,
Dünyaya rahat rahat bakmak
Belki de bize verilen bir görevdi
Kırmızı olup toprağı korumak

Yandaşım ekmeğimi korurken,
Gencim boğazın dikine savaşırdı,
Anaların gözyaşları yarışırdı.
Belki de kurtuluş,
Bir gencin on sekizi yerine bir mayına basmasıydı

Anlamadı kimse
Koşan binlerce çığlığı
Hafif gözlerle baktı yabancı,
Özgürlük vuran bir kıyıya

Kimin haddiydi toprağı kirletmek kırmızıyla,
Kimin haddiydi bir çiçeği mezara dönüştürmek.
Vatanımın ucunda
Mavi gözlü bir ışık
Dokuz ay,
Vatanına hesap veren bir yüzü taşıdı
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Anladım
Koşan 100 çığlığın
Düşmanın giremediği eve
100 umut olup girdiğini.

Martın en güzel haliydi
Bir bitki, bir çiçek, bir güneş olmak
Savaşın sonunda bir ingilizin hayaliydi
Bir bitki, bir çiçek, bir güneş olmak
Sonuna doğru geldiğim bu hikâyenin daha başındayken
Toprağı öperek bitirdim masalımı.
İki gencin,
Kolları sardı hayatımı.
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KARANLIK AÇAR MI GÖZLERİ?

Ece HOLAT  
İzmir Atatürk Lisesi

Puslu bir gece, saat kaç bilinmez 
Kör gecenin sağırlığında vücut bulmuş asker
Tek duyabildiği ses, ayak sesi düşmanının
Her adım bu topraklara atılan, atılacak
Birer tınıdan ibaret arttıran vatan aşkını
Gözleri çakmak çakmak, köşede bekleyişte
Ağır metalik kokusunu içine çekerek toprağa karışan kanın
Dehşete düşercesine kabullenerek, o kanın cephe arkadaşlarına 
ait oluşunun
Konuşuyor kendi kendine
“Bu ne son, ne ilk damlası olacak vatanım için dökülen kızıl acının
Belki kazanılmayacak bu savaş benim nefsimi siper edişimle ama-”
Yarıda kesiliyor konuşması tüfek sesleriyle
Sabah yediği kuru ekmek çoktan yitip gitmiş bedeninde
Aksine azminin onu asla terk etmeyen
Güçsüz düştükçe kolu, bacağı
Yüreği geliyor yardıma, çaresizliği bir seçenek saymayan
Tunçtan yüreği.
Tüm kuvvetiyle atılıyor düşmanın üzerine
Biraz bulanık sonrası
Şevkle, coşkuyla içinde deli gibi akan,
Yiğitliğini pekiştiren bir çeviklik katıyor ona.
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Öyle sıcak ki içi
Kendi bile inanmaya başlarken zor geleceğine güzel günlerin
Keskin bir acıyla fark ediyor göğsündeki şarapneli
Ensesinden bir ürperti yükseliyor şakaklarına
Titreyerek yığılıyor toprağın kucağına
Aklına Ayşe’si geliyor, Ayşe’si…
Gebe iken bırakmak zorunda kalmıştı onu
Bir kızları olacaktı.
“Döneceksin” demişti ona, silerken gözyaşlarını
Çatışmada daha ne kadar dağ kalacağı belli değilken
Tek düşünebildiği şey hayatının kadını ve bebeğiydi.
İlk adımlarını göremeyecek,
Saçlarının kokusunu içine çekemeyecekti belki ama
Hayatını tutsak gibi ateş çemberinde yaşamak yerinde
Esen hürlük rüzgârını arkasına alıp rahatça okula gidebilecekse
Toprak onun en yakın arkadaşıydı
Ölümü ise “eski bir dost gibi karşıladı’’
Gözlerini karanlık geceye kapadı
Kızı ve daha niceleri gözlerini aydınlığa açabilsin diye.
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BİR ÇANAKKALE ŞEHİDİ’NDEN

Sena KOVAL  
Pertevniyal Lisesi

Ağustos’un yedisinde
Üç yerimden vuruldum Arıburnu’nda
Ne tüfekten korktum ne mermiden
Ne saçtığı ateşten 
Koca koca top arabalarının

Memleket toprağında can vermek uğruna çarpıştım
İngiliz’le, Fransız’la,
Anzak askeriyle
Düşünür dururdum şehâdet mertebesini
Elbet o zamanlar da ölüm mutlaktı fakat
Bizim sonumuz mutlak değildi

Düşman karşısında
Hiç de hırslı ve güçlü değildim
Gram kibir yoktu göğsümde
Hırs nedir kibir nedir
Bilmezdim bu diyara gelmeden

Yattım kalktım vatan dedim memleket dedim
Anam babam da öyle derdi bizim köyde
Yürü dediler yürüdüm
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Koş dediler koştum
Harp var dediler
Kendimi cephede buldum

Arıburnu’nda
İlk kurşun sağ omzumdan vurdu
Dedim bu acı başka acı
Ellerim bacağımdan kan içinde dönünce
Ve sırtımdan vurulunca, haince
Hep aynı cümleyi söyledim durdum

Bir film gibiydi
Ve olan bitenin hepsi gözümün önündeydi
Gözümün önümde can veriyordu
Hasan, Hüseyin, Mehmet

Hiçbir ateş böyle tutuşturmaz dedim
Bir kara parçasını
Hiçbir ateş böyle içine işlemezdi de insanın
Yalvardım yakardım
Cesedimi ezip geçmesin diye
Postal giymiş düşman ayağı

Ne kaçtım ne sapasağlam durabildim
Birer birer toprağa düştük nihayetinde
O andır esas destan
O an ki
Cephede güneş belirse
Ve nurlar saçsa yüzümüze
Daha aydınlık olamaz
Ve daha güzel teslim edemezdik ruhumuzu



142

Çanakkale Savaşına Katılan Liselilerin Anısına...

Şimdilerde
Yine korkmuyorum mermiden tüfekten
Eskisi kadar büyük de gelmiyor
Top arabaları
Lâkin soruyorum bazen kendime
Henüz yaşın on yedi değilken
Neden yazdırdın adını harbe diye
Göğsümdeki ateş sönecek gibi değil
Kalbim, cevâben hâlâ
Önce vatan diyor
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ÇANAKKALE ZAFERİ

Ece KÖPRÜLÜ 
Kabataş Erkek Lisesi

Her şeyi düşünüp yurdumuzu böldüler
Bizi yok etmek için ordularla geldiler
Mehmetçiğimizi görünce kanları dondu
Mehmetçik şehit oldu, vatanını korudu.

Düşmanlar bizi yenmek kolay sandı
Her taraf ateş, barut ve kandı.
Çanakkale geçilmez dedik kimse inanmadı
Ya istiklal ya ölüm, buydu askerin şartı.

Cephede her yer kan ve barut kokuyordu
Mehmetçik ölüme emir almış, dualar okuyordu.
Savaşmak için değil ölmek için yürüdü
Düşmanı anında korku bürüdü.

Al bayrak için verdiler canlarını
Helal ettiler vatan için kanlarını
Düşman da anladı ki bu ülke bölünmez,
Çanakkale geçilmez!
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YAŞIN DAHA ON DÖRT

Durukan MUSLUBA 
 Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi

Düşman geldi
Vatan bölünmez dediler
Çarıklarını giydiler
Savaşa dediler
Dur! Yaşın daha on dört

Çanakkale geçilmez dediler
Aç kaldılar
Vatan bölünmez dediler
Savaşa gittiler
Dur! Yaşın daha on dört.

Öleceklerini anladılar
Geri dönmediler
Çanakkale geçilmez dediler
Savaşa gittiler
Dur! Yaşın daha on dört.

Vatanın her toprağına iz bıraktılar
Toprak kana bulandı
Şehit sayısı binleri aştı
Yaşları küçük dediler
Vatan sağ olsun dediler 
Savaşa gittiler.
Dur! Yaşın daha on dört.
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TARİHTE ÇANAKKALE

Yusuf Berk OCAK  
Pertevniyal Lisesi

1 Ağustos 1914
Hasta adam camdan bakıyor.
Dışarda küme küme savaş bulutları, 
Ölüm saçıyor.

27 Ekim 1914
Savaş hasta adamı ziyaret etti.
İki farklı gemiyle geldi yuvasına
Breslau, Goeben

Şubat 1915
Yağmaladılar, yaktılar, tükettiler her şeyi
Doymadılar ölüme, savaşa
Gözlerini Boğaz’a diktiler.

18 Mart 1915
Hırs bürüdü düşmanın gözünü.
Son kez saldırdı denizden
Ama başaramadı
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25 Nisan 1915
Anladı düşman denizden geçiş yok.
Sarıldı dört elle Gelibolu’ya
Ama bilmediği, bu vatanda kahraman çok.

Aralık 1915
Binlerce şehit verdik
Gösterdik gücümüzü
Bütün dünya anladı ‘Çanakkale geçilmez’i

12 Mart 2015
Yüzyıl geçmiş ardından
Çanakkale’nin toprağı
Hala kan kokar 
Bir de sessiz bir türkü söylenir
Tam yüzyıldır bu topraklarda:
“Çanakkale içinde bir uzun çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı”
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ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Emir OĞUZ  
Kabataş Erkek Lisesi

Kandan kırmızıya dönmüştü deniz,
Demiştik kimse Türkleri yenemez!
Biz alacaktık bu savaşı çok bariz,
Demiştik Çanakkale geçilemez!

Onca şehidimiz sarstı bizi,
Demiştik kimse Türkleri yenemez!
Anaların kalbinde yara izi,
Demiştik Çanakkale geçilemez!

Pes edecekti yakında düşmanlar,
Demiştik kimse Türkleri yenemez!
Ezecekti düşmanı mert adamlar,
Demiştik Çanakkale geçilemez!

Yaklaşıyordu zaferin ışığı,
Demiştik kimse Türkleri yenemez!
Atıyorduk vatandan karanlığı,
Demiştik Çanakkale geçilemez!
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Martın on sekizinde geldi zafer,
Yüzlerimiz gülecekti bu sefer,
Vatan uğruna öldü onca asker,
Oldu yüreklerde hüzün ve keder…

Demiştik Türkleri kimse yenemez,
Anlayın, Çanakkale geçilemez!
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ŞEHİTLERE SESLENİŞ

Gülizar Selin ÖKSÜZ  
İstanbul Lisesi

Bu vatan uğrunda; can vermeyi şeref bildiniz,
Binlerce şehit verdiniz, vazgeçmediniz,
Allah..! Allah..! Sesleriyle ilerlediniz,
Asla düşmana baş eğmediniz…

Bazınız tıbbiyeli, bazınız liseli,
Şehitliğe and içtiniz daha ezeli,
Gözleriniz görmedi hiçbir güzeli,
Vatan sevgisinin dışında gayrı…

Çanakkale’de, ruh kudretini siz gösterdiniz,
Cephede, günlerce kan terlediniz,
Düşmana geçecek yol vermediniz,
“Bedrin Aslanları” gibi kükrediniz…

Unutulmaz bu tarih, dinleyin canlar,
Bastığın yerlerden, fışkıran kanlar,
Çanakkale Destanı’nın, yazıldığı anlar!
Sonsuza dek, zihnimizden silinmeyecek…
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KOLAY DEĞİL

Özlem ÖZGÜR 
Galatasaray Lisesi 

Elde yok, avuçta yok
Ekmek yok, yürek çok
Taş toprak yutarak neferlerimiz
Yıktı cihan-ı Türk’ü üzerine düşmanın
Yıktı, kıpkırmızı gökyüzü parlarken başının üstünde
Ateşten yumaklar uçarken: yıkılırken art arda çelikten bedenler
Ve geride anası, kızı, sevgilisi beklerken
Elinde bir kâse çorba, bir yudum suyla
Önünde aç, sırtında ölü çocuğuyla.

Vatanın toprağı bütün bütün çalınmışken elimizden
Yerler ıslak, gökyüzü ıslak, gözler ıslak
Kandan, yağmurdan, en tuzlu gözyaşından
Acıdan, hüzünden, gelen yürek telinden.
Kolay değil Türk’ü yıkmak ey yabancı !
Öylesine büyük bir Paşa arkamızdan yürürken.

Dağıldık, yıprandık, parçalandık
Yokluktan zaten incecik olan Mehmetçiğin kemikleri uçuştu 
havada! 
Anaların yürekleri eridi parça parça
Ağladık, haykırdık ama yılmadık.
Tek yürek, tek vücut; tek yoldaydık.
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Güneş doğdu, sesler durdu ve
Henüz dumanı tüten Çanakkale’den başlayan dalga
Dağıldı bütün heyecanıyla Anadolu’ya.
Ve cihan anladı ki o gün:
Bir Mustafa Kemal varsa ve bir de şanlı Türk halkı
İnanç varsa, güç varsa, birlik varsa
Alınamaz bir avuç vatan toprağı
Yenilmez, ezilmez Çanakkale, geçilmez!
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ÇANAKKALE ZAFERİ

Gizem PALANDUZ  
Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi

Çekildiler siperlere,
Ansızın bir kurşun gelir diye
Ne mutlu Türk’üm! Dediler hücum ettiler
Askerlerimiz vatan uğruna canlarını feda ettiler.
Kalk ecdadım, uyan artık!
Kefen giymeden önce giyecektin damatlık
Aile yüzü görmeden kolun kanadın kırık
Lazımdır bu vatana senin gibi yiğit er,
En büyük zafer vatan uğruna şehitliğe bedel.

Zorluklara karşı çıktın dimdik,
Ardına bakmadan çektin süngüyü düşmana
Feryat figan analar ardından,
Er ya da geç atıldı düşman bu yurttan
Rahat uyu sen Mehmetçik
İstiklal uğruna dökülen kan kurumaz bayrağımda inan.
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ÇANAKKALE

Ufuk SEPET  
Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi

Çanakkale ruhun bütünlenmiş ruhuma,
Nesiller sıra sıra dizilmiş yollarına,
Seni anlamak seni anlatmak için.

Kahrından eridi zalimin kılıcı,
Analar düştü savaş meydanlarına,
Çanakkale zafer oldun sen kanayan gönlüme.

Ey Çanakkale baştanbaşa tarih oldun sen yurduma,
Baştanbaşa yazıldın sen dünyama.

Çanakkale bir mihverdir yüreğime,
Çanakkale son sözdür dilime,

Sen rüyalarımı süsleyen şehir.
Ben sana şehit,
Sen bana cennetsin Çanakkale.
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BİR YİĞİTLİK DESTANIDIR ÇANAKKALE 

Alara Şener  
Galatasaray Lisesi

Bir yiğitlik destanıdır Çanakkale,
100 yıl önce, Arıburnu kan revan içinde
Koyulacağı tabuttan bile hafif Mehmetçik yerlerde,
Şehit düşmüş, vatana geçit vermesin diye.

Savaşanların hepsi birbirinden fedakâr.
Sorun, hangisi vatan uğruna ölmekten korkar?
Hepsi vatanını korumak için gerekirse
Bütün varlığını ortaya koyar.

Taş üstünde taş yoktu bu savaşta.
Binlerce Mehmetçik şehit oldu genç yaşta.
Yerlerde vatan uğruna kendini feda etmiş ölü bedenler,
Kim bilir evlerinde onları kaç kişi bekler?

100 yıl öce bugünlerde, yurdumuz hasta bir insanoğlu,
Düşman da onun boğazına yapışmış hırs dolu.
Cephedeyse Mehmetçik var gücüyle çarpışıyordu,
Biliyordu ki bu savaş vatanın tek kurtuluşu.

Gün geçtikçe kara toprak bulandı kana,
Cephede bir mücadele kıran kırana,
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Ama geri çekilmedi Mehmetçik.
Durmadı, devam etti daima

1918 Mart’ta iki tarafta dağılmış paramparça,
Düşman önce karadan sonra denizden saldırdı hunharca.
Sonunda geri çekildi düşman,
Çanakkale’nin geçilemeyeceğini anlayınca

100 yıl önce Çanakkale’ye kanla kazınmıştı adımız.
Düşmana karşı cesaretimizdi en büyük silahımız.
Bu zaferi değil 100 yıl 1000 yıl geçse unutmayız.
Bir yiğitlik destanıdır Çanakkale.
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ASİ SÜNGÜ

Şeyma Hüsniye TAŞKIN  
İzmir Atatürk Lisesi

Hırçın dalgalar kıyıya savurmuştu cesetleri
Deniz, hayal bile edilemeyecek olan maviliğini
Yitirmişti...
Kim bilebilirdi ki şarap gibi kırmızılığa bürünebileceğini.
Bu Çanakkale kıyılarına hâkim olan derin maviliğin yanında
Hafif bir meltem,
Kuş cıvıltıları aranırken,
Hiçbir şeye karşılık gelmeyecek kadar değerli
Ama solgun, cansız bedenler hâkimdi.
O tepelerde çiçek kokusu yerine
Nefessiz vücutların kokuları vardı.
Kuş sesleri yerine ise
Tüfek ve haykırışlar...
Gökyüzünün derin maviliği kaybolmuş,
Küsmüştü.
Askerlerimizin aileleriyle paylaşabildiği tek şey; Yıldızlar
Onlar da arkalarını dönmüştü.
O ses...
Bir ses vardı.
Haykırıştan farklı
“İleri!” diyordu.
Tüyleri ürpertip can veren,
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Göz kapaklarını yukarı çeken,
Dik durup elimize asi süngüyü veren
Mustafa Kemal’di.
Kan dökülmüş
Savaş bitmişti.
Şimdi sıra
Gözyaşlarını dökmeye gelmişti.
Evet, tüfek sesleri kesilmişti
Geri gelmişti kuş sesleri
Ama haykırışlar değişmemişti.
Yükselen sesler hala tüyleri ürpertiyordu;
“Şehitler ölmez!”
Mezarlığa gelen herkes içinde aynı duyguyu yaşıyordu
Bu duygu toprağın altından geliyordu;
“Vatan sağ olsun!”
Şimdi bağımsız topraklarımızda,
Al bayrağımızla
‘İstiklal Marşı’mızı seslendiriyoruz.
Uçsuz bucaksız maviliğin karşısında
Ayakta, saygıyla
Bekliyoruz...
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SÖYLESENE SEN EVLAT  
NASIL GİTTİ ONLAR SAVAŞA?

Beyza Nur YAMAN  
Eyüp Anadolu Lisesi

Söylesene sen evlat nasıl gitti onlar savaşa ?
Gökleri doldurup inleten susuzluktan kavrulmuş leblerinden 
düşmeyen tekbirleriyle.
Koyunlarında taşıdıkları sevdiklerinin verdiği kana bulanmış 
kanlı mendilleriyle.
Cephelerinde duran hiç düşürmedikleri yeni doğan bebekleri-
nin fotoğraflarıyla.

Söylesene sen evlat nasıl gitti onlar savaşa ?
Daha on beş yaşında, 
Oyunlarının ortasında, 
İdeallerinin başlangıcında…

Söylesene sen evlat nasıl gitti onlar savaşa?
Sofrada beğenmeyip çöpe dökerken kaç kere düşündün,
Cephede kuru ekmek bulmak için ecdadının eriyen vücutlarını?
Hangisinin ayaklarında seninki gibi son model pabuçları vardı?
Onlar toprağa yalın ayak basarak bu uğurda savaştılar.

Söylesene sen evlat nasıl gitti onlar savaşa?
Analarının bu vatan için kınaladığı saçlarıyla,
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Yavuklularının göz nuruyla oyaladığı mendilleriyle,
Kardeşlerinin camlarda kalan bakışlarıyla,
Söylesene sen evlat nasıl gitti onlar savaşa?

Hangisinde sendeki gibi telefon vardı?
Askerim ne zamandır gönderemedi mektup yâre 
Yarda bekleyip de bulamadı Mehmet’inden çare
Söylesene sen evlat nasıl gitti onlar savaşa?

Cephanesinde mermisi münhasır 
Yurt için dövüşen başı dumanlı bir onbaşı,
Kaldırınca 276 kiloluk mermiyi,
Korkmaya başladı bu kâfirler, tüyleri diken diken.
Söylesene sen evlat nasıl gitti onlar savaşa?

Vatanı için etti mukavemet
Namert ellerden yağan mermiler azmini yenmez Mehmet 
Hakk’ın katında makberin hazır 
Söylesene sen evlat nasıl gitti onlar savaşa?
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BİR ASIRLIK DESTAN…

Ümitcan YAMAN  
Haydarpaşa Lisesi

Malazgirt’ten beri sahibiydik Anadolu’nun
Tek hâkimiydik Antep’in İzmir’in Bolu’nun
Nasıl alınırdı bu topraklar Türklerden
Geliyordu düşmanlar denizlerin ötesinden
Cephane yoktu, asker yoktu, Osmanlı’dan eser yoktu
Tüm bunlara ne hacet bizde iman çoktu
Ellerde Kur’an dillerde tek ses Allahu Ekber 
Atıldı düşman üstüne korkusuzca yiğitler
Sayılamayacak kadar çok kahramanlık hikâyesi
Bombaladı düşmanları Nusrat Mayın Gemisi
Ne İngiliz ne Fransız ayak basamadı hiçbirisi
Suya gömdü onları Seyit’in koca mermisi
Takıldı süngüler Arıburnu’nda, Conkbayırı’nda
Genceciklerdi ama şehadet yazılıydı alınlarında
Vatanı müdafaa için can verdiler Gelibolu’da
Eşi benzeri olmayan komutanları vardı başlarında
Mustafa Kemal’di bu savaşı kazanacak tek kişi
18 Mart sabahı başardılar bu işi
100 yıl geçti bu zaferin üstünden 
Asırlar geçse de tarihten izi silinmez
Bir daha cesaret ederler mi bilinmez ama
Umarız öğrenmişlerdir ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!
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ŞEHİTLER ÖLMEZ ANA

Selahattin YAŞA  
Erzurum Lisesi

Harp çok çetindi, çokta sıkı 
Hiçbirinin ayağında yoktu çarığı 
Dillerindeki en güzel şarkı
Şehitler ölmez, ölemez ana.
Açlık ve yoksulluk içinde savaştılar 
Gözlerinden bir damla yaş akıtmadılar 
Bu cennet vatanı düşmana bırakmadılar 
Şehitler ölmez, ölemez ana.
Gencecik yaşta, düştüler kara toprağa,
Bıraktılar arkalarında gözü yaşlı ana
Yine türküleri vardı ağızlarında 
Şehitler ölmez, ölemez ana.
Seyidim kaldırdı koskoca mermiyi 
Sular altına gömdü o gemiyi 
Türküm hep önde hep ileri 
Şehitler ölmez, ölemez ana.
Artık anladılar boğazı vermeyeceğimizi 
Etmiştik biz çoktan Allah’a yeminimizi 
İçmiştik kana kana şehadet şerbetini 
Şehitler ölmez, ölemez ana.
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HÜZÜN VE ZAFER

Mithatcan YILDIRIM  
Galatasaray Lisesi

Bir nida var gerilerden
Kurtulmuşuz bu kederden
Zafer yana iyilerden
İsteğimiz berilerden

Nice çığlıklar duyuldu
Annelerden, ninelerden
Gözyaşlarımız sel oldu
Gece ve gündüz demeden

İşte bitti bu kargaşa
Tüm umudumuz bitmeden
Herkesi sürdü savaşa
Ne yaptığını bilmeden

Onca koca onca evlat
Dönmedi Çanakkale’den
Onlara olmadı vuslat
Hiç kalkamadılar yerden
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Bu toprak onlara şahit
Savaştılar pes etmeden
Orda bıraktık çok şehit
Hüznümüz işte bu yüzden

Şimdi hür bu kara toprak
Alnı açık bu zaferden
Dalgalanıyor al bayrak
Tam yüz yıldır, hiç dinmeden





“ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YILI 
YARIŞMASINA” KATILAN DENEMELER

(Denemeler, katılımcıların soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir.)





167

DESTAN

Berke Ateş AYTEKİN / Galatasaray Lisesi

Savaş nedir? Ya da daha doğrusu “savaş” ne demektir? 
Herhangi bir sözlükte “savaş”ın kelime anlamının “İki 

farklı millet, devlet, topluluk veya tarafın düşünce ayrılıkları 
yüzünden ya da en basitinden karşı tarafı ortadan kaldır-
mak amacıyla yaptıkları silahlı mücadele” olduğunu öğre-
nebiliriz. Bense tek kelimeyle “yıkım” veya “vahşet” ola-
rak nitelendiririm. Savaş kanlıdır, geri dönüşü olmayan bir 
yoldur, kazanamayacağını bile bile oynadığın bir kumar-
dır. Çünkü savaşta kazanan taraf olmaz. Savaş kaybetmek 
demektir. Düşmek demektir. Yaralanmak, ölmek demek-
tir. Savaş anana babana acı çektirmek demektir. Zaferle dö-
nen taraf (bakın kazanan deniyorum.)bile asla tam anla-
mıyla kazanmış olmaz savaşı. Gönüllerde acı bir tat bırakır 
savaş. Peki Çanakkale’de verdiğimiz mücadeleye “Çanak-
kale Savaşı”ndan ziyade “Çanakkale Destanı” denmesinin 
sebebi biz Türklerin kolaylıkla ve kesin bir zafer KAZANI-
MIŞIZdan mıdır yoksa orada gerçekten tarih sahnesinden 
asla kaldırılamayacak bir destan yazıldığından mı?

Cevap basit. İkincisi. Dünya üzerinde hiçbir millet iki 
yüz elli bin askerini kaybettikten sonra “Harbi kazandık.” 
diyemez. Hele ki sağ kalan askerlerimizi de Birinci Dünya 
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Çanakkale Savaşına Katılan Liselilerin Anısına...

Savaşı’nın diğer cephelerine gönderip yitirmişken savaştan 
hiçbir kazancımız olmadığı ortada. Tek bir sonuç hariç. İle-
ride yoktan bir devlet kuracak Milli Mücadele kahramanı 
Mustafa Kemal Atatürk’ün tanınması… Çünkü o öyle bir 
asker, öyle bir kahramandır ki Conkbayırı’nda cephanesiz 
kaldığı için düşman tarafından kovalanan Yirmi Yedinci 
Alay’a süngüleriyle mücadele etmesini emredebilmiştir. 
Çanakkale olağanüstü bir destandır bu yüzden. Bu destan 
bir komutanın askerlerine taarruzu değil, ölmeyi emret-
tiği destandır. Bu destan daha on yedi yaşındayken yuva-
sından ayrılıp Çanakkale’de hoşaf ve kuru ekmekle hayatta 
kalmaya çalışan Balıkesir Keşanlarının destanıdır. Bu des-
tan evladını, yüreğinin bir parçasını kaybetmiş gözü yaşlı 
ve güçlükle nefes alan anaların her şeye rağmen “VATAN 
SAĞOLSUN” dediği destandır. Bu destan bütün kadınların 
bütün Mehmetlerle, Ahmetlerle, Alilerle birlik olduğu; on-
ların acılarını ve yüklerini taşıdığı ve Türk kadının; cesare-
tini ve ayrıcalığını bütün dünya üzerinde kanıtladığı des-
tandır. Bu destan koyduğu mayınları kimsenin bulamadığı 
ve bundan tam yüz sene önce düşman ordusunu dağıtan 
Nusret Mayın Gemisi’nin destanıdır. Bu destan bütün de-
niz savunmamızı planlayan Cevat Paşa’nın destanıdır. Bu 
destan iki yüz on dokuz kiloluk bir gülleyi tek başına kal-
dıran, topa yerleştiren, fırlatan ve tek başına bir gemiyi ba-
tıran savaş kahramanımız Seyit Onbaşı’nın destanıdır. Bu 
destan kendi yarasına bir tutam ot koyup düşmanın yara-
sını saran yiğit Mehmetçiğimizin destanıdır. Bu destan bir 
millettin savaşan iki tarafın da kahramanı olduğu bir des-
tandır. Bu destan düşmanın mert askerimizi tanıdığında ne-
den Çanakkale’de olduklarını sorguladıkları bir destandır.

Bu destan tam yüzyıl önce 1815’te Avrupa’da bir kong-
rede paylaştırılmış, çökmüş bir devletin yıkılamayacağının 
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kanıtı, destanıdır. Hiç şüphesiz bunu mecbur olduğumuz 
kişiler kahraman Türk askeri ve hepsinin atası Atatürk’tür. 
Keşke tanrı öyle bir kudreti yanına almasaydı hiç. Elbet bir 
sonu olacaktı. Ve bize düşen arkasından yas tutmak değil, 
izinde yürümektir, koşmaktır. Bütün ilkelerine sahip çık-
mak, onu tanıyıp Türk askerinin cesaretini içimizde bula-
rak istediğimiz her şeyi başarabileceğimizi öğrenmektir. 
Tarihimiz sadece okuyup “Vay neler yapmışız” diyip genel 
kültürümüzü arttıracağımız bir tarih değildir. Tarihimiz 
ilham alacağımız, gurur duyacağımız bir tarihtir.

Bu destandır ki inanç ve vatan sevgisi güçten üstün gel-
miştir. Binlerce Mehmetçik düşmanın tüfeğine iman dolu 
göğsüyle meydan okumuştur. Nice askerimizi kaybettiği-
miz halde düşman askeri bozguna uğratılmış ve denize dö-
külmüştür. Çanakkale toprağı kanla sulanmış, bir mezar-
lık olmuştur. Bütün bunlar bu toprakları vermemek içindir. 
“Türk’üz bütün başlardan üstün olan başlarız; tarihten önce 
vardık, tarihten sonra varız.” Evet tarihten önce biz vardık 
ama Çanakkale her zaman bizim değildi. Açıkçası bunun 
o kadar da önemi yok. Çanakkale o zamanlar bizimdi ve 
hep bizim olarak kalacaktır.

Biz bu vatanın her karış toprağını şanlı kanımızı dö-
kerek aldık ve hiçbir toprağını da kimseye veremeyiz. Her-
hangi bir devlet veya millet şu an dahi bu Cennet vatandan 
bir parça bile toprak almak istiyorsa hepimizi yok etmeli-
dir. Türk’üz biz. Irkçılık yaparak burada herhangi bir mil-
leti diğerinden üstün tutmak, yenilmez kılmak tabi ki de 
çok yanlış ve söz konusu bile değil. Kimseyi milletine ba-
karak yargılayamayız sonuçta. Bir insanın değerini milli-
yetinden değil, karakterinden ölçebilirsiniz çünkü. Kimse 
milliyetini kendisi seçmiyor. En çok da bu yüzden gu-
rur duyuyorum kendimle. Şanslı olduğumu bu kadar çok 
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hissediyorum. Dediğim gibi kimseden üstün değiliz. Bizi 
diğer tüm milletlerden farklı kılan tek şey içimizdeki va-
tan ve millet sevgisidir. İşte bu sayede ölüm askerimizi kor-
kutmaz. İşte bu sayede analar “Vatan sağolsun” der. İşte bu 
sayede çökmüş bir devlet “Hedef İstanbul” diyen üç devlet 
bloğuna iki kelimelik tek bir cümleyle cevap verebilir: ÇA-
NAKKALE GEÇİLMEZ!..
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ZAFER DOĞUYORDU ÜSTÜMÜZE

Sedef BIYIK / Eyüp Anadolu Lisesi

Kan kusuyordu Çanakkale. İnim inim ağlıyordu Ana-
dolu. Güneş doğmadan batıyordu her gün. Çaresizlik 

alıyordu umudun yerini. Kimse bilmiyordu, herkes sessiz 
sessiz ağlıyordu.

100 yıl önceydi. Titreyerek uyanıyordu çocuklar, belki 
de hiç uyuyamamışlardı bütün gece. Kimse bilmiyordu. 
“Babam nerede? “ diyen çocuklar ağlıyordu anaların diz-
lerinde. Bir hal, bir çaresi yok gibi geliyor. Kimse gelmiyor. 
Kimi kolunu, kimi bacağını, kimi canını kaybediyor vatan 
uğruna. Öyle can ki vatan, canları bile yanmıyor acılara. 
Analar, bacılar, eşler feryat edip ortalığı yıkmıyor. Çünkü 
biliyorlar ki giden can vatan uğruna gitmiştir. Susarak ağ-
lıyorlar, sessizce hıçkırarak. Çünkü biliyorlar elden fazlası 
gelmiyor. Sessizlik hâkim, kocaman bir sis bulutu dolanıyor 
sanki gökyüzünde. Gökyüzü bile ağlıyor çaresizliğimize.

100 yıl önceydi. Bir bayrak uğruna veriliyordu. Yılmak 
yoktu, vazgeçmek yoktu. Vatan uğruna ölen varsa vatan-
dır. Bunu biliyordu koca yürekli adamlar. Belki yiyecek ye-
mekleri bir gün savaşacak cephaneleri yoktu hatta bir çare-
leri de yoktu belki. Ama kocaman yürekleri vardı, imanla 
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parlayan. Herkes ama herkes çabalıyordu vatan için. Elle-
rinden gelenin fazlasını yapıyordu.

Destan yazıyordu Çanakkale’de. Şehitler, gaziler, yara-
lılar, havada uçan mermiler, yerde akan kanlar açıklıyordu 
aslında her şeyi. Üzüntüde kederde o manzarada gizliydi. 
Gelecekti zafer biliyorlardı. İnançları sonsuzdu koca yü-
rekli adamların.

Yüzyıl önceydi. Güneş tekrar doğmuştu bizim için. Sanki 
güneşin bir başka adı vardı, evet ilk defa güneşin başka bir 
adı vardı. ‘’ZAFER’’di. Zafer doğuyordu üstümüze. Buruk 
bir sevinçti bizdeki, buruk bir gülüş. Zafer doğuyordu üs-
tümüze, biliyorduk. Bu korkunç kâbus bitiyordu. 

Ve 100 yıl geçti aradan. Onlar canlarını verdiler, sev-
diklerini kaybettiler. Biz sadece gurur duyabiliyoruz bu-
gün. Onların zaferiyle sadece gurur duyabiliyoruz. Teşek-
kür ederiz; kanla, canla kazanılmış bu topraklarda bu kadar 
rahat yürüyebildiğimiz için. 
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Yaşamak için değil, yaşatmak için sancı çekip 
ölümsüzlüğü seçenlerin hatırasına…

YÜZ YILLIK TEŞEKKÜR

Berfin BOZDEMİR / Ankara Atatürk Lisesi

İsmi hatırlandığında yüreklerin titrediği yerdir Çanak-
kale. Ülkenin hemen her yeri mahşer yeridir adeta. Ça-

nakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı içinde, tarihin en 
kanlı bölümü olarak bilinir. Türk’ün sayısız zafer , şan ve 
şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır, kan kırmızısı ren-
giyle parlayan.. Çünkü vatan savunmasında kanla yazılan 
bir destandır Çanakkale. Dimağımızda Türk milletinin bir 
kez daha Çanakkale yaşamaması, yüreğimizde Çanakkale 
şehitlerine duyduğumuz hürmet, minnet ve sevgiyle Ça-
nakkale zaferinin yüzüncü yılındayız ve bize düşen ebedi 
vazifeyi tekrar hatırlıyoruz.

Çanakkale ruhu, manevi değerlerimizle yoğrulan milli 
ruhumuzdur. Bizim milletimiz kadar düşen, düştüğü yer-
den kalkmasını bilen; esarete alışık olmayan, öldü zannedi-
lirken yeniden dirilen başka bir millet yoktur. Eğer bu top-
raklarda şimdilerde Çanakkale ruhu bizi, gençleri bir daha 
heyecanlandırıyorsa, bu 250 bin kişinin, ölümden korkma-
dan, yaşamaktan vazgeçip ölümsüzlüğü seçmelerindendir.
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Yaşamak için değil, yaşatmak için sancı çekmek... He-
nüz on dört, on beş yaşlarındaki gençlerin, yani milleti ya-
pılandıracak genç neslin yanı sıra; yaşlı, hasta, sakat bin-
lerce insanımızın ahreti, düşmanın dünyayı istemesinden 
çok daha fazla istemesiyle kazandık özgürlüğümüzü. Yaşına 
bakılmaksızın eli silah tutan ve 45 kiloyu geçmiş her genç-
ten bahsediyorum. Şahadet mertebesinin değerini anlaya-
mayanlardan, Çanakkale’de tamamı şehit düşen İstanbul 
Erkek Lisesi’nin son sınıf talebelerinin ölüme koşmalarını 
anlamalarını bekleyemeyiz. Oysaki bizler şahadete uğur-
lanmış bir neslin evlatlarıyız. Hür ve başımız dik adımla-
dığımız bu topraklar şehit dedelerimizin yadigârıdır. Bu 
topraklar, aynı zamanda tüm dünyaya bir insanlık dersi-
nin verildiği ve tarihin sayfalarında eşi benzeri görülme-
miş bir destanın yazıldığı topraklardır. Bu topraklar topun 
donanmayla, tüfeğin bataryayla, neferin ordularla boy öl-
çüştüğü topraklardır.

Çanakkale ile övünebiliriz, bu bizim hakkımız. Ama 
bilimde, dünya üniversiteleri arasında son sıralarda, insan 
haklarında en gerilerde, milli gelirde bilmem kaçıncı sı-
rada bir ülke olmak tarihimize, bize hiç yakışmıyor. Geliş-
mek yerine yerimizde saymanın övünülecek değil utanıla-
cak bir durum olduğunu inkâr edemeyiz. İşte biz gençlerin 
Çanakkale’nin bir savaştan ibaret olmadığını anlamamız 
ve yeni nesil olarak devletimizi ve milletimizi bu şanlı ta-
rihin devamında yüceltmek, geliştirmek zorunda olduğu-
muzu anlamalıyız. Gençler olarak bize yakışan, tarihimize 
yakışan milletimizin manevi gücünü, inancını, cesaretini 
her fırsatta göstererek vatanımızı namus ve şerefimiz ola-
rak görmektir.
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Damarlarımızdan asil kanlar geçen bir nesil olarak hani 
hep bağırıyoruz ya “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” diye, 
bu yıl daha çok bağıralım. İşte elimizde bayraklarla, yüre-
ğimizdeki gururla bağırdığımız, içimizdeki coşkudur Ça-
nakkale Ruhu... İşte bu yüksek ruhtur ‘Çanakkale Geçil-
mez ‘ dedirten…
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ÇANAKKALE SAVAŞI

Helin BOZDUMAN / Eyüp Anadolu Lisesi

Gözlerimi kapatıyorum ve Çanakkale Savaşı’nda acı bir 
şekilde can veren Mehmetçiği düşünüyorum. Sonra 

onlarla birlikte can veren sevdiklerinin ruhlarını düşünü-
yorum, çocukların korkuyla bakan gözlerini, çaresiz kadın-
ları, annelerin feryatlarını, yaşanılan dehşeti…

Sonra nefes aldığı yurdu için, biricik vatanı için, doğup 
büyüdüğü toprağı için, sevdikleri için, uğruna can vereceği 
hürlüğü için, göğsünü mermilere siper eden Mehmetçiği dü-
şünüyorum ve bir anda savaşın ortasında buluyorum ken-
dimi, onların hissettiklerini hissediyorum. Kurşunların sesi 
beynimi delip geçiyor adeta, etraf vahşet kokuyor, şehitle-
rin kanının ıslattığı çamurlaşmış toprakta vatanı için çır-
pınan, mücadele veren Mehmetçiği görüyorum, silahların 
namlularından çıkan o uğursuz ses yankılanıyor kulakla-
rında her saniye, kalp atışları hızlanıyor ilk önce, sanki her 
an kalbi göğüs kafesinden fırlayacakmış gibi atıyor. Ama 
hatırlatıyor hemen korkusuzluğunu! Tüm fedakârlığıyla va-
tanı için ilerlerken yadırgıyor düşmanın doyumsuz açlığını!

Sonra açlığa, susuzluğa meydan okumuş gücünün, son 
zerresine kadar mücadele etmiş olan diğer Mehmetçiği görü-
yorum buğulu dumanların arasından, savaşıyor sol kolunu 



177

100 yıl önce biz de “çanakkale*deydik

sıyırıp geçmiş kurşun yarasına aldırmadan! Daha on beşlik 
bedeniyle korkusuzca ilerliyor ve her attığı adımda yerde 
yatan gencecik bedenleri görüyor! Kovanların potinleri-
nin altındaki delikten ona batmasını aldırmadan yürüyor. 

Bitkin gözleriyle etrafa bakıp, düşmanın geri çekilişinin 
verdiği buruk sevinci tadıyor ilk önce iki genç adam. Sonra 
gözlerini öylece dikmiş, yerdeki kefensiz bedenlere bakıyor 
ve sayısız kurşun kovanlarına yükselen dumanlara, deni-
zin kıyısındaki kızıllığa bakıyor “Çanakkale’ye bakıyor iki 
genç adam” ve tekrar hüzünleniyor gözleri...
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AHU BİR GÜZELİN TEK BİR BAKIŞINA

Melek ÇELİK / Edirne Lisesi

“Alın ellerimden yok olmaya yüz tutmuş şu içi saman 
saklı kâğıdı, yoksa… Yoksa delireceğim… Gerçek-

lerin; benim dahi –şu koskoca adamın bile- tam olarak 
kendime itiraf etme cesaretinde bulanamadığım gerçekle-
rin, yine benim kalemimden satırlarda yer bulması delir-
tecek beni… Rengi koyu kahverengiye çalan gözlerim bile 
bakışlarını öne eğerek görmezden gelmeye çalışırken yüz-
lerce et benini, dimağımın bu kadar açık sözlü olmasının 
da ne anlamı var? Ellerim sanki dünyanın tüm kötülük-
lerine karşın en büyük günahı ben işlemişim gibi dudak-
larda zikredilmekten bir an olsun kaçınılan sözleri saklar-
ken benden habersiz, onlar kendilerinde böyle akıl almaz 
bir hakkı da nerden buluyor?..”

Şaha kalkmış atların buğulu nefesleri dolanıyor etrafta; 
gece, ay ışığının ellerinde hayat bulma yarışına girmişken. 
Toz kaldırıyor birbiri ardı sıra koşuşan nalların çığlık çığ-
lığa yaptıkları dansın en nefis hali. Nefesleri kesiyor ufka 
yayılan binlerce neferin üstünden atlayan ayakların tarifi 
imkânsız kokusu… Yolunu bulmaya çalışan her aceminin 
dilinden düşen kelimeler, üzerleri terden sırılsıklam olmuş 
devasa tayların arasında kayboluyor. Gözlerinde dinmek 
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bilmeyen bir fırtınanın öfkesi yer edinmiş de bir türlü ko-
pamıyormuş gibi, betimlemesi pek de mümkün olmayan 
bir ürkeklik var kimilerinin üzerinde. Derilerine sanki be-
denlerinin bir parçasıymış misali hiç de yadırgamadan te-
mas eden bir cesaret kokusu sinmiş ve bu düzensiz ruh 
halinin içinde kendilerine –sonunda- bir yurt edinmişler 
herkesten habersiz…

Koyu karanlığın ortasında ayazda kalmış yeni yetme ba-
kışların çaresizliği… Elleri daha kalem bile tutamamış ço-
cuksu güçsüzlükteki yüz binlerce devin, silahları kudretle 
kavramalarından doğan zıtlıklar benzerliği… Gecenin ka-
ranlığıyla herkeste yerini alan esmerliğin içinde kaybolup 
giden on binlerce benden daha cesur beden…  

Nerden geliyor bu tebessümün ardına saklanan masu-
miyetin gönüllere, gönülden daha çok yakışan benzerliği? 
Ellerinde, boylarını aşkın silahlar resmedilirken nasıl olu-
yor da gözleri kamaşmıyor gelecek günlerin belirsizliğin-
den?.. Benim zihnimde yüzlerce soru birbiri ardı sıra cevap 
bulabilmek için diğerleriyle ölümüne yarışırken, onların tek 
bir kelimesinde seslerinin titrememesinin nedeni; onları, o 
küçücük çocukları merak duygusundan soğutan gerçekte 
asıl olan neden de ne?..

 “Bu cehennem… Bu… Bu kalabalığın ortasında yapa-
yalnız kalmış biçare adamlar silsilesi… Nasıl oluyor da et-
rafta tufanlar koparken tek bir ses bile nüfuz etmiyor be-
denime? Tek bir seda bile dokunamıyor esen yelden izin 
almadan naçiz tenime. Tozlu bir harbin tam da ortasında 
-köşede patlayan bombadan olsa gerek- kendi sesimden bile 
habersiz koşuyorum karşı mevziye… Karşımda –kişi ola-
rak- kim olduğunu, hangi akla hizmet senelerdir bağdaş 
kurup oturduğumuz bu toprakların üstünden, bizi öyle bir 
çırpıda kaldıracaklarını düşünme cehaletine girdiklerini 
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bilmediğim yüzlerce insan eti… Tıpkı bizde olduğu gibi 
onların da gözlerine yansıyor ayın her daim azalmayan ar-
sız biraz da hırsız gafleti…” 

 “Bu sesler, bu her daim kulağımı tırmalayan ve istem-
sizce de olsa kulak verdiğim çığlıklar da nereye gitti? Elleri 
mi büyüdü yoksa karanlığın ne? Onları da içine alacak ka-
dar serpildi mi boyu birkaç saatte? Bu sesler, bu serzenişler 
böyle benden habersiz nereye gittiler?..

Öyle Mecnun gibi buğulu gözlerle bu kurak çöl toprak-
larında bir avuç su bulmak için; o hiç göremediği vahayı 
bekleyen, sabırsızca etrafına bakan, Ferhat gibi daha önce 
hiç gelmediği bu yerlerde cesurca dolaşan gencecik beden 
siluetlerin ardı arkası kesilmeyen solukları da nereye kay-
boldu kim bilir?..”

Bilmem kimin elinden çıktığı belli olmayan eskiler-
den bir şarapnel parçası darmadağın ediyor herhangi bir 
neferin, herhangi bir uzvunu. Yıllarca kendinden bile sak-
ladığı, pek de gizli olmayan gül kokulu mabedinin kapı-
sını aşındırıyor gelirken sorma nezaketini bile göstermeyen 
mermi parçasının kandan sırılsıklam olmuş yağmurlu si-
ması. Öyle bir nüfuz ediyor ki derinlere; hava gibi, toprak 
gibi, su gibi işliyor adını telaffuz bile edemediğim hasım-
larımın kendilerinden daha atik olan paslı gölgeleri… Ve 
o koyuluğun içinde boğuluyor, yeni yeni nefes almaya baş-
layan tenin hassas gövdesi…

Genzimi yakıyor acı barut kokusunun etrafa yaydığı sa-
delik. Şahdamarımı parçalayıp bir kenara atma kudreti do-
lanırken güçlü kollarında, tenezzül dahi etmiyor böyle ko-
lay bir yenilginin varlığına. Gırtlağımı parçalıyor, her geçen 
saat üzerine biraz daha eklenen dakikaların ağırlığıyla gö-
rünmez bir sis. O sisin arasında kaybolup gitmeyi ne kadar 
arzulasa da yüreğim, ahu bir güzelin bakışına kanmayarak 
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tekrar bir nefes daha alıyor sanki biraz önce göndermeye 
çalıştığı o değilmiş gibi…

Görünmez bir elin eşlik ettiği bilinmez bir kol sarmış 
dört bir yanımı. Nereye gitsem de bir türlü kurtulamadığım 
bir uçurumun ortasında hâlâ korkunca annesinin etekleri 
altına saklanan küçücük bir çocuğun büyümüş bedenine 
ev sahipliği ediyor zaman aşımını. Hâlâ bacakları arasına 
sıkıştırdığı başını gün yüzüne çıkarmamaya kararlı bir inat 
duruyor altı kayalık olan bir köprünün üzerinde…

Ayağını ısrarla kavrayan, yıllar yılı eskitilememiş pran-
galarının kör ışıkları altında bir başına kalan âmâ canavar, 
suyun çamura dönüştüğü bu akvam-ı çukurdaki biçimi, su-
reti belirsiz yüzeye sillesini her vurduğunda daha da dibe 
çökertiyor beni. Çıplaklığın en savunmasız haliyle yapı-
yor bunu. Beni, benim derimden başka hiçbir tenin bu ka-
dar sahiplenmeyeceğini bildiğinden cesurca sergiliyor sivri 
uçlu, lâin dişlerini… 

Soluk soluğa vermiş atların nefesleri belirsizleştiriyor 
az önce güneşin tamamen hüzne boğduğu alacakaranlığı. 
Bir düşman neferinin boğazı düğümleniyor etraftaki zehir-
den etkilenerek. Öyle bir haykırıyor ki harp hasmımın an-
layamadığım lisanı sanki; “ıstırabımı biri dindirsin” diye 
Tanrı’ya dua ediyor yüzükoyun yattığı yerden. Korkulu ba-
kışların arasında sessizliğin hüküm sürdüğü birkaç dakika 
yaşanıyor aylardan sonra. Ne biz ne de onlar cesaret ede-
miyor yalınkılıç koşup da Azrail’in parmaklarının arasın-
dan yaralı bir kuzuyu kurtarmaya. Sürüye dalan bir kur-
dun rahatlığıyla önce bir pençe atıyor, daha sonra da onun 
sürüden ayrılıp kendisine yaklaşmasını bekliyor büyük bir 
hevesle. Gülüşündeki soğukluk enseleri sıyırıp gidiyor an-
sızın avının savunmasız bir şekilde yattığı yere doğru…
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 “Kulaklarımı parçalıyor onun o hiç bilmediğim, tek bir 
kelimesini bile anlayamadığım dilindeki acı tat. Ne kadar 
ellerimle kapamaya, yok saymaya çalışsam da nasıl yaptı-
ğını bir türlü anlayamadığım bir süratle nüfuz ediyor be-
denime. Birkaç dakika önce sağırlığı tüm bedenime yayılan 
kulaklarım da nerde şimdi? Onları bu kadar özlememe se-
bep, böyle bir feryadın varlığını bildiğimden midir acaba?

Bedenim üzerindeki etten benle başa çıkamıyorken, bir 
de onun çaresizliği daha da güçsüz bırakıyor harp meyda-
nının çetin havasında beni… Her yağmur damlasında bi-
raz daha ağırlaşan vücudumun üstüne bir dağ dolusu kaya 
bocalıyorlarmış gibi üstünden kalkamayacağım bir ağırlık 
nüksediyor ruhuma…”

Sonunda biri cevap veriyor bu amansız gibi görünen 
perdenin arasına girerek. Bu koyu karanlığın ortasında, ya-
rım yamalak da olsa sallanan bir beyazlığın siması şevk-
lendiriyor aydan kapkara olmuş yüzleri. Bizim mevzilerden 
bir yiğit koşuyor onların “barbar” diyerek kendilerini sa-
vundukları asılsız gerekçeye dayanarak. Bu yiğitlik siması 
kurtarıyor, onların başlarını bile çıkarma cesaretinde bu-
lunamadıkları ateş hattından kendi neferlerini. Asırlardır 
üzerinde oturduğumuz bu toprakların üzerinden, bir çır-
pıda atmak istiyorlar nedenlerini kendilerinin bile tam ola-
rak bilmedikleri bir sebep uğruna. 

Şu biraz önce yerde acıyla kıvranan askerin gölgesi aşın-
dırıyor toprağı. Toprak, daha da kabarıyor uğruna ölen can-
ları gördükçe. Arsız bir güzelin rolüne bürünüp tüm cihanı 
uğruna savaşmaya davet ediyor gibi. Sonucunu, kimin ka-
zandığını, kimin kaybettiğini pek de önemsemediği bir öz 
güven patlamasının içinde, uğruna harbe tutuşmuş dün-
yanın kızıllığında ısınmak istiyor tıpkı güneşin her sabah 
ufka doğması gibi…
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Yüzünü kim olduğunu bilmediğimiz bir adamın diğer 
bir adamı kurtarışı, ona yaşamı tekrar bahşetmesi bulan-
dırıyor zihinleri. Harbin ortasında düşmanının yaşaması 
için kendi canını hiçe sayan barbar, alçak, lanet edilesi(!) 
insanlar topluluğunun aciz bir ferdi yapıyor bunu. Belki de 
bir sonraki çatışma da kurtarıcısını öldürecek, o birkaç da-
kika önce Tanrı’ya yalvaran insanın tutuk nefesi. Belki de 
boynunu bedeninden bir an olsun tereddüt etmeden ayırır-
ken, boğazını sıkan görünmez eli kimin tek hamlede yere 
indirdiğini umursamayacak? Kim bile bilir ki? Belki de bu 
yazdıklarım ilerde tarih kitaplarının satırlarını süsleyecek 
herkesten habersiz. Bizler, burada tarihi adım adım gerçek-
leştirme yoluna giderken, doğruluğun en sade haliyle kara-
ladığım yazılarımı böcekler sindirecek midelerinde. Elle-
rimdeki külün hâlâ beyaz olduğundan mıdır bilmem, ben 
istemesem de benden izinsiz sıralanıyor sözcükler birbirinin 
peşine. Kendi kendilerine yapıyorlar bunu, ben sadece ara-
larında geçici bir ulaklık görevi görüyorum atan kalbimle.

Ahu bir güzelin tek bir bakışına vurulmuş onlarca, yüz-
lerce hatta binlerce adam… Savruluyor başak tarlaların-
daki bereket gibi… Tek bir gülüşüne tüm hayatımızı feda 
ettiğimiz güzel, avuçların dolanıyor boynuma. Ellerin, el-
lerimi aşıp da kendini bir bilinmezliğin koynuna atmak 
istiyor, biliyorum… Ama senin bir tek nefesine, ömrünü 
adamış yiğitler kaplıyor yine senin eteklerini. Onların gür 
sesleri dağıtıyor senden habersiz ipek saçlarını akşamüzer-
leri ve yine onların külleri dağılıyor her gecenin karanlı-
ğında semaya… 

 “Alın, alın ellerimden şu kalemi yoksa delireceğim. 
Sırtımı güvenle dayadığım her dostumun her gün fark-
lılaşma sebebi delirtecek beni. Beni benden, kendi öz be-
denimden çalarken bile izin alma nezaketini göstermeyen 
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bir paslılığın yüreğimi delmesi, o küçücük bir kıvılcımın 
koca çelikten bir bedeni nasıl yakıp kavurduğu düşüncesi 
delirtecek beni…

Alın, alın elimden ellerimi yoksa delireceğim. Yoksa 
gözlerimin önünden geçen sahipsiz kervanın, her geçen sa-
niye biraz daha artan yolcuları alacak beni…”
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YÜZÜNCÜ YILDA YÜZÜMÜZ YOK

Sinem DİKMEN / Ankara Atatürk Lisesi

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 
yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı Dev-

leti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara mu-
harebeleridir. İtilaf Devletleri, İstanbul’u alarak boğazların 
kontrolünü ele geçirmek… Yok, yok devam edemeyeceğim 
böyle. Bu değil çünkü Çanakkale. En etkileyicisinden bir 
destan, en kanlısından bir savaş, en gurur vereninden bir 
zafer, binlerce insanın cansız bedeni; onları bekleyen ana-
ların, eşlerin, bebelerin gözyaşı, bir vatanın yeniden doğu-
şudur Çanakkale. 18 Mart kalıbına sığdırılacak birkaç şiir, 
birkaç saatlik tören ya da belgesellerle anlatılabilecek bir 
mücadele değildir.

Çanakkale’deyim, bugün cennet gördüğümüz toprak-
larda, o yılların ise cehenneminde. Burası nasıl bir yer 
Allah’ım? Kıyamet mi kopuyor, nedir? Top, tüfek sesleri 
susmuyor hiç. “Anne, neredesin anne? Hadi söyle bana en 
sevdiğim ninniyi, duymasın artık kulaklarım şu korkunç 
sesleri. Yürüyemiyorum, toprak şehidin asil kanıyla yıka-
nıyor. Tut ellerimden baba, yürüyelim yine beraber. Bir-
kaç metreden ötesini göremiyorum, her taraf toz duman. 
Gökten yağan ne kar, ne yağmur… Bu sefer, mermi yağıyor 
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mermi! Tüm mermiler beni bulsa da şu koca yürekli in-
sanlardan biri daha ölmese diyorum içimden. Tam o sırada 
‘Tabip, bırak beni gözünü seveyim, git şu garibin yarasına 
bak’ diyor iki bacağını kaybetmiş ölüm döşeğindeki asker-
lerden biri, daha on beşinde omzundan yaralanmış çocuğu 
gösterirken. İçim yanıyor içim.” Benim de tam şuram çok 
acıyor bunları düşündükçe… Hissediyorum.

İtiraf ediyorum. Bunları düşünürken, kendimi orada 
hayal ederken bile korkuyorum, çok korkuyorum. Bir ka-
çış, çıkış arıyorum. Gözümde beliren bu dehşet tablosun-
dan, bilgisayarda sayfaları kapatır gibi tek tuşla çıkmak 
istiyorum. Oyunlarımdaki gibi istediğim silahları alamı-
yorum, can hileleri de yok ki. Benim düşlemekten korktu-
ğum anları yaşarken hiç korkmadın mı sen ey şanlı asker 
söyle bana! Mustafa Kemal Paşam, Fevzi Paşam, Esat Pa-
şam, Vanlı Ali, Er Hüseyin ve daha adsız binlerce kahra-
man söyleyin!.. Bizler şimdi karanlıktan, hastalıktan, alda-
tılmaktan bu kadar korkarken; sizler yarık çarıklarınızla, 
yıpranmış üstlerinizle, bazen bir kâse üzüm hoşafı, bazen 
yarım ekmek, bazen aç midelerinizle, arkanızdan ağlayan 
ailenizi düşünerek nasıl savaştınız?

Kimi zaman öyle utanıyorum ki. Utanmalıyım ve utan-
malıyız da. Sıcacık evlerimizde otururken, canımızın iste-
diğini yerken, ıslanırız korkusuyla yağmurdan kaçarken, 
bir dakika olsun durup düşünelim. Askerlikten korkan 
nice gençleri, her gün televizyonda izlediğimiz kadına şid-
det ve tecavüz haberlerini, tarihimizden bihaber olan in-
sanları düşünelim. Nerede gençlik, nerede o koca yürekli 
cesur insanlar, nerede namusu, şerefi uğruna canını feda 
edecek evlatlar… 

Evet, evet vatanın en büyük zaferlerinden olan Çanakkale 
Zaferi’nden haberi olmayanlar... ‘Hey Onbeşli’ türküsüyle 
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göbek atıp oynayan insanlarımız! Bencilleşenler… “Ben size 
taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” sözlerini duyunca, 
hiçbir şey düşünmeden yalnızca vatanı için, bayrağımız bu 
topraklar üzerinde dalgalansın diye ölüme koşan bir nes-
lin torunlarıyız biz. Mehmet Akif ’in:

“Asım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.”

dizelerini bir kere olsun işitmiş bir Türk, ‘Onlara ya-
kışır evlatlar mıyız?’ demez mi kendine şimdi? Onlar bir 
somun ekmek bulamazken bizim annelerimizin yemek-
lerine burun kıvırır olmamızı; onlar namus şeref derken, 
bizim zevk uğruna tecavüze uğramış kadın haberlerini iz-
liyor oluşumuzu nasıl içine sindirebilir? Şimdilerde bir şe-
hit haberi duyunca bile, içimiz acıyor, üzülüyoruz. Çanak-
kale Savaşı’nda her evden bir canın gidişinin acısını nasıl 
yüreğinin ta derinliklerinde hissetmez? Nasıl anlamaz ev-
ladını yetiştirip savaşta kaybeden bir ananın yüreğindeki 
acıyı, karnında bebeğiyle yalnız kalan bir kadının yıkılı-
şını ve nasıl anlamaz bir gün babasını kefenle gören bir ço-
cuğun yarım kalmışlığını…

Çanakkale türküsündeki ‘Of gençliğim eyvah’ dizele-
rini her duyduğumuzda gözümüzden bir damla yaş aksa 
da, yine Mehmet Akif ’in dizeleri yeniden yetişir imdadı-
mıza, bir nebze olsun rahatlar gönlümüz: 

“Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.”

Her şeye rağmen Çanakkale ruhunu kalbinde hala 
canlı tutan; İstiklal Marşı her okunduğunda, ecdadının 
‘Allahu Ekber’ sesleri kulaklarında çınlayan bir gençlik de 
var. Sabrın, şükrün, vefa duygusunun emzirdiği, büyüt-
tüğü bir gençlik… Allah’ın ve ecdadının bahşettiği bütün 
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kuvvetiyle, Atatürk’ün yolunda, bir gün İstiklal ve Cum-
huriyeti müdafaa mecburiyetine düşerse, vazifeye atılmak 
için, içinde bulunacağı vaziyetin imkân ve şeraitini düşün-
meyecek, imkânsızlıkları mümkün kılabilecek bir genç-
lik… Çanakkale şehitlerine ölü demeyen; gerçek ölümün 
tarihinden, şerefinden, namusundan kopmak olduğunu 
bilen, şahadet şerbetinin dünyadaki her tattan daha lez-
zetli olduğunu hissedebilen bir gençlik… Öyle bir gençlik 
ki; Çanakkale Savaşı ile Bedr Savaşı’nın neden aynı kefeye 
konduğunu idrak edebilen bir gençlik. Yüz yıl öncesinde 
olduğu gibi yüz yıl sonra da ‘Çanakkale Geçilmez’ nida-
larıyla aziz topraklarına sahip çıkacak bir gençliğimiz var.

Vatanımız için düşünmeden canını veren şehidim, özür 
dilerim… Hiç düşünmeden kınalı kuzusunu cepheye gön-
deren analar, geri dönmeyeceğini bile bile vedalaşmış eşler, 
babasının yokluğu her dakika yüreğini sızlatmış yetimler, 
özür dilerim. Kanlarınızla yoğrulmuş bu topraklar bize mi-
ras değil, sizlerin emanetidir. Haklarınızı helal ediniz biz-
lere. Döktüğünüz kanları, gözyaşlarınızı, şerefli mücade-
lenizi ve şanlı tarihimizi unutmadık, unutturmayacağız. 
Selam olsun hepinize. Süngüleriniz kalemimiz, kanlarınız 
mürekkeptir artık bize.
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VATAN UĞRUNA

İncisu DÖNMEZ / Galatasaray Lisesi

On yedisinde miydi, yoksa daha on altısında mı? Ah-
met miydi adı, yoksa Ali mi? Onu bilmiyorum da 

savaşçıydı o. Milletini düşmanlara karşı koruyan, kendisi 
küçük ama kalbi büyük olan, bu ülkenin kahramanların-
dandı. Komutanın hücum diyen bağırışı üzerine yüreğini 
zırh yapmış, ülkesini korumak için düşmanın üstüne ko-
şuyordu. Süngüsünü çekmiş, “Bu benim vatanım, bırak-
mam.” diyordu. İşte bu unutulmaz kahramanlar sayesinde 
buradayız. Mehmet, Ali, Mustafa sayesinde özgürce yaşa-
yabiliyoruz. Hep onların düşmanlarımıza meydan okuma-
ları, vatanımıza duydukları sevgi ve düşmana karşı tek yü-
rek olmaları sonucu biz Türkiye’de yaşıyor ve ana dilimiz 
olarak Türkçeyi konuşuyoruz.

Özgürlük destanımızı anlatmaya başlıyoruz şu söz-
lerle; “Asker kan kırmızısı yere baktı ama bir an bile geri 
dönmeyi geçirmedi aklından. Bu vatan uğruna öl dese-
ler ölürdü çünkü. Cepheden arkadaşları da bu amaç uğ-
runa gözlerini kırpmadan düşmanın üstüne gitmemişler 
miydi? Gitmişlerdi, o da gidecekti. Gitti ve düşmanı yere 
serdi.” Böylece vatanımızı kurtardılar işte, bir an bile vaz-
geçmeyen bu kahramanlar sayesinde özgür olduğumuzu 
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gururla dile getiriyoruz şimdi. Bizi özgürlüğe kavuşturan, 
kanlarıyla bayrağımızı boyayan şehitlerimize minnet du-
yuyor ve herkese onların bu destanın kahramanları olduk-
larını anlatıyoruz.

 O günlerde, Çanakkale’de savaşan bir tek askerlerimiz 
değildi. Halk vatanı uğruna neyi var, neyi yok hepsini cep-
heye götürmüştü. Askere güç olsun da düşmanı yenebilsin 
diye askere ayağındaki çarığı vermiş, ağzına bir lokma ek-
mek atmamıştı halkımız. Analarımız kağnılarla ekmek ta-
şımıştı cepheye. Bizim savaşımız omuz omuza kazanaca-
ğımıza inanarak yapılmıştı ve böyle de devam etti. Biz bu 
ülkeyi hep beraber savaşarak kurduk ve onu koruyup kol-
layacağız da. 

Çanakkale geçilmez diye bağıran insanları, cepheye 
kağnıyla yiyecek taşıyan analarımızı, o gün vatanımız için 
kanları dökülen şehitlerimizi, gazilerimizi hayal kırıklı-
ğına uğratmıyoruz ve uğratmayacağız da. Onlara bu ülke-
nin bize emanet olduğunu söyleyip, bu vatan uğruna gözü-
müzü kırpmayıp, düşmandan bu vatanı daima koruyacağız.
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ÇIKMAZ SOKAK

Emine Side DURAN / İzmir Atatürk Lisesi

1915 Şubatının 23. Gününde kanlı ayak izleri bastı Limni 
Adası’nı. Fransız ve İngiliz gemilerinin günlerce süren 

bombardımanın ardından kısıldı sesi emektar Osmanlı 
toplarının. Buram buram barut kokuyordu kapkara çare-
sizlik. Ve onlara göre şüphesiz zafere demir atmalıydı İti-
laf Donanması Cihan devletlerinin gördüğü en yenilmez 
armadalardan biriydi. İnsanı insana kul etmeye gelenlerin 
ayak sesleriydi bunlar.

Mevzu bahis vatan olunca etten bir duvar gibi örmüş 
memleketini, geçit yok diye gürlüyordu Mehmetçik. Ya öl-
mek vardı, ya ölmek. Artık sadece gitmek vardı. Çünkü 
cephenin arkasındaki yavrularıydı, anaları, babaları. Cep-
henin arkasındaki vatandı, yıllar yıllı her karış toprağına 
kan döktükleri. Bu kavga bitap düşmüş bitap düşmüş be-
denlerine karşıydı. Bu kavga yalnız düşmanla değildi, yor-
gunluklaydı, yoksullukla. 

Misal boğaza dökülen mayınları düşman temizlemiş 
mi kontrol etmek gerekti. Fakat nasıl? Uçak yoktu. Çare-
siz, bir yol düşünülürken yıllar önce Kaz Dağlarına düş-
müş bir uçak akla geldi. Aranıp, bulundu ve onarıldı. Ses-
siz sedasız yapılan bir keşif uçuşunun ardından düşmanın 
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mayınları temizlediği tespiti yapıldı. Bunun üzerine zem-
heride doğan bir güneş gibi Nusret Gemisi 26 umut, 26 ma-
yın daha döktü boğazın kalbine. 

18 Mart günü tarihi bir hataya düşerek mayınların te-
mizlendiğini zanneden İngiliz Amirali bu emsali görül-
memiş donanmanın boğaza girmesi emrini verdi. Oysa ki 
İstanbul’dan Kahire’ye giderken Kaz Dağlarına düşmüş, bir 
harabeden daha fazlası olmayan bu uçak ve Türk komutan-
larının dehası savaşın kaderini değiştirmişti. Düşman geri 
çekilirken 18 zırhlıdan oluşan donanmasından 3’ü batmış 
5 tanesi büyük hasar görmüştü. 

18 Mart günü Çanakkale Boğazına düşman gemilerini 
gömen Nusret’in mayınları değildi, vatanı son damla kan-
larını dökmeden teslim etmemeye yemin etmiş demir yü-
rekli Anadolu evlatlarıydı. 

Fakat aç bir kurt gibi saldıran hürriyetine milletimin 
bu zihniyet, kana doymamıştı henüz. 

Deniz harekâtının başarısızlığa uğramasının ardından 
tek umutları artık kara harekâtıydı. Bu defa daha çok ve 
daha güçlü geliyorlardı. Bir yenilgi daha söz konusu ola-
mazdı, kesin itilaf zaferi gerekiyordu. Koskoca(!) İngiltere 
ve Fransa çağın hasta adamı Osmanlı’ya yenik düşmüş, ka-
rizmasını fena halde çizdirmişti. Rövanş alınmalıydı. An-
cak hesaba katılmayan husus “ Ben size taarruz emretmi-
yorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek 
zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar 
kaim olabilir” diyen Yarbay Mustafa Kemal ve bu ruh ile 
çarpışan onurlu Türk evlatlarıydı. 

Savaştan tam 19 yıl sonra Reisicumhur Gazi Mustafa 
Kemal Paşa şu açıklamayı yapmıştı: 



193

100 yıl önce biz de “çanakkale*deydik

“Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahra-
manlar! Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur 
ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana 
koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gön-
deren analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim 
bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. 
Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bi-
zim evlatlarımız olmuşlardır.”

1915 Nisan’ında başlayan kara muharebeleri, aralık ayında 
kalan son İtilaf Devletleri askerlerinin de tahliye edilme-
siyle Osmanlı’nın kesin zaferiyle sonuçlanmıştı. Bir millet 
diriliyordu fakat yaralar ağır ve derindi. Her savaş gibi ne 
kadar kazanıldığı sorgulanmalıydı. Sayısını bilemediğimiz 
kadar şehidimiz, yaralımız ve kayıp askerimiz varken zafer 
ancak kan kokan bir kelimeydi. Kimi öğretim kurumları 
o sene hiç mezun vermedi. Analarımızın feryadı hiç din-
medi ve her, ocağına ateş düşmüş yuvadan “Vatan sağ ol-
sun” sesleri yükseldi. Bunlara rağmen birkaç yıl içinde yüce 
milletim yeni bir imtihanla sınanacak, yurdu için Kurtu-
luş Savaşında yine canını ortaya koyacaktı tereddüt etme-
den. Hiçbir halk yoktur ki böylesine kararlılık ve azim ör-
neği göstererek vatanı için savaşsın. Ve hiçbir vatan yoktur 
ki uğruna savaşmaya bunca değsin. Türk Milletinin vata-
nına bağlılığı, onun üstünde yaşayanlarla altında yatanlara 
duyduğu sevgi ve saygısından gelir.

O yüzden şaşılmamalı ki metrekareye 6.000 mermi düş-
müş bir cehennemde dahi vatan savunmasını borç bilmişti. 
Unutulmamalıdır, 1915 yılı baharında adeta etten kemik-
ten bir insan gibi nefes alan Çanakkale ruhu bugün halen 
her Türk gencinin damarlarında akar. 

Çanakkale Savaşı Zümrüd-ü Anka kuşu gibi küllerin-
den devleşen bir milletin cesur yüreğidir.11 ayrı millete 
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karşı ayaklarındaki kara çarıklarıyla dimdik durmuş Türk 
gençlerinin tazecik yürekleri, yavrusunu korur gibi yur-
dunu koruyan babaların, evladını özledikçe toprak kokla-
yan anaların yaşlarıdır gözlerindeki. Çanakkale çıkmaz bir 
sokaktır, ancak ve ancak tek yönlüdür girişi. Gizli paylaşım 
anlaşmalarının kül olduğu alev alev topraklardır. Çanak-
kale bir mezardır. Sömürgecilik ve güç hırsının zorla yur-
dundan alıp ne için savaştıklarını bilmedikleri topraklara 
gönderdikleri Anzakların yattığı... Der ki Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk “Vatanın müdafaası mecburiyeti olma-
dıkça savaş bir cinayettir.” Çanakkale bir vatan savunma-
sıdır bizlere fakat en büyük cinayetlerden biridir işleyen 
emperyalistlerin sicillerine.
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YÜZYILLIK ACI

Gülce DURSUN / Galatasaray Lisesi

1915… Savaşlar, ölümler, acılar ve kayıplarla geçecek olan 
bir yüzyılın başı. İnsanoğlu başına geleceklerden haber-

siz, yaşanabilecek en kötüsünü yaşadığını düşünüyor. Belki 
de haklı. Karanlık, mutsuz bir dönem, özellikle Osmanlı 
için. Savaş herkes için ağır da olsa Osmanlı en çok acı çe-
kendi. Çöken koskoca bir imparatorluk ve geleceğin belir-
sizliği… Kimse yaşanacakları bilmiyor, herkes bir umut 
bekliyordu. Baharı bekleyen kuşlar misali. Bu gidişata dur 
diyecek, farkındalık yaratacak bir umut. Tam da o zaman 
kazanıldı Çanakkale. Topla, tüfekle ama en çok da yürekle. 
O zaman tanıdı kendini Türk halkı ve ilk o zaman gördü 
büyük kurtarıcısını. Her ateşin doğmak için ihtiyacı olan 
kıvılcımdı o savaş. Halkın mücadelesi bu güvenle başladı 
ve bu şekilde kazanıldı.

Halk canını dişine takmış didiniyordu, en büyük istek 
bağımsızlıktı. Kendi topraklarında hür ve rahat yaşamak. 
Zaten insanın en doğal hakkı değil midir bu? Çanakkale 
işte haksızlıklara ayaklanma oldu bir nevi, silkinip kalk-
mak ve tüm dünyaya hâlâ güçlüyüz diyebilmek. Savaş cephe 
dışında da olanca ateşiyle devam ediyordu. Onların emek-
leri ve kararlılığıyla da kazanıldı Çanakkale. Kim bilmez 
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Elif ’in kağnısını, yardımsever anaları, cefakâr Türk kadı-
nını? Oğullar, babalar, kardeşler, kocalar cephedeyken geride 
kalanların acısını? Bu acı, bu mücadele bize Çanakkale’yle 
birlikte bir ülkeyi, bağımsızlığı ve yaşama hakkını sağladı. 
Öyle bir halkız ki biz düşman Anzak askerine bile acıyan, 
onun da emir kulu olduğunu anlayan ve insanlığını her 
daim koruyan. İşte atalarımdan gelen insanlığım ve o kı-
vılcımdan bize kalan küllere her daim sarılan bir Türk kızı 
olarak yazıyorum bu yazıyı. Hayattan dileğim başka Ça-
nakkaleler olmaması. 

Çanakkale’nin 100. yılında bir zaferi kutlamaktansa ya-
şanılan acıları anmak bizim için daha önemli olmalı, Kim 
bilir belki de bu acılar insanlığı bir gün durdurur. 
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CENNET KOKUYOR ÇANAKKALE’DE

Elisa Zeynep GÜLER / Nişantaşı Anadolu Lisesi

Zaman, kardeşin dahi kardeşe kırdırıldığı bir zamandı. 
Cephede tonlarca asker, silah arkadaşlarının bedenleri 

bir o yana, bir bu yana savrulurken, son bir kuvvet ‘’Ya Al-
lah, Bismillah!’’ diyorlardı. Ya Allah, Bismillah...

Her birinin ağzında bir iki cümle dua, gözlerinde ölüm 
korkusu. Daha on sekizine dahi gelmemiş körpecik genç-
ler; kazanacaklarını hissederek savaşın başında içmişlerdi 
şehadet şerbetlerini. Ülkenin farklı köylerinden, şehirle-
rinden onlarca Arslan, tek nefes ve tek yürek olup çarpışı-
yordu cephede...

Öte yandan evlatları vatana kurban olsun diye kına ya-
kan analar vardı. Ellerini bir an bile semadan indirmeyen 
analar. Erkek evlat farklıdır ana için. Kimi zaman bir evin 
sadece bir erkek evladı vardır, kimi zamansa on erkek dol-
durur bir evi. Saçının tek teline zarar gelse yüreği sızlar da, 
gözünün nurunu, önce Allah’a sonra komutanına emanet 
eder analarım. Yollar cepheye.

Oysaki savaş şart değildi. Menfaat uğruna, toprak uğ-
runa bir cana kıymak hiçbir mantığa sığmazdı. Sebebi ya-
hut sonucu ne olursa olsun, cihan hâkimiyeti düşüncesi 
her iki tarafın da beyinlerini ele geçirmişti. Türk askeri 
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gururluydu. Çünkü hepsi; ‘’Her Türk, şehit olmak için do-
ğar’’ anlayışının farkındaydı. Ama hiçbiri anasını, babasını, 
bacısını ve yavuklusunu son bir kez daha görmeden gözle-
rini yummak istemiyordu.

Osmanlı ordusu Sarıkamış’ta, Trablusgarp’ta ve çeşitli 
yerlerde çarpmıştı. Ama Çanakkale bambaşkaydı. Boğazın 
iki yakası tarihe ev sahipliği yapıyordu. Toprak içine oluk 
oluk kan çekiyordu. Her yer, savaşın esareti altına girmişti. 
Türklerin tek isteği ecdatlarının soyunu kendi topraklarında 
devam ettirmek olurken; düşmanın gözünü galibiyet bürü-
müştü. Onların en büyük gayesi, Türk topraklarına kendi 
bayraklarını dikip, cihana hükmetmekti. Düşman için sa-
vaşta her yol mubahtı. Kestikleri kelle sayısını, sebep olduk-
ları ölümleri ve bu ölümler sonrasında dağladıkları ana yü-
reklerini umursamıyorlardı. 

Ocean, Çanakkale sularında bütün heybetiyle cirit atıp, 
‘’Denizin hâkimi olduğumuz gibi, topraklarınıza da sahip 
olacağız.’’ naraları atıyordu adeta. Yiğitlerimizin gözü kork-
muyordu. Nesillerdir süregelen bir durumdu bu. Babası-
nın, dedesinin ‘’ölmek var, dönmek yok’’ yeminini kimse 
bozmayacaktı.

Seyid’im kalktı. Bedr’in arslanı, Hz. Muhammed’in üm-
meti olduğunu iliklerine kadar hissetti. Büyüdü, devleşti. 
KOCAdı. Doğruldu ve ayaklandı. İki yüz yetmiş altı kilog-
ram mermiyi omuzladı. Şehadet getiriyordu. Son bir kez 
dua yolladığını zannediyordu gökyüzüne. Son bir kez... Yü-
rüdü. Elindeki o mermi, pamuk oluverdi ona. Mermiyi to-
pun ağzına koydu, ateşledi. Tek atışta mermi Ocean’a ulaştı. 

Beş dakika önce bütün albenisiyle Çanakkale Boğazı’nda 
dolaşan gemi, Türk askerinin gözleri önünde batıyordu. 
Deniz savaşlarına son noktayı, o toptan çıkan mermi koy-
muştu. Bu galibiyet gökyüzünde de hissedilmişti sanki. 
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O gri bulutların ardından, sapsarı güneş görünmüştü. 
Ama geriye bakıldığında, Türk askeri başladığı güçle biti-
rememişti savaşı. Teçhizat ve malzemelerin eksikliğinden 
dolayı ameliyatlar gerektiği şekilde yapılamıyordu. Cep-
hede narkoz bulunamıyordu. 

Bu sebeple dedelerimizin topukları canlı canlı kesilmek 
durumunda kaldı. Kolu, bacağı bir o yana bir bu yana sav-
rulan yiğitlerin hepsi öleceğini, vatanının şehitleri olacağını 
cepheye adım attıkları an hissetmişlerdi. Onlar da memle-
kete faydalı birer muallim, mühendis, doktor, hattat olabi-
lirlerdi. Ama hepsi şehit olmak için doğmuş, bunu düşle-
miş ve kendilerini vatana kurban etmişlerdi.

Düşleri gerçek olmuştu. Şehitlik düşüne eren Mehmet-
çikler etrafa buram buram Cennet kokusu yayıyordu. Bir-
birini daha önce hiç görmemiş onlarca yiğit; aynı taburu 
paylaşıp, silah arkadaşı olmuşlardı. Aileleri yanlarında yok-
ken, kendilerine cephede tutunacak bir dal yaratmışlardı. 
Okuma-yazma bilmiyor diye nice Mehmetlerin mektupla-
rını birçok Ahmet yazdı. Bir kalem ve kağıtla birbirlerinin 
yüreklerinin dili oldular, omuz omuza gülümseyip, omuz 
omuza öldüler.

O gün, Çanakkale Boğazı’nın masmavi suları al kan-
lara boyandı. Mehmet’imin kanına... Öğrendiklerimiz ka-
dar, gün yüzüne çıkmayacak olan birçok sır, yine boğazın 
sularına gömüldü.

Ne zaman yolum düşse Çanakkale’ye, Hakkı Binbaşı’nın, 
Abdullah yüzbaşının bağırışlarını en derinden hissederim. 
Yağmur yağdığında Çanakkale’ye, toprak kokusu gelmez 
burunlara. Sivaslı Ömer’imin, Konyalı Ahmet’imin ve daha 
nicelerinin kan kokusu gelir.
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O gün tarihin en korkutucu gemisi Ocean’ı suların di-
bine göndermeseydi Seyid’im, evini barkını bırakıp cep-
heye koşmasaydı Mehmet’im, yiğitleri cesaretlendirmeyip 
duasını eksik etseydi anam, bugün değil 18 Mart Çanak-
kale Zaferi’ni kutlamak, deniz dahi göremezdik biz. Onca 
Mehmet’i içine alan sulara, söyleyin hangimiz bakabilirdik?
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Sinem HOCAOĞLU / Galatasaray Lisesi

Gözler kör, kulaklar sağır, diller tutuk… 18 Mart 1915. 
Çanakkale denen bu kutsal tepede yürekler kor... Yeri 

göğü titreten bu sesler top sesleri değil; onlar, bağımsızlığı 
uğruna can veren milletimizin canhıraş yakarışları. Onlar 
ki cephaneleri yok, yiyecekleri yok, battaniyeleri yok, hatta 
talihsiz şehitlerimizin bir mezarları bile yok… Ahmet; daha 
on iki yaşında, kağnı taşıyan elleri soğuktan tir tir titrer-
ken yırtık kundurasıyla çamura basıyor. Daha üç aylık Se-
lim bebek, ansızın bastıran sağanağa aldırmadan cephane-
lerin üstünde uyumaya çalışıyor. Yeni nişanlanmıştı İsmail, 
İbrahim’e gebeydi karısı. O kadın ki vatanı kurtarmak için 
doğmamış çocuğunu kaybetmişti orduya erzak taşırken. 
Kemal ise bugün doğdu, babasının öldüğü günde… Daha 
nice Kemaller doğacaktı oysa, Mustafa Kemaller…

18 Mart: Milyonlarca masum insanımız vahşice öldü-
rülürken yeni bir devletin doğduğu gün. Türk’ün uyandığı 
gün. Yıllardır sineye çekmişliğin sillesini enselerinde hisse-
den bu çilekeş insanların ‘Vatan sağolsun!’ diyerek arkala-
rına bakmadan savaşa koştukları gün. Yaşlısı, çocuğu, sa-
katı, yaralısı demeden herkesin tek yürek olup düşmana 
haddini bildirdiği gün. Ata’mın yeniden doğduğu gün…
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Anadolu’nun dört bir yanından gelen insanlar tek bir 
amaç uğruna düşmana elinde mermisi bitmiş tüfeklerle 
koşuyor; Amasyalı Ali koşuyor, Sakaryalı Fatih koşuyor, 
Kilisli Bilal koşuyor… En önlerinde Erzurumlu Mehmet 
koşuyor, ardına bakmadan; annesini, kardeşini, karısını, 
kızını, canını, ciğerini ardında bırakarak… Ciğerleri sıkı-
şıyor, nefes alamıyor, koştukça içinden bir şeyler kopuyor; 
ama duramıyor, durmamalı, durmayacak. Kızı için koşu-
yor Mehmet, karısı için, daha bugün sessizce ebedi istira-
hatine kavuşan babası için koşuyor. Yıllardır ses çıkarma-
sına izin verilmediği için kadere boyun eğen, susturulmaya 
çalışan, özgürlüğünü kaybederse başka kaybedecek şeyi ol-
madığını bildiği Türk insanı için koşuyor. Omzuna saplan-
mış kurşun sanki koşunca çıkacakmış gibi durmadan ko-
şuyor Mehmet. Düşman acımıyor, başka bir mermiyi de 
bacağına savuruyor Mehmet’in. Bir an bile pes etmek gel-
miyor içinden. Bütün düşmanlarının ölüsü o kan denizinde 
boğulana kadar savaşacağına yemin etmiş bu cesur adam. 
Bütün düşmanlarının ölümünü göremiyor belki; ama düş-
manın son kurşunu tam kalbine isabet ederken tüfeğini 
elinden bir an bile bırakmıyor. Kutsal kanıyla Çanakkale 
toprağını sularken Mehmetçik sessizce son iki kelimesini 
söylüyor: ‘Vatan sağolsun!’

Ey yüce Türk milleti, hâlâ buram buram Mehmetçik 
kanı kokan bu kutsal topraklara sahip çık ve ola ki başa-
ramayacağın bir iş olduğunu düşünürsen Türk olduğunu 
asla aklının bir köşesinden çıkarma. Ecdadının seni ya-
şatmak uğruna can verdiği bu toprakları anan babanmış 
gibi koru ve asla ihanet etme. Bugün başka milletlerin sö-
mürgesi olarak yaşamıyorsak tam yüz yıl önce bu toprak-
lara canını feda eden şanlı askerimizin, kocasının savaş-
tan dönmesini beklerken elinden bebeği alınıp cepheye 
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götürülen fedakâr Türk kadınının, Türk askerine taarruzu 
değil ölmeyi emreden yürekli Mustafa Kemal’in sayesinde-
dir. Her milletin sahip olmak istediği lider; alnı ak bahtı 
kara Türk milletinin atası ‘Atatürk’ sayesindedir. 18 Mart 
1915 günü tarihe kanlı harflerle yazılırken milletlerin öz-
gürlük savaşının burada bitmediği, bundan sonraki birçok 
sömürge devletinin yeni kurulmuş ‘Türkiye’ye saygı duyup 
onu örnek alacağı da anlaşıldı. Alçak düşman askeri bile 
saygı duymuştur asil Türk insanına ve kimle savaştıklarını 
anladıkları zaman çok pişman olsalar da iş işten geçmiş-
tir artık. Akın akın kaçmaya başlarken adi düşman asker-
leri, duyulur Anafartalar’dan Mustafa Kemal’in sesi: ‘Gel-
dikleri gibi giderler!’
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ZAFERİN İÇİNDE BİR GENÇ

Ece HOLAT / İzmir Atatürk Lisesi

Milli seferberlik ilan edildiğinde sadece on beş yaşın-
daydı. Yaşlısı, genci, sağlamı, aksağı bu kanlı müca-

deleye çağrılmıştı. Apar topar birliklere alınmış, herkesin 
eline bir silah tutuşturulmuştu, yoktu kimsenin “ben sa-
vaşmayı bilmiyorum” diyecek vakti.

O anki hislerini hatırlamaya çalıştı: Bolca heyecan, bi-
raz da korku. Bilakis bu korkunun kendi canıyla ilgili ol-
madığı apaçıktı. Birkaç sene önce babasını kaybetmişti. Ai-
lesine, yani annesine ve küçük kız kardeşine bakacak tek 
kişi oydu. Oysa şu an ağrıyan ayakları üstünde, çocukluk-
tan olgunluğa atlamış bir lise öğrencisi duruyordu. Gençli-
ğini yaşayamaması, gençliğini yaşayamadığı için sızlanması 
ne haddineydi? “Medeniyet dolu” düşmanların bir sinek 
gibi ezmeye, yurtlarını elinden almaya, daha da kötüsü hür 
iradelerini kısıtlamaya çalıştığı bu milletin her bir insanı-
nın içinde tunçtan bir yürek vardı ve bu yürek ki kendini 
kaplanlara bile ezdirmezdi. Uzaktaki bir haykırışla ken-
dine geldi. Zaman düşünme zamanı değil, hatta değil ka-
nının son damlasına kadar savaşmak, ruhlardaki son umut 
parçasını düşmana teslim edene kadar savaşma zamanıydı.
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Komutanın emriyle meydana atıldı. Aslan cesaretinden 
kulaklarına yayılan o hırs, vatan toprağının etten bir par-
çaymışçasına benimsenmiş olmasındandı. Alnından akan 
ter ve yaralarından akan kızıl sıcaklık, toprakları suluyordu 
geleceğe can suyu verirmişçesine.

Türk ordusunun dağları aşan azmi, süngü seslerinde 
sonsuzluğa doğru yankılanıyordu. Gözünün önünde göğ-
sünü siper, canını feda ettiklerini gördüğü onca arkadaşı, 
onun vatan aşkını körüklüyor, yiğitliğine yiğitlik katıyordu. 
Ne zaman bacakları güçsüz düşse yardıma gelen imanı, cı-
lız kollarının altındaki mermer değnekti. Yavaş yavaş do-
ğarken kırmızı tan yerini getiren güneş bile saygıdan bo-
yamış olmalıydı kendini bu renge.

Çaresizliği ve yenilgiyi bir seçenek olarak kabul etme-
yen Türklerin yüzündeki kararlı ifade sürerken, düşman 
ordusu geri çekilmeye başladı. Uzun bir mücadelenin so-
nunda, gün ışığı yeni umutlar dağıtırken herkese, cepheye 
dönmenin ve zaferin coşkusunu yaşıyordu. Hayatının ba-
harındaydı, ilim öğrenmeli, dostluklar kurmalı, aşık olmalı, 
gençliğin gerektirdiklerini yapmalıydı ama kaderinin ona 
çizdiği bu yolda can vermeyi göze alacak kadar sevdiği tek 
varlığı vatanıydı.
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EN BURUK ZAFER

Melike Sevcan İŞGÖRÜR / Nişantaşı Anadolu Lisesi

Bundan 100 yıl önce imkânsız denileni gerçekleştirdik. 
Topraklarımızı vatan yaptık. Aç, susuz, ölümü hiçe sa-

yarak omuz omuza verdik. Biz böylece zaferi elde ettik. Biz 
diyorum ama bu başlı başına yanlış. Geleceğimizi ataları-
mız armağan etti bizlere. Onlar varını yoğunu ortaya ko-
yarak elde etti bu zaferi. Arkalarında sevdiklerini bıraktılar 
ancak düşünmediler, kendilerini feda ettiler vatanları uğ-
runa. Bu zaferi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm silah arkadaşları, kahraman askerler kazandı. Çocuk 
sayılabilecek akranlarım kazandı. Onlar o yaşta savaştı-
lar. Bunun üzerinden yüz yıl geçiyor ve ben karşılaştığım 
ufak zorluklarda anneme mızmızlanıyorum. Bu haksızlık 
değil de ne?

Küçük yaşımdan itibaren öğrendiklerime göre Çanak-
kale, sadece bir şehir olmaktan öteydi benim için. Çünkü 
anlatılanlardan, öğretilenlerden bu fikre çıkılıyordu. Tarihi-
miz diye bir kelimeyi kullanabiliyorsak Çanakkale sayesinde 
kullanabiliyorduk. Biz, kendi topraklarımızda yaşamaktay-
dık çünkü tarihimiz Çanakkale’de yazılmıştı. Çanakkale, 
diğer illerin varlığına sebep oluyordu. İşte bu yüzden be-
nim için özeldi belki de. Çanakkale bugüne ismini vermişti. 
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Bir yandan da Çanakkale Boğazı’nın maviliği kırmızılaş-
mıştı. Ortalık insan kanına bulanmıştı. Sırf Türk değil, bir-
çok ırktan insan Çanakkale’de huzur içinde yatmaktaydı. 
Zaten liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, “Bu memleketin 
topraklarında kanlarını döken İngiliz, Fransız, Avustralyalı, 
Yeni Zelandalı, Hintli kahramanlar! Burada, dost bir vata-
nın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Siz-
ler, Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız.” demişti.

18 Mart Çanakkale Zaferi, adı üstünde bir zafer ama 
bir 23 Nisan gibi kutlanamaz mesela. Kaç yıl geçerse geçsin 
kalbi olan her insanda buruk bir sevinç hissettiriyor. Sözde 
bir zafer ama yüzbinlerce acı çeken insan ile yüzbinlerce 
acı veren hikâye barındırıyor. Yaşaması gereken, sevdikle-
rine saydıklarına kavuşması gereken güzel insanların öl-
düğünü bilmek insanın canını sıkıyor. Sadece sıkmakla da 
kalmıyor. Her 18 Mart okulumda gerçekleşen törende bun-
ları düşünüyorum. İstiklal Marşı başladığında tüylerim di-
ken diken oluyor. Gözlerim doluyor. Sonrasında ise gururla 
söylüyorum marşımızı. Çünkü o güzel insanlar, benim iyi-
liğim, geleceğim, varlığım, özgürlüğüm için şehit oldular.

Şehitlerimiz, 250 bin şehidimiz. Biz onları toprağa de-
ğil, kalbimize gömdük. Ya da öylesine mi böyle diyoruz 
emin olamıyorum. Sonuçta 250 bin insanımızı vermişiz. 
Neden 18 Martlar, sokaklara tüm anlamıyla 18 Mart gibi 
yansımıyor? Adım gibi biliyorum ki 18 Martta 18 Mart’ın 
öneminde haberi olan insanlar kadar da bilmeyenler var. 
Şimdi varız, tarihimiz falan da var. Varlık içindeyiz. Nasıl 
öncesinde her şeyin bambaşka olduğunu düşünemiyoruz? 
Türk değil miyiz diyeceğim ama bunun ırkla, milliyetle 
alakasının olduğunu düşünmüyorum. Tarihimizi bilme-
miz, anmamız, yaşatmamız bizim insanlık görevimiz. Ve 
bence bunun bilinmemesi, anlatılmaması, umursanmaması 
insanlığın işlediği en büyük suç.
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Ece KAHRAMAN / Pertevniyal Anadolu Lisesi

Milleti millet yapan olaylar, liderler, mekânlar, zaman-
lar hatta özellikler vardır. Uluslar bir savaşla can bu-

lurken, bir mekânda yenilgiyi tadabilir. Türk’ü Türk yapan 
şey de Çanakkale’dir. Çanakkale Savaşı; komutanı Mus-
tafa Kemal’le, bedenleri kavuran vatan aşkıyla milli ben-
liğimizi yaratandır.

Aradan tam bir asır geçmesine rağmen, hala savaştığı-
mız devletlere karşı göğsümüzü gere gere anlatırız yazdı-
ğımız destanı. Destanımızı yazmanın bize kaç şehide, kaç 
gözü yaşlı anaya mal olduğu düşünüldüğünde; o olumsuz 
ortamdan bir zafer çıkarmamızın, büyük bir övünç kay-
nağı olmasına şaşmamalı. Hayalleriyle beraber mezara gi-
ren genç evlatlarımız, hasat yerine talan olan tarlalarımız, 
donatılara harcanan gelirimiz, yıkılıp harap olan mima-
rilerimiz, bir senede ömürlerinden onlarca yılı feda eden 
vefakâr halkımız… Bunların hepsi Çanakkale’nin ağır bi-
lançosunun sadece bir kısmı fakat; sonucunda kazandığımız 
hürriyet, insana ‘Yine harp çıksa, yine savaşmaya gönüllü-
yüm.’ dedirtir. Çanakkale’de askerin ayak bastığı her yer; 
emekle süslüdür, kanla sulanmıştır, Ata’nın cephedeki hey-
betli duruşunu hatırlatır. İtilafa atılan ilk kurşunla beraber, 
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bir milletin kaderi çizilmeye başlanmıştır. Kış bahara, nice 
delikanlı kara toprağa, Çanakkale de yavaş yavaş başarıya 
kavuşurken; bir ses, kor olmuş ümitlere kıvılcım olur: 

- “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum! “

Özgürlüğün esaretle savaşını takip ediyordu cihan. Çoğu 
açıdan bizi mağlup etmeye uygun karşıt düşünce, kahra-
manlarımız karşısında bir hiçten ibaretti. Bu yiğitlerin de 
bir kaynağı vardı elbet. ‘Düşmandan kaçılmaz!’ diye haykı-
ran, ‘Cephaneniz yoksa süngünüz var!’ diyerek Arıburnu’nu 
kurtaran mavi gözlü başkahraman… Bazen vatanını ka-
ranlığa boğmak isteyenleri zekâsıyla alt ederken, bazen 
ise utku planlarının yüreğindeki millet sevgisiyle bir bü-
tün olmasına izin verirken görürüz Mustafa Kemal’i. Ça-
nakkale hem onun, hem de cihanın hafızasına bir yeniden 
doğuş hikayesi olarak geçmiştir artık. İnsanlar güçlerinin 
son zerrelerini de, canlarını da vatan yoluna feda etmek-
ten şüphe duymuyorlardır.

Dillerinde bir Anadolu türküsü, cesaret abidesi olmaya 
layık görülenleri çoktu. Seyid Onbaşı o iki yüz yetmiş beş 
kilogramlık mermiyi düşman gemisine savurmasaydı, ilk 
hemşiremiz Safiye Hüseyin Elbi yaralı askerlerimize şifa ver-
meseydi, Kolağası Mehmed Tevfik bu yurt uğruna ölmek-
ten gurur duymasaydı; şimdi Çanakkale’yi coşkuyla yaşa-
tıyor olur muyduk? Millet aşkımızı kabartan bu insanlar, 
bizlere yalnızca yurdu bırakmadılar. Fedakârlığı, toprak 
sevgisinin gücünü, güvenilir bir lidere sahip olmanın hu-
zurunu, hür bir şekilde medeniyete koşabilmeyi de emanet 
ettiler giderken. Bu savaş, önce tüketti sonra maziyi aratma-
yacak kadar iyileştirdi bizi. Biz Conkbayırı’nda son nefesi-
mizi verip, Seddülbahir’de yeniden doğanlardık. Biz şehide 
ağlarken, vatanı kurtaranlardık. O yıllar öyle unutulmazdı 
ki Çanakkale’de, ne bizi duymayan yöre ne de gücümüzü 
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parçalayabilecek ülke kalmıştı önümüzde. Düşman hidde-
timize şaşkınlıkla cevap vermişti, Hasta Adam içinde bek-
lenmedik dinç bir yurt sevgisi barındırıyordu. Türkler bire 
karşı on geliyordu, akın akın düşmana doğru… Dayanmak 
zordu karşımızda. Milli duygulara aşina olmaya ezelden ye-
minliydik nasıl olsa. Çanakkale Savaşı’nın galibiyetle sonuç-
lanması ile modern Türkiye’nin müjdesine nail olduk. Acı 
kayıplarını hürriyet hayalleriyle örtbas eden vatan sevdalı-
ları için, apaydınlık bir hayat ‘Ben geliyorum!’ diyordu. Bir 
gülücüğe hasret Türkler, nihayet Çanakkale sayesinde gü-
zel günler görecekti. Epey zaman sonrasında hala, Çanak-
kale Savaşı’na hayran durumdayız. Çanakkale adlı muhte-
şem destanı, şerefle hatırlayacağız.

Ey kahraman Türk askeri! Milyonlar hayran sana. Şe-
refinle boyadığın bayrak, asla inmeyecek toprağa.
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20. YÜZYIL TARİHİNİN YENİDEN YAZILDIĞI 
YER “ÇANAKKALE”

İdil KARA / Pertevniyal Anadolu Lisesi

1. Paylaşım Savaşı başlamış, İtilaf Devletleri paylaşılacak 
en büyük parça olan Osmanlı topraklarına dayanmıştı. 

Hedef önce Boğazlar ve ardından Karadeniz’in ele geçiril-
mesi ve İtilaf Devletleri’nin doğudaki parçası Rus Çarlığı’na 
ulaşmaktı. Her şey planlanmıştı çok kolay olacaktı aslında.

İç karışıklıklar, ekonomik çöküntü ve Balkan Savaşları 
imparatorluğu zaten bitme noktasına getirmişti tek hamle 
kalmıştı onun da planları hazırdı. Tarihin o güne kadar 
gördüğü en büyük donanma mağrur, kendinden emin 
Çanakkale’ye doğru ilerledi . 

Her şey hesap edilmişti zafer kesindi ama hesap ede-
medikleri tek şey binlerce yıldır Asya’nın en doğusundan 
Avrupa ve Afrika’ya kadar bu coğrafyanın tarihini yapan 
Türkler idi.

Sahi neydi Çanakkale’yi farklı kılan? 

Çok insanımız öldü derseniz Yemen derim Çanakkale’nin 
2-3 katıdır şehit sayısı.

Çanakkale dirilişti, Türk milletinin Ergenekon’dan çı-
kışından sonraki diriliş öyküsüydü.



212

Çanakkale Savaşına Katılan Liselilerin Anısına...

Biz ne istersek o olur demekti.

Tekrar yapabiliriz demekti. 

Tarihi İngilizler yazar ama Türkler yapar demekti.

Kurtuluş Savaşı’na taşınan umuttu. 

Bağımsızlığın ilk adımıydı. 

İstersek her şeyi değiştiririz demekti.

Öylede oldu aslında. Masa başında 20. yüzyılın tari-
hini yazdığını zannedenler yeniden bir tarih yazmak zo-
runda kaldılar.

Dünya tarihi Çanakkale sayesinde koca Rus Çarlığı’nın 
yıkılışına ve Sovyet Rusya’nın kuruluşuna tanıklık etti. Ar-
dından Kurtuluş Savaşı’nda TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin 
kuruluşuna sonra da Afrika’da ezilen halkların bağımsız-
lık mücadelelerine. 

Japonların deyimiyle Çanakkale “Vatan nasıl savunulur?”un 
en net anlatımıdır.

Çanakkale, emperyalizmin boyunduruğu altındaki ezi-
len uluslara yakılan umut ateşidir. 

Babamın da deyişiyle TÜRKLER’in kutsal topraklarıdır.
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BU SADECE BİR SAVAŞ DEĞİL

Nursun KARAHAN / İzmir Atatürk Lisesi

Sadece Türk değil, dünya tarihine geçmiş en büyük des-
tanımız şüphesiz ki Çanakkale Destanı’dır. Hasta ada-

mın, Mustafa Kemal önderliğinde karanlıktan çıkışı… Ça-
nakkale Savaşı Türk milletinin kurtuluşa attığı en önemli 
adımdır. Bu kanlı destanın her bir satırında insanlık onuru 
ve vahşete dur çığlıkları vardır. Varlık ve yokluk arasındaki 
mücadelenin ta kendisidir. Sadece silahlı bir mücadele değil, 
bir halkın son umutlarıdır. Savaşın yalnızca öldürmek ol-
madığını anlatan bir efsanedir. O kan kokan toprak, rengi 
kızıla çalan deniz kim bilir hangimizin dedesinin mezarı? 
Kim bilir hangi yiğidin anıları, gözyaşları var orada?

Kendini ilk fırsatta öldürecek olan ‘’düşman’’ askerini 
canı pahasına sırtına alan, onu siperlerine götürürken vücu-
duna onlarca mermi yiyen bir asker. Hayal bile edemiyorum 
ben bunu. Ben savaşın yalnızca öldürmek, karşısındakini 
et parçası olarak görmek olduğunu düşünen bir insandım. 
Fakat vatanı uğruna kendi canına kıyan Mehmetçikler, kı-
nalı kuzusunu hiç düşünmeden gönderen anaların, evladı-
nın ardından bir damla gözyaşı dökmemeye yemin etmiş 
babaların hikâyelerini okuyunca kendimden utandım. Bu 
sadece bir savaş değildi. Kundaktaki bebeğinin örtüsünü 
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alıp mermiler ıslanmasın diye üstünü örten Fatma, Ayşe 
sadece bir savaş için bunu yapmazdı. Elif cepheye mermi 
taşımak için Kocabaş’ın yerine koşmazdı, düşmanın üs-
tüne yürümezdi.

Bu bir milletin yeniden doğuşuydu. Bu bir direnişti, bu 
istiklale duyulan özlemin kaderle buluşmasıydı. Savaşmak 
için orada olan ruhların huzura varışıydı. 
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ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Yaren KARAKOÇ / Kabataş Erkek Lisesi

“Çanakkale geçilmez” Türk tarihinde önemli ve de-
ğeri büyük olan cümlelerden sadece biri. Şüphe 

yok ki en destansılarından, en zorlularından ve en kan-
lılarından biri… Zira bu iki sözcük zaferi simgelemez sa-
dece acıyı, ölümü, gözyaşını, inancı, umudu… Beraberinde 
birçok duyguyla söylenmiştir bu söz ve öyle de söylenmeye 
devam edecektir.

Bu sözü bile söyleten zafer ise dünyada bir eşi daha gö-
rülmemiş bir mücadele sonucu bizim olmuştur. Çanakkale 
zaferi biz Türkler ve diğer milletler için büyük bir önem ta-
şımaktadır. Yalnız yabancı milletlerden konuşmadan önce 
asıl biz Türkler için ne kadar değerli bir zafer olduğuna de-
ğinilmelidir. Bize hissettirdikleri, kaybettirdikleri, getirdik-
leri, bizden aldıklarıyla ince ince anlatılmalıdır Çanakkale.

Siyasi yanını bir kenara bıraktığımızda ortada tüm 
çıplaklığıyla büyük bir çaba ve inanç ürünü kalır. İstiklal 
Marşı başta olmak üzere, Türklerin bağımsızlığından bah-
seden hemen hemen tüm eserlerde Tanrı’nın ve Tanrı inan-
cının büyük etkisi görülür zafer üstünde. Ben ise bunu daha 
öteye, Tanrı’dan da öteye götürmek isteğindeyim. Ben ina-
nıyorum ki Türklerin bu savaşı kazanma inancı tamamen 



216

Çanakkale Savaşına Katılan Liselilerin Anısına...

birlik olmak ve kazanmak üzerineydi. Yani Tanrı, ya da 
dinden öte, birlikte inanılan bir şeydi bizim için zafer. Ve 
bu güçlü inançta olanı en güçlü biçimde verdi.

Bu savaşın bizim için önemini artıran başka unsurlar 
da işin acılı tarafında. Bu zafer için dökülen kanları dü-
şünün; çocuklarının canlarını hiç düşünmeden kendini 
vatana adayan anaları; kendi canından vazgeçmiş, artık 
tek amacı vatanı kurtarmak olan, öleceğini bile bile düş-
mana korkusuzca kafa tutan askerleri; bir hilal uğruna ba-
tan güneşleri düşünün. Ne büyük acı, nasıl bir kahroluş! 
Fedakârlığın son safhasıdır Çanakkale. O savaşta yapılan 
fedakârlıktan daha fazlasını yapamaz insanoğlu. Çanak-
kale adeta bir mucizedir. Böylesi görülememiş daha önce, 
yaşanmamıştır. Bu yüzden bu kadar değerlidir. Zafer için 
verilen çaba, gösterilen emek, çekilen acı öylesine büyük-
tür ki; kazanılan zaferi bin kat daha değerli kılmıştır. Bi-
zim için önemini buruk bir acıyla kendini hatırlattığı için 
gözlerimizden yaşlar getirdiği için, kalbimizde mutluluğun 
en büyüğünü ve acının en kahredenini aynı anda yaşattığı 
için kazanılmıştır bu zafer.

Çekilen sıkıntıların, yaşanılan olayların, emeğin, acı-
nın, inancın dışında Çanakkale’yi önemli kılan çok büyük 
bir etken daha vardır. Kimin eseri olduğu Çanakkale’yi çok 
daha değerli kılar. O’nun imzası vardır Çanakkale Zaferi’nin, 
tüm Türk halkıyla beraber. Mustafa Kemal’dir bizim önde-
rimiz, önde gidenimiz, yol göstericimiz. Kuşkusuz ki o ol-
masaydı şu anki varlığımız, dünyanın şu anki durumun-
dan başka olurdu. Öyle ki Çanakkale Zaferi başta olmak 
üzere tüm bağımsızlık mücadelesi diğer sömürülen ve zor 
durumda olan devletlerin de diriliş umuduna sahip olma-
larını sağlamıştır. Atatürk hayatımıza yön vermekle kal-
mayıp tüm dünyanın akışını değiştirmiştir. Bağımsızlık 
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ateşini körüklemiştir bir daha bu zafer tüm dünyada. Bu 
yüzden unutulmazdır.

“Çanakkale geçilmez”dir. Geçilmemiştir ve tüm dünya 
için bir umut olmuş, Türklerin gücünü ve inancını herkese 
göstermiştir. Geçilmeyecektir ve bu ateş hiç sönmeyecektir. 
Ne zaman sönmeye yüz tutsa bizim kalbimizdeki coşku o 
ateşi tekrar harlamak için hazır olacaktır: Çünkü o zafer 
unutulmamıştır ve unutulmayacaktır.
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ÜZÜM HOŞAFI

Murat Can KOCAKULAK / Kabataş Erkek Lisesi

Üzüm hoşafı… Yarım ekmek… Yağlı buğday çorbası… 
Var mı içimizden bunlara bayılan? Bir düşünün, an-

neniz akşamleyin eve geldiğinizde yemek olarak üzüm ho-
şafı yaptığını söylüyor. Kaç kişi burun kıvırmaz?

Şu anda burun kıvırmak kolay… Ancak o zamanlarda 
değildi… Üzüm hoşafı günde yiyebildikleri iki öğünden 
birisiydi çünkü. Bazen yiyemiyorlardı bile.

Çanakkale zaferinin değerini anlamak için ülkemiz 
açısından önemini bilmek yeterli. Ancak, Çanakkale za-
feri denilip geçilmemeli. İnsanlar, bu zaferin nasıl kaza-
nıldığını öğrenmeli. En basitinden, günlük yaptığınız ak-
tiviteleri düşünün: Okul, iş, yemek yemek, oyun oynamak, 
uyumak… Bu aktiviteleri daha da arttırabiliriz. Cephedeki 
askerler bunların kaç tanesini yapabiliyorlardı acaba? Ye-
dikleri yemeğe yemek dersek iki… Bırakın cephede savaş-
mayı, odamıza sinek girse rahat uyuyamıyoruz, onlar ai-
lelerinin uzağında, soğuk toprağın üstünde, bazı ölülerin 
etraflarında oluşturdukları o kokuyla nasıl uyuyabildiler? 
Arkadaşının cesedinin yanında nasıl savaşabildiler?

Okulumuz Kabataş Erkek Lisesi, o yıllarda mezun vere-
medi. Biz şu anda sınavımızın olmasını, ya da sınıfı geçmeyi 
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bir stres olarak görüyoruz ve bu stresin hayatımızı daha da 
kötüleştirmesine izin veriyoruz. Peki onlar? Bizim yaşımız-
daki çocuklar cepheye gitti. Onların hissettiği o duyguyu 
hissedebilir miyiz? Ailesinden uzakta, ne yapacağını bilme-
yen, korkmuş bir çocuğun hislerini anlayabilirim diyen bi-
risi var mı aramızda?

Savaş, bazen askerlerimize ölmeyi istettirdi. Yaralanan 
askerler, daha çok acı çekiyorlardı. Kolu kopandan bacağı 
kopana herkes vardı cephede. Hemşireler az olduğundan, 
hiçbir şey yapılamıyordu askerlere. En ufak bir çizikten ya-
kınan biz, kolu kopan askerlerimizin düşüncelerini anla-
yabilir miyiz?

Olayın sadece cephedeki boyutuna bakamayız. Cep-
hedeki askerlerin eşleri, ellerindeki bütün yiyecekleri cep-
heye göndermişlerdir. Geriye sadece kuru bir ekmek kal-
mıştır onlar için yiyecek. Biz bugün neler yiyoruz, onlar o 
zaman neler yiyebildiler? Bugün ekmek kilo aldırıyor diye 
çok yememeye çalışan biz, o zaman bir ekmeğe şükreden 
insanların duygularını anlayabilir miyiz peki?

Eşinin ölümle burun buruna olduğunu bile bile nasıl 
uyur bir kadın? Eşinden gelen mektuba duygulanmamak 
elde midir peki? Evin reisinin evde olmadığını, belki de hiç 
gelmeyeceğini bilmek nasıl bir duygudur acaba? Çocuğu-
nun belki de babasız büyüyeceğini bilmek nasıl bir duy-
gudur acaba? Babalarına demediklerini bırakmayan, saygı 
göstermeyen, yeteri kadar sevmeyen gençler, babasını son 
bir kez daha görmek için yalvaran bir çocuğun hislerini 
anlayabilir mi peki?

Söylediklerimin hepsi, Çanakkale Savaşı’nın gerçek-
leri. Biz bu gerçeklere rağmen ülkemizi kurtardık. Bu ger-
çeklere rağmen sömürge olmaktan kurtulduk. Bu gerçek-
lere rağmen özgür bir ülkeyiz. Bu gerçeklere rağmen böyle 
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rahat bir hayat sürebiliyoruz. Bu gerçekler olmasaydı, biz 
de olmazdık.

Çanakkale savaşında yaşananları anlamak için yapı-
labilecek birçok şey var. Ancak ben, yaşananları anlama-
nın en kolay yolunun bugünkü şartlarla o günkü şartları 
karşılaştırmak olduğunu düşünüyorum. Eğer bu karşılaş-
tırmayı yaparsak, arada ne kadar fark olduğunu ve ne ka-
dar zor şartlar altında savaştıklarını, savaşanların aileleri-
nin yaşadıkları durumun ne kadar zor olduğunu biraz da 
olsa anlayabiliriz.



221

ÇIKAR DÜNYASININ ÇIKMAZI

İlayda Emine NİLÜFER / Vefa Lisesi

Çoğumuz Çanakkale hakkında kitaplar, yazılar, şiirler, 
anılar okumuşuzdur. Aynı hikâyeleri yeniden duydu-

ğumuzda bile ilk kez duyuyormuşçasına tüylerimiz diken 
diken olur, göz pınarlarımızın muslukları açılır ve yanak-
larımıza doğru duygu selleri akmaya başlar, kalbimiz Meh-
metçiğin insanlığıyla gurur duyarken yaşananlar karşısında 
bütün kelimeler anlamsız kalır. Evet, belki biz o dönemde 
yaşananları görmemiştik ama duyduklarımız ve okuduk-
larımızla hissetmiştik bir olmanın gücünü, insani değer-
lerin her ortamda geçerli olduğunu, bazı duyguların nef-
retten ağır bastığını. Sanki okuduğumuz kitapların dilleri 
çözülmüş ve kitaplar Türk milletinin kahramanlığı kar-
şısında adeta geçmişe meydan okurcasına diz çöküyordu; 
kâğıtlar canlanmış Çanakkale’de yaşananları insanların 
iliklerine kadar hissettiriyordu. Görmediğimiz insanlar 
nasıl oluyor da kalbimizdeki pasları temizleyip hayatları-
mızı onların örnek davranışlarıyla biçimlendirmemize yar-
dımcı olabiliyordu?

Çanakkale; imkânsızlık tohumunu umut suyu ile besle-
yip erdem meyvesini almaktır, akılların söz hakkını kalp-
lere bıraktığı bir zafer, bir hilal uğruna canını bile bile ateşe 
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atmak, gelecek nesil için kendini feda etmektir, hasta bir 
adamdan sağlıklı ve vicdanlı bir dev adamın çıkışıdır, ma-
nevi duyguların maddiyatı yenmesinin en belirgin hisse-
dildiği ortamdır.

Osmanlı Devleti epey zamandır Avrupalıların dilinde 
“Hasta Adam” olarak anılmaya başlanmıştı. Toprakları-
nın büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen hala Osman-
lının elinde geniş topraklar bulunuyordu. Osmanlı’nın za-
yıf durumundan istifade etmek isteyen Akif ’’in de dediği 
gibi “medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar” bu top-
raklara göz dikmişti. 1. Dünya Savaşı’nda uzun yıllar bo-
yunca savaşlarda yorgun ve yoksul düşmüş bir millet ken-
dini ateş çemberinde bulmuştu. Boğazlar üzerindeki gizli 
çıkar çatışmaları İngiliz ve Fransızları İstanbul’u almaya 
yöneltmiş ve Çanakkale Cephesi’nin açılmasında başlıca et-
ken olmuştur. Ruslara silah ve malzeme yardımı sorunuysa 
savaşın görünüşteki nedenidir. İngiliz Donanma Bakanı 
Churchill Çanakkale Cephesi’nin açılmasının baş mimarı 
olmuş; Türklerin askeri gücünü ciddiye almamış, olayı ba-
sit ve sadece “sınırlı bir cezalandırma hareketi” olarak gör-
müştü. En güçlü ve modern silahlarla donatılmış zırhlıla-
rının Boğaz’da görünüvermesiyle Türklerin direnmekten 
vazgeçeceğini sanarak büyük bir yanılgıya düşmüştü. İn-
gilizler Çanakkale’deki Türk savunmasını ve askerini sa-
dece matematiksel ölçülere vurup onun yüksek manevi gü-
cünü hesaba katmadılar ve önce denizde sonra da karada 
hiç beklemedikleri sonuçlarla karşılaştılar. Böylece onlar za-
feri Boğaz’da Nusret mayın gemisi’nin gizlice döşediği ma-
yınlara ve kıyı topçularının etkili ateşine, karada ise Türk 
halkının mertliğine bırakmışlardır. Nitekim İngiltere’nin 
Bahriye Nazırı Churchill bunca teknolojiye rağmen Türk-
lere nasıl yenilirsiniz sorusuna “Anlamıyor musunuz, biz 
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Çanakkale’de Türklerle değil Tanrıyla savaştık ve tabii ki 
yenildik.” cevabını vermek zorunda kalmıştır.

Çanakkale Savaşı’nda Türk askerinin dünyanın en güçlü 
zırhlıları ve en modern harp silah araç gereç ve bol cepha-
nesiyle donatılmış deniz ve kara ordularına karşı sergile-
diği kahramanlık, azim ve ruh kendisini dünyaya bir kere 
daha göstermiştir. Boğaz Muharebesi’nde Birleşik Filo’nun 
yalnız Dardanos bataryasının yok edilmesi için kullandığı 
400’ü aşan toplarına karşın sadece iki subayımız şehit ol-
muş; bataryaya ağır bir hasar verilememiştir. Hâlbuki Bo-
ğaz’daki bataryalarımızın tek bir yaylım ateşi sırasında Ir-
resistable Gemisi’nde 138 personelin hayatını kaybettiği 
İngiliz tebliğlerinde açıkça belirtilmiştir. Çanakkale Mu-
harebeleri bizim de büyük kayıplarımıza neden olmuştur. 
Bu kayıpların en büyüğü de yetişmiş insan kaybıdır. Vefa 
Lisesi, Galatasaray Lisesi, İstanbul Üniversitesi gibi mem-
leketin çeşitli illerindeki gözde okullarda okuyan binlerce 
yetişmiş insanımızın bu savaşlarda kaybedilmesi ülkemi-
zin ekonomik ve sosyal gelişimi için gerekli olan insan gü-
cünü büyük ölçüde azaltmış ve geri kalmamızın başlıca se-
beplerinden olmuştur.

Öğrencisi olduğum Vefa Lisesi de başta Çanakkale Cep-
hesi olmak üzere o yıllarda öğrencilerini ve eğitimcilerini 
1. Dünya Savaşı’na göndermiştir ve vatanlarını korumak 
uğruna eğitimlerini bırakıp gönüllü olarak savaşa katılan 
Vefalıların çoğu baba ocaklarına geri dönememiştir. Vefa 
Lisesi, aynı binada eğitim görmüş olduğumuz şehitlerimizi 
Çanakkale Cephesi’nde bırakarak azimleri ve davranışla-
rıyla karanlıkları aydınlığa çeviren ecdadını ebedi hayata 
uğurlamıştır. Diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi, uğur-
ladığımız fakat kanıyla bu millete “Vefa” borcunu ödemiş 
vatan evlatları sebebiyle o zamanki adıyla Vefa Sultanisi 
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uzun yıllar boyunca mezun verememiştir. Vefa Lisesinin 
Mütercim Rüştü Paşa Konağı olarak bilinen binası, Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti (Kızılay) tarafından savaş yıllarında has-
tane olarak kullanılarak yaralıların tedavi edildiği bir ortam 
haline dönüşmüştür. Ayrıca Vefalı Milli Şairimiz Mehmet 
Âkif Ersoy, Çanakkale Şehidlerine yazdığı şiiriyle yaşanan-
ları özetlemiştir.

Aziz vatanımızın gök kubbesine felaketin yağdığı kan 
ve barut kokulu günlerde bıyıkları terlememiş, başka mil-
letlerdeki gibi okula gitmesi gereken 15-16 yaşlarındaki de-
likanlılardan al yazmalı gelinlere, ak alınlı ninelerden ak 
sakallı dedelere kadar milletin her bir ferdi; vatanları uğ-
runa canını fedaya ant içmiş, yurdunu alçaklara çiğnet-
memek için işgalci güçlerle zor şartlar altında yaka paça 
olmayı göze almış ve sahip oldukları incelik ve duygusal-
lıklarına rağmen; din, iman, ezan, bayrak, vatan ve millet 
söz konusu olduğunda fevkalade kahramanca davranmış, 
Hakk’ın va’dedeceği günlerin doğmasını beklemiştir. Meh-
metçiğin cephelerde gösterdiği kahramanlık, fedakârlık ve 
insanlık örneklerinin temelinde sabırla, sadakatle, tevek-
külle, kadere rıza ile ve daha birçok yüksek duygularla sü-
resini bilmeden dini ve imanı, namusu ve vatanı koruma 
uğruna yolladıkları erkeklerini bekleyen analarımızdan 
aldıkları terbiye vardır. Türk milletinin cebi dolu değildi 
belki ama ruhu insanlıktan fazlasıyla nasibini almıştı; öyle 
ki Türk askeri, yerde yatan Fransız asker için kendi gömle-
ğini yırtıp düşman askerin yaralarını sarmış ve kanlarını 
temizlemiştir. İnsan savaşa girmekle insanlıktan çıkma-
malıdır; bizim inancımızda savaşta bile olsa kadına, ço-
cuğa, yaşlıya, hastaya, din adamına, kendi halinde yaşa-
yanlara, hayvanlara, ekinlere, çevreye zarar vermek yoktur; 
sadece eli silah tutup karşınıza çıkanla savaşabilirsiniz diye 
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düşünen, gerçek sevgili olan Allah’a kavuşmak isteyen ve 
bayrak uğruna kendi kanını vermekten çekinmeyen Türk 
askeri; ‘Kumandanım madem bu adamlara bakacağız, ye-
direceğiz. Bari taze ekmek yesinler, onlar bayat ekmeğe alı-
şık değillerdir. Biz zaten askere gelmeden evvel de köyde 
bayat ekmek yiyorduk .’ diyecek kadar derin bir zihniyete 
sahip, düşmanına bile şefkatle yaklaşacak kadar ‘vefalıdır’. 
Türk milleti akıllı ve zeki olmaya çalışırken duygusuz ka-
lan Batı Medeniyetine ve tüm dünyaya karşı Çanakkale’de 
insanlık dersi vererek diğer sömürgeleştirilmek istenen top-
lumlara bağımsızlık ışığını tutmuştur.

İşte bizim Çanakkale’deki ve diğer cephelerdeki gazi ve 
şehitlerimiz kendilerine düşen sorumluluğu en mükemmel 
şekilde yerine getirdiler; bedelini canları, kanları ve savaş 
zamanlarında ailelerinden uzakta hasret çekerek ödediler. 
Bize de bu taşı toprağı altın, bin bir mücadeleyle düşman-
dan korudukları, düşmana kalkan gibi durdukları, adım 
attığımız her yerde atalarımızın cesetleriyle dolu olan, ec-
dadın kanı ile sulanmış bu eşsiz ve cennet gibi vatanımızı 
bıraktılar. Bizim üzerimize düşen görev; onların ne yap-
tıklarını, niçin yaptıklarını, hangi şartlarda ve ne pahasına 
yaptıklarını öğrenmek, anlamak, hissedebilmek, gerektiği 
zaman aynı fedakârlığı yapacak donanımı kazanmak ve şe-
hidin kanlarıyla filizlenen çiçeklerin bulunduğu bu ata mi-
rasımız olan Türkiye’mize her zaman ve her koşulda sahip 
çıkmaktır. Aksi halde bu topraklar üzerinde kalıcılığımızı 
koruyamaz, düşmanın hedef tahtası durumuna düşeriz.
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Seda Aleyna ÖZEN / Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi

Selam olsun. Uçmağa göçenlere. O kanlı savaşta şehadete 
erenlere. Yuvasını, otağını, köyünü, yavuklusunu öylece 

bırakıp, bir hilal uğruna can verenlere. Toprağın kara bağ-
rında sıradağlar gibi duranlara selam olsun…

Sizler bu vatan uğruna canını hiçe sayan kahramanlar-
sınız. “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayır, 
onlar diridirler. Ancak siz bunu bilmezsiniz.” ayetlerine 
mazhar olanlarsınız. Siz olmasanız gökler başımıza çöker, 
yarılıverir yer. Toprağın üstünde gezenlerin emeğiyle de-
ğil, altında yatanların destanıyla dalgalanır şanlı bayrağım. 
Bizler İstiklal Marşını ezberlemezken, sizler o yüce dizeleri 
yazdıracak destanı yaşattınız. Torununuz olarak sizden bu 
mirası almanın gururunu yaşıyorum. Fakat sizler gibi des-
tan yazdıracak milli bilince sahip bir gençlik olduğu söy-
lenemez. Sizin cesaretiniz ve imanınız sayesinde şu an ra-
hatça sokaklarımızda geziyoruz. İstiklal Marşı ve ezanlar 
biz toprağın üstünde gezdiğimiz için değil, siz toprağın al-
tında yattığınız için gururla okunabiliyor. Uğruna en çok 
can verilmiş bayrak bizim sınırlarımızda dalgalanıyor. Biz-
ler Metehan’ın, Fatih’in, Atatürk’ün torunlarıyız. Sizler 
Oğuz Kağan’ı, Yavuz Sultan Selim’i, Namık Kemal’i örnek 
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aldınız. Biz de sizleri örnek alıyoruz. Atatürk’ün tarih sah-
nesine çıktığı ilk savaş olan Çanakkale’yi sizler kazandınız. 
Ulu Önderimizi Anafartalar Kahramanı olarak Anadolu’ya 
tanıtan destanda can verdiniz. Onun askeri dehası ve sizin 
o yüce lidere olan bağlılığınız vatana umut oldu. Sizler bir 
tarih yolunda kendini tarihe verenlersiniz. 

Sizin fedakârlıklarınız bana her zaman güç veriyor. Si-
zin ruhunuzu ve imanınızı amaç bildiğim sürece günü-
müzün yozlaşan toplumuna benzemeyeceğim. Yurttaşları-
mızın pek çoğu vatan millet bilincine sahip değil. Bunun 
için daha duyarlı nesiller yetiştirmek gerekiyor. Bu konuda 
elimden gelen her şeyi yapacağım ve haklı davamızı dün-
yaya duyurmak için yaşayacağım. Hakkınızı helal edin… 
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ÇANAKKALE ZAFERİNİN TÜRK VE DÜNYA 
TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Defne PAYDAK / Kabataş Erkek Lisesi

Çanakkale Zaferi tarih sayfalarının en dolu an gururla 
yazılmış sayfalarıdır gibi klasik cümlelerle başlamak 

yerine ilk olarak, ben bir Kabataş Erkek Liseli’yim diyerek 
giriş yapmak isterim.

Ben o zaferin kazanılma aşamasındayken öğrencilerini 
cepheye göndererek 2 sene boyunca mezun verememiş bir 
okulun talebesiyim. Siyahın yanındaki kırmızıya baktığım 
her an başta ağabeylerimin sonrasında Kurtuluş mücade-
lemize küçücük bir umut olmak için gözlerini kırpmadan 
çocuklarını, sevdiklerini arkalarında bırakıp gitmiş cesur 
yürekli askerlerimizin kahraman kanlarını görüyorum. Bir 
kez daha bakıyorum. Siyahı görüyorum şimdi. Evlatlarını 
kefen içine saramamış, mezarlarını dahi kazamamış yaralı 
anaların üstündeki siyahı.. Gözyaşları süzülüyor o anala-
rın yüzlerinden fakat dudaklarında küçücük bir tebessüm 
“Benim evladım” diyor sanki içinden “Benim evladım va-
tan uğruna ölümlerin en şereflisine nail oldu. Bir ana daha 
neyde gururlandırılabilir ki.” Diyor. Gece rüyalarında evlat-
larının düşman için bilediği süngülerinin parıltısını görü-
yor. Gözleri kamaşıyor, uyanıyor. Mustafa Kemal karşısında 
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şimdi, gülümsüyor. Ve “Evlatlarınız bizim bağrımızdadır” 
diyor, “huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyu-
yacaklardır! “Ananın yüzü gülüyor tekrar uzanıyor yata-
ğına sonra perde kapanıyor birden. Ve ben gözlerimi açı-
yorum. Etrafımda öğrencilerin uğultusu…

Alıcı gözüyle bir kez daha bakıyorum çevreme. Gizle-
rinden okunan vatan aşkı, “Ben size savaşmayı değil ölmeyi 
emrediyorum.” Sözüne sonuna kadar ve layığıyla uymuş 
cesur yüreklerimiz olmasaydı, daha bebecikken canlarını 
feda etmeselerdi vatan için şu an şu durumda karşımdaki 
sarı uzun saçlı kızı görebilecek miydim? Peki, birkaç adım 
ötedeki kantinden aldığım suyumu kana kana içebilecek 
miydim? Kafamı bir sürü soru kurcalamaya başlamıştı ve 
ben sınıfıma dönmeye karar verdim. Mustafa Kemal ve as-
kerlerinin bana bahşettiği en büyük hakkı layığıyla kullan-
maya gittim. Eğitilmeye, öğretilmeye gittim. Sabah Kabataş 
Bayrağı’ma baktığımda kafamda bir kez daha canlanan o 
büyük destan yerine, o destana sebebiyet veren kanlı savaş-
ların tekrar yaşanmaması adına büyük adam olmak, Mus-
tafa Kemal’in Türk Gençliğine olan güvenini boşa çıkar-
mamak için var şimdi.. Bayrak hâlâ dalgalanıyor…
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İBRETLİK ZAFER

Seda Nur SÖNMEZ / Beyoğlu Anadolu Lisesi

Bundan 100 yıl önceydi… Zorlu ve çetin şartlarda in-
sanların her şeyini ortaya koyduğu efsane bir savaş ya-

şanıyordu: Çanakkale Savaşı. 

Dünyada her devletin ele geçirmek istediği, Asya ve 
Avrupa’yı birbirine bağlayan boğazlara sahiptik. İstanbul ve 
Çanakkale Boğazı sahip oldukları devleti refaha yükseltecek, 
onları ekonomik ve ticari açıdan geliştirecek güce sahipti. 

Böyle güzel bir yerin Osmanlı’da olması İtilaf Devletleri’ni 
kızdırdı. 18 Mart 1915 günü Osmanlı ve İtilaf devletleri 
arasında savaş başladı. I. Dünya Savaşının en önemli cep-
hesiydi Çanakkale. I. Dünya Savaşı’nda kaybedilen birçok 
cepheden sonra Çanakkale cephesi çok önemli aynı za-
manda zor ve yorucu hale gelmişti. Osmanlı birçok zarar 
görmüştü, savaşa gidip de geri gelemeyenler ülkeyi yasa sü-
rüklemişti. Ama bu kadar can ve mal kaybına, top-tüfek 
eksikliğine rağmen Türk ordusunun kahramanca savaşa-
rak uyandırmıştı. Bu savaş sayesinde I. Dünya Savaşında 
ilk cephe kazanılmış oldu. Evet, bir tek cephe kazanıldı I. 
Dünya Savaşı’nda Ama en önemli ve en kritik olanı. 

Osmanlı savaşı kazandı ve bir tarih yazdı. Bu tarih gü-
nümüze kadar süregeliyor ve asla silinmeyecek!
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YILLAR ÖNCE ÇOCUKLAR

Ezgisu ŞAHİN / Beyoğlu Anadolu Lisesi

Saat huzursuz bir savaş akşamı, herkes nabızlarını tutmuş, 
şafağın sökmesini bekliyor. Analar kınalı kuzularını dü-

şünedursun, durmaksızın dua eden çırpınan yürekleriyle 
bekliyor gelinler… Savaş alanında dinmeyen çatışmalar. Er-
lerimiz perişan durumda, kıtlık var. Savaş için gerekli teçhi-
zatlar yok. Merak edilen tek şey bundan sonra neler olacağı. 

Birinci Dünya Savaşı, insanlığın çivisi çıkmış. Her yer 
kan ağlıyor. Çarlık Rusyası düştü düşecek durumda İngi-
lizler, hem Çanakkale Boğazı’ndan geçerek dostuna yardım 
hem de İstanbul’u ele geçirerek düşmanını yıkmak istiyor. 
Fakat rakip nasıl bir inat. Türk ordusu haftalarca direni-
yor. Tam tamına yüz yıl var arada fakat unutamıyor insan. 
Haftalar boyu savaşıp ölen bir milyon kişi olduğu düşünü-
lüyor. Bugün şehitlerin, gazilerin, askerlerin, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sayesinde seksen milyon kişi vatanlarında. Yanı 
sıra diğer devletler de bu vatana, bu millete saldırmayı göze 
alamıyorlar. Türk halkının özgürlüğüne düşkün olduğunu, 
direneceğini biliyorlar. Şehitlerimizin ruhu bizi koruyor. 

O yüce insanların fedakârlıklarıyla, bu vatan bize ema-
nettir. Her kanın, her terin karşılığını ülkemizi daha ileri 
götürerek ödeyebiliriz. İnkılaplarımızı, görgümüzü ve ah-
lakımızı koruyup, kollayarak sahip çıkabiliriz. İlime ve bi-
lime yanaşarak yaşayabiliriz.
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ÇANAKKALE BİZİM ASLIMIZDIR

Gözde TUNÇKAYA / Eyüp Anadolu Lisesi

Ne Çanakkale savaşı ne de Çanakkale zaferi diye başla-
rım sözlerime. Çanakkale bir destandır. Kahramanlı-

ğın destanı, büyük bir başarı destanıdır. Belki savaşı anlat-
maya iki sayfa yeter ama duyguları, yaşanmışlıkları, o zafer 
ardındaki acıları anlatmaya ne kelimeler yeter ne de sayfa-
lar. Binlerce askerimiz, kadınımız, gencimiz Çanakkale’ye 
koşarken geri dönme umudunu düşünmedi. Onlar Türk 
onurunu, şerefini ayakta tutmak için bir dakika bile tered-
düt etmeden koştular cepheye. Küçücük toprak parçasında 
şehitlerimizin mücadelesini, dökülen onca kan ve gözyaşını 
düşündükçe içim titrese de kalbim acısa da aynı zamanda 
gururlanıyorum da. Çünkü bu savaş bir milletin bir araya 
geldiğinde başında büyük bir komutan ile beraber ölümü 
dahi göze aldıklarının göstergesidir. 

Çanakkale savaşında sadece silahlı mücadele yoktur, 
insanlık onuru mücadelesi de vardır. Kahraman Mehmet-
çik düşmana insanlık dersi de vermiştir. Mehmetçik sava-
şın yalnızca öldürmekten ibaret olmadığını tüm dünyaya 
bir kez daha hatırlatmıştır.

Siz hiç Çanakkale’ye gittiniz mi? Denize baktığında o 
kan kokan kırmızıya dalıp gecenin bir yarısında karanlığın 
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içinden gelen, vatanı uğruna hayatını veren insanların se-
sini duydunuz mu? İşte ben gördüm ve duydum. İçinizde 
öyle derin fırtınalar kopuyor ki gözlerinize anlamını bil-
mediğimiz çiğ taneleri düşüyor. O anda bunun sevinç göz-
yaşları mı yoksa hüzün gözyaşları mı olduğunu kestiremi-
yorsunuz. İşte insana bu karışık duyguları yaşatan destanı 
düşündükçe ülkesinin değerini bir başka anlıyor. Bu yüz-
den bugünkü her şeyimizi Çanakkale’de şehadet şerbetini 
içen o insanlara borçluyuz.

Ey Anadolu’nun her tarafından gelip bu topraklarda 
yatanlar! Gözünüz arkada kalmasın. Biz bu aziz vatanı is-
ter gecenin karanlığında isterse şafakta olsun kimselere bı-
rakmayacağız. Çanakkale bizim aslımızdır ve biz aslımızı 
asla unutmayacağız. 
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KAÇ CEVAPSIZ MEKTUP, KAÇ YANAN YÜREK?

İzlem İpek TÜZÜN / Galatasaray Lisesi

Parsel parsel toprak, altında binlerce evlat. Lisanlar başka; 
insanlar, milletler başka ama vahşetler denk. Bir insan 

nasıl ölüme razı olur millet sevgisiyle? Bir ana evladını na-
sıl ölüme gönderir? Peki, yok etme hırsıyla bir devlet nasıl 
insanlarını savaşa sürükler? Bir asker neden yerini bile bil-
mediği bir yerde şehit olur? Tek bir destan, binlerce kahra-
man… Tek bir bayrak, binlerce evlat… En hüzünlü galibi-
yet, hasta adamın uyanışı: Çanakkale Destanı.

Yüzyıl oldu bir destan yazılalı. Yüz yıl oldu bütün dün-
yaya tek başımıza kafa tutalı. Tarih yazıldı evlatlarımızın 
kanıyla. İnsanlık utandı Mehmetçiklerimizin ve dahası-
nın namıyla. Yiğitlerimizi kaybettik savaşta. Tüm ülkede 
kan gövdeyi götürdü. Aileler dağıldı. Hiç mezun vereme-
dik yıllarca. Çocuklarımız büyüdü baba görmeden. Ana-
larımız kahroldular hasretten. Ekmek yedik, hoşaf içtik. 
Yeri geldi buna bile şükrettik. Ama başımızı öne eğmedik. 
Bugün Mary ya da Mariane değil de Meryem ise çocukla-
rımızın adları, sömürgesi değilsek başka devletlerin, kül-
türümüz yaşıyorsa bugün hâlâ; ecdadımız her kayıpta ‘’Va-
tan sağ olsun!’’ dediği içindir. Analarımız çocuklarındansa 
mermileri sıcak tuttuğu için, hiç vazgeçmediğimiz içindir.
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Ülkemizin süper kahramanlara ihtiyacı yoktur. Anala-
rımızın doğurduğu her yiğit kahramandır çünkü. Bir yiğit 
doğar ülkenin bağrında, ülkesini sever, gerisi ise kahraman-
lıklarıdır. Bir millet vardır Anadolu’da; bayrağı, özgür-
lüğü canıdır. Öyle cesurdur ki bu millet, öyle çılgınlık de-
recesinde cesurdur ki demir gemilere, kalın paltolara, deri 
botlara aç karnıyla ve çıplak ayaklarıyla direnir. Öyle bir 
millettir ki bu millet, bu topraklar için toprağa düşer gö-
zünü bile kırpmadan. Hastadır belki, yıpranmıştır, yorul-
muştur. Korkuyordur belki. Tanrıya sığınır geceleri, yine 
de isyankârdır gündüzleri. 

İçimizde bir boşluk, hala yeri dolmuyor. Boğazımızda 
bir yumruk, hala öylece duruyor. Yakıp yıktılar bizi. Yavru-
larımızı, gençlerimizi toprağa verdik, ’’Feda olsun.’’ dedik. 
Ölmemeliydi çocuklarımız yüzme bilmeden daha, deniz 
görmeden. Daha hiç gülmeden ölmemeliydiler. Gençleri-
miz aile kuramadan, sevgiye doymadan gömülmemeliydi-
ler. Bir ateş düştü yüreğimize, hala kor. Ülkemiz, bayrağı-
mız, özgürlüğümüz uğrunda mubahtır her yol. Yiğitlerimizi, 
analarımızı ölmeden mezara koydular. Hasta adamımızı 
uyandırdılar. Söylesenize; kaç cevapsız mektup, kaç yanan 
yürek, kaç tüfek, kaç kafa, kaç kol, kaç bacak bir yiğit edi-
yor? Kaç büyük adam, kaç yıkılan yuva, kaç yaşlı göz bir 
ülkeyi kurtarıyor?
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ANADOLU’NUN ÇANAKKALESİ

Selahattin YAŞA / Erzurum Lisesi

En hüzünlü zaferimizdir Çanakkale Savaşı. Düşmanı 
vatan toprağından atmak için ailesini geride bırakan, 

o yoklukta savaşan ecdadımız sayesinde bugün sıcacık ya-
tağımızda yatabiliyoruz. Ecdadım sayesinde okulumuzda 
rahat bir eğitim alıyoruz, Ecdadım sayesinde istediğimiz 
yeri gezebiliyoruz, Ecdadım sayesinde özgürüz ve biz ec-
dadımıza her zaman minnettarız.

Her şeye rağmen ecdadımızın bizi izlerken o güzellik-
lere rağmen üzüldüklerini düşünüyorum, neden mi? Artık 
onların bize emanet ettikleri değerlerin uzaklaştığını dü-
şünüyorum. Vatan sevgisinden uzaklaştığımızı düşünü-
yorum. Namusun ve şerefin çok basitleştiğini görüyorum. 
Şehitlerimiz, bacılarının tülbendi leke olmasın diye canla-
rını verirken bugün bu değerlerimiz önemini kaybediyor. 
Ölümle kalım arasında hangisine doğru yol aldığınızı bil-
meden ilerlediğiniz anların hayali gelince aklıma şimdiki 
zamanın kaçışan neslinden utanıyorum.

Mehmetçikler o kış günleri o yoklukta savaşırken ana-
ları, bacıları, kardeşleri de savaşmışlardır. O kış günleri tü-
feklere zarar gelmesin diye bebeğinin üstündeki battaniyeyi 
tüfeklerin üzerine analarımızdır bizleri kurtaran. Sadece 
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Çanakkale mi tüm Türkiye savaşmıştır bu vatan için. An-
tep neden Gazi? Maraş neden Kahraman? Urfa neden Şanlı? 
Hepsi vatan uğruna savaşmışlardır. Ve biz şehitlerin kan-
larını, canlarını feda ettiği bu yolda emanetlerimize, bacı-
larımıza, analarımıza sahip çıkmalıyız. Tek tesellim şu ki 
adım attığım her karış toprağın var oluşu için kanla sulan-
dığında haberdar olmamdır. Ve tek duam da şu ki bu bi-
linç hiçbir zaman silinmesin aklımdan. Kazansın, kazan-
sın binlerce kez şükür olsun var olduğumuz yıllara.



238

ALTIN TOPRAKLAR: ÇANAKKALE

Ayça YILMAZ / Beyoğlu Anadolu Lisesi

Çanakkale Savaş’ı çok büyük emekler sonucunda kaza-
nılmıştır. Ülkemizin konumu çok değerlidir. Üç tarafı 

denizlerle çevrilidir. Bu yüzden çoğu devlet, bu ülkeye sa-
hip olmak için savaşmışlardır. 

Ülkemizde bulunan boğazlar, iki kıtayı -Asya ve Avrupa’yı- 
birleştirir ve ekonomik ve siyasal açıdan çok büyük öneme 
sahiptir. Çoğu ülkenin burada gözü olmuştur ve bu ülkeye 
sahip olmak için her şeyi yapmışlardır. Ama Çanakkale’yi 
geçememişlerdir. Bu boğazların bir diğer önemi ise tüm 
dünya ticaretiyle iç içe olmasıdır. 

Türk askerleri Çanakkale Savaşı’nda olağanüstü bir ba-
şarı elde etmişlerdir. Çanakkale Zaferi, her çeşit filmlere, 
kitaplara, şiirlere konu olmuştur. Ama, şimdiki zaman-
larda Çanakkale gün geçtikçe maalesef unutulmakta. Es-
kiden, her yıl Çanakkale zaferi coşkuyla kutlanmaktaydı. 

Çanakkale ve tüm ülkemiz, savaşta savaşan bu cesur 
askerler sayesinde kurtulmuştur. Çanakkale, ülkemiz ta-
rihi açısından çok önemlidir. Bu zafer, Gelibolu Yarıma-
dası üzerinde kazanılmıştır. İngiltere ve Fransa’nın amacı 
Gelibolu Yarımadası üzerinde kazanılmıştır. İngiltere ve 
Fransa’nın amacı Gelibolu Yarımadası ele geçerek, başkenti 
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işgale uğratmaktı. Ama, Türkler buna izin vermemişler-
dir. Ayrıca, Gelibolu Yarımadası’nın bizim için çok büyük 
nemi vardır. Burası, Avrupa kıtasında sahip olduğumuz 
ilk yerdir ve burası Türk topraklarına 1354 yılında katıl-
mıştır. Böyle bir toprağın çiğnetilmemesi Çanakkale Za-
feri için çok önemlidir. 





TEVDAK 
OKULLARI

Bu bölüm hazırlanırken, 
okullar tarafından TEVDAK’a 

gönderilen bilgilerden ve okulların 
internet sitelerinden 

faydalanılmıştır.
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ANKARA ATATÜRK LİSESİ

Okulumuzun ilk binası, bugünkü Yüksek İhtisas 
Hastanesi’nin bulunduğu saha üzerine kurulmuş 

olup, Ankara halkı arasında “Taş Mektep” ismiyle tanın-
mıştır. Rumi 1302 senesinde zamanın Ankara Valisi Sırrı 
Bey tarafından temeli atılan okul binası, Rumi 1305 sene-
sinde tamamlanmıştır. Rumi 1302, miladi 1886 senesinde 
beş yıllık İdadî olarak eğitim ve öğretime başlayan okul 
1908’de de Sultani haline getirilmiştir. Okulumuz, Mus-
tafa Kemal Atatürk tarafından ilk defa 30 Aralık 1919’da 
ziyaret edilmiştir.

1921 senesinde Milli Mücadele’nin o günkü şartları ge-
reğince diğer resmi dairelerle birlikte Kayseri’ye nakledilen 
okul, bir yıl sonra 1922’de tekrar Ankara’ya alınarak eski 
binasında hizmetine devam etmiştir.
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Çanakkale Savaşına Katılan Liselilerin Anısına...

Milli Mücadele’nin hüküm sürdüğü yıllarda okulun öğ-
retmen ve öğrencileri cephelerde savaşlara katılmış, gazilik 
ve şehitlik mertebesine yükselmişlerdir. Vatan müdafaasında 
gösterdikleri üstün gayretleri ve vatanperver çalışmaları se-
bebiyle de, okulumuza Milli Mücadele sonunda bizzat Ata-
türk tarafından ay yıldızlı sancağımız hediye edilmiş, gü-
nümüze kadar itina ile muhafaza edilen Atamızın bu kutsal 
emaneti okulumuzun en büyük gurur ve şeref kaynağı ol-
muştur (Bu Sancak okulumuz bahçesinde bulunan 75. Yıl 
Eğitim Müzesi’nde sergilenmektedir.)

Okulumuzun ismi, 3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra Ankara 
Erkek Lisesi olarak değiştirilmiştir.

Atamız okulumuzu ziyaret ettiği bir zamanda oku-
lumuzda oymak kurulmasını istemiş ve adının Gazi Oy-
mağı olmasına izin vermiştir (Bu oymağın değerli flaması 
okulumuz bahçesindeki 75. Yıl Eğitim Müzesi’nde sergi-
lenmektedir.)

Okulumuz yeni binasının halen inşaat halinde olduğu, 
1938 senesinde zamanın Orta Tedrisat Genel Müdürü H. 
Avni Yukaryuç, Ankara Maarif Müdürü Salim Atalık ve 
Okul Müdürü İhsan Üngüt’ten oluşan bir heyet okulu-
muzun isminin Atatürk Lisesi olması hususunu Çankaya 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde Ulu Önder Atatürk’e arz ve 
teklif etmiş ve Atatürk’ün müsaadesiyle okulumuzun ismi 
Ankara Atatürk Lisesi olmuştur. Okulumuz 10 Ekim 1940 
tarihinde de yeni yapılan bugünkü binasına taşınmıştır. 
İlk önce bir bloktan oluşan okulumuza zamanla iki blok 
daha ilave edilmiş ayrıca toplantı salonu ve kapalı spor sa-
lonları yapılmıştır.
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1960–1970 yılları arasında okulumuzun bazı bölümleri 
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’na tahsis edilmiş, yatak-
hane, yemekhane ve etüd hizmetleri karşılanmıştır.

Yine bu yıllardan itibaren okulumuz öğrencileri için 
pansiyon (yatılılık) açılmış, ancak daha ileriki yıllarda or-
taya çıkan sıkıntılar ve problemler sebebiyle 1987-1988 öğ-
retim yılının sonunda pansiyon hizmetleri kaldırılmıştır. 
Okulumuz 1974–1975 öğretim yılından itibaren kız-erkek 
karma eğitime geçmiştir.

1991-1992 öğretim yılından itibaren de okulumuz bazı 
derslerin öğretimini yabancı dille yapan Anadolu Lisesi sta-
tüsüne kavuşturulmuştur.
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BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ

1842–1858 yıl la rı ara sın da İn gil te re’nin İs tan bul’da ki 
Bü yük el çi si olan Vis cont Strrat ford de Redc lif fe’nin eşi 

Lady Redc lif fe 1849 yı lın da el çi lik men sup la rı nın kız ço-
cuk la rı için or ta öğ re tim dü ze yin de (High Scholl For Girls) 
bir okul açıl ma sı na ön cü lük et miş tir.

Bu oku lun ça lış ma la rı nı be ğe nen Sul tan Ab dül me cid 
1853–1856 Kı rım sa va şı sı ra sın da al tı yıl ka pa lı ka lan şu 
an da ki okul bi na sı ve ara zi si Lady Redc lif fe ta ra fın dan İn-
gi liz el çi li ği ne ba ğış lan mış tır.

Oku lun yö ne ti mi için İs tan bul’da ki İn gi liz kon so lo-
sluğu men sup la rın dan bir yö ne tim ku ru lu oluş tu rul muş-
tur. An cak 1877–1878 Os man lı-Rus sa va şı sı ra sın da okul 
ka pa lı kal mış,1881’de ye ni den açıl mış tır.
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Bu ye ni dö nem de oku la Be yoğ lu sem tin de otu ran Os-
man lı uy ruk lu kız öğ ren ci ler  de alın ma ya baş lan mış tır. 
Okul bi na sı es ki ve ye ter siz ol du ğun dan okul yö ne ti mi bir 
kam pan ya baş la ta rak zen gin ve li ler den his se se ne di kar-
şı lı ğı pa ra top la mış, böy le lik le gü nü müz de de kul la nı lan, 
Pe ra mi ma ri si nin na dir ör nek le rin den bi ri olan bu gün kü 
bi na sı 1901 yı lın da ya pıl mış tır. Okul 1914 I. Dün ya Sa va şı 
baş lan gı cı na ka dar eği ti mi ni sür dü re bil miş ve 1920 yı lı na 
ka dar üçün cü kez ka pa tıl mış tır.

1943’te Cum hu ri yet yö ne ti mi “Öğ re tim Bir li ği” ya sa sı nı 
çı ka rın ca öğ re tim prog ra mı da ya sa nın ön gör dü ğü ku ral-
la ra gö re ye ni den dü zen len miş tir.

Ku ru lu şun dan be ri adı “Eng lish High Scho ol” olan adı 
01 Ka sım 1979 yı lın da dev let leş ti ril di ğin de “İn gi liz Kız 
Or ta oku lu” ola rak de ğiş ti ril miştir. Okul, 1980 yı lın da li se 
kıs mı açıl dı ğın da “Be yoğ lu Ana do lu Li se si” adı nı al mış tır.

Oku lu muz ilk ku rul du ğu ta rih ten iti ba ren be nim se miş 
ol du ğu La tin ce “Post Te neb ras Lux” olan ve “Ka ran lık tan 
Ay dın lı ğa” an la mı na ge len fel se fe siy le eği tim ver me ye de-
vam et mek te dir.  
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EDİRNE LİSESİ

Türk Milli Eğitimine 150 yıldır adını altın harflerle yaz-
dıran ve vatana çağdaş insanlar yetiştiren Edirne Lisesi, 

Edirne’nin de eğitimdeki simgesi olmuştur. 1857’de açılan 
okulun ilk binası bugünkü belediye binasının karşısındaki 
Selimiye Parkı içindeydi. Edirne Rüştiyesi (o zamanki orta-
okul) 1885 yılında idadiye çevrilir. Böylece 1885–1886 öğre-
tim yılından itibaren rüştiye ortaokul, idadi ise, lise öğre-
nimi vermeye başladı. Okulda Belgrad, Tiran, Atina, Üsküp, 
Selanik, Kavala, Drama, Niş gibi balkanlardan gelen çocuk-
larla, parasız yatılılık hakkını elde eden ve Anadolu’nun de-
ğişik yerlerinden gelen çocuklar bir arada eğitim görüyor 
ve adeta bir kültür mozaiği oluşturuyorlardı.

2. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılından sonra 12 
büyük il merkezinde bulunan idadilerin adları ‘Sultani’ye 
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çevrildi. Edirne İdadisi de 1909 yılından itibaren kapasitesi 
arttırılarak Edirne Mekteb-i Sultanisi adıyla eğitime devam 
etti. Ancak Balkan Savaşları Edirne Lisesini önemli ölçüde 
etkiledi. Edirne Sultanisi 1912–1913 yıllarında öğretime ara 
vermek zorunda kaldı. Bu süre içerisinde okulun binası ge-
çici hastane olarak kullanıldı, öğretmen ve öğrencileri ya-
ralıların tedavilerinde yardımcı oldu. Sarı boyalı okulun 
duvarları yaralıların kanları ile boyanınca okulun renkleri 
doğal olarak ortaya çıktı: sarı, kırmızı..

Edirne Sultanisi 1913–1914 yıllarında yeniden eğitime 
başladı. Ancak bu kez Çanakkale Savaşları başladı. Okulun 
bazı öğretmen ve öğrencileri de bu savaşa katıldılar ve şehit 
oldular. 25 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlıların Edirne’yi 
işgal etmesi üzerine, okul işgal süresince yani 2 yıl öğre-
time ara verdi. 25 Kasım 1922 yılında Edirne’nin düşman 
işgalinden kurtarılması üzerine Aralık ayı başında yeni-
den eğitime başladı. Yaklaşık 14 yıl Edirne Sultanisi adını 
alan okulumuz, bu süre içerisinde savaşlar nedeniyle 3 yıl 
kadar eğitime ara vermek zorunda kalmıştır.

Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanması ve Cumhuri-
yetin ilanından sonra Okulumuzun adı Edirne Erkek Li-
sesi olarak değişti. O dönemde okulumuz, 4’ü kız öğretmen, 
15’i erkek öğretmen olmak üzere toplam 19 öğretmen okulu 
arasında yer almaktaydı. 24 Aralık 1930’da büyük önder 
Atatürk Edirne’ye gelişlerinde Edirne Lisesi’ni de ziyaret 
etmiş ve şereflendirmiştir. Bu dönemde güçlü bir yönetim 
ve öğretim kadrosunun yanında; spor salonu, tenis kort-
ları, resim-müzik salonu, yatakhane ve banyoları ile oku-
lun fiziki durumunun oldukça iyi olduğu anlaşılmaktadır. 
O dönemdeki bazı belgelerden anlaşıldığı kadarıyla oku-
lun adı Edirne Erkek Lisesi olmasına karşın karma eğitim 
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yapıldığı ve okulun bazı belgelerinde sadece ‘Edirne Lisesi’ 
ibaresinin kullanıldığı görülmektedir.

1939 yılında 2. Dünya Savaşı patlak verince Edirne Er-
kek Lisesi veya Edirne Lisesi için sıkıntılı günler yeniden 
başladı.1940–41 yılında okulun parasız yatılı öğrencileri 
Kastamonu’ya, Erkek Öğretmen Okulu öğrencileri Sivas’a, 
Kız Öğretmen Okulu öğrencileri de Konya’ya nakledildi-
ler. Edirne Erkek Öğretmen Okulunun boşaltmış olduğu 
bina 1941–42 öğretim yılından itibaren Edirne Lisesi’ne 
verildi. Böylece 1955–56 ders yılına kadar Edirne Lisesi 
Trakya’nın tek lisesi olarak eğitim öğretim vermiştir.1971 
yılında Edirne’de eğitim enstitüsü açıldı ve Edirne Lisesi 
Eğitim enstitüsüne verildi. Edirne Lisesi de Ayşekadın’da 
yapılan sade bir binaya (şimdiki 80. yıl Cumhuriyet Ana-
dolu Lisesi) taşındı. Eğitim enstitüsünün kullandığı bu-
günkü tarihi binamız 26 Haziran 1978 gecesi karanlık el-
ler tarafından yakıldı. Bu durum Edirne Lisesi camiasını 
derinden üzdü. 

Edirne Lisesi 1992–93 Öğretim yılından itibaren Ya-
bancı Dil Ağırlıklı Lise (süper lise) statüsüne geçirildi. 
Edirne Lisesi Türkiye’deki 12 tarihi lisenin vakıflarından 
oluşan TEVDAK’ın girişimleri ve Milli Eğitim Bakanlığı-
nın da uygun görmesi sonucunda, 1998–99 öğretim yılında, 
tarihî okul olması nedeniyle Kabataş, Vefa, Pertevniyal li-
seleri gibi ismi değişmeden Anadolu Lisesi statüsüne geçi-
rildi.1978 yılında yakılan tarihi binamız onarıldıktan sonra 
geçici kabul ile Edirne Lisesine tahsis edildi ve Edirne Li-
sesi Ayşekadın’daki geçici binadan 26 Şubat 2002 tarihinde 
her Edirne Liselinin içinde bir anısını bulabileceği bugünkü 
tarihi binaya nakledildi. 

Edirne Lisesi 1944 yılında kurulan ve bugünkü adıyla 
Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği,1990 yılında kurulan 
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Edirne Lisesi Eğitim Vakfı ve Edirne Lisesi Okul Aile Bir-
liği gibi destek kuruluşları olan binlerce mezunu ile çev-
resi geniş bir okulumuzdur. 1944 yılında kurulan Edirne 
Lisesi’nden Yetişenler Cemiyeti’nin de çabalarıyla her yıl 
23 Nisan’da geleneksel pilav töreni düzenlenmeye başlandı.

Edirne Lisesi bugün Anadolu Lisesi statüsünde eğitim 
öğretim yapan, şanlı tarihi ve bu tarih boyunca oluştur-
duğu kendine özgü geleneği ile aydınlık geleceğimize yön 
veren seçkin bir eğitim kurumudur. 
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ERZURUM LİSESİ

Erzurum Lisesi 1889 yılında kurulmuş, Doğu Anadolu 
Bölgesinin en eski okullarından biridir. Köklü bir geç-

mişe sahip olmasının yanında başarıları ile de ünlüdür. Er-
zurum Lisesi 111 yaşında…

1889 yılında bugünkü Şair Nef’i İlköğretim Okulu’nun 
bulunduğu binada Erzurum İdadisi adıyla kurulmuş, 1913 
yılında Erzurum Sultanisi, 1922 yılında da Erzurum Lisesi 
adını almıştır. Bugünkü binasına 1939 yılında taşınan Er-
zurum Lisesi’nin bahçesine o yıllarda ilk kez Atatürk büstü 
yaptırılmıştır. Havuzbaşı’ndaki Atatürk anıtı yaptırılıncaya 
kadar Erzurum’da vilayetçe yapılan bütün kutlama ve anma 
törenleri bu büst önünde yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı 
yıllarında öğretmen ve öğrencisi ile birlikte yurt savun-
masında omuz omuza savaşan vefakâr insanların birçoğu 
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şehadet mertebesine erişmiş, birçoğuysa gazi olarak geri dö-
nüp eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmişlerdir. Erzu-
rum Lisesi’nden yetişenler gerek Kurtuluş Savaşı sırasında, 
gerekse yeni Türk Devletinin kuruluş yıllarında gösterdik-
leri başarılı hizmetleri ile Mustafa Kemal Paşa’nın dikka-
tini çekmiş ve Cumhuriyet kurulduktan sonra zamanın 
güçlü yönetici ve öğretmenlerini bu okula tayin ettirmiş, 
1924 yılında Erzurum’a gelişlerinde okulu ziyaret etmiştir. 
Atatürk’ün Erzurum Lisesi’ne tayin ettirdiği öğretmenler 
arasında Cevat Dursunoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Zi-
yaeddin Fahri Fındıkoğlu, Sıtkı Dursunoğlu, Ahmet Somu-
noğlu bulunmaktadır.

Bugüne kadar 60 bine yakın mezun veren Erzurum Li-
sesi halen Yabancı Dil Ağırlıklı (Süper) Lise programı uy-
gulayan öğretim kurumlarından biridir. Ayrıca Erzurum 
Lisesi ülkemizdeki 208 Müfredat Laboratuar Okulu’ndan 
birisidir….
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EYÜP ANADOLU LİSESİ

Eski Eyüp Lisesi 1911 yılında Sultan Reşat tarafından 
mimar Kemaleddin Bey’e yaptırılmıştır.

Şu an Ebussuud İlköğretim Okulu olan bina Eyüp 
Lisesi’nin ilk binasıdır. Sultan Reşat’ın türbesi de binanın 
yanındadır. Kendisi “Her sabah çocukların sesiyle türbemde 
rahat yatacağım” düşüncesiyle 1911–1912 yıllarında “Re-
şadiye Numune Mektebi” olarak bu binayı inşa ettirmiş-
tir. Bizzat devrin padişahı himayesinde geliştirilmiş örnek 
bir okuldur. 

 Padişah tarafından her yıl öğrencilere yazlık ve kışlık 
hâki renkli üniforma yaptırılmıştır. Buna fes, pelerin ve bir 
çift ayakkabı ilave edilmiştir. Okulun 36 kişilik mükemmel 
bir bandosu vardır. İlk izci teşkilatı bu okulda kuruldu. Bu 
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durum Türkiye’deki ilk izcilik hareketinin başlangıcını teş-
kil eden çok önemli bir husustur. 

Binanın ikinci katında baştaki kubbeli oda, bina nu-
mune mektebi iken mektep mescidi idi. İlk yapıldığında bi-
nada 8 derslik bulunmaktaydı. Mektep 1927’de “Eyüp Or-
taokulu” ismini almıştır. 06.10.1956 yılında İstanbul Valisi 
Fahrettin Kerim Gökay zamanında lise olarak eğitim-öğ-
retime başladı. 1969’da ise Eyüp Sultan Camii başta olmak 
üzere tarih kokan çevresel bütünlüğün içinde şimdiki yeni 
binasına taşınmıştır. 

Okulumuz bulunduğu bölgeye yaptığı sosyal ve kültü-
rel katkıların yanında, birçok kültür, sanat ve devlet adamı 
yetiştirerek ülkenin geleceğine büyük katkılar sağlamış-
tır. Okulumuz 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itiba-
ren Anadolu Lisesi statüsüne geçirilmiş olup eğitim-öğre-
time devam etmektedir. 



256

GALATASARAY LİSESİ

GALATA SARAYI OCAĞI VE MEDRESESİ 1481-1868: 
II. Bayezıd döneminin ilk yıllarında kurulan Galata 

Sarayı Ocağı, Topkapı Sarayı içindeki Enderun öğrencileri-
nin ilk ve orta öğrenimlerini aldıkları bir kurumdur. Bilin-
diği üzere Enderun öğrencileri “acemioğlanlar” adı altında 
Edirne Saray Okulu, İbrahim Paşa Ocağı, İskender Çelebi 
Sarayları ve Galata Sarayı Ocağı’nda eğitilen devşirme öğ-
renciler arasından seçilirlerdi. Bu okulların yetiştirdiği ço-
cukların her alanda Osmanlı Devleti’ne uyum sağlayabil-
meleri için, adı geçen okullarda; Türkçe, Arapça ve Farsça 
başta olmak üzere, öğrencilerin yeteneklerine göre musıki, 
güzel yazı dersleri ile ata binmek, cirit, ok atma gibi gele-
neksel oyunların da dâhil olduğu spor dersleri verilmek-
teydi. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan 
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seçimle de öğrencilerin bir kısmı Enderun’a giderken bir 
kısmı ise kapıkulu olarak görev alırlardı. Osmanlı Devleti’nin 
bu açıdan uzun süreli en önemli kaynağı olan Galata Sa-
rayı Ocağı, başarısını kuşkusuz iç düzeninde oluşturduğu 
disipline borçluydu. 200’er kişilik üç koğuşu, 1 camii, 1 
hamamı ve bir darülşifayı bünyesinde kapsayan ocak, biri 
“başağa” olmak üzere 22 ağa ile idare ediliyordu. Bunların 
dışında ocakta bir cerrah, bir hekim, bir eczacı, bir katip, 
bir imam, bir ekmekçi, bir tellak ve bir çamaşırcı bulunu-
yordu. Okulun eğitim kadrosu ise Saray’dan ödenekli ho-
calardı. Hocalar günde 7 akçe maaş alırlardı. Her öğleden 
sonra düzenli yapılan yarışlar ve spor çalışmaları dışında, 
okulda yaşanan en canlı günler her salı yapılan öğrenci - 
veli buluşma günleriydi. 17. yüzyılda baş gösteren impara-
torluk içi karışıklıklar ve ödenek yetersizliğinden, öğrencile-
rin bir kısmı kapıkulu ayaklanmasına katılırlar ve böylelikle 
ocak, İbrahim Paşa Sarayı Ocağı ile birlikte tasfiye edilir. 
III. Ahmet döneminde (1703 - 1730) 1715 yılında yeniden 
açılan ocak, doğrudan Silahtarağa’nın kontrolüne verilir. 
Ocak, büyük, orta ve küçük olarak üç sınıfa ayrılır. Okul 
tekrar eski önemini kazanırken, padişahlar da ocağı ödül-
lendirmeye başlarlar. Bu doğrultuda I. Mahmut döneminde 
(1730 - 1754) saraydan gönderilen yüzlerce kitapla zengin 
bir kütüphane kurulur. Ne var ki, 1820’de çıkan Tophane 
Yangını’na kadar sorunsuz giden eğitim kısa bir kesintiye 
uğrar. II. Mahmut döneminde (1808-1839) kâgir olarak ye-
nilenen bina, Osmanlı sisteminde Enderunun kaldırılmış 
olması nedeniyle, 1834 yılında dağıtılır. Binaların bir bö-
lümü ise Mekteb-i Tıbbiye’ye verilirken, bir kısmı da kışla 
olarak kullanıma açılır. 1865’e gelindiğinde İstanbul’daki 
tüm askeri okulların (Bahriye, Harbiye, Tıbbiye ve Mü-
hendishane) hazırlık sınıfları bu çatı altında toplanmıştır.
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MEKTEB-İ SULTANİ 1868 - 1923: 1 Eylül 1868 yı-
lında sultan Abdülaziz tarafından kurulan Mekteb-i Sul-
tani, ilk kuruluş sebebine yakın bir sebeple, yine devletin 
önemli kademelerindeki eğitimli eleman açığını kapamak 
amacıyla hizmete başlar. 1800’ler Osmanlı’nın Batı karşı-
sında güç kaybetmeye başladığı yıllardır. Bunun neticesinde 
devleti yenilemek üzere önce Tanzimat Fermanı (1839), ar-
dından Islahat Fermanı (1856) ilan edilir. Ancak, istenen 
kapsamda geliştirilecek, Batılılaşma hareketinin esaslarını 
uygulayacak kadrolara gereksinim vardır. İşte bu kadrola-
rın kaynağı ise yeni düzenlemesiyle, Türkçe ve Fransızca 
eğitim veren Mekteb-i Sultani’dir. Fakat bu kez okul ön-
ceki dönemlerinden farklı olarak her dinden öğrenci ka-
bul etmektedir. Bu durum ise, her dinin ruhani liderleri-
nin tepkisini çekmektedir. Nitekim, Papa IX. Pius Osmanlı 
uyruğundaki katoliklerden çocuğunu Mekteb-i Sultani’ye 
gönderenleri aforoz edeceğini açıklar. Ardından, Rum Pat-
riği Yunanca eğitim verilmediği gerekçesiyle okulu yasaklar-
ken, Hahambaşı da okul müdürünün Fransız olması baha-
nesiyle musevilerin okula gitmesini onaylamadığını açıklar. 
Bütün bunlar peşpeşe gelişirken Şeyhülislam da hıristiyan-
lar ile müslümanların birarada bulunmasının sakıncalı ol-
duğunu ve okulun derhal kapatılması gerektiğini söyler. 
Tüm bu tepkilerin yanısıra, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Fransa ile yakınlaşmasından rahatsız olan Rusya da gön-
derdiği elçi ile Rusça eğitim veren bir okul açılmaması ha-
linde Mekteb-i Sultani’nin kapatılması konusunda nota 
verir. Ne var ki bunca tepkiye rağmen okul açılır ve o dö-
nemde henüz Fransa’da bile uygulamaya geçmemiş olan, 
dini eğitimin esas alınmadığı laik sistemde eğitim başlar. 
Böylece Osmanlılık anlayışını yansıtan, herkesin kendi di-
nini bir başkasına kabul ettirme çabası taşımadan kendi iba-
detini özgürce yapabileceği bir kurum oluşturulmuş olur. 
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600 öğrenci ile ilk eğitim yılına başlayan Sultani’de yatılı 
öğrencilerden yıllık 45 altın, gündüzlülerden ise 10 altın 
alınıyordu. Fakat ücretlerin bu denli yüksek olması müs-
lüman aileleri zora sokar ve devlet 150 öğrenciye burs ver-
meyi kabul eder. En erken 9, en geç 12 yaşındaki çocukla-
rın kabul edildiği okulda, dil durumlarına göre Türkçe ya 
da Fransızca hazırlık sınıfı açılır. Bunun dışında öğrenci-
lerin iyi Osmanlıca öğrenmeleri için Arapça ve Farsça, seç-
meli olarak da Ermenice, Rumca, Bulgarca, İngilizce, İtal-
yanca, Almanca dil dersleri programa eklenir. İlk müdür 
Mösyö De Salve’nin de çabalarıyla okula ders araç ve ge-
reçlerinden, karyolalara kadar bir çok eşya Fransa’dan ge-
tirtilerek öğrencilere seçkin bir ortam sunulmuş oluyordu. 
Ancak 1871 Beyoğlu yangını sonrasında okul başta gördüğü 
ilgiyi kaybetmişti. Bunun yanısıra okulun koruyucuların-
dan Âli Paşa ve Fuad Paşa’nın ölümü, Sultan Abdülaziz’in 
Rusya ile yakınlaşmaları da okulu olumsuz etkiliyordu. Ni-
tekim ani bir kararla okul Gülhane’deki Tıbbiye ile yer de-
ğiştirir. Okulun tekrar toparlanması 1880’e, Abdurrahman 
Şeref Bey’in müdürlüğü dönemine kadar zaman alacaktır. 
II. Meşrutiyet ilan edildiğinde ise okul bu kez de 1907 yan-
gını sarsıntısını yaşamaktadır. Yangının yarı yıl tatili sıra-
sında olması can kaybını önlemiş ancak, okulun arşiv ve 
kütüphanesi de dahil olmak üzere bir çok yer yanmıştı. İki 
yıl süren onarımın ardından tekrar eğitime başlayan Sul-
tani, Tevfik Fikret Bey’in müdürlüğü döneminde yeni dü-
zenleme ile üçer yıllık Türkçe ve Fransızca programlara ay-
rılır. Böylece eğitim 9 yıla çıkar. Piyano ve keman dersleri 
sanat eğitimi kapsamında seçmeli olarak verilmeye başlar. 
Tevfik Fikret Bey’in yenilikçi kişiliği kuşkusuz okul tari-
hinde önemli bir döneme işaret etmektedir. Bugünkü bi-
nada yer alan Büyük Amfi, Tevfik Fikret Salonu, Biyoloji, 
Fizik ve Kimya laboratuvarları, Resim, Müzik atölyeleri bu 
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dönemde eklenen birimlerdir. Ancak sonraki yıllarda okulu 
zorlu günler beklemektedir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin 
Balkan Savaşları’nda silah altına alınması, 1917’de sadece 5 
öğrencinin mezun olabildiği gerçeğini açıkça ortaya koy-
maktadır. Öte yandan, okul İstanbul’a gelen işgalci kuv-
vetlerin büyük binalara el koymaları tehditi altındadır. Ne 
varki, müdür Salih Arif Bey İngilizlerin okula el koyacağı 
haberini alınca Fransızlarla anlaşarak, okulun Fransızlar 
tarafından işgal edildiğini duyurur. Neticede İstiklal Cad-
desi üzerinde Galatasaray Karakolu ve postaneden başka 
tek Türk bayrağı çekebilen bina Mekteb-i Sultani olur.

GALATASARAY LİSESİ - CUMHURİYET DÖNEMİ: 
Kurtuluş Savaşı sırasında bu kez gönüllü olarak yine cep-
hede yer alan Mekteb-i Sultani öğrencilerinin bir kısmı 
geri dönmese de, ulusal zafer her yerde olduğu gibi okulda 
da büyük bir sevinçle karşılanır. Bundan sonra artık okul, 
“Galatasaray Lisesi” adıyla genç cumhuriyetin çağdaş eği-
tim birimlerinden biri olarak yerini alacaktır. 

Tevhid-I Tedrisat Kanunu uyarınca eğitimde birlik sağ-
lanması için sübyan mektepleri, medreseler ve azınlık okul-
ları arasında dini eğitim verenler kapatılırken Galatasaray 
Lisesi, 1868’den bu yana sürdürdüğü laik kimliği sayesinde 
bazı değişikliklerle ayakta kalmaya devam eder. Tenefüs-
lerde Fransızca konuşma zorunluğu kaldırılır ve kültür 
dersleri Türkçe verilmeye başlanır. Eğitime büyük önem 
veren Atatürk’ün liseyi iki kez ziyaret etmesi kuruma ver-
diği önemi ortaya koyarken, çevresindeki mebusların ço-
ğunluğunun Galatasaray mezunu olduğu unutulmamalı-
dır. Böylece Galatasaray Lisesi çağdaş eğitimin ön gördüğü 
karma sisteme geçerek bu alanda muhafazakar tutumla-
rını yakın geçmişe kadar sürdüren diğer köklü okullara da 
öncülük etmiş olur.1965 yılında Feriye Sarayları hizmete 
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açılarak, okula kız öğrenciler alınır. 1968 yılına gelindi-
ğinde Mekteb-i Sultani’nin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle 
Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle okulu ziyarete 
gelir. 1975 yılında ise okul Milli Eğitim Bakanlığı’nın uy-
gulamalarına bağlı olarak Anadolu Lisesi statüsüne getiri-
lir, eğitim süresi 8 yıla iner. Son olarak 14 Nisan 1992 ta-
rihinde, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand ile 8. 
Cumhurbaşkanımız Turgut Özal arasında imzalanan pro-
tokolle, 1969 yılında kapatılan ilkokul bölümü ile üniver-
site kısmını da kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim Ku-
rumu, kısa adıyla GEÖK eğitim hayatına başlar. 

Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 
tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray Üniversitesi’ne 
dönüşmüştür. Kurum üniversite statüsünü almasına rağ-
men, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini ko-
rumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı Ilkokul ve Rektör-
lüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır. 
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HAYDARPAŞA LİSESİ

Okul binası, İkinci Abdülhamid zamanında(1903) 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye tahsis edilmiştir. 1909 

yılında Sivil Tıp Fakültesi’nin de taşınmasıyla tıp okulu ola-
rak 1933 yılına kadar kullanılmıştır. Aynı yıl, üniversite re-
formu ile Tıp Fakültesi, Beyazıt’a taşınmıştır. Bina, bu ne-
denle bir yıl boş bırakılmıştır. 

Okul binasının lise olarak kullanılmasına büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 26 Eylül 1934’te başlan-
mıştır. Okulumuz adını, tarihi binanın yapımı sürerken or-
taya çıkan Osmanlı-Yunan Savaşı’nda (1897) büyük yarar-
lılıklar gösteren Haydar Paşa’dan almıştır. İlk açıldığında 
1048 öğrencisi olan okul, kısa zamanda gelişerek çevrenin 
‘yatılı ve gündüzlü’ ortaöğretim ihtiyacını  karşılayacak du-
ruma getirilmiştir. O zamanlar okul, çok sayıda dersliğinin 
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yanında 35 kurnalı hamamı, mescidi, reviri, yemekhanesi, 
5 mutfağı, terzihanesi, demirhanesi, marangozhanesi ve loj-
manlarıyla küçük bir kasaba görünümündedir.

1979–1980 öğretim yılında Haydarpaşa Lisesinin yatılı 
bölümü kapatılarak, bu bölümlere Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi taşınmıştır. Böylece okulun kullanım alanını da-
raltmıştır. Bu nedenle eğitim zorlaşmış, Kayıtların kısmen 
dondurulması gündeme gelmiştir. Haydarpaşa Lisesi, bu 
tarihi yuvasından, 1984 yılının Temmuz ayında çıkartıl-
mıştır. Binada halen Marmara Üniversitesi öğretimini de-
vam ettirmektedir.1990 yılına kadar Haydarpaşa Endüstri 
Meslek Lisesi’nin yeni yapılan ek binasında eğitim-öğreti-
mini sürdürmüştür. 1990 yılında Altunizade’deki yeni ya-
pılan binaya taşınılmıştır. Böylece daha sağlıklı bir eğitim-
öğretim ortamı elde edilmiştir. Haydarpaşa Lisesi 1998–99 
öğretim yılında Anadolu Lisesi statüsüne dönüşmüştür.
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1884 - İstanbul Lisesi’nin 100 yılı aşan geçmişi Riyazi-
yeci (Matematik) Mehmet Nadir Bey’in Süleymaniye’de 

“Numune-i Terakki” adında bir özel okul kurmasıyla başlar.

1886 - Numune-i Terakki, Maarif Nezaretine devredi-
lerek iptidai 4, rüştiye 3 ve idadi 3 olmak üzere 10 sınıflı 
resmi idadi olur.

1897 - Okulun daha sonra taşınacağı Cağaloğlu’nda 
Türkocağı Caddesi üzerinde yıkılmış Çifte Konaklar arsası 
üzerine Düyun-ı Umumiye Binası inşa edilir.

1908 - II. Meşrutiyet döneminde okul, Bezm-i Âlem Va-
lide Sultan’ın Sultan Mahmut Türbesi arkasında yaptırdığı 
eski İstanbul Kız Lisesi binasına taşınır.
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1909 - İlk ve orta sınıfları birleştirilerek öğretim süresi 
5 yıla indirilir, İstanbul Leyli İdadisi adını alarak özel okul 
statüsünden çıkar.

1910 - Türkiye’de “Lise” sözcüğü ilk defa bu okul için 
kullanılarak “İstanbul Lisesi” adını alır ve böylece kuruluş 
dönemini tamamlar.

1911 - Türkiye’nin en büyük yontucularından Nejat Sier, 
“elif” ve “sin” harflerini ay yıldız ile birleştirerek okulunun 
ilk amblemini oluşturur.

1912 - Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Robenson 
okulda, İstanbul eğitim tarihi için önemli bir yenilik olan 
Keşşaf adlı bir izci örgütü kurar.

1913 - Lise sınıflarında Fransızca Müfredat Programı 
uygulanır ve adı “İstanbul Sultanisi”ne çevrilir.

1915 - Okul Karaköy’de ki Saint Benoit binasına taşınır. 
Savaş yıllarında hastane olarak kullanılan bina sarı renge 
boyanır. Çanakkale Savaşına gönüllü olarak katılan İstanbul 
Sultanisi öğrencilerinden 50’sinin pek çoğunun şehit düş-
mesi üzerine de, binanın pervazları siyaha boyanır. Böy-
lece sarı-siyah olarak okulun renkleri belirlenir.

1917 - Okula 22 Alman öğretmen getirilerek Edebiyat 
ve Tarih dersleri dışında Almanca eğitime geçilir. 

1919 - Saraçhane başındaki Münir Paşa Konağı’na, daha 
sonra da Mercan İdadisi Binasına taşınılır. 

1923 - Beyazıt’taki Fuat Paşa Konağı’na taşınarak “İs-
tanbul Erkek Lisesi” adını alır. 

1927 - Liseye sembol olmuş müdürlerden Celal Ferdi 
Gökçay göreve başlar. 
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1932 - İstanbul Erkek Lisesi, Atatürk’ün isteği üzerine 
eskiden Duyun-u umumiye (devlet borçları) binası olarak 
kullanılan bugünkü binasına kavuşur. 

1940 - Okulun öğrencilerinden Orhan Omay, ilk biçi-
mine sadık kalarak bugünkü amblemi yaratır.

1942 - Harp yıllarında okulda Almanca eğitime ara verilir. 

1958 - Türkiye ve Federal Almanya hükümetleri ara-
sındaki ikili kültür ve eğitim iş birliği anlaşması çerçeve-
sinde sağlanan öğretmen ve araçlar ile dönemin Milli Eği-
tim Bakanı, okulun mezun Celal Yardımcı’nın isteği üzerine, 
okulda tekrar Almanca öğretimine başlanır ve okula sadece 
yatılı öğrenci kabul edilir.

1963 - İstanbul Erkek Lisesi’ndeki “klasik” olarak anı-
lan Türkçe müfredat uygulanan dönem biter ve son me-
zunlar verilir. 

1964 - İstanbul Erkek Lisesi’ne ilk kız öğrenciler gün-
düzlü olarak alınmaya başlanır.

1982 - İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi statüsüne 
geçirilir ve adı “İstanbul Lisesi” olarak değiştirilir.

1982 - İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı kurulur.

1984 - 100. yıl ku ru luş kı van cı nı ya şa yan İs tan bul Li-
se si’nde ya tı lı öğ ren ci ler için ya pı lan pan si yon bi na sı hiz-
me te gi rer.

1988 - Özel bir sta tü ile Ha zır lık (2), Or ta (3) ve Li se (3) 
ol mak üze re (8) yıl lık eği tim mo de li ni alır.

1996 - İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı tarafın-
dan anaokulundan üniversiteye uzanan eğitim zincirinin 
ikinci halkası olarak düşünülen ilkokul açılır. Okulun açı-
lışına katılan Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel: 
“Gövde (Lise) var, ayakkabı (ilkokul) tamam, şimdi sırada 
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şapka (üniversite) var” diyerek bu eğitim zincirine olan des-
teğini belirtir.

1997 - 30.09.1997 tarihinde Bonn’da Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Türkiye’de İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 
tarafından “Almanca eğitim veren bir Vakıf Üniversitesi’nin 
kurulmasına ilişkin Çerçeve Anlaşması” imzalanır.

1998 - 8 yıllık kesintisiz eğitim reformu” sebebiyle İs-
tanbul Lisesi’nin orta kısmına öğrenci alınmamasına karar 
verilir ve İstanbul Lisesi 1+4 yıllık eğitime geçer. Buna kar-
şılık İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı İlkokulu 8 yıllık 
ilköğretim okuluna dönüştürülür.

2005 - İstanbul dışından gelen kız öğrenciler için ya-
tılı bölüm açılır.

Lisemiz öğrencileri tarafından yayınlanmış olup gü-
nümüze kadar gelebilen en eski yıllık 1931 yılına aittir. Bu 
yıllığın okul tarihinin anlatıldığı bölümünde: 

“Okulun temeli 1884 yılında Selanikli Abdi Kamil Efendi 
ile Mehmet Nadir Bey’in ilk özel okul olan ‘Şems-ül Maarif’i’ 
açmasıyla başlar” ifadesi kullanılmıştır. Bu bilgi doğru de-
ğildir. Başbakanlık arşivlerinde bulunan belgelerden anla-
şıldığı üzere; Mehmet Nadir Bey’le Selanik’li Abdi Kamil 
Efendi’nin kurduğu ilk özel okul olan Şems-ül Maarif ’in 
kuruluş yılı 1882 olup, Mehmet Nadir Bey’in bu okuldaki 
görevinden ayrılmasından sonra okul, eğitim hayatına bir 
süre daha devam etmiş, daha sonra kapanmıştır. 

Bazı yıllıklarda ise “Şems-ül Maarif” yerine “Şems-ül 
Mekatip” ismi kullanılmıştır. Şems-ül Mekatip, İstanbul Li-
sesi ile hiçbir şekilde ilgisi olmayan, 1940 yılında faaliyeti 
sona ermiş olan bir okuldur. 
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Bu hataların, okulumuzun tarihi ile ilgili bilgilerin öğ-
renciler tarafından kendilerinden sonra gelenlere sözlü ak-
tarılması sırasında ortaya çıkmış, bir kez yıllıkta yer aldık-
tan sonra geleceğe taşınmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Tüm yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında, Mehmet Na-
dir Bey’in 1884 yılında kurduğu Numune-i Terakki’yi İs-
tanbul Lisesi’nin temeli kabul etmek gerekir.
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İzmir Atatürk Lisesi 1888 yılında 120  öğrenci ile  mekteb-i 
idadi (ilkokul) olarak  eğitim-öğretime başlamıştır.  İlk 

müdür Tarih-Coğrafya  öğretmeni Abdurrahman Bey’dir. 

İkinci meşrutiyetten sonra 1910 tarihinde, dönemin  Milli  
Eğitim Bakanı Emrullah Efendi zamanında Mekteb-i Sul-
tani (lise)  olmuştur. İzmir’in Yunanlılar tarafından  işgali  
sırasında eğitim-öğretime ara verilmiş ise de Cumhuriyet 
dönemine  kadar  Mekteb-i Sultani olarak İzmir gençlerine 
eğitim-öğretim hizmeti sunmuştur. Halit Ziya Uşaklıgil, 
Ahmet  Haşim, Mahmut Esat, Selim Sırrı, Mustafa  Rahmi, 
eski Başbakanlardan  Şükrü Saraçoğlu ve daha birçok de-
ğerli şahsiyet okulda öğretmen  olarak  görev yapmıştır.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte  1922–1923  eğitim-öğ-
retim yılında okul, önce İzmir Erkek  Lisesi, daha sonra  
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İzmir Birinci Erkek Lisesi, 1942  yılında da İzmir Atatürk  
Lisesi adını almıştır.

Atatürk, 1932  yılında bizzat okulu ziyaret etmiştir 
1993–94 Eğitim-öğretim  yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 
olan  okul, l997–98  eğitim-öğretim yılında Anadolu Li-
sesi  olup İzmir Atatürk Lisesi adıyla eğitim-öğretime de-
vam etmektedir. 
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Kabataş Erkek Lisesi 1908’de Kabataş semtindeki Esma 
Sultan Konağı’nda “Kabataş Mekteb-i İdadisi” adıyla 

ilk müdür Hasan Tahsin (Aynî) Bey yönetiminde kuruldu 
ve 7 sınıf, 276 öğrenci ile 1909’da öğretime başladı.

Balkan Savaşı’na diğer okullar gibi Kabataş’tan birçok 
öğretmen ve son sınıf öğrencisi katıldı. Savaş sonucunun 
ülkede yarattığı büyük üzüntü ile ilan edilen genel yas so-
nucunda, 7 Mart 1913’te okul formasının kırmızı-beyaz 
olan renkleri kırmızı-siyaha dönüştürüldü. Okul 1913’te 
beş sınıflı ilk kısmı açılarak 12 sınıflı sultaniye dönüştü-
rüldü ve “Kabataş Mekteb-i Sultanisi” adını aldı. 1919’da 
yatılı kısmı açıldı. Cumhuriyet’in ilanı ile sultaniler kal-
dırılınca, Kabataş Mekteb-i Sultanisi 1923 -1924 öğretim 
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yılında “Kabataş Erkek Lisesi” oldu. 1925 -1926 öğretim yı-
lında ilk kısmı kaldırıldı. 

Lise, 19. yüzyılın ikinci yarısında padişah yakınlarının 
yazlık ikametgâhı olarak yapılmış olan Feriye Saraylarına 
ait binaya 1928 -1929 öğretim yılında taşındı ve halen bu 
binada eğitime devam etmektedir. 1934 yılında okul bah-
çesinde bulunan ve Ağalar Dairesi adıyla bilinen, cadde 
üzerindeki eski bina onarılarak konferans salonu ve la-
boratuarların yer aldığı “Kültür Binası” olarak kullanıma 
açıldı. Öğrenci sayısının artması nedeniyle 1941 -1942 öğ-
retim yılında orta kısmı kapatılan ve yalnız lise olarak de-
vam eden Kabataş Erkek Lisesine Feriye Sarayları’nın Be-
şiktaş Ortaokulu olarak kullanılan binası da “Pansiyon 
Binası” olarak eklendi. 1979 -1980 öğretim yılında okula 
42 kız öğrenci kaydedildi. Kız öğrenciler bir yıl okuduk-
tan sonra Beşiktaş Kız Lisesine nakledildiler. 1987’de “Ka-
bataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı” kuruldu. 1992 -1993 öğre-
tim yılında karma eğitime ve “Yabancı Dil Ağırlıklı Türkçe 
Eğitimi/Süper Lise” programına geçildi, İngilizce hazırlık 
sınıfı açıldı. 1994 -1995 öğretim yılından itibaren kız öğ-
rencilere de yatılılık olanağı sağlandı. Okulun bitişiğindeki 
eski kömür deposu ve sonradan Tekel deposu olan Feriye 
Karakolu ve Zaptiye Koğuşları 1989’da Kabataş Erkek Li-
sesi Eğitim Vakfı’nın çabalarıyla okul alanına dâhil edildi. 
Burası restore edilerek 1995’den itibaren “Eğitim ve Kül-
tür Sitesi” olarak hizmet vermeye başladı.

1998-1999 öğretim yılından itibaren “Anadolu Lisesi” 
statüsüne alınan Kabataş Erkek Lisesi’nde halen 700 dolay-
larında lise öğrencisi okumaktadır. Öğrencilerin 250’ye ya-
kın bölümü yatılıdır. Kız ve erkek yatılı bölümleri vardır. 
2006 -2007 Eğitim Öğretim yılından itibaren okul Anadolu 



273

100 yıl önce biz de “çanakkale*deydik

Liseleri arasında “Hazırlık+4 Yıl” öğrenim uygulayan ayrı 
bir statü kazandı.

Kabataş Erkek Lisesi’ndeki 6 Hazırlık sınıfı 2009-2010 
öğretim yılında birinci yabancı dili İngilizce 2. yabancı dili 
Almanca olan 4 Hazırlık sınıfı ve birinci yabancı dili Al-
manca, 2. yabancı dili İngilizce olan 2 Hazırlık sınıfı ha-
line getirildi. Bu sınıflarda 4 saat Türkçe, 20 saat 1. yabancı 
dil, 4 saat 2. yabancı dil dersi vardır. (Almanca hazırlık sı-
nıflarında Alman öğretmen Almanca dersi vermektedir.)

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Kabataş 
Erkek Lisesi Almanca ve İngilizce Hazırlık sınıfı bölümle-
rine “ayrı” puanla öğrenci almakta; isteyen öğrenci Ana-
dolu Lisesi tercih listesine iki bölümü de yazabilmektedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin bütün dünyada 
1000’den fazla okulu kapsayan “PASCH (Schulen: Partner 
der Zukunft; Okullar – Geleceğin Ortakları)” projesine Ka-
bataş Erkek Lisesi de törenle katıldı ve okula plaket takıldı.
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KADIKÖY ANADOLU LİSESİ

Kadıköy Anadolu Lisesi Maarif Koleji olarak eğitim ve 
öğretime başlayan ülkemizin altı okulundan biridir. 

Kadıköy Maarif Koleji olarak 1955–1956 öğretim yılında, 
şimdiki yerinde eğitime başlamıştır. 

Kapusen tarikatı tarafından yapılan bir manastıra ait 
olan okulumuzun bulunduğu arazide, rahibeler tarafından 
1. Dünya Savaşı sırasında kimsesiz çocuklar için okul açıl-
mıştır. Okul, İstanbul’un işgali sırasında Fransız kuvvetleri 
tarafından kapatılarak Karmelit rahibelerine verilmiştir.

1968–1969 yılında pansiyon binası, 1975–1976 yılında ise 
lise binası yapılmıştır. Dört hazırlık sınıfı ile eğitime başla-
yan Kolej, 1961–1962 ders yılında ilk mezunlarını vermiştir.

 Dünya ile ilişkilerini kesmiş olan Karmelit rahibelerine 
zamanın Milli Eğitim Müdürü Hayrullah Örs tarafından 
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maddi destek sağlanarak arazi ve binalar boşaltılmış, An-
kara ve İstanbul Yapı ve Sanat Enstitüleri tarafından res-
torasyonu yapılmıştır. 

1968–1969 yılında pansiyon binası, 1975–1976 yılında 
ise lise binası yapılmıştır.

Dört hazırlık sınıfı ile eğitime başlayan Kolej, 1961–1962 
ders yılında ilk mezunlarını vermiştir. 

1968–1969 öğretim yılına kadar yabancı uyruklu öğ-
retmenlerle eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren okulu-
muzda 1969-1970 öğretim yılından itibaren yurtdışında öğ-
retimini tamamlamış Türk öğretmenler göreve başlamıştır. 

1991–1992 öğretim yılında hazırlık sınıfı iki yıla çıka-
rılmıştır. 

2003–2004 öğretim yılından itibaren 1 yıl hazırlık, dört 
yıl lise olmak üzere eğitim-öğretimine devam etmektedir.  

Oku lu muz da or ta öğ re tim ku rum la rı nın ye ni den ya-
pı lan dı rıl dı ğı 2005–2006 eği tim öğ re tim yı lın da da bir yıl 
İn gi liz ce ha zır lık sı nı fı, 4 yıl li se ola rak fa ali ye ti ni sür dü-
ren eği tim ku ru mu ol ma özel li ği ni mu ha fa za et mek te dir. 
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Mehmet Çelikel Lisesi 31 Mart 1938 tarihinde Meh-
met Çelikel tarafından temeli atılarak 3 Ekim 1938 

tarihinde Ortaokul ve Lise olarak öğrenime başlamış 
Türkiye’nin ilk bağış okulu olma özelliğine sahiptir. 1957-
1958 eğitim-öğretim yılında orta kısım Merkez Ortaoku-
luna devredilmiştir. 1969 yılında bünyesinde Akşam Lisesi 
açılmış ve 1981 yılına kadar öğretimini sürdürmüş, Genel 
lise öğretim şeklinden, 1992–1993 öğretim yılında Yabancı 
Dil Ağırlıklı Lise, 1999–2000 öğretim yılından itibaren de 
Anadolu Lisesi statüsüne geçmiştir.

 Okulun esas planına göre zemin kat iş atölyeleri ve spor 
salonu ile depo ve ambar olarak ayrılmış, ikinci ve üçüncü 
katlarda ise 14 sınıf 1 öğretmenler odası, 4 idare odası, ar-
şiv ve hizmetli odası olarak düzenlenmiştir. Okulun ana 
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binasından ayrı olarak bir de laboratuar binası mevcut 
olup daha sonraki yıllarda lojman olarak düzenlenmiştir. 

Kurulduğunda pansiyon binası olan ek bina 1981 yı-
lında özel idareye devredilmiş olup halen Öğretmen evi 
olarak kullanılmaktadır.

Bakanlık ödeneği ile 1987–1988 eğitim-öğretim yı-
lında 10 derslikli ek bina, 1992–1993 öğretim yılında Ka-
palı Spor salonu yapılarak hizmete girmiş, 1996 yılında 
Mehmet Çelikel Lisesi Vakfı tarafından 10 derslikli 3 katlı 
ek bina,1998 yılında ana bina alt kat Konferans salonuna 
dönüştürülmüştür.

Tarihi bir geçmişi olan okulumuz yaklaşık 15 bin üze-
rinde nitelikli mezun vermiş olup halen her yıl haziran ayın 
da geleneksel pilav günü etkinlikleri adı altında mezunla-
rını bir araya getirmektedir.
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Ülkemizin en eski okullarından biri olan ve bugünkü 
adıyla Nişantaşı Anadolu Lisesi olarak bilinen oku-

lumuz, 1905 yılında İstanbul’daki yabancıların ve özel-
likle İngiliz topluluğu mensuplarının çocuklarına sağlıklı 
bir ticari eğitim ve öğretim verebilmek amacıyla, aynı yıl 
Londra’dan bir müdür ve müdür yardımcısı getirilerek, 
Fransızca ve Türkçe öğretmenleri de İstanbul’dan temin 
edilerek kurulmuştur.

Eğitim - Öğretimin ilk yılında okula on dokuzu İngi-
liz, on ikisi diğer milletlerden olmak üzere toplam otuz bir 
erkek öğrenci alınmıştır. 

High School’da ilk yıllar eğitim - öğretim, İngilizce gra-
mer ve kompozisyon, İngiliz edebiyatı, Fransızca, Türkçe, 
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Coğrafya, Tarih, Muhasebe, Steno, Daktilo, Fen Bilimleri 
ve isteğe bağlı olarak Latince derslerine dayanıyordu.

Okul, ilk günlerde Galata civarında Kuledibi semtinde 
kurulmuştur. Daha sonra Sultan Abdülhamid, yeni bir okul 
yapılması için İngiliz Büyükelçiliği’ne Firuzağa’da bir arazi 
hediye etmiştir. Ancak bu arazinin o günün koşullarında 
okul için uygun olmadığı anlaşılınca, 1911 yılının 12 Ni-
sanında Firuzağa’daki arazinin satılmasına izin vermiş ve 
üzerinde beş katlı ahşap bir binanın bulunduğu şimdiki 
yeri, Sultan 5. Mehmed, yalnız okul olarak kullanmak şar-
tıyla bağışlamıştır. Okul yapımı amacıyla bağışlanan arazi 
üzerine yapılan ahşap binada 1920 yılında büyük bir yan-
gın çıkmış, yangın sonrası yapılan tamiratta büyük mali 
zorluklar yaşanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra okulun yatılı ve gün-
düzlü öğrenci sayısında önemli bir artış olmuş, ek bina 
gereksinimi duyulmuştur. Ek bina inşaatı için 1955 yı-
lında izin alınmış; böylece English High School For Boys 
Türkiye’de Lozan Antlaşması’ndan sonra genişletilen ilk 
yabancı okul olmuştur. 

Okulun lise statüsünü kazanması 1951 yılına rastlamak-
tadır. Bu statü değişikliğinden sonra English High School 
For Boys, Beyoğlu English High School For Girls mezun-
larına da eğitim - öğretim vermeye başlamıştır. 

İngiliz okullarında kökleşmiş bir gelenek olan ‘’gent-
leman’’ yetiştirme anlayışının bir uzantısı olan English 
High School, 1979 yılında mali sıkıntılar yüzünden Türk 
hükümetine devredilmiş ve okul Nişantaşı Anadolu Lisesi 
adını almıştır. 

Halen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Anadolu Li-
sesi olarak 100 yılı aşan geçmişi ve birikimiyle eğitim – öğ-
retim vermeye devam etmektedir.



280

PERTEVNİYAL LİSESİ

Yaklaşık 140 yıllık şanlı bir maziye sahip Pertevniyal 
Lisesi, yetiştirdiği vatan evlatlarıyla Türk Milletinin 

gönlünde taht kurmuştur. Bu yüce okulun kurucusu Pa-
dişah Sultan 2. Mahmud’un muhterem eşi, Padişah Sultan 
Abdülaziz’in muhterem annesi Pertevniyal Valide Sultan’dır. 
1872 yılında cami külliyesi ile birlikte okul binamızı yap-
tırmış ve sadece eğitim amaçlı kullanılmasına vakfiyesinde 
belirtmiştir.

Pertevniyal Sultan Cami ile birlikte yapılan Mahmu-
diye rüştiyesi çok güzel, kâgir binaydı. 1911 Büyük Aksaray 
yangınında tamamen yandı. 39 sene içinde eğitim veren bu 
okul yangın sonrası Aksaray’daki Sinekli Bakkal Sokağın-
daki bir konakta aynı isimle tedrisata devam etmiştir. Per-
tevniyal Sultan 1883’te vefat etti. Geriye okulun tekrar imarı 
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için vakıf geliri bıraktı. Mütevelli Osman Efendi tarafından 
biriktirilen bu vakıf geliri ile okul inşa edildi. Pertevniyal 
Valide Sultan’ın vakıf geliri ile Sarıyer’de ve Bandırma’da 
da Pertevniyal adına iki ilkokul daha yapıldı.

1930’da yapımına başlanan 17 sınıfı, 4 laboratuarı, spor 
salonu ve kantinden oluşan yeni bina 13.03.1968’de bitiri-
lerek eğitim ve öğretime açılmıştır.

19.11.1986 tarihinde Pertevniyal’deki tadilat sebebiyle 
okul Çapa’daki Yüksek Öğretmen Okulu binasına taşındı.

Pertevniyal’in Aksaray’daki binasına Osmanlı Arşivi 
yerleştirildi. Pertevniyalliler tekrar Aksaray’a dönmek için 
büyük gayret gösterdiler. Pertevniyal Lisesi okul yönetimi, 
Eğitim Vakfı, Spor Kulübü, Okul Koruma Derneği, öğret-
men, öğrenci ve mezunlarının gayreti sonucu Aksaray’daki 
Pertevniyal binasına dönüldü. 1998 yılı itibariyle okulumuz 
Anadolu Lisesi olarak eğitimine devam etmektedir. 
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VEFA LİSESİ

Osmanlı İmparatorluğunda 18. yüzyıla kadar eğitim, 
mahalle mektebi, medrese gibi klâsik eğitim kurumla-

rında yapılmıştır. Ancak, 18. yüzyılda askeri yükseköğretim 
kurumlarıyla modern eğitim hayatı başlamıştır. 19. yüzyılda 
düzensiz bir biçimde ilköğretim alanında sıbyan mektep-
leri ortaöğretim alanında rüşdiye (ortaokul) idadi (lise) ve 
sultanî (lise+yüksekokul) olmak üzere çeşitli modern eği-
tim kurumları kurulmuştur. Kurulan ilk askerî idadî Kuleli 
Askerî İdadisi (1845) ilk öğretmen okulu Dârülmuallimîn 
(1848) (Çapa’daki Öğretmen Lisesi) ve ilk Sultanî Galata-
saray Sultanîsi (1868)’dir. Modern yükseköğretim kurum-
ları ise Mülkiye Mektebi, Hukuk Mektebi ve Tıbbiye Mek-
tebi gibi bağımsız okullardı. 
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Düzensiz olarak kurulan modern eğitim kurumları, 
1869 yılında Maarif Nazırı Ahmet Cevdet Paşa döneminde 
hazırlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile bir sisteme 
bağlanmıştır. Bu nizamnameye göre modern eğitim ku-
rumları; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak 
üzere üç kademede yapılandırılmıştır. İlköğretim kurumları 
mahalle ve sıbyan mektepleri, yükseköğretim kurumu ise 
Darülfünun olarak belirlenmiştir. Ortaöğretim kurumları 
ise rüşdiye, idadi ve sultani olmak üzere üç türde yapılan-
dırılmıştır. Bu günkü lise türünün tam karşılığı olan okul 
türü, idadilerdir. “Ana dille öğretim yapılan ilk mülkiye li-
sesi (Sivil Lise)”, 1872 yılında Mekteb-i Mülkiye’nin bünye-
sinde idadi sınıfları olarak kurulan bugünün Vefa Lisesi’dir. 

İDADİ - SULTANİ - LİSE: Mekteb-i Mülkiye’nin bün-
yesindeki idadi sınıfları, Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Hu-
kuk gibi yüksek öğretim kurumlarının bünyesindeki idadi 
sınıflarıyla birleşmiş ve 1886 yılında  Dersaadet İdadi-i 
Mülki-i Şahanesi adıyla bağımsız bir okul haline gelmiştir. 
Bu okul, 1994 yılında Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa ta-
rafından yaptırılıp daha sonra Gazi Ahmed Muhtar Paşa’ya 
satılan binanın (bugünkü Orta Bina) Maarif Nezareti’nce 
satın alınmasından sonra Vefa’ya  taşınmıştır. Okul, 1900 
yılında bulunduğu semtten dolayı Vefa İdadi-i Mülki-i Şa-
hanesi adını almıştır. 

Okul, 1913-1914 öğretim yılında Vefa Mekteb-i Sulta-
nisi adıyla sultani statüsüne çıkarılmıştır. Bu dönemde okul, 
bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri bulunan 12 
yıl öğrenim sürekli bir eğitim kurumu haline gelmiştir. 
1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle, okul, 
diğer bütün idadi ve sultanilerle birlikte Lise adını alarak 
Vefa Erkek Lisesi olmuştur. Okul 1925 yılından sonra bazı 



284

Çanakkale Savaşına Katılan Liselilerin Anısına...

liselerle birlikte ortaokula dönüştürülmüş ve Kadırga’daki 
Eczacılık Okulu binasına taşınmıştır.  Okul burada Vefa 
Orta Mektebi adıyla 1933’e kadar eğitim yapmıştır. 

1933 yılında 300’ün üzerinde Vefa Lisesi mezununun 
girişimi ve yine mezunumuz o zamanki Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Kemalettin Gedeleç’in desteğiyle okul ye-
niden lise statüsüne kavuşmuş ve Vefa’daki tarihi binasına 
dönerek Vefa Erkek Lisesi adıyla öğretimine devam etmiştir. 
Okulun bünyesinde, Anadolu Lisesi statüsüne geçtiği 1990 
yılına kadar, hem ortaokul, hem de lise kısmı yer almıştır. 

Uzun süre sadece Mütercim Rüşdü Paşa Konağı’nda 
öğretim yapan Vefa Lisesi 1937 yılında Yüksek Öğretmen 
Okulu binası olarak kullanılmaya başlanan üst bahçedeki 
binanın bu okulun 1949 yılında Çapa’ya taşınması üzerine 
devri ile kapasitesini arttırarak iki binada öğretime başla-
mıştır. Ayrıca alt bahçedeki pavyonlarda okulun spor, kül-
tür etkinlikleri ile fen laboratuarları yer almıştır. 1950’li yıl-
ların sonlarına doğru değerli mezunlarımızdan merhum 
Necip Akar, üst bahçedeki Şehzade Mehmed Tabhanesi’ni 
Kimya Laboratuarı olarak düzenleyerek hizmete sokmuştur. 

Yüksek Öğretmen Okulundan devrolan binanın üst ka-
tında 1959 yılında  Erkek Öğrenci Pansiyonu da açılmıştır. 
Bu pansiyonda öğrenci mevcudu zamanla 300’e kadar çık-
mıştır. 1970’li yıllardaki anarşik olaylar nedeniyle Pansiyon 
12 Eylül 1980’de kapatılmış, ancak 1984’te yeniden düzen-
lenerek Kız Öğrenci Pansiyonu olarak açılmıştır. 

İLK AKŞAM LİSESİ: 1958 yılında Vefa Lisesi’nin bün-
yesinde İstanbul’un İlk Akşam Lisesi açılmıştır. Vefa Ak-
şam Lisesi adıyla öğretim yapan bu lise Pertevniyal Lisesi’ne 
aktarıldığı 1978 tarihine kadar beş bin civarında mezun 
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vermiştir. Bu mezunlar içinden bakan, milletvekili, sanatçı, 
bilim adamı ve işadamları yetişmiştir. 

Okul binalarının yetersizliği nedeniyle alt bahçedeki 
pavyonlar kaldırılarak yerine 1967 yılında yeni bir okul bi-
nasının yapımına başlanmış ve iki yılda tamamlanan bu 
bina 1969-1970 öğretim yılında hizmete girmiştir. 

Bu arada harap duruma düşen Mütercim Rüşdü Paşa 
Konağı öğretime kapatılmıştır. Bu bina, Vefa mezunları-
nın kurduğu Vefa Lions Kulübü tarafından onarıma alın-
mış ve 1984 yılında yeniden Vefa Lisesi’nin öğretimine ka-
zandırılmıştır.

 

ANADOLU LİSESİ: 1970’li ve 1980’li yıllarda Vefa semti 
sakinlerinin birer birer semtten ayrılmaları ve bunların ye-
rine işyerleri ve işçi pansiyonlarının açılması semtte öğrenci 
potansiyelini tamamen yok etmiş, okul İstanbul’un çeşitli 
semtlerinden öğrencilerin geldiği karma bir okul durumuna 
düşmüştür. Bunun üzerine mezunların 1989 yılında kur-
duğu Vefa Vakfı’nın kurucu başkanı merhum Ulaştırma 
Bakanı Cengiz Tuncer’in çabalarıyla okulun statüsü Milli 
Eğitim Bakanlığınca  Anadolu Lisesi’ne dönüştürülerek adı 
Vefa Anadolu Lisesi olmuştur. 

Mezunların isteği ve okul yönetimi ile öğretmenler ku-
rulunun uygun görmesi üzerine 2001 yılında, okulun sta-
tüsü değiştirilmeden, adındaki “Anadolu” kelimesinin çı-
kartılarak tarihi adına dönülmesi Milli Eğitim Bakanlığına 
teklif edilmiştir. Bakanlık bu teklifi derhal değerlendirerek 
okulumuzun adını tekrar Vefa Lisesi’ne dönüştürmüştür. 

Bu arada okulun iki tarihi binası (Pansiyon ve Müter-
cim Rüşdü Paşa Konağı) 17 Ağustos 1999 depreminde hasar 
görerek öğretime kapatılmıştır. Başta değerli mezunlarımız 
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Uğur Dündar ve Devlet Bakanı Recep Önal’ın girişimleri 
ile İMKB’nın büyük maddi katkısı sağlanmış, eksik kalan 
kısmı da Bakanlığımızca tamamlanarak 2000 yılında Pan-
siyon binası, 2001 yılında da  Mütercim Rüştü Paşa Konağı 
hizmete girmiştir. Bakanlıkla temasların yürütülmesinde 
değerli mezunumuz İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel’in 
de katkıları olmuştur.

2005-2006 yılında Anadolu Liselerinin Hazırlık Sınıf-
larının kapatılarak bütün liselerin dört yıl öğrenim süreli 
okullar haline gelmesi üzerine, okulun yabancı dil ağır-
lıklı eğitiminin aksayacağı düşüncesiyle, okul statüsünün 
(Hazırlık+4 yıl) toplam beş yıl öğretim süreli Anadolu Li-
sesi olma girişimi Sayın Uğur Dündar’ın yakın ilgi ve des-
teğiyle Bakanlığımızca kabul görmüş ve okulumuz 2006-
2007 öğretim yılından itibaren bu statüdeki on liseden biri 
durumuna gelmiştir. 


