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TEVDAK VE E⁄‹T‹M‹M‹Z

Erol Demirdöven
TEVDAK Yönetim Kurulu Baflkan›

T EVDAK (Türk E¤itim Vak›flar› Dayan›flma Konseyi Lise-
leri E¤itim Derne¤i), 1980’li y›llar›n bafllar›nda bir k›sm›
Cumhuriyet’ten önce ö¤retime bafllam›fl, Cumhuri-

yet’le birlikte Cumhuriyet’e sahip ç›km›fl ve Cumhuriyet’i yü-
celtecek onbinlerce Atatürkçü ayd›n yetifltirmifl, köklü, gele-
ne¤i oluflmufl güzide e¤itim kurumlar›n›n di¤er devlet lisele-
ri gibi çeflitli parasal ve yönetsel darbo¤azlarla karfl›laflmalar›
üzerine, an›lan e¤itim kurumlar›ndan feyz alarak yetiflen eski
mezunlar›n›n, kendi e¤itim yuvalar›na sahip ç›kmak amac› ile
kurduklar› E¤itim Vak›flar›n›n, 1990’l› y›llar›n bafl›nda olufltur-
duklar› gönüllü hizmet elçilerinden meydana gelen bir sivil
toplum kurulufludur. 

Ankara  Atatürk Lisesi, Beyo¤lu Anadolu Lisesi, Edirne Lise-
si, Erzurum Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi,
Haydarpafla Lisesi, ‹stanbul Lisesi, ‹zmir Atatürk Lisesi, Kabatafl
Erkek Lisesi, Kad›köy Anadolu Lisesi, Niflantafl› Anadolu Lisesi
(High School), Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, Zonguldak Meh-
met Çelikel Lisesi gibi, tarihî oldu¤u kadar, mezunlar›n›n çal›fl-
malar›yla toplum hayat›m›z›n her alan›na damgas›n› vurmufl ve
e¤itimleri ile di¤er e¤itim kurumlar›na da örnek olmufl ça¤dafl
e¤itim kurumlar›d›r. 

TEVDAK olarak amaçlar›m›z; 

Atatürkçü ça¤dafl e¤itimin gerçekleflmesinde Milli E¤itim
Bakanl›¤›na destek olmak, Milli E¤itimin yaflanan genel ve özel
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sorunlar›n›n çözümünde ortak hareket etmek, Atatürk ilke ve
devrimleri do¤rultusunda Milli E¤itimi gelifltirici araflt›rmalar
yapmak, ça¤dafl  e¤itimin imkânlar› ve yöntemleri uygulanarak
e¤itimde kalitenin art›r›lmas›na ve Türk Toplumuna yararl› yurt-
tafllar yetifltirilmesine katk›da bulunmak,

TEVDAK’› oluflturan güzide, gelenekleri oluflmufl, köklü e¤i-
tim kurumlar›n›n, geçmiflte oldu¤u gibi ülkesi ve ulusu ile ay-
r›lmaz bir bütün olan ve Atatürk’ün en büyük eseri Türkiye
Cumhuriyeti”ni yücelterek ça¤dafl uygarl›k düzeyine tafl›yacak,
Atatürkçü dünya görüflünü paylaflan, ulusal ve manevi de¤er-
lerini bilen, ulusal kültürüne sahip ç›kan, evrensel kültürü
özümseyen, sorgulay›c›, araflt›r›c›, uzlaflmac›, bar›flç›, biliflim ve
iletiflimi en geliflmifl flekilde kullanabilen ça¤dafl gençlerin ye-
tifltirilmesine katk›da bulunmak.

Baflar›l› e¤itim kurumlar›nda oldu¤u gibi, tüm e¤itim ku-
rumlar›m›z›n okul öncesi e¤itimden, ilkö¤retim, ortaö¤retim ve
üniversiteye var›ncaya dek e¤itim zincirini oluflturarak, e¤itimin
tüm evrelerinde nitelikli ve verimli e¤itim gerçeklefltirmek, 

Böylece Vak›f hizmetlerinde örnek kurumsallaflmay› sa¤la-
yarak TEVDAK; cennet vatan›m›z›n di¤er yörelerinde de benzer
e¤itim kurumlar› ve onlara destek veren tüm sivil toplum kuru-
lufllar› ile birlikte e¤itimdeki etki alan›n› geniflletmektir. 

TEVDAK E¤itim Vak›flar›; geçti¤imiz bu dönemde yaratt›kla-
r› kaynaklarla feyz yuvalar›na sahip ç›karken, nitelikli e¤itimin
ve e¤itimde f›rsat eflitli¤i ilkesinin gerçekleflmesine katk›da bu-
lunmufllard›r. 

Son çeyrek yüzy›la damgas›n› vuran TEVDAK E¤itim Vak›f-
lar›n›n, temel motivasyon Gücü; mezunlar›n›n mezun olduklar›
e¤itim yuvas›na Vefa borcunu karfl›l›ks›z olarak maddi ve ma-
nevi ba¤lamda ödemesi biçiminde tan›mlanan hizmetin, bir
bayrak yar›fl› gibi kuflaklardan kuflaklara devredilmesidir. 

TEVDAK, amaçlar›n› ve görüfllerini toplumumuza ve e¤itim
kamuoyuna duyurabilmek düflüncesiyle, bugüne kadar iki
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Ulusal E¤itim Sempozyumu gerçeklefltirmifltir. Ayr›ca, TEVDAK
Liseleri ö¤retmen ve ö¤rencileri aras›nda kaynaflmay› ve daya-
n›flmay› sa¤lamak amac›yla, 2008-2009 ö¤retim y›l›nda Hay-
darpafla Lisesi Müdürü Kenan Surbahan’›n koordinatörlü¤ünde
‘TEVDAK Liseleri Spor fienlikleri’ni bafllatm›flt›r. 2009-2010 ö¤-
retim y›l›nda da bunlara Vefa Lisesi Müdürü Dr. Sakin Öner’in
koordinatörlü¤ünde ‘TEVDAK Liseleri Spor fienlikleri’ni ilave
etmifltir. 

TEVDAK Liseleri ö¤rencilerinin ‘Benim fiehrim’ konulu de-
neme ve fliirlerinden oluflan bir kitap da ‘1. Kültür fienli¤i’mizin
bir ürünüdür. TEVDAK yönetimi olarak, Kültür ve Spor fienlik-
lerimizi koordine eden, düzenleyen ve destek olan tüm yöne-
tici, ö¤retmen ve ö¤rencilerimize teflekkür ediyor ve baflar›la-
r›ndan dolay› kutluyoruz. Ayr›ca bu kitab› TEVDAK câmias›na
kazand›ran Vefa Lisesi Edebiyat Ö¤retmeni Hayri Atafl’a da  te-
flekkür ediyoruz.

Bu çal›flmalar›m›z›n TEVDAK Liseleri’ne ve e¤itim hayat›m›-
za yeni bir canl›l›k, heyecan ve ruh kazand›raca¤› inanc›m›z
tamd›r. TEVDAK, gelecek dönemde de temel misyonunu ger-
çeklefltirmek için e¤itim alan›ndaki çal›flmalar›n› gelifltirerek,
sürdürecektir. 

Sayg›lar›m›zla.

�
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TEVDAK L‹SELER‹ 1. KÜLTÜR fiENL‹⁄‹

Dr. Sakin Öner
Vefa Lisesi Müdürü

TEVDAK Kültür fienli¤i Koordinatörü

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder  Mustafa Ke-
mal Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür”
sözünü ö¤retmenlere hitaben söylemifl ve kültürümü-

zün yaflat›lmas› görevini de onlara  vermifltir. 

Türkiye’nin  seçkin on befl tarihi lisesinin E¤itim vak›flar›n›n
kurdu¤u ülkemizin e¤itim alan›ndaki  en önemli Sivil Toplum
Kurulufllar›ndan biri olan  TEVDAK,  hem  Atatürk’ün bu direk-
tifine sahip ç›k›ld›¤›n› göstermek  ve hem de  kurulufluna vücut
veren liseler aras›nda kaynaflmay› ve dayan›flmay› sa¤lamak,
ürünlerini ortak olarak  sergilemek  amac›yla 2008 - 2009 Ö¤-
retim y›l›nda l. Spor fienli¤i’ni, 2009 -2010 Ö¤retim y›l›nda da
bu etkinli¤e ek olarak l. Kültür fienli¤i’ni  düzenlemifltir.

Her ö¤retim y›l›n›n son bir ay› içinde gerçeklefltirerek  gele-
neksel hale getirmeyi  düflündü¤ümüz bu flenliklerde, TEVDAK
Liseleri ö¤retmen ve ö¤rencilerinin her alanda sahip olduklar›
potansiyeli  ortaya koymay› ve böylece di¤er okullar›m›za da
örnek olmalar›n› sa¤lamay› da amaçlad›k.

Bu flenliklerin gerçekleflmesinde bize destek olan ‹stanbul
Valili¤ine, ‹l ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürlülüklerimize ve  Okul
Müdürlüklerimize teflekkür ediyoruz.

Bu y›l ilkini düzenledi¤imiz TEVDAK Liseleri l. Kültür
fienli¤i’nde flu etkinlikler yer almaktad›r:
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TAR‹H SAAT ETK‹NL‹⁄‹N YER‹ ETK‹NL‹⁄‹N KONUSU          

24.05.2010 10.00 Galatasaray Lisesi Aç›l›fl Töreni ve Konseri

PAZARTES‹ Tevfik Fikret Salonu (Okul Müzik Gruplar›nca)

25.05.2010 10.00 Galatasaray Lisesi Aktif Resim Çal›flmas›

SALI 17.00

27.05.2010 10.00 Haydarpafla Lisesi fiiir Dinletisi

PERfiEMBE

28.05.2010 11.00 Galatasaray Lisesi Resim Sergisi

CUMA Not:  Sergi 05.06.2010 

tarihine kadar devam 

edecektir.

Ayr›ca bu etkinlikler çerçevesinde, TEVDAK Liseleri’nin Ti-
yatro topluluklar› 24 May›s 2010- 15 Haziran 2010 tarihleri
aras›nda gösteriler  yapacaklard›r.

TEVDAK Liseleri Ö¤rencilerinin “Benim fiehrim” konulu de-
neme ve fliirlerinden oluflan bu kitap da, bu flenli¤in  somut bir
ürünü olarak gelecek kuflaklara kalacakt›r. Bu kitapta eserleri
yer alan ö¤rencilerimizi,  onlar›n Dan›flman Ö¤retmenlerini ve
bask›ya haz›rlayan Vefa Lisesi Edebiyat Ö¤retmeni Hayri Atafl’›
kutluyor ve teflekkür ediyorum.

Bu flenliklerin gelecekte  daha genifl ve daha etkin kültürel
çal›flmalara zemin oluflturaca¤› inanc›yla  sayg›lar sunar›m.

�
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SUNUfi

Hayri Atafl
Vefa Lisesi Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmeni

T oplumlar› ayakta tutan, onlara dinamizm kazand›ran en
mühim unsurlardan birisi de hiç flüphesiz kurumlard›r, ki
bu kurumlar tecrübeleriyle, zamanla oluflan gelenekleriy-

le geçmifli gelece¤e de tafl›makta, dünü bugüne ba¤lamakta-
d›rlar. Ülkemizde de böyle köklü kurumlar mevcuttur ve bu gi-
bi toplumsal dinamiklerimizden olan kurumlar›m›z›n bafl›nda
birço¤u muazzam bir geçmifle sahip olan okullar›m›z gelmek-
tedir. Bu okullar›m›zdan bir k›sm›n›n bir araya gelerek olufltur-
du¤u TEVDAK, bu gelene¤in yaflat›lmas›nda ve dinamizmin
ayakta tutulmas›nda ön ayak olan bir sivil toplum kurulufludur.
K›saca TEVDAK Liseleri diye söz etti¤imiz okullar›n mühim bir
k›sm› afla¤› yukar› 100-150 y›la varan tarihleri, zihninde uyan-
d›rd›¤› ça¤r›fl›mlar›, yetifltirdi¤i ilim, fikir, sanat ve kültür adam-
lar›yla etkisini halen de devam ettirmektedirler.

Bu özellikleri dolay›s›yla bahsedilen okullar›n ayn› zamanda
“model” okullar oldu¤unu da ifade edebiliriz. ‹flte buna bir örnek
olarak, TEVDAK, bu y›l “1. TEVDAK Liseleri Kültür fienli¤i” ad›y-
la bir faaliyet bafllatm›flt›r ve bu faaliyetin gelenekselleflmesi de
arzu edilmektedir. Bu y›l “fienlik” kapsam›nda yap›lan çal›flmalar-
dan birisi de elimizdeki bu kitapt›r. Kitapta TEVDAK liselerinde
okuyan ö¤rencilerin yaflad›klar› flehirlerle ilgili yaz› ve fliirleri yer
almaktad›r. TEVDAK üyesi 15 liseye gönderilen davetiye ile “Be-
nim fiehrim” konulu yaz› ve fliir istenmifl, bu ça¤r›ya 13 okul ce-
vap vermifl ve neticede elimize 33 fliir, 48 de yaz› ulaflm›flt›r.
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Bu fliirlerde ve yaz›larda genç arkadafllar›m›z›n duygu, dü-
flüncelerinin yan›nda yaflad›klar› flehirle ilgili tekliflerini, hassa-
siyetlerini de görmekteyiz. Gelece¤i flekillendirecek olan bu
genç beyinlere kulak vermek, onlar› dikkate almak biz büyük-
lerin vazifesi olmal›d›r, kanaatindeyim.

fiahsi kanaatim olarak flunu belirtmeliyim; fiehirler üzerine
yap›lanlar› her zaman zevkle okumuflumdur. Çünkü bu eserler
bana gidip göremedi¤im yerleri anlat›rken bazen de içinde ya-
flad›¤›m flehrin fark edemedi¤im taraflar›n› da gösterir. Bu ba-
k›mdan genç arkadafllar›m›n yazd›klar›n› da zevkle okudu¤umu
ifade etmeliyim.

Kitap yay›na haz›rlan›rken önce fliirleri sonra da yaz›lar› s›ralad›k.
S›ralamay› da ö¤rencilerin isimlerine göre alfabetik yapt›k ki hem
bir kaynaflma olsun, hem de monotonluk ortadan kalks›n. Aralara
flehirlerle ilgili birkaç resim de serpifltirmeyi ihmal etmedik.

Kitap için eser gönderen genç arkadafllar›m›z›n imzalar›n›
önümüzdeki y›llarda daha baflar›l› çal›flmalar›n alt›nda görece¤i-
mize inan›yorum. Onlara baflar›lar dilerken, rehberlik ederek bu
genç kalemlerin çal›flmalar›n›n gün yüzüne ç›kmas›na vesile olan
meslektafllar›ma da ayr›ca teflekkür ediyorum. Çal›flmalar›m›z bo-
yunca fikrî yard›mlar›n› esirgemeyen fakat rahats›zl›¤› dolay›s›yla
çal›flmalar›m›za fiilen kat›lamayan meslektafl›m Eyüp Anadolu Li-
sesi edebiyat ö¤retmeni Emrah Ayhan’a teflekkür ediyor, bir an
önce sa¤l›¤›na kavuflmas› temennisinde bulunuyorum. Okullarla
ilgili bilgileri bulmam›za yard›mc› olan TEVDAK görevlisi Hatice
K›l›ç han›mefendiye de teflekkür borcumuzdur. Çal›flman›n kitap
halinde ç›kmas› için maddi ve manevi yard›mlar›n› esirgemeyen
ve bu “fienlik”in koordinatörlü¤ünü de yapan Vefa Lisesi müdü-
rü hocam Dr. Sakin Öner beyefendiye ve destekleriyle çal›flman›n
vücut bulmas›na vesile olan TEVDAK yönetim kurulu baflkan› Erol
Demirdöven beyefendiye flükranlar›m› arz ediyorum.

�
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B‹R ‹STANBUL HAYAL‹

Ayça Akk›n  
Pertevniyal Lisesi - 9

�

Haliç’in ötesinden bir rüzgâr vuruyor yüzüme
Kula¤›ma f›s›ld›yor tarihin derinliklerinde

Bir yandan cariyelerin gülüflleri duyuluyor
Topkap›’n›n bahçesinde.
Öte yandan k›l›ç sesleri ç›nl›yor kula¤›mda.
Süleymaniye’nin bahçesinde
Emirler ya¤d›r›yor Mimar Sinan.
Yedi Tepe’den yedi ayr› ezan
Doyuruyor ruhunu ‹stanbul’un.

Denizin ortas›nda ince bir kay›k
Halit Ziya’n›n âfl›klar› sanki…
Titretiyor sular›n› bo¤az›n
Bir yal›dan duyulan ud sesleri.
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Ad›ml›yorum Beyo¤lu’nun yokufllar›nda
Bir kahvehanenin önünde duruyorum.
Orta oyunu olsa gerek
Kahkahalar tafl›yor sokaklara.
Az ilerde rastl›yorum on befllik k›zlara
Fistan bak›yorlar bir Ermeni dükkân›nda.

Tam yolumu kaybettim derken
Yeni Cami’nin avlusunda buluyorum kendimi.
Mart›lar ç›¤l›k ç›¤l›¤a
Çekip al›yorlar beni
Lalelerin aras›nda dald›¤›m bu düflten 
Gülhane Park›’nda…
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YED‹ N‹NE, YED‹ DEDE

Ayfle Öner
Vefa Lisesi - 10

�

Omuzlam›fl gökyüzünü yedi tepe
Kar›flmas›n mavisi Bo¤aza diye
‹stanbul’u tafl›yor s›rtlar›nda
Yedi nine / yedi dede
‹nce dalgalar›n inceden oynaflt›¤› gibi Bo¤azda
K›vr›l›p oynaflan k›r›fl›kl›klar›yla suratlar›nda
Cadde cadde, sokak sokak
Tarihin isli pencerelerinden bakarak
Yüzy›llar› tafl›yor, gök kubbeye akarak
Yedi nine / yedi dede…

Yafllanm›fl ve yorgun, kararm›fl ahflap evlerden
Soka¤›n pay›na düflen gölgelerden
Parça parça toplayarak flehri
Kubbelerin alt›na dolduran
Bir gevrek simitle hayat bulduran
Yedi nine / yedi dede…
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Tarihi burçlar›nda tafl›yan surlar›n›n
Kar›fl›p coflkulu renkleriyle erguvanlar›n›n
‹nce bir çizgide maviyle bulufltu¤u
Bembeyaz mart›lar›n pervas›zca uçufltu¤u
Ele¤imsa¤ma bu flehirde
Sokaklar› kadar dar k›r›fl›klar›yla yüzlerinde
Yedi nine / yedi dede…

Müsaadeniz olursa
Öpece¤im toprak kokulu ellerinizden…

Benim 22 fiehrim



B‹R fiEHR‹N MUC‹ZES‹

Ayflegül Alan
Ankara Atatürk Lisesi - 9

�

Tarihin derinliklerinde küçücük bir flehirdin
Anadolu ortas›nda görünmez, görülemez…
Kerpiç evler, toprak yol ve birkaç tarlayla
Yine de yaln›z sen geldin kurtulufl umuduyla.

Savaflta, bar›flta, tüm flartlarda;
Baflkent oldun vatana, fedakâr bir kucakla.
Korkmad›n düflmanlardan asla korkmayacaks›n,
Arkanda tüm Türkiye tükenmez bir coflkuyla.
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K›sac›k bir zamanda çok büyük geliflme,
Durmadan, yorulmadan yürüdün ileriye,
Bilim, sanat, kültür harmanlanm›fl içinde,
Geçmiflten gelece¤e inan›lmaz geçiflinde.

Bak›n Ankara Kalesi’nden bilmiyorsan›z tarihi
Ziyaret edin bir kere An›tkabir’i
Dolafl›n sokaklar›nda, görün flehrimi
Tan›y›n insan›n› ve hissedin mucizesini.
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MEDEN‹YET‹N BAfiKENT‹

Bar›fl Cihan Cantürk
Pertevniyal Lisesi - 11

�

Perdeler aç›l›r birer birer...
Ezan sesleri yükselir Sultanahmet'ten, 

Süleymaniye'den
Günefl ‹stanbul'u selamlar...
Ve mart›lar mesaiye bafllar vapurlar›n arkas›nda.
Kâh sevgililerden gelen bir simittir r›z›klar›,
Kâh bir çocu¤un gülücükleriyle yo¤rulmufl 

ekmek k›r›nt›lar›...
Hayat kar›flt›r›l›r çay barda¤›nda ve 

keflkeler eritilir.
Daima kofluflturma vard›r; tabanlar›

ezberleyen yollarda.
Kimi zaman Pazartesi Sendromu'dur

mutsuzlu¤un sebebi,
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Kimi zaman uykusuzluk, geçim derdi.
Fark etmez kimi bu cennet bahçesini, Fikret gibi
Kimi de anlatmaya kelime bulamaz güzelli¤ini, 

Yahya Kemal misali
Osmanl›'n›n kalbi, Türkiye'nin kalbi,
Dünyan›n merkezi, medeniyetin baflkenti
Elbet buras›d›r cennetin ta kendisi.
Tüm gizlerin flahididir Bo¤az'›n sular›
Ve tarihin kendisidir ezeli surlar›.
Bir çocu¤un hayalidir ‹stanbul, oyuncak bir bebek
Arkadaflt›r, s›rdaflt›r, yoldaflt›r.
Ufka dolar Haflim'in k›z›ll›klar›
Geceyi selamlar ‹stanbul'un dar sokaklar›
‹stiklal, gecenin gündüz oldu¤u cadde
Yaflam› k›y›s›d›r ve ta kendisidir iyisiyle 

kötüsüyle...
Vapurlar döner Eminönü'ne ve yorgun mart›lar
‹flçiler döner evlerine ve dalg›n ak›llar
Sokaklar sessiz, tek tük ›fl›klar var evlerde...
Kimi hasta, kimi uykusuz, kimi yorgun bir flair...
Saatler kahvede eriyen fleker.
Ve tan vakti günefl, Bo¤az'la buluflur.
Ve mart›lar, k›z›l ve mavinin çocuklar›, 
beyaz narin kanatlar›yla ‹stanbul'u selamlar...
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‹STANBUL MAHALLES‹

Burak Amil
Kabatafl Erkek Lisesi - 11

�

‹stanbul Mahallesinde
Darac›k bir sokak 
Soka¤›n iki yan›nda derme çatma gecekondular
Gecekondular›n önünde kocakar›larla 

antika bohçalar›
Hemen yanlar›nda gelinlik Fatmalarla Ayfle 

ablalar›

Konufluyorlar
Öyle basit cümleler de¤il onlar›n dilinden dökülen
Onlar tafltan bahsediyorlar, topraktan
Alt›ndan bahsediyorlar, umuttan
Onlar ‹stanbul’dan bahsediyorlar
Onlar tafl› topra¤› alt›n bu mahalleye 

selam veriyorlar
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Hepsi fakir, hepsi yorgun
Hepsi ayn› tokad› yemifl 
Ve hepsi o tokada ra¤men hayatta kalm›fl
Niyetleri yok son nefeslerini vermeye
Cesaret onlar›n kurtar›c›s› olmufl
‹stanbul onlar› cesaretle yo¤urmufl

Kolay olmam›fl bu insanlar için 
Evini bark›n› b›rak›p da gelmek
Kimisi eflini çocu¤unu toplay›p da gelmifl
Kimisi çok sevdi¤i köyüne küfredip de gelmifl
Kimisi yavuklusuna veda edemeden gelmifl
Bu insanlar ba¤›rlar›na tafl bas›p da gelmifl

Bu insanlar ekmekleri u¤runa umuda 
yolculu¤a ç›km›fl

Bu insanlar hayattan önce ‹stanbul’a tutunmufl
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‹flte böyle insanlarla dolu ‹stanbul Mahallesi  
O kadar dolu ki dokunsan a¤layacak
Öyle san›ld›¤› gibi de¤il
Her yerinde kahkahalar yok bu mahallenin
Öyle güllük gülistanl›k tablolar yok
Biraz dram yüklü bu mahalle biraz ac›kl›

Bu insanlar›n ‹stanbul’u biraz farkl›
Plazalar, al›fl verifl merkezleri, lüks restoranlar yok 
Onlar›n ‹stanbul’unda
Onlar›n ‹stanbul’unda dört mevsim var
Bir Pazar sabah›nda içilen çay var
Bir k›fl günü soban›n üstünde piflirilen 

kestaneler var

Onlar›n ‹stanbul’unda umut var

Ve gerçek ‹stanbul asl›nda onlar›n ‹stanbul’u…

Benim 29 fiehrim



Benim 30 fiehrim

‹s
ta

nb
ul

’u
n 

si
m

g
el

er
in

d
en

 fl
eh

it 
ha

tla
r› 

va
p

ur
u 

ve
 a

rk
as

›n
d

a 
K

›z
 K

ul
es

i



GÖZÜMDEK‹ ‹STANBUL

Can Ayvaz
Galatasaray Lisesi - 9

�

Sende do¤dum ‹stanbul, büyüdüm sende,
Hayran kald›m gördükçe güzelliklerine:
Bo¤az›na, tarihine, yeflilli¤ine...
Her sabah geçerken Üsküdar’dan Karaköy’e,
Bakmaktan alamam kendimi istesem bile
Topkap›’ya, Galata’ya, Dolmabahçe’ye...

Bu durum henüz de¤iflmediyse de
Senin de eksiklerin var art›k gözümde.
Trafi¤in, gürültün çekilmez bir çile,
O gururla yükselen a¤açlar›n flimdi nerede?
Üstündeki betonlar›n rüküfllü¤ü de ne öyle?
Ne hale getirdiler seni böyle!
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Oysa b›raksalar seni serbest on sene,
Bilirim, çabucak geliverirsin kendine,
Lakin amaçlar› yok etmek seni o büyük güçle.
Sözleri geçmiyor yaln›z do¤al afetlere.
Silkelen bir h›fl›mla, sars onlar› delice,
Gönder sevmedi¤in yarat›klar› yerin dibine.

Yahut uyma sen benim nefretle söylediklerime.
Ver bir flans daha belki ak›llan›rlar diye.
Hem belki vard›r korumaya çal›flanlar seni de
Ne diye küstüresin ki onlar› kendine?
Sen bilirsin, seçimini yap yine de,
Bence bir an önce seni sevmelerini dile...
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BURAM BURAM TAR‹H

Cemre Kurtdere
Edirne Lisesi - 10

�

Kaybetti¤im anlarda kendimi,
Solu¤unu al›r›m Karaa¤aç’›n.
O nehir götürür uzaklara beni,
O a¤açlar al›r derdimi.
Lalezar’da içti¤im çay›n kokusu avutur derdimi, kederimi.

‹çimde y›kt›¤›m köprüleri,
Tekrar kurar›m bu flehirde.
Bafllar›m Saraçlar’dan;
Hayat gibi, aflk gibi uzan›r›m…
Aktarlar›nda duydu¤um kahve kokusu,
Ulaflt›r›r beni özgür düflüncelere…
Hayaller kurar›m…
Köylerinde gördü¤üm çay›r›n bu flehri sar›fl›n›...

Benim 33 fiehrim



Kalabal›k da bu flehirdedir, yaln›zl›k da,
Ölüm de flehrin en merkezindedir, hayat da…
Kavga da buradad›r, bar›fl da

Bu flehir, geceleri seni ürkütmeyen ay kadar gerçek…
Geceleri çarfl›da sana az gelen y›ld›zlar,
Nehir kenar›nda yenen yemekte masan› ayd›nlat›r.
Son damlas›na var›nca flarab›n masada,
Seni aflka saran flarap de¤il, manzarad›r.

Mükemmel bir tabloya bakarcas›na dalars›n,
Çeker seni Meriç içine, Tunca’dan kurtulamazs›n.
Fark›na varmazs›n…
U¤rak noktan olur flehir, buradan gezmeye, 

anlamaya bafllars›n.

Buram buram tarih kokar sözü gerçektir burada,
Gezdi¤in her yerde, bakt›¤›n her tafl›n alt›nda bir tarih yatar,
Ki senin benim yafl›m de¤il,
Bir imparatorlu¤un yafl›ndan fazlad›r burada yaflananlar…

Buras› tarihin, güzelli¤in,
Yaln›zl›kla kalabal›¤›n, geçmiflle gelece¤in 

kesiflti¤i noktad›r.
Do¤ad›r.
‹lk aflk›n, son savafl›n kadar unutulmazd›r.

Benim 34 fiehrim



SAÇLARI KÖMÜR KARASI ZONGULDAK

Çilem Örük
Mehmet Çelikel Lisesi - 10

�

Gözleri ›fl›l ›fl›l deniz,
Saçlar› kömür karas› Zonguldak

Öyle mutluyum ki seninle
Günün nas›l geçti¤ini anlayamam
Güneflin do¤uflunu, bat›fl›n› 
Sende görmeden duramam.

Havan kara elmas kokar
Bulutlar›n karar›r bazen
Sa¤anak sa¤anak bir ya¤mur bafllar
En incesinden
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Sonra bir rüzgârla
Yerinden oynar deniz
Ba¤r›nda kömür saklasa da 
Köpürür dalgalar k›y›da tertemiz.

Gemiler yanafl›r liman›na
Kucak açars›n onlara
Sonra sessizce yitip giderler
Uzaklara

Hep beklersin
Uzaklar yak›n olsa
Ya da
Gün hiç bitmese dersin
Gidenlerin sana dönece¤i umudunu
‹çinde hep tazelersin

Gözlerimde deniz gözlerin
Ellerimde tel tel siyah saçlar›n var
Nereye gidersem gideyim flehrim
Hiçbir yerde olmad›m 
Sende oldu¤um kadar bahtiyar.
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B‹R Ç‹SEL ‹STANBUL

Çisel Dikkulak
Haydarpafla Lisesi - 9

�

Nerde bir mavilik görsem an›msat›r ‹stanbul'u
Tozlu bulutlar›na sormam neden gölgelersin onu?
An›larla dolu sokaklar›ndan yans›yan geçmiflin
Ifl›k tutar gelece¤e ayd›nlat›r ölümsüz ruhunu

Ne insanlar var dedim, çabalar senin için,
Kalabal›k sokaklar, bitmeyen telafllar, yorgun bak›fllar,
Bir türlü içinden ç›k›lamayan yar›fllar, giden arkadafllar,
‹çten içe verilen savafllar, hepsine bakars›n uzaktan niçin?
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Bulutlar›n üstündeki ellerini soka¤a uzanm›fl küçük çocuk,
Bilirim sende görmek istersin ayd›nl›k bir ufuk
Karanl›klar sabaha mahkûm günefl a¤›r a¤›r do¤ar
Al›fl›nca tad›n› ç›kar, daha yaflanacak çok fley var.

Bir kez olsun yukar›dan bakmak istedim sana
Alabildi¤ine mavilik ayaklar›m›n ucunda
Dokunur rüzgâr Yeditepe'den flakaklar›na
Türküler tutturur yine mart›lar semalar›nda
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‹STANBUL

Derya Burcu Gülen
Haydarpafla Lisesi - 12

�

Ey düfllerimi süsleyen sevdal› flehir!
Gözlerimdeki gurur,
Yüre¤imin söz dinlemeyen hayk›r›fllar›…
Geçmiflim, gelece¤im ‹stanbul.
Tarihe s›¤mayan uygarl›klar befli¤i,
Coflkulu türkülerimin dinmeyen sesi,
Ayd›nl›k ufkum ‹stanbul…

Ifl›lt›l› yar›nlara aç›lm›fl ellerin
Günefller topluyor yurdum üstüne…
Denizi özleyen çocuklar›m›n eline kalem,
Yar›nlar›na umut…
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Vapur sirenine kar›fl›yor bembeyaz rüyalar, 
Gökyüzüne kanat ç›rp›yor özgürlük.
“Bo¤az”da bir nefes ci¤erlerime iflleyen 
Taze bir simit ve s›cac›k bir çay Emirgan’da,
Yudumluyorum güneflini, gülümseyiflini. 
Saçlar›nda bahar dallar› K›z Kulesi’nin… 
Uzaklarda bir keman can buluyor,
Bir genç k›z›n gizemli sesinde.
Tafl›na, topra¤›na ad›n› yaz›yorum:
Karasevdam ‹stanbul!
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ÂfiI⁄INIM

Diyar Çakmak
Vefa Lisesi - 9

�

Hayata benziyorsun
Bafl› sonu olmayan bir hayata
Kendinden baflka bir fleye benzemiyorsun asl›nda
Sen hep kendin oluyorsun ‹stanbul
Ve her fley sende sen oluyor
Dünya dönüyor
Sen dünyay› döndürüyorsun..

Çok güzelsin,
Aflk dolusun ‹stanbul
Sana Mecnun ve müptela olanlara
‹tiraf ediyorum
Bir de ben dâhilim ‹stanbul
Âfl›¤›n›m senin...
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BEN‹M fiEHR‹M

Ecem S›la Memifl
Mehmet Çelikel Lisesi - 10

�

Unutulmufl olarak düflünürüm 
Bazen yaflad›¤›m bu flehri
Mavi denizine sererim
Yüre¤imi kaplayan heyecan›
Unutulmufl bir flehir olsa da 
Umut do¤ar içime, kömür gözlerine bakt›¤›mda
Topra¤›na ayak bast›¤›mda
Terk ediliflinden midir bilmem
Hüznün ayak izleridir
Geriye kalan benden

Umut yeralt›nda aran›r bu flehirde
Kömür karas›na kar›flan al›n terinde
Ci¤erlerime hapsolur siyah maden kokusu
Genzimde hissetti¤imde merdivenli bir yokuflu
Da¤›l›r tüm keder
Ve hüzün yüzlerden ak›p gider
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Kömür karas›,
Yürek yaras› gibi
Siner flehrin caddelerine
Kald›r›mlarda vagonlar dolusu umut…
Eller, yüzler kara,
Yürekler akt›r flehrimde
Ki dile gelir türkülerde
‘Karad›r kafllar›n benzer kömüre…’
Söz olur flehrim dillerde
Böyle yaflan›r sevdalar, ayr›l›klar
Bu mahzun diyarda
fiehrim dilimde saz olur, söz olur.
Zonguldak,
Ormanlar›n gümbürtüsü olur,
Bafl›ma vurur.  

Benim 44 fiehrim



CENNETTEN B‹R KÖfiED‹R ZONGULDAK

Efkan Barutçu
Mehmet Çelikel Lisesi - 9

�

Bulutlar süsler gökyüzünü,
Kömür oluflturur özünü,
Güldürür insan›n yüzünü,
Cennetten bir köfledir Zonguldak. 

Ere¤li’nin çile¤i, Devrek’in simidi,
Alapl›’n›n f›nd›¤›, Kozlu’nun denizi,
Karadeniz’in en güzel sahili,
Cennetten bir köfledir Zonguldak.

fiehrimizin geçim kayna¤› kara elmas,
Efli benzeri bulunmaz,
Onu sevmeyen olmaz,
Cennetten bir köfledir Zonguldak.

Benim 45 fiehrim



Cennetten bir köfledir flehrimiz,
Memleketimizi biz çok severiz,
Can veririz flehrimiz için hepimiz,
Cennetten bir köfledir Zonguldak.

Komflusudur Düzce, Bart›n, Bolu,
Zonguldak ne güzelliklerle dolu,
Güzel yurdumun umut yolu,
Cennetten bir köfledir Zonguldak.

Zonguldak’›n yaflam p›nar›d›r kömür,
‹flçi verir ona bir ömür,
Her yer kokuyor tarih, kültür,
Cennetten bir köfledir Zonguldak.

Dört mevsim güzelliklerle dolu burada,
Nice güzellikler vard›r Zonguldak’ta,
Yürümek ne güzeldir sahil boyunca,
Cennetten bir köfledir Zonguldak,

Kendine özgü gelenekleri,
Türküleri, yemekleri,
Kömüre verilen emekleri,
Cennetten bir köfledir Zonguldak.
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fiEHR-‹ ‹STANBUL

Erman Tu¤rulhan Balc›
Kabatafl Erkek Lisesi - Haz›rl›k

�

Ne aflklara tâbisin, Ey flehr-i saltanat!
Gözlerim sana hayran, 
Yüre¤im aflk›nla viran,
Als›nlar bu can› sana kurban!

Nas›lsa canlar u¤runda harp etmedi mi,
Yürekler u¤runda deliye dönmedi mi,
Âlimler u¤runda dil dökmedi mi,
Gemileri karadan Fatih yürütmedi mi?
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As›rlar geçse de unutulur mu,
Tarih dünden mi ibaret?
Gözlerimden akan yafla tan›kl›k et.
Ölümsüz olan sevgiler de¤il mi, ‹stanbul?

Çaml›ca selam durur, günefl ve aya.
As›rlarla eskimez, nedense Ayasofya.
Bir avuç topra¤›n de¤iflmem cihanlara.
En güzel aflklar ‹stanbullu de¤il mi?

Üsküdar ve Sar›yer mesken olur ba¤r› yan›klara,
Dolmabahçe ve Ç›ra¤an ancak yak›fl›r sultanlara,
Dünyada gerçekten dürüst olanlara 
‹stanbul gibi diyar bulunmaz, de¤il mi?
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‹STANBUL’UN RENKLER‹

Ezgi Aksu
Niflantafl› Anadolu Lisesi - 10

�

Yafl›yorum ‹stanbul’u kar›fl kar›fl
Pierre Loti tepesinden bak›yorum kimi zaman
Ya da Galata Kulesi’nden
Her taraf›n› gözüme kestiriyorum
Tek tek, usul usul
Kahvemi yudumluyorum denize karfl›

Elimde s›cak bir simit, çay
Üsküdar vapurunday›m saat dokuzda
Mart› ç›¤l›klar›, deniz dalgalar›yla
Gözüm, bir deniz köpüklerinde
Bir de simidime kilitlenmifl mart›da
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Yan›k kestane kokusu geliyor burnuma
‹stiklâl’in bafl›nda
Bir sinema ç›k›fl›,
Anlars›n. 
Büyük bir kalabal›k geliyor  
Emek’in soka¤›ndan.

Hat›ras›, efsanesi bol bu flehrin
Kimini kahreder, kimini zengin
K›z Kulesi’ne bak›p düflündürür beni,
Padiflah k›z›na mezar olan bu yeri.

Kapal›çarfl›’s›nda, M›s›r Çarfl›s›’nda gez
Kufllar uçuflur Yeni Cami’nin etraf›nda
Bir gemi yanafl›r, görürsün
Güzelim bahar rüzgâr›nda.

Sen sultanlar› bile kendine hayran b›rakm›fl
Alt› yüz y›l baflkentlik yapm›fl,
Dünyan›n merkezi,
Kültürleri buluflturan, büyülü flehir.

Arnavut kald›r›m›yla, dik yokufllar›yla
Hüzünlü sonbahar›nda ‹stanbul’un
K›rm›z› yapraklar sürtünüyor birbirine,
Is›nmak istercesine… 
Bo¤az esintisinde,
Derinlerden bir nefes çekiyorum içime 
‹stanbul’u tan›mak istercesine…
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KABUL

Gizem Kapucu
Kabatafl Erkek Lisesi - 11

�

fiimdi aflklar›n en güzelini yafl›yorum,
hem sevdam›n kalbindeyim
hem onu kalbimde tafl›yorum...

mavi, derin gözlerinde kayboluyor,
kendimi serin ellerinde buluyor,
ve yavafl yavafl sevdaya tutuluyorum...

Evet, sana âfl›k oldum, kabul!
Sen de biraz vicdanl› ol be ‹stanbul!
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NEFES ALAB‹LMEKSE ‹STANBUL 

Hülya Çakmak
Niflantafl› Anadolu Lisesi - 10

�

Tenimi okflamas›na doyamad›¤›m meltemlerin,
Uçsuz bucaks›z uzanm›fl sahilinde
El ele; tek bir yürek, bir can olmufl lalelerin
Sal›n›r denize karfl›
Pembe pembe, beyaz beyaz
Bahar  

Y›llar›n rengiyle
Onlara meydan okurmuflças›na
‹pince sokaklarda s›ral› evlerin;
Her renk, her milletten insan›nla
Sevgileri,
Sevgilileri tatt›rd›n güzel flehir...
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Kula¤›mdaki f›s›lt›lar›;
Kalp at›fllar›yla susturdun,

Bir göz k›rp›fl›mda;
Mavisi, yeflili uçsuz bucaks›z uçurumlara
fiafa¤›n doyumsuz sar›l›¤›; 
›ss›z karanl›klara
döner.
renk renk baharlar›m
Bitip tükenmeyen k›fllara

Bir yan›mda mutluluk, bir yan›mda ac›lar
Ad›mlar›m›n hepsinde ayr› heyecanlar
Mart›n, simidin, simitçinle
T›pk› laleler gibi;
Koca bir yürekten taflan, insan denilince
Topra¤›n›n her kar›fl›nda
Tarihin muhteflem kokusuyla kayboluyorum…

Evrendekilerin en güzelini en derinden 
hissedebildi¤im,

Masallar›
Masals› hayatlar› aratmayan eflsizli¤iyle
Akl›mdaki tek ses,
Duda¤›mdaki üç heceyle
Sana mecburum ey güzel flehir!
Dünümle bugünümle
Her fleyinle yaflanmaya de¤ersin güzel ‹stanbul’um
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BEN‹M ‹STANBUL’UM

‹rem Demirel
Galatasaray Lisesi - 9

�

‹nsanlar geçer, gider yan›ndan
Ama hat›rlamazlar ad›n› bir daha...

Güneflin bat›fl›yla bafllar
Do¤ufluna kadar sürer ve biter...

Benim ‹stanbul’um elikanl›;
Temiz kalpli, kirlenmifl, güleryüzlü
Aç kalm›fl, istifini de bozmam›fl
Yafll› bir kad›n.

Zaman›n dostlu¤una kanm›fl
Ama ald›¤› darbeler her gün
Daha bir a¤›rlaflm›fl
‹stanbul’umun üzerinde...

Benim ‹stanbul’umda
Lambalar›n bile ayd›nlatamad›¤›
Karanl›k sokaklar var.
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Benim ‹stanbul’umda
fiatafatl› hayatlar›n
Arka mahallelerinde
Sefillik var.

Ve her bir köflesinde baflka
Bir dünya var
Bu küçücük flehrin...

Kara bulutlar›n aras›ndan s›zan,
Ifl›k kümeleriyle...

Her günü baflka bir yaln›zl›¤a boyar.
Her an› baflka bir sessizli¤e gömer.
Her saniyeyi baflka bir bak›flla
görürsün ve derin bir nefes al›rs›n.
Güzelli¤ine bir kez daha aldanm›fls›nd›r...
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BEN‹M ‹STANBUL’UM

Melis Taflkanal
Haydarpafla Lisesi - 9

�

Bambaflkad›r ‹stanbul'da yaflamak
En güzelidir flehirlerin
Neyleyim onu sevmeyeni
‹stanbul’um, umutsuz sevdam. 
Mutluluk, hüzün hepsi bir arada,
fiark ile garb›n kucaklaflt›¤› flehir,
Ey güzel ‹stanbul!
Her köflesi birbirinden güzel.
Resim gibi her semti,
‹¤deler, erguvanlar, laleler...
Mevsim mevsim ayr› sevda...
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‹yi günde, kötü günde
Seninle yaflamak, sende ölmek
Tat verir insana bambaflka
Âfl›klar flehridir flehr-i ‹stanbul,
Ne baflkad›r seni yaflamak,
Bu flehirde s›rs›klam âfl›k olmak 
Unutursun dünyay›, b›rak›rs›n kendini
Leyla Mecnun'a hasret, ben ‹stanbul'a.
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B‹R BAfiKA AfiK

Muhammed Safa Yaflar
Kabatafl Erkek Lisesi - 11

�

Kim gün boyu güzel görünür gözlerimize,
Kime her sabah yeniden tutuluruz ki biz?
Kim aflk› bu kadar çok katar sözlerimize?
Kiminle bu kadar duygulu fliirlerimiz?

“Bu nedir?” diye sorma, Günefl’tir o parlayan,
Mavi bo¤az üstünde flefkatli ve sessizce.
“Bu nedir?” diye sorma, kalbimdir o f›rlayan,
Kör aflk›n› anlatmaya çal›flan, dilsizce.

Bir meltem veya poyraz, fark etmez esen yeller,
Erguvan hissi yayar bo¤aza Emirgan’dan.
Bin bir düflünce var kafanda, bin bir hayaller,
Aflk fliiri okur kalbin bo¤aza bir yandan.
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Ararsan, neler bulursun Kapal›çarfl›’da,
Toplan›rlar burada, aflk yitirenler bile.
Bakarsan Sultanahmet’i görürsün karfl›da,
Aniden sevda sözleri dolar yine dile.

En unutulmaz aflklar› hep Üsküdar al›r,
Övünmekte hakl› çünkü bu K›z Kulesiyle.
Sarayburnu’nun kasvetiyle içim daral›r,
Bu flehir vurur kalbi topuyla, kalesiyle.

Nereye baksan baflka güzel aflkt›r bu flehir,
Sallan›r durur medeniyetler befli¤inde.
Gözlerde yafllar olur bu koskocaman nehir,
‹stanbul bekler durur kalbimin efli¤inde.

Bu flehri seviyorsan›z e¤er gerçekten,
Her akflam sizi a¤latacak bir an bulun.
Verin bu flehre tüm aflk›n›z› yürekten,
Çünkü bir baflka aflk› vard›r ‹stanbul’un.
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G‹B‹ ERZURUM

Muhammet Salih Budak
Erzurum Lisesi - 11

�

Ayaklar›n› titreterek oturmak
Kollar›n› ba¤daflt›r›p düflünmek gibi.

Yorulmak gibi bu flehir.
Kuruyan bo¤az›n› ›slat›rs›n.
Bir bardak sudur,
So¤uktur, doyumu olmaz.

Dilinle yakalamaya çal›flt›¤›n
kar taneleridir.
Soban›n yan›nda ›s›tt›¤›n
Üflümüfl ellerindir Erzurum
Afl›lmaz bir duygu gibidir, ona doyum olmaz.

Ac›kt›¤›nda güzel kokular duyars›n.
Doyurdu¤un olur kalbini o kokuyla.
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Koca bir tabak yemek gibidir
Kafl›¤› büyük, bütün bütün yersin
Is›rmamak elde de¤ildir bir kenar›ndan,
Lezzetlidir, tad›na doyum olmaz.

Besledi¤i herkes iyi ve dürüst insanlar,
Hepsinin seviyeli ve kaliteli dostluklar› var.
Üflürsün ya hep bu flehirde,
S›cakt›r insanlar›, oturdukça yanlar›nda,
Is›n›rs›n, sohbetlerine doyum olmaz.

Erzurum t›pk› bir çocuk masal›...
Güzel ve biraz da destans›...

Perileri var rüzgârlarla y›kanan
fiehrimindir en görkemli ça¤layan
Sonsuzdur sanki hiç mi hiç durmayan
Bir manzarad›r Erzurum bakmaya doyum olmaz.

Kendini kaybetti¤in yerdir Palandöken.
Uçuyormufl gibi hissedersin kayarken.
Yüre¤indeki deli coflkudur Erzurum,
Gizemlidir hep, ona hiç doyum olmaz.
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Yüksek bir da¤›n üstündesin,
Rüzgâr›n savurdu¤u saçlar›n var.

Ve festival yeri gibi bu flehir,
Yanar döner parlak ve özel.
Bir flerbettir içebildi¤in kadar iç,
Verdi¤i sarhofllu¤a doyum olmaz.

Zirvelerde yuva kuran çift bafll› kartals›n sen.
Özgürsün dallar›n aras›na saklanman neden?
Memleketin genifl; uç, gez diledi¤in kadar,
Bir dünyad›r Erzurum, yaflamaya doyum olmaz.
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fiEHR-‹ ‹STANBUL

Nazl› Serenay Aytaç
Niflantafl› Anadolu Lisesi - 9

�

Öyle flerefli, öyle onurlu bir flehirdir ki bu,
Almaz onu istemeyeni, kabul etmeyeni içine,
Onun gücüne güzelli¤ine boyun e¤meyeni
Yutar bu flehir, sindiremez çünkü...

Öyle nazl›, öyle çocuk bir flehirdir ki bu,
Ald›r›fl etmez gibi davran›r içindekine
Oysa havas›n› bile soluyana
Öyle bir huzur verir ki...

Öyle anlay›fll›, öyle cömerttir ki bu flehir,
O kadar güzelli¤inin yan›nda
Yine ufak fleylere söylenenlerle,
Kadir k›ymet bilmeyenlerle paylafl›r güzelli¤ini...
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Öyle yerli, öyle karar›ndad›r ki bu flehir,
Gereksiz yere süslenmez, ama gerekti mi...
Öyle bir süsler ki kendini
Güzelli¤ini kimse inkâr edemez, büyülenir adeta...

Öyle bir flehirdir ki bu flehir,
Onu dinlemesini bilene, anlayabilene ilaçt›r,
Onun güzelli¤ini görebilene, hissedebilene hak 

edilen bir cennettir,
Onu reddedene ç›kmaz sokakt›r,
Ona ald›r›fl etmeyene
Adeta demirden bir kafestir,
Kaç›lmas› imkâns›z...
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SEN‹N ‹STANBUL’UN

Nergis Özel
Vefa Lisesi - 10

�

Güneflin bat›fl› güzeldir ama 
‹stanbul’da harikad›r..

E¤er Çaml›ca tepesinden bak›yorsan,
Deniz kokulu ›l›k rüzgâr okfluyorsa tenini,
Gözlerin dalm›flsa k›pk›z›l gökyüzüne anlars›n..

E¤er, Sultan Ahmet’te oturuyorsan bir bankta,
Gelip geçen insanlar, kalabal›¤›n gürültüsü 

umurunda olmuyorsa,
Kalk›p baflka bir yere gitmek gelmiyorsa

içinden anlars›n..
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E¤er yürüyorsan ‹stiklal Caddesi’nde,
Senin ‹stanbul’unu gezmek için gelmifl 

turistleri gördükçe,
Kabar›yorsa koltuklar›n anlars›n..

E¤er geçiyorsan Bo¤az Köprüsü’nden,
‹stanbul’u ‹stanbul yapan noktada oldu¤unu 

fark›ndaysan,
Bir kez daha gurur duyuyorsan tarihinden 

anlars›n..

E¤er Salacak’ta geziniyorsan sahilde,
K›z Kulesi sönük b›rak›yorsa batan günefli,
Alam›yorsan gözlerini manzaradan anlars›n..
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E¤er vapurla karfl› tarafa geçiyorsan,
Karn›ndan daha açsa gözlerin o manzara için,
Bir an bile düflünmeden paylaflabiliyorsan simidini 

mart›larla anlars›n..

E¤er bir akflamüstü Rumeli Hisar›’na ç›km›flsan 
nefes nefese,

Afla¤› inene kadar havan›n kararaca¤›n› bile bile,
Bütün benli¤inle hissedebiliyorsan ‹stanbul’u,
O an anlars›n..

Güneflin bat›fl› güzeldir ama 
‹stanbul’da harikad›r..
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CANIM ERZURUM

Osman Yalç›n
Erzurum Lisesi - 9

�

Ramazan gelince nurlan›r yüzün,
Huzura kavuflur gecen gündüzün,
Bin bir hatimlerle y›kan›r yüzün,
Dadafllar diyar› can›m Erzurum.

Binlerce evliyan dua buyurmufl,
Mevla’ya emanet etmifller seni,
Anam›n, babam›n mukaddes flehri,
Dadafllar diyar› can›m Erzurum.

So¤uk memleketin s›cak yüzleri,
Hep yüksekte dadafl›m›n gözleri,
Demli çay›yla k›tlama flekeri,
Dadafllar diyar› can›m Erzurum.
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Yaylalarda akan serin sular›,
Karl›d›r flu Palandöken da¤lar›,
fianl›d›r Aziziye Tabyalar›,
Dadafllar diyar› can›m Erzurum.

Türkiye’nin par›ldayan y›ld›z›,
Do¤ulunun Paris’i, Viyana’s›,
fiehirlerin en güzeli, en has›,
Dadafllar diyar› can›m Erzurum.
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‹STANBULLU TAKS‹C‹

Ozan Özdemir
Galatasaray Lisesi - 9

�

Bir taksici vard›
Ak saçl›, k›r b›y›kl›.
Yedi tepeyi dolafla dolafla
Tek tek döktü tepesindeki saçlar›.

Bir gün yolda
Birisi bindi arka koltu¤a
Gitmek istedi bir yere 
Taksici bakt› sessizce kâ¤›da

Bilmiyor muydu yoksa yerini?
Yoksa söylemeye mi çekindi?
O zaman anlad› iflte,
Fark etmeden korktu¤u gerçe¤i.
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Çekindi taksici epeyce
Bitti mi dedi, küçük e¤lence?
B›rakt› yolcuyu istemeden
Bir ömür geçmiflti bu flehirde…

Ne kadar saray vard›?
Ne kadar cami?
Her fleyiyle biliyordu,
Padiflahlar›n kökenini.

Ama bulamam›flt› iflte,
Yolcusunun gördü¤ü yeri trende.
Nemli, yaln›z, tafltan bir duvar,
Raylardan f›flk›ran çimenlerle birlikte.

Anlad› taksici flehrinin büyüklü¤ünü
Bu, onun gelmesini istemedi¤i bir gündü.
“Dünya tek bir ülke olsa baflkenti ‹stanbul olur”
Hat›rlad›! Bu Napolyon’un sözü.
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Fark edemiyoruz biz.
Kofluflturarak yafl›yoruz.
Bir kafl›k zeytinya¤›yla Manast›r dolafl›rken,
Etraf›m›zdakilere bakam›yoruz.
Ya¤ dökülecek diye korkuyoruz…

Hangimiz der ki “Ben ‹stanbul’u tan›yorum?”
Hangimiz yan›l›r?
Ben ‹stanbul’da de¤il
‹stanbul’u yafl›yorum.

Aç›n gözlerinizi hele,
Bir etraf›n›za bak›n.
Bu kadar tarih kokan,
Bu kadar kültürle dolu bir flehir yok

Anlay›n…
Yanl›fl›n neresinden dönülse kârd›r
Biraz tad›n› ç›kart›n
‹stanbulluyum diyorsan›z
Hakk›yla yaflay›n.
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‹STANMUTSUZ

Ömer Kuruüzüm
Galatasaray Lisesi - 10

�

Herfleyden önce güzel bir k›z bakabilene,
Mutsuz
Göründü¤üne ra¤men;
Laf aras›nda mutlu
An›ld›¤›na türlü bahislere girilen bir k›z,
‹stanbul.

‹stanmutlu mu istanmutsuz?
Cihangir kahvesinde tart›fl›ladursun bu,
Faytonlar yerini al›r otomobillerin,
Tam yaklaflt›k derken leksandra
Adalar yeni uyanm›fl her zamanki gözleri 

güzel ve çapakl›:
Beyo¤lu?
Beyo¤lu'nda flark›larda kal›rken mutluluk,
Akordeonlar güzel günleri nefleler 
Ara sokaklar›nda.
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Gelmenizi tavsiye etmem,
Gitmenizi istedi¤im kadar;
Tutmad› elinden
Kaybedenlerin,
‹nad›na,
Her gece,
Gülümsedi,
En mavi gözleri al›rcas›na.

Ela ya da siyah olmaktan kayg›s›z,
Erken kalkm›fl bir güne planl›,
Vapurlar selam verirken k›z kulesine,
Mart›lar dünyan›n en beyaz teni,
Yaln›zca bir tanesinin kalbi atar,
Tarif edilemezcesinde maviliklerin.

Budur iflte,
Merak etmeye de¤er
Kuflbak›fl› ‹stanbul... 
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B‹R ÖYKÜYÜM ‹STANBUL'DA

Öykü Ilg›n Bektafl
Haydarpafla Lisesi - 9

�

Gizemli, ›l›k bir ezgiyim ‹stanbul'da
Bo¤az›n her dalgas›nda
Yay›l›yorum ‹stanbul'a
Ve burada her nefes ald›¤›mda
Bir bahar sabah› gibi
Her gün yeni umutlar tomurcuklan›r 
‹çi içine s›¤mayan yüre¤imde...
Ben bir güneflim ‹stanbul'da
Her sabah güzelli¤ine uyanan
Her sabah “Bo¤az”a do¤an...
Tepeden seyre dalan ‹stanbul'u
Her akflam hüzünle batan...
Henüz söylenmemifl bir fliirim ‹stanbul'da
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Dizleri birbirini kovalayan
Ve her birinde ‹stanbul aflk› olan...
Unutulmufl bir laleyim ‹stanbul'da
Her sabah ‹stanbul'a açan
Ve her damla düfltü¤ünde
Uçsuz bucaks›z ‹stanbul bulutlar›ndan
Bütün renklerimi, canl›l›¤›m›
Sunuyorum ona.
Ben bir öyküyüm ‹stanbul'da
Güzelli¤i kamaflt›r›yor gözlerimi.
‹stanbul’u yafl›yorum.
Bir öyküyüm ‹stanbul'da 
Yazar› da benim kahraman› da ...
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‹STANBUL’DA AfiK

Rüya Su fiencan
Galatasaray Lisesi - 9

�

Bu flehir ki gönlümün en derinlerinde
Kapal› kalm›fl bir aflk›n,
Yüzy›llar› biriktiren kal›nt›lar›yd›.

Bu flehir ki Bo¤az’da yal›lar,
Emirgan’da laleler,
Mihrabat Korusu’nda uzun yürüyüfller...

Bu flehir bir sevdadan artakalan
Siyah beyaz an›lar› hapsetti¤im,
Sessiz ve sonsuz hayk›r›fllar›m› 
U¤runa içime att›¤›m Marmara.
Mart› seslerinin vapur ç›¤l›klar›na kar›flt›¤›
Engin bir deniz, 
Seni benden alan
Sonra bize kavuflturan
Ebruli gökyüzü belki de...
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Ne zaman Ortaköy’den 
O tarih kokan destans› ufka baksam
Kalp at›fllar›m h›zlan›r.
Beyo¤lu’nda insan kalabal›¤›nda
fiehrin içimi kabartan bu melodisi
Kulaklar›mda dans eder.
Ve ben ne zaman o ara sokaktan geçsem
Seni düflünürüm...
Bu flehir  bizimdi bir zamanlar,
Hiç unutmam.
Her soka¤›
Senin hayat›n›n içinde kofluflturdu¤um dar yollar,
Her yeflili gözlerinin içime ifllemifl
Erguvan rengi bak›fllar›n› yeniden yaflat›r,
Gökyüzü senin sonsuzlu¤unu yans›t›r...
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Biz hüzünlendik mi
Üstümüze kara bulutlar çöker,
‹stanbul a¤lard›
Bizimle beraber.
Ah sen yoksun flimdi ya,
Ne içimize çekebiliyoruz
fiehrin masmavi ›fl›k huzmesini,
Ne elele dolaflabiliyoruz
Beyo¤lu’nun ara sokaklar›nda,
Ne de a¤layabiliyoruz beraber
K›z›la çalan günbat›m›nda.
Sen gittin gideli yaln›z dinliyorum
Bu flehrin sessiz flark›lar›n›.
‹stanbul’la beraber a¤l›yorum 
Ben de bize.
fiimdi yaln›z ‹stanbul kald› bende,
‹stanbul’da yaln›z ben
Sen gidince...
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‹STANBUL fiARKISI

Tansu Çil
Kad›köy Anadolu Lisesi - 9

�

Bol sazl› bir flark› dökülüyor
Hantal bir gramofonun dudaklar›ndan
Dans ederek, a¤›r a¤›r yükseliyor
‹stanbul’un tafl döfleli sokaklar›ndan
Bir dansözün kalçalar›nda
Çalkalan›yor Marmara.
Bir vapur r›ht›mdan ayr›l›yor
Mart›lar›n ç›¤l›klar›yla.
Kibirli bir ev pisisi
Sokak kedilerini seyrediyor cam›n ard›ndan.
Rak› fliflesinin dibinde k›vr›l›p duran
Göbekli ve b›y›kl› day›lar h›çk›r›yor
Bo¤aza bakan, sarmafl›kl› bir balkonda.
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Süleymaniye turuncu oluveriyor
Güneflin erimesiyle.
S›ska bir dilencinin s›rt›nda
Sarmalanm›fl çocu¤un a¤›rlafl›yor göz kapaklar›.
Yeflil, mor neon ›fl›klar› edepsizce
Göz k›rp›yor Beyo¤lu’nda.
fi›k restoranlar›n görgülü çatal b›çak sesleri
Küçük çocuklar› kâbuslardan uyand›r›yor.
Tüm ›fl›klar›n söndü¤ü
Herkesin sustu¤u o anda
Hantal bir gramofon tekrar çalmaya bafll›yor.
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EME⁄‹N fiEHR‹ ZONGULDAK

Turan O¤uz Korkmaz
Mehmet Çelikel Lisesi - 9

�

Kara elmas diyar› an›lar flehri, 
Kömür dolu vagonlar flehri Zonguldak.
Da¤lar ard›nda, sakl› cennet misali,
Mavi yeflil, do¤an›n flehri Zonguldak.

Ülkemin ayd›nl›k yolunun emekçisi,
Yeni nesliyle cumhuriyet bekçisi, 
Tüten bacalar›yla, sanayinin gözdesi,
Güzel Türkiye’min, güzel flehri Zonguldak.
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Karanl›kt›r maden, derler durulmaz yolunda,
Ama iflçim azim tafl›r her solu¤unda,
Ekme¤ini tafltan ç›kar›r sonunda,
Siyaha boyanm›fl bedenler flehri Zonguldak.

Bat›s›nda f›nd›k, do¤usunda sebze,
Ülke ekonomisine katk› bir nebze,
Hele birde bal›¤a ç›k›l›rsa denize,
Bir bolluk, bir bereket flehri Zonguldak.
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YEN‹DEN ‹STANBUL

Vildan Y›ld›z
Haydarpafla Lisesi - 9

�

Gözlerimi kapad›m, huzur veren bir sessizlik...
Seni duyamayanlar› sarm›fl bir çaresizlik.
Bak sana kand›k,  her fleyi b›rak›p geldik,
Dönüflü yok art›k, bir kere suyunu içtik.

Her an seninle olmak ne büyük gurur bana.
B›rakma beni, tut elimi, ol derdime deva.
‹zin ver içeyim suyunu kana kana,
Söz veriyorum b›rakmayaca¤›m seni bu defa.

Benim 89 fiehrim



‹stanbul’um bugün sana tepeden bakt›m.
Güzelli¤inde seyre dald›m, kalakald›m.
Mart›lar uçuflurken denizinde,
Ben sende tutuklu kald›m.

Sevemiyorum senden baflkas›n› bu kadar.
Dört bir yan›n buram buram tarih kokar.
Yine harika geçiyor seninle ilkbahar.
Gözlerimi seninle açt›m, seninleyim ölene kadar.
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‹fiTE ‹STANBUL

Ya¤mur Çevik
Eyüp Anadolu Lisesi - 9

�

‹flte do¤du¤um, y›llar›m› verdi¤im flehir
Ekme¤imi, afl›m› yedi¤im
Bin bir dert edindi¤im flehir
‹flte Yeditepe ve bo¤az
‹flte Sultanahmet, Ayasofya
‹flte simitçiler, kufllar, ayaz
Dört mevsim iflte bu flehirde
Gündüzü ayr›, gecesi ayr› güzel
‹flte ‹stanbul!

Tüm camileri, evleri, köprüleri
‹flte hayran oldu¤um flehir
Tarihi derin ve zengin
‹flte çocuklar›n, gençlerin, yafll›lar›n
Kendilerinden bir parça buldu¤u flehir
‹flte benim flehrim
‹flte ülkemin flehri, dünyan›n serveti
‹flte ‹stanbul!
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Bu flehir kufllar›n sesi, denizin kokusu
Yeri, gö¤ü, her dokusu
Ayr› güzel ve ayr› zengin
Bir yerde fakir, bir yerde zengin
‹kisinin de ortak noktas›
‹flte bu flehir; ‹stanbul! 
Sevdal›lar›n, aflk›n flehri bu flehir
Yerim, yurdum, evim, bark›m
‹flte bu flehir!

Ben bir gün unutulacaksam da
Unutulmayacak bu flehir:
‹stanbul!

Benim 92 fiehrim



‹STANBUL’UM

Yaprak Damla Y›ld›r›m
Kabatafl Erkek Lisesi - 9

�

‹stanbul,
Biricik sevgilim benim…
Seni nas›l özlüyorum, bilemezsin.
S›ms›cak yaflam›flt›k her fleyi oysa…
Nas›l da büyüyordu hayat, yaflad›kça!
fiimdi yoksun.
Terk ettin beni, terk ettin.
Caddelerinle, sokaklar›nla,
Bitmek bilmeyen ya¤murlar›nla
Terk ettin.
Aç›k seçik bir iliflkiydi bizimki.
Herkesin gözleri önünde,
Öpüverirdim ›slak dudaklar›ndan uzun uzun.
Dudaklar›n…
Ne zaman bana dokunsa, dibini görürdüm dudaklar›n›n.
Mercanlar›, yosunlar›, kumlar›,
A¤lad›¤› belli olmayan bal›klar›…
Dudaklar›n yani… Dibine kadar sen…
Tuzlu tad›nla, ›slak dudaklar›nla
Beni öpmeden giden sen…
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Ve bir de gözlerin…
Ah, sevgilim! Senin o rengârenk, ›fl›l ›fl›l gözlerin…
Sana her bak›fl›mda iliklerime kadar korkard›m.
Ya gitseydin?
Gitseydin ben ne yapard›m?
Gittin.
Ard›ndan bana kalan fliirlerim oldu.
O kadar serbest b›rakt›m ki onlar›,
Sokaklar›n›n karanl›k köflelerinde dolaflan
Tehlikeli serseriler oldular.
‹çten içe seni y›pratmaya soyundular.
Ben de k›zmad›m, k›zamad›m.
Benim fliirlerimdi onlar.
B›rakt›m, özgür olsunlar…
Gözlerin gibi…
Akflamüstü k›z›l›n›n en güzel tonunu giyen,
Esmer gözlerin gibi…
Gözlerin yani… En sevdi¤im sen…
K›zg›n akflamlar›nla, parlak gözlerinle
Ard›na bakmadan giden sen…
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Seni en çok âfl›klar›ndan k›skan›rd›m.
Her biri, sanki baflka iflleri yokmufl gibi,
Gelip boynundan öperdi seni.
Ve ay, günefle karfl› rutin zaferini kazan›rken
O meflhur ay ›fl›¤›, dudaklar›ndan boynuna akard›.
En beyaz halindi bu.
En çok, ay›n zaferini yudumlarken sevdim seni ben.
K›skand›lar.
Öpüflleriyle, bak›fllar›yla kirletmeye çal›flt›lar seni.
Ben de onlar› k›skand›m.
Hatta nefret ettim hepsinden teker teker.
Sonra, sen hüznünü giydin gözlerine,
Ben k›z›l› özledim.
Özledim…
Yine de yaflad›m bütün hallerini.
Boynunun en karanl›k yerinden koklad›m seni.
Sevdim. 
Aflk tad›yordu tüm bedenin.
Her bir zerresiyle ayr› ayr› seviflti¤im
Zarif bedenin…
Ac›mas›z bedenin…
Boynun yani… Bedenin ve sen…
Sahte zaferinle, hüzünlü bedeninle
Bencilce çekip giden sen…
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‹stanbul, 
Biricik sevgilim benim…
Öylesine derin sevdim ki seni
Bo¤uluverdim.
fiimdi sen yoksun,
“Git!” dedin, gidiyorum ‹stanbul!
Terk ettin beni, terk ettin.
Caddelerinle, sokaklar›nla,
Bitmek bilmeyen ya¤murlar›nla
Terk ettin.
Sokaklar›ndan renklerimi ve kokumu ald›m.
Bavuluma Bo¤az’a yans›yan ›fl›klar› s›¤d›rd›m.
Ellerimde eskimifl a¤açlar›n,
Gidiyorum.
‹stanbul…
‹stanbul’um!
Öylesine derin sevdim ki seni
Bo¤uluverdim.
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ANKARAM

Zuhal Fidan
Ankara Atatürk Lisesi - 9

�

Ülkemin orta yerinde bir incisin Ankara
Tarihimi hayk›ran flehrim sensin Ankara 
Büyük uygarl›klar›n, milletlerin mekân›
Ölümsüz sevdalar›n sessiz tan›¤›
Unutulmaz savafllar yap›lm›fl sahibin olmak için.
Ama sen “Ben Türkiye’ye aitim.” demiflsin.
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Beni bana anlatan her fley seni gösteriyor 
“Tarihim?” diyorum,
Elimden tutuyor Gordion’dan bafllay›p Gazi Meclis’e 

Ard›ndan An›tkabir’e götürüyorsun beni.
“Atatürk?” diyorum,
“Elinde tuttu¤un meflaleyi yakan 
Ve An›ttepe’den seni izleyen odur.” diyorsun.
“Kültürüm?” diyorum, 
Anadolu insan›nla sesleniyor, 
Seymenlerini gösteriyor ve “Kendine bir bak.” diyorsun.
“Vatan›m?” diyorum,
Renk renk çiçeklerle bezenmifl Alt›npark›n, 

Gençlik Park›n, Ku¤ulu Park›n 
Ve “Bast›¤›n toprak, ald›¤›n her nefes,

içti¤in sudur.” diyorsun.
“‹nanç?”  diyorum,
Maltepe’den, Kocatepe’den ve her yerden 

Ezanlarla sesleniyorsun günde befl vakit.
Bana insan›nla, havanla, topra¤›nla,
Caddelerin, binalar›n, parklar›n, müzelerin, 

meydanlar›nla sesleniyor, 
“Koru!” diyorsun, “Beni koru ki varl›¤›n sürsün 

bu topraklarda.”
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Dinliyorum seni Ankaram
Do¤du¤um, büyüdü¤üm, 
Vatan sevgisini, özgürlük ateflini yüre¤ime düflüren flehrim.
Sana sonsuz selam olsun!
Sen atalar›m›n yüzlerce y›l önce 
Asya’dan kopup ana yurt s›cakl›¤›n› buldu¤u
Yüzlerce y›l sonra da düflman› kovmak için 

karargâh kurdu¤u
‹stiklal mücadelesi için her türlü fedakârl›¤› yapan flehrim,
‘Bütün flehirlerin bafl›’ olan baflkentim, Ankaram.

Bana bir cumhuriyet b›rak›lm›fl ve onun baflkenti sen,
Atam sesleniyor bana An›tkabir’den
“Bütün ümidim gençliktedir.’’ 
Ben ta derinden duyuyorum o sesin sahibini,
Birinci vazifemi bildiren yüce önderimi.
Ankaram sen hem istiklâlim hem istikbâlimsin.
Asla unutmam bu büyük gerçe¤i
Can›m flehrim seni koruyaca¤›m her zaman,
Ve topra¤›na her ayak basana 
Destan›n› anlataca¤›m b›kmadan, yorulmadan.
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BEN‹M fiEHR‹M

Abdul Kadir Kara 
Erzurum Lisesi - 10

Neden kendimi hep balkonda uzaklara dalm›flken bulu-
rum ve neden her seferinde içimdeki kufl p›rp›r uçar
bir türlü anlayamam. Tabi birkaç tahminim var -mahal-

le arkadafllar›m, keflfetme ve sokaklar› arfl›nlamaktan duydu-
¤um haz, cami ve medreselerde hissetti¤im yo¤un bilgi kar-
maflas›, balkandan bak›nca sonsuzlu¤a uzay›p giden ova, yaz›n
o kurak günlerinde eski çeflmeden ald›¤›m hararetimi dindiren
bir yudum so¤uk su- ama yine de emin olamam.

Ova bana bir insan yüzünü and›r›r hep. Güneflle oluflan yer
yer gölge oyunlar› ovaya duydu¤um sempatinin artmas›na ne-
den olur. Nelere flahit olmufltur acaba bu ova? Günün bitimiy-
le arkas›nda b›rakt›¤› all›klarla günefl; Erzurum’a neler getirmifl,
neler götürmüfltür flu koca Erzurum’dan.

Koklamaktan b›kmayaca¤›m iki koku vard›r hayat›mda. ‹lki
Palandöken’in kendine has, her nefeste ayr› bir his uyand›ran
kokusu. Daha yamaçlar›na varmadan al›r›m o kokuyu. Burnum-
dan girince hemen ci¤erlerime gitmez. Önce yüre¤imi okflar,
bununla birlikte kaslar›m gevfler ve ruhumla hayat bulur o nefes.

‹kincisi Aziziye Tabyalar›’nda ald›¤›m kokudur. Bu koku öte-
kine nazaran beni dimdik yapar. Kendime getirir. Yüre¤imi s›z-
lat›r. Gözlerim dolar. Buram buram yi¤itlik, kahramanl›k kokar
her taraf. Ülkemde sözlerin bitti¤i bak›fllar›n yürek parçalad›¤›
say›l› yerlerden biridir buras›. Ayn› anda övünç de akar gözler-
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den. Anlat›lmaz zorluklarla difliyle, t›rna¤›yla, yüre¤iyle, iman
gücüyle bu vatan› düflman›na yem etmeyen atalar›ndan duy-
du¤u övünçtür bu.

Her insan gibi ben de bofl zamanlar›mda kendimi dinlendi-
recek fleyler yapar›m. Her bir köflesinde tarihten bir parça tafl›-
yan sokaklar› gezer dururum. Gezmek beni her zaman dinlen-
dirmifltir. Bulutlar›n üzerinde yürüyormuflças›na zevk al›r›m.
Tek bir sokakta saatlerce volta att›¤›m olur. Duvarlar›n, tafllar›n,
kap›daki asma kilidin bile bana anlatacak o kadar çok fleyi var-
d›r ki, kendimi annesine sar›lm›fl -flefkatin getirdi¤i anlat›lmaz
duyguyla- onun bitmek bilmeyen masallar›n› dinliyormuflum
gibi hissederim. Birazc›k fark var sadece. Anlat›lanlar masal de-
¤il. Tam tersine gerçek. Tabi ya bizim tarihimiz hiç masal olur
mu? Hele ki benim flehrim gibi tarihin baflrol oyuncusu bir fle-
hir için. Gerçek burada yaz›lm›fl bir kere esas o¤lan ile esas k›z
benim hemflerim. 

Öyle görünüyor ki ne sokaklar camiler medreseler çeflmeler
ve balkon ne de ben onlardan vazgeçebilirim. Bu öyle bir ba¤
öyle bir sevgi oldu ki ölsem de devam edecek. fiehrimin ve be-
nim aflk›m›z ebedi hayat›na eriflmifl gibi görünüyor.

�
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YED‹ TEPE

Ak›n Emre Binici 
Eyüp Anadolu Lisesi - 11

Birçok insan›n, diline, kalemine u¤ram›fl koca bir dünya-
d›r ‹stanbul... Öyle bir dünya ki her bir unsuru, ferdi, bü-
yük bir tiyatro sahnesindeymifl gibi baflroldedir. Farkl›d›r

bu flehrin sakinlerinin dertleri, tasalar›, sevinçleri... Her fleyden,
fazla vard›r bu flehirde ve bir o kadar da çeflitlidir her fley. 

Bütün bunlar, sadece metropol olmas›ndan kaynaklanmaz.
As›rlarca, büyük ve ihtiflaml› medeniyetlere baflkentlik yapm›fl
olmas› ona bu kültürel ve tarihî özleri yüklemifltir. Büyük ihti-
malle de bu yüzden bir karadelik gibi çeker herkesi içine.

Herkesin beklentisi büyüktür yedi tepeden... Kimi alt›n olan
tafl›ndan, topra¤›ndan ister. Kimi ›fl›kl›, flatafatl› dünyas›n› göz-
ler. Kimi ise denizinden ve güzelli¤inden baflka bir fley görmez.
Kimi için bir tutkudur bu flehir. Ona göre ne kirlenen havas›, ne
bozulan yollar› ne de çirkinleflen evleri büyüsünü bozabilir bu
flehrin. Fakat bazen de Tevfik Fikret gibiler için çirkin, yafllanm›fl,
lanetli bir kad›nd›r. Ne yaparsan›z yap›n asla sevdiremezsiniz
onu. Bana gelince, itiraf etmeliyim ki ben de bu yafll› kad›na
âfl›k olanlardan›m... 

Evet yozlaflm›flt›r, eskimifltir, bozulmufltur belki; ama, kim
ne derse desin bu flehrin insan›n ruhunda uyand›rd›klar›n› kolay
kolay baflka bir yerde bulamazs›n›z.

Peygamberin övgüsüne mazhar olmufl yedi tepe bu ülkenin
ve bence dünyan›n en güzel flehridir.
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BU fiEH‹R

Aydil Türkili
Vefa Lisesi - 11

Korna sesleriyle uyanmak.. sabah›n köründe belki de rü-
yan›n en güzel k›sm›n›n mekanik bir ç›¤l›kla yerini bu-
lutlu bir güne b›rakmas›... Bu bile bizar etmeye yeterken

gönülleri, bir de yaflam kavgas› t›rmalar düflünceleri. Ve bu dü-
flünceler zehir eder yeni güne göz aç›fllar›.

Benim için güne böyle bafllamak hayat›n rutiniydi. Koca
metropol; ‹stanbul’da yafl›yordum ne de olsa. Güne ilk bak›fl
hep karamsar olur bu flehirde. “Yaflas›n, yeni bir gün bafll›yor”
diyebilmek çok büyük bir lükstür. Bir sabah bile içinizden bunu
söylemek geldiyse, ‹stanbul nüfusunun yüzde seksen beflinden
mutlu bir hayat›n›z ya da yüzde doksan beflinden üstün bir
iyimserlik gücünüz vard›r. Alk›fllay›n kendinizi.

Bu ne çeliflkidir ki “Tafl› topra¤› alt›n” bir yerde yaflayan in-
sanlar›n ço¤u uyan›rken akflam yeme¤ine alaca¤› ekme¤in he-
sab›n› yap›yor, çocuklar›n› aç yat›rmamak için bin bir yol ar›yor.
Kaçak elektrikle ›fl›kland›r›lm›fl sahte caddelerdeki darmada¤›n
hayatlardan bahsetmiyorum bile. ‹fl için yani yaflayabilmek için
hat›ralar›n›, ailelerini, aflklar›n› k›sacas› yüreklerini do¤up büyü-
dükleri topraklara emanet edip; bir ad›m sonras›n› görmenin
imkâns›z oldu¤u bir sisin içine ad›m atan; ‹stanbul’a göç eden
insanlar... Tafl kald›r›mlarda ruhlar› günden güne kirlenen, her
biri asl›nda birer cevher sokak çocuklar›... Cami avlular›nda h›ç-
k›r›klara bo¤ulan, bulunmak için yalvaran minik bebekler... Y›l-
larca çocuklar›n› büyütmek ve hayata haz›rlamak için sevgileri-
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ni s›rtlar›na vurup her sabah ifle gittikten sonra yafllan›nca ço-
cuklar› taraf›ndan huzur evlerinde yaln›z bir ölüme terk edildik-
lerini fark eden emektar anne-babalar... Anlatmakla bitmez bu
flehirde yaflanan ac›lar.

Herfley farkl› olabilirdi oysa. Marmara sabahlar› her biri gü-
lümsemeye haz›r insanlar› dalgalar›n›n flefkatli sesiyle uyand›ra-
bilirdi. Günefle "günayd›n" demek için ç›kt›¤›m›z balkonda iç
çekerken, fabrika dumanlar›n› de¤il do¤ay› koklayabilirdik. ‹s-
tiklal caddesinde yürürken arkam›zdakinin ne kadar yaklaflt›¤›-
n› de¤il, daha ne kadar yürüyebilece¤imizi hesapl›yor olabilir-
dik. Moda sahilinde gün batarken gözlerimizi k›z›l ufka dikip
yar›n›n umudunu hissetmeye erkenden bafllayabilirdik. Havay›
biraz daha az kirletsek belki gece y›ld›zlarla ayd›nlanabilirdik bi-
le. Olabilirdi ama olmad›, daha do¤rusu olduramad›k. 

Gülümseyebilmenin en büyük servet oldu¤u bu düzenin so-
rumlusu yine gülümsemeye hasret olan bizleriz. Ne ac› ki ken-
dimiz için bile tafl›n alt›na elimizi koymuyoruz. “Sadece bir in-
san neyi düzeltebilir ki?” sorusunun ard›na saklan›p vicdan›m›-
z› rahatlat›yoruz. ‹çimizdeki gücü bir s›r gibi kendimizden bile
sakl›yoruz.

Bugün terk ediyorum bu flehri. Bu umutsuzlu¤u bitirmek
için sonuna kadar mücadele etmedikleri için lanet etti¤im in-
sanlardan biri oluyor ve kaç›yorum. Yapamad›m. Uzatt›¤›m eli
kimseye ulaflt›ramad›m. Zifiri karanl›k sabahlar› bir atefl böce¤i
kadar bile ayd›nlatamad›m. Hat›ralar›m›, ailemi, aflk›m› k›sacas›
yüre¤imi alt›n topra¤a emanet edip gidiyorum. Ne tafl kald›-
r›mdaki çocuklar, ne cami avlusundaki bebekler, ne de huzur
evlerindeki huzursuz yafll›lar el sall›yor ard›mdan. Bu flehrin he-
diyesi; “Yaln›zl›¤›m”la gidiyorum.

�
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‹STANBUL’A

Ayfle Ceren Çelik
Haydarpafla Lisesi - 10

Gökyüzünü özledi¤im de oldu. Oysa ne y›ld›zlar›n gözü-
kürdü do¤ru düzgün, ne de maviliklerin seçilebilirdi
sokak ›fl›klar›ndan. Yine de bir baflka parlard› senin y›l-

d›zlar›n, bir baflka ayd›nlat›rd› yaln›zlar›.

Bin bir farkl› yüzle ç›kard›n karfl›ma her gün. Her bir yüzünü
özledi¤im oldu. Yaflland›n art›k; ama nas›l bir servinin yapra¤›
hep yeflil kal›yorsa, sen de hep canl›s›n, hep hayat dolu… Yor-
gun düfltü¤ün zamanlar da oldu. Kald›ramad›¤›n olaylar, yaln›z
b›rakt›¤›n insanlar… Oysa ayn› zamanda herkesin yuvas› da ol-
dun. Gözyafllar› nas›l sel olup akt›ysa sokaklar›ndan, kahkaha-
larla inledi o sokaklar ayn› zamanda.

Yaln›zlar› hayattan kopartt›¤›n da oldu. Binlerce gülen yüzü
bir dakikada gözyafllar›na bo¤du¤un; ama suçluluk duyup,
gözyafllar›n› saklamak için damlalar›n› üstlerine ak›tt›¤›n, o ma-
sum bulutlar›ndan…

Haks›zl›¤a u¤rad›¤›n da oldu. Senin de can›n› yakt›lar hiç
düflünceni sormadan. O yemyeflil örtünü çekip ald›lar üstün-
den, ç›plak kald›n. Betondan bir giysi geçirdiler üstüne. Karfl›
koymad›n, karfl› koyamad›n. Seni kim dinlerdi ki karfl› koysan
da?  Kimi zaman sesini duyuramad›¤›n, kafllar›n› çat›p bizi gök
gürültüleriyle kendimize getirdi¤in de oldu. Oysa ne do¤ru
düzgün anlatabildin derdini, ne de herkese sevdirebildin ken-
dini istedi¤in gibi. Nas›l yaln›z b›rakt›ysan insanlar›, senin yaln›z
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kald›¤›n da oldu. Yani nas›l öcünü ald›ysan bizden zaman za-
man; biz de sana k›z›p, kaçt›k senden iflte o zaman…

T›kl›m t›kl›m kald›r›mlar›nda birkaç kuru yapra¤› bulamad›-
¤›n da oldu. ‹flte o an evsizleri anlad›n. Konuflamad›n, derdini
anlatamad›n. O zaman dilsizleri anlad›n. Bencilce davrand›n
bazen. Kötüyü gösterdik sana. Bir bak›ma herkes tav›r ald› ‹s-
tanbul’a.

Sana elimizi uzatt›¤›m›z oldu; ama nas›rl› ellerini vermedin.
Bize gerek duyuyordun; ama istemedin. Oysa gizlimiz sakl›m›z
yoktu birbirimizden. Herkes birbirine gerek duyar ara s›ra. Be-
denin nefese,  yaflam›n zamana gerek duydu¤u gibi…

Sözlerimizi duymazdan geldi¤in de oldu. Günefli bizden al-
mak için masum bulutlar› kulland›¤›n, yaln›z kalmak için ya¤-
murla bizi korkutup evlere kapatt›¤›n… Ama yaln›z kalmay› yi-
ne baflaramad›n. Evsizlerin gidecek bir yerleri olmad›¤›n› unu-
tup s›r›ls›klam ettin onlar›. Piflmanl›k içinde ç›kard›n günefli sak-
lad›¤›n yerden. Her ne kadar sen bizi öyle kolay affetmesen de
biz daha o an unuttuk yanl›fllar› ve gülümsedik günefline.

Verdi¤in sözleri tutmad›¤›n da oldu. Oysa yeniden güven-
dik biz sana. Yeniden ödünç verdik binlerce genç yaflam›. Ba-
zen ölüm getirdi bu güven, bazen gülen gözler. Gerçek flu ki
pek güven de vermedin hiçbir zaman. Ama hep hayalleri süs-
ledin, umut oldun. Seninle tan›flmak için yaflama sil bafltan bafl-
layanlar oldu ve sen ac›madan birçok yeni umutlar›, yeni öykü-
leri bitirdin.

Ayakta durman›n ne kadar kolay oldu¤unu gösterdi¤in de
oldu. Islak bir bankta oturmufl yaz›yorum bunu sana. ‹stan-
bul’a… Hep anlad›n bugüne kadar beni. Yok sayd›¤›n da oldu
yar›nlar›m›. De¤er verdi¤im her ne varsa benden kopard›¤›nda
hep y›k›ld›m. Hayallerime pranga vurdun, içime ak›tt›m göz-
yafllar›m›. Bunu sana sen dostsun diye söylemedim. ‹stedim ki
sen anla. Dost onun yerine düflünür, onun yerine üzülür de¤il
mi? Bugün bu saatte -baflka bir yerde mutlu olabilmek yerine-
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bir deniz k›y›s›nda, yaln›z dalgalar aras›nda oturmufl ya¤mura
kat›yorum gözyafllar›m›.  Hani arada k›z›yorsun ya bana, hani
böyle yaln›z b›rak›yorsun ya beni? fiimdi di¤er yaln›zlar gibi
ben de k›z›yorum sana. Ben de tav›r ald›m bugün ‹stanbul’a.

�
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DÜNYA’NIN BAfiKENT‹ ‹STANBUL

Baflak Ceylan Etik
Niflantafl› Anadolu Lisesi - 10

Z›tl›klar›n flehri. ‹stanbul'un özeti bu. ‹yiyle kötüyü, güzel-
likle çirkinli¤i, zenginlikle fakirli¤i bu kadar çarp›c› ve
güçlü bir flekilde gösteren ve yaflatan baflka bir flehir da-

ha var m›d›r flu koca dünya üzerinde? ‹nsanlar› hem çeker, hem
b›kt›r›r kendinden ve iter. Tarih boyunca bütün dikkatleri üzeri-
ne toplam›fl, en büyük devletlerin en önemli flehri olmufl kaç
flehir vard›r? 

‹stanbul'u do¤ulu, bat›l›, H›ristiyan, Müslüman veya baflka
bir fley yapmak herhalde bu flehri anlamaya çal›fl›rken yapabile-
ce¤imiz en büyük hatalardan biridir. Bu flehir hepsidir çünkü.
Tarih boyunca onlarca kavim geçti buradan. Hepsi de buraya
kendi kültüründen ufac›k da olsa bir parça b›rakt›, ad›n› bu fleh-
re kaz›d›. ‹stanbul'u ‹stanbul yapan da bu oldu; her kültürü için-
de bar›nd›ran eflsiz kimli¤i.

Bu flehrin sakinleri olarak kaç›m›z asl›nda yaflad›¤›m›z flehrin
fark›nday›z? Kaç›m›z ‹stanbul'da yaflarken ayn› zamanda ‹stan-
bul'u yafl›yoruz? fiehrin insan› oradan oraya sürükleyen yo¤un-
lu¤u, bitmek tükenmek bilmeyen trafi¤i, insanlar›n geçim der-
di derken ‹stanbul'un güzelliklerinin fark›na varam›yoruz. ‹flte o
yüzden bu flehrin harikalar›n› görmek için ‹stanbul'a bir turistin
gözüyle bakmak gerekiyor bazen. Burada yaflaman›n zorlukla-
r›n› unutup sadece bu flehri yaflamak, fark›na varmak ve hayran
olmak için bakmak. Bunu yapt›¤›m›z zaman bence ‹stanbul'u
gerçekten görebiliyoruz. Tabii gördüklerimiz her zaman hoflu-
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muza gitmeyebilir de. Onca fakirlik, pislik, tarihe sayg›s›zl›k,
uyumsuzluk ve karmafla... Ben de bazen utan›yorum bu flehir-
den. Özellikle de yüzy›llara direnmifl, savafllar ve depremler
geçirmifl, tarihin en büyük hükümdarlar›na geçit vermemifl ama
flimdi insan›n hoyratl›¤›na yenilmifl surlar›m›z› görünce. “Acaba
‹stanbul da utan›yor mudur bu halinden?” diye düflünüyorum.
“fiehrin k›ymetini bilemiyoruz, flehre sahip ç›kam›yoruz galiba”
diyorum. Sonra birden ‹stanbul baflka bir güzelli¤ini gösteriyor
bana ve unutturuyor bütün o kötü yönlerini.

Bu flehir say›lmayacak kadar çok felaket atlatm›fl. Kaç dep-
rem, kaç yang›n, kaç istila, kaç isyan geçirmifl. Ama hepsinden
sonra kendini bir flekilde toparlam›fl ve devam etmifl yine in-
sanlar› büyülemeye. Güçlü bir flehir ‹stanbul. Ve flimdi bile biz
insanlar bu güzelim flehri ne kadar çirkinlefltirmeye u¤raflsak
da, her fleye ra¤men inad›na etkileyici ve büyüleyici. Benim
flehrim ‹stanbul, dünyan›n baflkenti. 

�
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AH, GÖZÜNÜ SEVD‹⁄‹M ‹STANBUL!

Beril Çaka
Pertevniyal Lisesi - 10

fiark›larda duygu, dillerde na¤me olmufl bir flehirdir ‹stan-
bul… Onu cümlelere s›¤d›rmak, sonuna nokta koymak
neredeyse imkâns›z. Çünkü, onda yaflamak esas olan…

Nas›l bir anne çocu¤undan vazgeçemezse, ben de öyle vazge-
çemem ‹stanbul’dan. Tutsalar kollar›mdan, götürseler baflka di-
yarlara yine arar, bulur, gelirim ona. Yüre¤imdeki ‹stanbul sev-
gisi da¤, tafl aflt›r›r bana…

Ah gözünü sevdi¤imin Yeditepeli ‹stanbul’u!

Nas›l da basm›fls›n ba¤r›na yurdunun her insan›n› tek tek, ne
kadar kocaman bir yüre¤in var senin. Kimi ekme¤ini sende kaza-
n›yor, çocu¤undan, kar›s›ndan, anas›ndan ayr›, çünkü yok baflka
çaresi senden gayr›. Kimi sende al›yor mesle¤ini eline, sen yetifl-
tiriyorsun faydal› gençleri ülkene… Kimi a¤abeyinden kaç›yor sa-
na, onu sevdi¤inden baflkas›na parayla veriyorlar diye, yak›fl›r m›
senin ülkenin milletine… Baz›s› ise tafl›yam›yor senin a¤›rl›¤›n›
omuzlar›nda, b›rak›veriyor kendini bo¤az›n derin sular›na. Üzülü-
yorsun çok, gözyafl›n ya¤mur olup ak›yor, gidenin arkas›ndan.
Çaresiz kal›yorsun sen de hayat›n yalan dolan oyunlar›na.

Masum bebekler seni dinliyor anas›ndan uykular›nda, genç-
ler sonbahar› izliyor bo¤az taraf›nda. Mart›lar uçufluyor denizin
ortas›nda, vapurlar s›ralanm›fl art arda süzülüyor maviliklerin-
de… Kufllar seviniyor vapurlardan düflen simitlere, bugün de
karn›m›z doydu diye…
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‹stanbul… Bafll› bafl›na bir dünya sanki… Günler hep yo¤un,
herkeste bir hareket. Bitmiyor bir türlü caddelerdeki insan y›¤›-
n›, bofl bir sokak yok günün hiçbir saati. Çocuklar terli terli kofl-
turuyor sokaklar›nda, arkalar›nda anneleri, çok yormufllar ço-
cuklar onlar› belli. Ama yine de sak›n›yorlar evlatlar›n› v›z›r v›-
z›r geçen arabalardan… Kimi iflten dönmüfl elinde han›m›n›n
istedikleri, belli ki güzel bir akflam yeme¤i bekliyor ikisini…

Dünyan›n her yerinden ak›n ak›n gelen insanlar› a¤›rl›yor ko-
caman kollar›n. Her insan baflka kap›l›yor güzelli¤ine… Ama in-
sanlar da hakl›, görmemifller hiç böyle bir güzellik… Yememifl-
ler Eminönü’ndeki gibi bal›k ekme¤inden, izlememifller Bo¤azi-
çi manzaras› gibi bir do¤a harikas›, çekememifller içlerine mis
gibi deniz kokusunu, görmemifller eflsiz mabetlerin gibi güzel
yerleri, dinlememifller hikâyesiyle ünlü K›z Kulesini, nerden bil-
sinler Atam›z›n sende öldü¤ünü… Bir kere hissettiler mi sende-
ki büyüyü iflte o zaman onlar da senden vazgeçemeyecekler.

Nas›l bir aflksa beni sana ba¤layan, herkesi de saracak bu aflk
inan…

Sen; benim içimdeki duygular›n ad›, hüznümün yoldafl›, s›r-
lar›m›n orta¤›, mutlulu¤umun tad› oldun. Sen var oldukça ben
var olamam ama ben yaflad›kça sen bende var olacaks›n. Ben-
deki nefes, sende son bulana kadar.

�
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BEN‹M ‹STANBUL’UM

Betül Kübra Arslan
Kad›köy Anadolu Lisesi - 11

Çok uzaklara, çocuklu¤uma dünyan›n benim için en saf
en güzel en yalans›z zaman›na dönmek.

‹stanbul'da çocuklu¤u yaflamak…

Ufak bir zihin yolculu¤u...

Belki de dünyaya difl a¤r›s›yla gelmifl bir bebek.

‹lk a¤lay›fl ilk nefes ilk gülücük agu ›nga anne baba...

Rengârenk macunlar›n, ç›ng›rakl› yo¤urtçular›n, geceleri bo-
zac›lar›n, Ramazan'da Karagöz'ün renklendirdi¤i güzel an›lar›m.

Mahalle futbolunun benim için en flaflaal› dönemi.

Her anne mutlu, her yemek güzel, her babaanne masalc›.

Benim dünyam benim ‹stanbul'um.

Kar›flmay›n tozpembe hayallerime, benim zaman yolculuk
hikâyem bu.

‹stanbul'da hiç ya¤muru tatt›n›z m›?

Mutlaka deneyin bu güzel flehir hüzünlenince ya¤murla,
öyle çekici oluyor ki.

‹stanbul'da yaz gördünüz mü hiç?

Asla kaç›r›lmayacak bir mutluluk K›z Kulesi'nde yaz›n s›ca¤›-
na inat tatl› serinli¤iyle çay içerken engin denizin güzelli¤ine
varmak, paha biçilemez.
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Peki hiç Ramazan'a denk geldiniz mi ‹stanbul'da?

Huzurun kokusu bu, hissettiniz mi, pide kokusuna kar›fl›nca
tad›na doyum olmuyor. Hele bir de Sultanahmet Meyda-
n›'ndaysan›z de¤mesin keyfinize.

Hiç tarih oldunuz mu ‹stanbul'da?

Topkap› Saray›'na gidip padiflah olup bakt›n›z m› eflsiz man-
zaraya, bahçede dolafl›p vezire ferman buyurdunuz mu ya da
Dolmabahçe'de Atatürk'e doktor oldunuz mu? Peki hiç Tevfik
Fikret olup Afliyan'a kapand›¤›n›z› hayal ettiniz mi? Halit Zi-
ya'n›n romanlar›n›n kahraman› olup konak hayat›n›n tad›na bak-
t›n›z m›?

Her parselin ayr› hikâye, her köflende farkl› bir yaflam hikâ-
yesi... Kargafla biliyor haddini Yeditepeli flehrimde. Vücut bulu-
yor belki de, sayg› duyuyor ‹stanbul'un tarihine dokusuna ko-
kusuna.

Yavaflça aç gözlerini, kulaklar›n›, bir taraftan kilise çanlar›n›,
bir taraftan ezan seslerini iflitiyorsun. Kültür zenginli¤ini görmü-
yor musun?

�
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DÜfiLER fiEHR‹ ‹STANBUL

Bige Kerimo¤lu
Niflantafl› Anadolu Lisesi - 10

Hat›rlar m›s›n›z? Hayalleri vard›r çocuklar›n. Uçmakt›r,
gitmektir bilmedikleri yerlere, yap›lamayan› yapmak-
t›r, ulaflmakt›r uzan›lamayana… Bilir misiniz? Düflleri

vard›r insanlar›n. Her sabah farkl› güne uyanmakt›r, farkl› bir yer
görmektir, gezmektir, baflarmakt›r… ‹flte böyle bir yerdir be-
nim flehrim. Canl›d›r, de¤iflkendir, mutludur, hüzünlüdür, flafl-
k›nd›r… Ama ne olursa olsun her günü farkl›d›r. Buras› ‹stan-
bul’dur, benim ‹stanbul’umdur. Uçan kuflun, çiçe¤in, uçurtma-
n›n ‹stanbul’udur. Gecenin karanl›k örtüsü kalkarken günefl ye-
rini al›r gökyüzünde. O an renkler ahenkle uçuflur havada, mar-
t›lar uçar ba¤›rarak Bo¤az’›n üstünde; kediler miyavlar, köpek-
ler havlar, dün unutulur, yeni bir sayfa aç›l›r herkesin hayat›na
‹stanbul’da her sabah… Bir anda insanlar doluflur caddelere, ta-
flarlar sokaklardan. Canlan›r her taraf, t›pk› yeniden do¤an bir
bebek gibi yeniden do¤ar ‹stanbul, durmaz duramaz durdu¤u
yerde. Gün bafllar herkes için; sokaktaki kedi, beflikteki bebek
için, televizyonun karfl›s›nda uyuyakalan yafll› adam için, dile-
nen fakir, ifle yetiflen iflçi için…

Herkesin yeridir benim flehrim; anne gibidir, aile gibidir her-
kese açar kollar›n›. Baz›lar›m›z otogarda otobüsten inince tan›-
fl›r ‹stanbul’la, baz›lar›m›z ilk gözünü açt›¤›nda.

‹stanbul’da insanlar umut arar, mutluluk, kurtulufl, sevgi
arar, tutunacak dal arar… Herkese verece¤i bir fleyi vard›r ‹s-
tanbul’un. ‹stanbul’da hayat vard›r, can vard›r, sevecek çok fley
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vard›r. Denizi, insan›, kalabal›¤›, bofllu¤u, fakiri, zengini vard›r.
Fakat bunlar bile mutlu etmez bazen bizleri. Trafi¤ine söylenir,
kalabal›¤›ndan flikâyet ederiz, sokaktaki hayvan›n gürültüsün-
den rahats›z oluruz. Böyledir ‹stanbul insanlar›; trafikte stres
olur, ba¤›r›r ça¤›r›r ‹stanbul’a, ‹stanbul’un kalabal›¤›na; etraf›n-
daki güzelli¤e bakmadan yürür, kendini gösteren flehrime bak-
madan hep düflünceli yürür. Ama ‹stanbul her seferinde affeder
bizleri dar›lmadan, küsmeden bir çiçek gibi açar her sabah. Yu-
va olur bizlere, e¤lenecek mekân, seyredilecek manzara olur,
a¤lanacak omuz, içini dökecek arkadafl olur. Arkana bakmadan
gidemezsin, çekip gidemezsin öylece bu flehirden. Ne kadar
k›zarsan k›z, ne kadar söversen söv b›rakamazs›n bu flehri, b›-
rakamazs›n ‹stanbul’u, b›rakamazs›n bu üzerine yürüyen insan
selini, gürültüyü. Çünkü böyleyizdir biz ‹stanbul insanlar›, he-
men sinirleniriz hemen parlar›z, affedece¤ini bildi¤inden ‹stan-
bul’un bizleri sanki naz yapar›z, sonra geçer k›zg›nl›¤›m›z yeni-
den hayran oluruz ‹stanbul’a. Hemen k›zar; ama ufak fleylerden
hemen mutlu oluruz. Çünkü duyar›z hep büyüklerimizin “‹stan-
bul’dan baflka ‹stanbul yok” dediklerini.

‹stanbul tarifi eflsiz bir çorba gibi gelir insana; büyülenirsiniz
her yudumunda. Bir uçtan bir uca her fley var içinde. Önce Bo-
¤az gelir herkesin akl›na. O öyledir ki birbirine kavuflmak iste-
yen iki karay› birlefltirir eflsiz güzelli¤iyle. Kültürleri birlefltirir,
insanlar› birlefltirir. Her yerden, her dinden, her dilden, her ül-
keden insan› getirir flehrime. Sonra saraylar ç›kar karfl›m›za
gösteriflli büyüklükleriyle, bir tarih yatar hepsinin içinde. Bir
köfleyi dönersiniz cami ç›kar karfl›m›za az ileride kilise, sonra
bir sinagog… Tarih kokar benim flehrim, medeniyetlerin bafl-
kentidir. Her kar›fl topra¤›n›n alt›nda hayat yatar. Bizans gelir
karfl›na, Osmanl› gelir, padiflahlar, imparatorlar gelir. fianst›r
‹stanbul’da yaflamak hepimiz için. E¤er gezmek için d›flar› ç›-
karsan eve girmek zordur ‹stanbul’da. Çay›n› simidini al›p de-
nizi izlersin istersen, mart›lara atars›n belki simidini Bo¤az’›
geçerken. ‹ster günün do¤umunu ister bat›m›n› izlersin, her
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zaman için huzur dolar. ‹stanbul seni hayal k›r›kl›¤›na u¤rat-
maz hiçbir zaman. Can›n çekerse bal›k ekmek yersin Eminö-
nü’nde; Sultanahmet’te geçmifli görürsün, hayran kal›rs›n her
gördü¤ün yere. K›z Kulesi’nde hayat bulursun yeniden. ‹stan-
bul’a gelip de görmeyen kalmaz ‹stiklâl Caddesi’ni. Gece gün-
düz demeden her daim insanlar› tafl›r bu cadde. Eski binalar flu
ana kadar gördüklerini saklarlar içlerinde. Her gelen yeni in-
sansa hayat verir bu caddeye.

Dört mevsim ayr› güzeldir ‹stanbul’da.  K›flla merhaba der
yeni y›la. Herkes bilir ki mümkün de¤ildir kara bürünen ‹stan-
bul’un beyaz›n› unutmak. ‹flte o zaman trafik iki kat›na ç›kar,
eve dönüfller zorlan›r; ama eve gelince yine her fley unutulur,
kartopu oynamaya koflulur. Sokak aralar› karla doldu¤u zaman
arabalar çekilir, çocuklar sahiplenir yollar›, kardan adamlar se-
lam verir herkese. ‹lkbahar›n yavafl yavafl gelmesiyle kald›r›m
aralar›ndan minicik çiçekler uzat›rlar bafllar›n› kalan minicik kar
kütlesinin içinden. A¤açlar yeflillenir, çiçekler açar, usta bir res-
sam›n f›rças›ndan ç›kan bir tabloya dönüflür ‹stanbul. ‹nsanlar
daha da doluflur sokaklara, nefle dolar içlerine, bulutlar yavafl
yavafl da¤›l›r, yerini günefle b›rakmaya haz›rlan›rlar. O zaman
‹stanbullular ailelerini, arkadafllar›n› ald›¤› gibi ‹stanbul’un bir
köflesinden bir köflesine koflmaya bafllarlar. Baharda çiçeklerle
birlikte, enerji de yeniden do¤ar insanlar›n içine. Ard›ndan yaz
gelir en s›cak hâlleriyle denize koflanlar olur, turistler olur, gez-
meye ç›kanlar olur. ‹stanbul rengârenk olur. Sonbaharla kara
bulutlar sarar gök kubbesini ‹stanbul’un. Yavafl yavafl a¤lamaya
bafllar ‹stanbul. Ya¤murda yürümek hofltur ‹stanbul’da. Damla-
lar sakin sakin yüzünüze çarpar, serinletir insan›, belki de biraz
üflütür. Tabii arabalara sorsan›z yine trafik, yine kargafla… Ne
olursa olsun kimse vazgeçemez sonbahardan da. ‹stanbul böy-
le iflte, bir gören vazgeçemez bu flehirden, unutamaz bu flehri;
buras› ‹stanbul’dur. Hepimizin ‹stanbul’udur.

Dedim ya her çeflit insan var ‹stanbul’da. Herkesin baflka
derdi, baflka iste¤i var. Hüzünleri, mutluluklar›, iflleri, güçleri
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hep farkl›… Metroda bir yere yetiflmeye çal›flan insan da çok-
tur, gitar çal›p para kazanmaya çal›flan da. Yollarda kuytu so-
kaklara girmeye korkan insanlar da var bu sokaklarda yaflayan,
yaflamak zorunda olanlar da var. Lüks arabalar›yla seyahat
edenler de var, önündeki uzun yolu yürümek zorunda olanlar
da. Simitle karn›n› doyuran da var, s›cak yeme¤ini evinde hu-
zurla yiyenler de. Herkes, ama herkes var. Kimse de b›raka-
maz buray›, flartlar ne olursa olsun ‹stanbul’da yaflamaya de-
vam ederler. 

Bence ‹stanbul, her gün her fleyiyle paha biçilmez bir elmas
gibi parl›yor. Sadece Türkiye’nin de¤il tüm dünyan›n gözbebe-
¤i o. Dünyan›n hangi yan›nda böyle bir flaheser bulunabilir ki?
Nerede insan›yla birlikte kendi de yaflayan bir flehir bulunabilir?
fiimdi düflünüyorum da san›r›m böyle bir yer daha yok. ‹stan-
bul’umun tafl› topra¤› alt›n m›d›r bilmiyorum; ama benim için
‹stanbul unutulmaz bir fliir, ak›ldan ç›kmayan bir müziktir. Ço-
cukken ilk uçurtmam› uçurdu¤um, kardan adam yapt›¤›m, ilk
kez denizi gördü¤üm flehirdir ‹stanbul. Gözümü açt›¤›mda bu-
rada olmaktan mutlu oldu¤um; gülmeyi, a¤lamay›, nefes alma-
y› ö¤rendi¤im flehirdir ‹stanbul. Hayat›m›n ilk ad›m›d›r ‹stanbul.

Gün bafllar, biter ‹stanbul’da,  hayat bitmez; hatta baz› yer-
ler vard›r ki daha da dolar akflamlar› ‹stanbul’da. Baz›lar›m›z
caddelere, sokaklara ak›n ederiz, baz›lar›m›z televizyonumuzun
bafl›na çekiliriz; har›l har›l çal›fl›r›z, sinemaya koflar›z, ayn› ko-
fluflturma karanl›kta da böyle sürer iflte. ‹stanbul yine sesini ç›-
karmaz bize, gece de gürültümüzü dinler gündüz de. Uykusu
gelenlerimiz olur; kimimiz yavafl yavafl yataklar›m›za çekiliriz,
kimimizse sokaktaki bir kuytuya girmek zorunda kal›r›z. En so-
nunda gece her yeri örter. Bu sefer ayr› güzel olur ‹stanbul, ge-
cenin karanl›¤›nda ›fl›ldar. Sanki bize “Ben buraday›m hâlâ ya-
n›n›zday›m” der. Merak ediyorum da acaba ne der, ne deme-
ye çal›fl›r o soylu durufluyla? Yaflam hâlâ devam eder. En so-
nunda günefl t›pk› her gün oldu¤u gibi ‹stanbul’a ulafl›r. Her ta-
raf ayd›nlan›r, bizlere dün yapamad›klar›m›z› yapmak, yaflaya-
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mad›klar›m›z› yaflamak için bir flans daha verir ‹stanbul. Yine
beflikteki bebek a¤lar, sokaktaki kediler miyavlar, köpekler hav-
lar, koltu¤unda uyuyakalan yafll› adam uyan›r. ‹stanbul kendini
yine gösterir, yine sevdirir.

Ben ‹stanbul’un canl›l›¤›n›, karmaflas›n›, kofluflturmas›n›, in-
san›n› seviyorum. Eve giderken bofl yollarda yürümeyece¤im
için seviyorum. Bana dünyan›n her bir köflesini gösterdi¤i için
seviyorum. Buras› benim flehrim oldu¤u için seviyorum. Ben ‹s-
tanbul’u ‹stanbul oldu¤u için seviyorum.

�
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DADAfiLAR D‹YARI

Burak Çörek
Erzurum Lisesi - 11

So¤u¤un davul, rüzgâr›n zurna oldu¤u bozk›rlar›n Dadafl
Bar› tuttu¤u yerdir benim flehrim. So¤u¤un aras›ndan
açan bir kardelendir benim yüre¤i s›cak insan›m. Her kö-

flesinde tarihin kanl› bir sayfas› vard›r; aç›p okudu¤unda yüre-
¤in kor bir atefle girmifl gibi kavrulur. 

Kendisine kötülük yapan, ülkenin birli¤ine zarar veren insan-
lara dahi komfluluk hakk› için zarar vermeyi akl›n›n ucundan bi-
le geçirmemifl bir neslin torunlar›y›z. ‹flkenceler görmelerine, sa-
vafllarda nice flehitler vermelerine ra¤men merhametlerinden
ödün vermemifllerdir. Çünkü onlarda öyle bir iman, öyle bir din
var ki; kimi zaman merhamet denizi, kimi zaman öfke küpü, ki-
mi zaman uysal bir kedi, kimi zaman vahfli bir aslan gibi olurlar.

Bu hengâmeye, bu depreme karfl›n her bir köflesi yak›l›p y›-
k›lan benim flehrim, sa¤lam bir temel üzerine tu¤lalar› güven-
den, demiri aflktan olup yeni yuvalar kuruldu. O depremde kur-
tulup sa¤lam bir duruflla geriye kalan eserlerimiz de vard›r.  Mi-
sal; Erzurum Kalesi, sad›k bir muhaf›z gibi hâlâ benim flehrimi
koruyor. Erzurum Lisesi, hiçbir fley beklemeksizin bir gün gelip
uçuraca¤›n› bile bile ilim kufllar› yetifltiriyor. Lala Pafla Camii, hâ-
lâ insanlar›n iman›n› tazeleyip Yaratan’la bafl bafla b›rak›yor. 

Palandöken, taht›nda oturup flehrimi yöneten bir kral… Kimi
zaman halk›m›n kölesi, kimi zaman da efendisi olur. Tortum fie-
lalesi, bir güzelin yana¤›ndan afla¤› sarkan saç gibidir, insan›n
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bakt›kça bakas› geliyor, ölece¤ini bile bile içine giresi geliyor.
‹çine girip de bafl›n› tafltan tafla vuras› geliyor. Hele bir de o tafl,
Oltu Tafl› ise bir kere dokunmakla bin defa vurmak efl de¤erdir.
Bence siyah inci diye tabir edilen fleyin oltu tafl› olmas› gerekir.
‹nsanlar›n kulaklar›ndan gerdan›ndan afla¤› as›lmas› gerekir. Yü-
züklere, bileziklere, kolyelere ve küpelere süs olmas› gerekir.

Bu güzellikler belli ki dünyada dikkatleri üzerimize çekme-
mize neden oldu. 2011 K›fl Olimpiyatlar›’n›n benim flehrimde
yap›lacak olmas› bunun kan›t›d›r. Geçmifliyle bu günüyle gö¤üs
kabart›r benim flehrim. Temennimiz gelece¤inin de gö¤üs ka-
bartmas›d›r, öyle de görünüyor.

Herhalde benim flehrimin ismi anlafl›lm›flt›r… Tabi ki “Erzu-
rum” yani “Dadafllar Diyar›”.

�

Benim 126 fiehrim



B‹R NEFES ‹STANBUL

Ça¤la Büyükkoç
Haydarpafla Lisesi - 11

‹ nsanlar yaln›zca canl›lar› m› sever, sadece nefes alanlara m›
ba¤lan›r? Koflulsuz sevgi ve her fleye ra¤men sevebilmek
ateflli aflklara m› özgüdür? Bu sevgi bizi geri sevme olas›l›-

¤› bulunanlara m› yöneltilir ancak?  Bir insan bir “yere” iyisiyle
kötüsüyle tutkuyla ba¤lanabilir mi? 

Ben, hastal›kta sa¤l›kta seviyorum ‹stanbul'u. Onu a¤larken
seviyorum, içimi ›s›t›rken seviyorum. ‹stanbul'u bana sald›r›nca
da seviyorum, kalbimi k›r›nca da.

Öyle bir sevgidir ki nedenini sorgulamazs›n ya, öyledir ‹s-
tanbul aflk› iflte. Deniz kokusu da nedenim olur, bir Çinge-
ne’nin kahkahas› da. S›cac›k çay tad› da, ya¤murda kofluflan
insanlar da…

Bir sevgili gibi: “B›rak›p gideyim.” dedirtti¤i anlarda bile gön-
lünüzü al›verir, gidenin de içine dert olur ‹stanbul. Sanki canl›d›r,
hiç uyumadan koflturur durur. Nazl› bir genç k›z gibi yavafl yavafl
bat›r›r günefli, insanlar›yla oturmufl ikindi çay›n› içerken.

Neden y›llarca en romantik ozanlar›n, yazarlar›n unutama-
d›klar› aflklar› oldu ‹stanbul, neden bu kadar sevdik ‹stanbul'u
gözlerimiz kapal› dinleme düflüncesini? Nedir onu bu kadar
vazgeçilmez yapan? Birçok flehir var; binlerce, on binlerce,
belki yüz binlerce.  Nedir ‹stanbul'u ayr› k›lan?

Biz buraday›z, bural›y›z; bizim için ev bir yap› de¤il, bizim evi-
miz Kocaeli s›n›r›nda bafllay›p kilometrelerce uzan›yor. “Ev” de-
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nince akla ‹stanbul kokusu geliyor. Ac›ya çalan bir mutluluk verir
bu koku ve bu flehir insana, ac› baharatlara benzer bu yönüyle.

‹stanbul ayr›d›r di¤er flehirlerden, ülkelerden. Do¤ald›r ki
her flehir birbirinden farkl›d›r; ancak ‹stanbul'un fark› bu farkla-
r›n bir arada olmas›d›r. Ne kadar ayr›y›z ve ne kadar benzeriz
‹stanbul'da. Bu yüzden vazgeçilmez belki de, efli benzeri yok.

Yaflad›¤›n›z› anlamak için ‹stanbul sokaklar›nda gördü¤ünüz
her yüze iyi bak›n, her sesi yürekten dinleyin, her kokuyu
özümseyin. ‹stanbul, en az bizim kadar yafl›yor ve bize de ya-
flad›¤›m›z› duyuruyor, yaln›z kald›¤›m›zda bir can yoldafl› gibi
ortaya ç›k›veriyor. Kendine ba¤lamay› çok iyi biliyor, her gün
milyonlarca ad›m at›lan sokaklar›ndan ayr›lanlara iç çektiriyor. 

‹stanbul…  

Benim flehrim, benim evim. 

Bundand›r ba¤l›l›¤›m, insanlar›n sadece canl›lar› sevmeye-
ce¤ine olan inanc›m. 

�
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‹STANBUL DEY‹NCE

Çi¤dem Ezgi Çevik
Pertevniyal Lisesi - 10

‹ stanbul… Nesilden nesile “medeniyetler flehri” olarak söy-
lenegelen flehir… Hemen hemen herkeste bir merak ve he-
yecan uyand›ran ama bazen de yaflanmaz denilen kent… 

‹stanbul adeta bir rubaidir asl›nda… Bir dörtlü¤e neler neler
s›¤d›r›r. Öyle yo¤undur ki anlat›m›, içinde herkes kendinden bir
parça bulur. Bir Anadolu insan›na soruldu¤unda refah düzeyi-
nin en yüksek oldu¤u, insanlar›n en mutlu olabilece¤i yerdir ‹s-
tanbul. Bir tarihçiye soruldu¤unda, kuca¤›nda say›s›z uygarl›k
beslemifl bir anad›r. Bir Rum’un ise ilk akl›na gelen “Konstanti-
napolis”tir, “Bizans”t›r. Ya da bir denizciye ‹stanbul denildi¤in-
de bo¤az gelir akl›na, o ucu buca¤› olmayan maviliktir ‹stanbul.
Bir flairin, bestekâr›n, yazar›n ilham kayna¤›d›r, sanatlar›n en
güzel icra edildi¤i yerdir. Vapurda seyahat eden bir yolcuya
göre ise “simit”tir, “mart›”d›r ‹stanbul. 

Kim ne derse desin, kim nas›l tan›mlarsa tan›mlas›n, kelime-
ler birleflti¤inde hep ayn› fleyi anlat›r, hep ayn› noktada, ‹stan-
bul’da, birleflir.

‹stanbul’un sayfalar›n› geriye do¤ru aralarken o kadar çok
dikkat çekici ayr›nt›ya rastlan›r ki, yaflam›fl her toplum ona bir
parças›n› eklemifltir. O da bir hediyeyi kabul eder gibi memnu-
niyetle al›p saklam›flt›r onlar› sat›r aralar›nda. Bu küçük notlarla
geçmifli ve kendini gelecek için ayd›nlat›r. ‹stanbul çok iyi bir
dosttur ayn› zamanda; paylafl›lmayan sevincin, anlat›lmayan
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derdin orta¤›d›r. Ne karfl›s›ndakini k›rar, ne onu üzecek herhan-
gi bir fley yapar, sadece dinler. ‹flaretlerle konuflur karfl›s›ndakiy-
le. Söylemek istedi¤i bazen bo¤az›n o nazl› dalgalar›nda bazen
bir vapur sireninde gizlidir. Kimi zaman gökyüzünde bulutlar ya
da y›ld›zlar anlat›r ‹stanbul’un söylemek istedi¤ini, görmeyenler
için ise rüzgâr. Kendini çok kötü hissetti¤in bir anda üzülmemen
gerekti¤ini ise bir çocu¤un gülümsemesi ile anlat›r.   

O kadar savafl görmüfl, o kadar kavgaya, küslü¤e sahne ol-
mufl bir flehirdir ki aç›k hava müzesi gibi her dönemini çeflitli
simgelerle sergiler. Rumeli ve Anadolu hisarlar›, surlar, Galata
Kulesi gibi yap›larla içini dökmüfltür,  yaflad›klar›n› bir bir anlat-
m›flt›r. 

‹stanbul ayn› zamanda bir bebek gibidir, onu sevebilmek,
anlayabilmek kolay de¤ildir. Çok bir fley istemez asl›nda, tek is-
tedi¤i biraz sevgi ve anlafl›lmakt›r, hepimiz gibi…

�
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S‹LUETL‹ fiEH‹R: ‹STANBUL

Di¤dem Demir
Niflantafl› Anadolu Lisesi - 9

‹ stanbul’u yaflamak bir masal› yaflamakt›r. fiehrin sokaklar›n-
da iyisiyle, kötüsüyle, âfl›¤›yla, ayyafl›yla gerçe¤in içinde
masal› yaflamakt›r kimi zaman… Kimi zamansa flarap gibi

bir akflamd›r ‹stanbul… ‹çtikçe sarhofl eden bir flarap… ‹stanbul
âfl›k olmak, hayat› iliklerine kadar yaflamak, içine çekmektir.
Hayat› özümsemektir ‹stanbul her fleyiyle.

‹stanbul bir anne gibidir. Bu flehirde yaflayanlar ise ‹stan-
bul’un çocuklar›. Bu yüzdendir ki buraya hayat›nda bir defa bi-
le gelmifl olan herkes burada kendinden bir parça bulur. ‹çinde
besledi¤i insanlar› bir anne gibi sar›p sarmalar, kendine ba¤lar,
âfl›k eder. O yüzdendir ki ‹stanbul âfl›klar›n kentidir. Bu flehirde
büyür, bu flehirde âfl›k olursunuz ve yine bu flehirde ölürsünüz.
Bedeniniz burada olmasa bile ruhunuz ‹stanbul’la yaflar.

Kimi zaman Befliktafl ‹skelesinden bo¤az›n sular›na kar›fl›r
kendinizi modan›n caddesi Ba¤dat Caddesi’nde bulursunuz.
Avrupa’dan vapur Bo¤az›n büyüleyici güzelli¤i yan›nda ak›p
giderken Asya’ya, ‹stanbul’un yerlisi mart›lar ba¤r›fl›rlar. Siz
mart›lara simit at›p dururken onlar da kendilerini bir sonraki
misafirler için haz›rlay›p dururlar. Gökyüzünde süzülen mart›-
lar ‹stanbul’un kalbidir adeta… Ço¤u zaman ilham kayna¤›d›r
mart›lar flairlere, âfl›klara. Mart›lar olmadan bo¤az çekilmez
çünkü. Bo¤az› bo¤az yapan mart›lar›n gökyüzünde yank›la-
nan notalar›d›r.
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‹stanbul kültür afl›d›r ayn› zamanda… Bat›n›n ve do¤unun
baharatlar›n›n kar›fl›m›yla oluflan tad› damakta kalan bir akflam
yeme¤idir ‹stanbul. Kültürler bu yemekte buluflur. Bu yeme¤i
yiyen herkesin a¤z›nda farkl› bir tat kal›r. Çünkü herkes bu ye-
me¤in farkl› tatlar›nda kendini bulur. Kimisinin a¤z›nda ac›ms›
bir tat b›rak›rken ‹stanbul, kimi için de bir karamel tad›d›r a¤›z-
da. Her yenildi¤inde ayn› kifli için yine farkl› tatt›r ‹stanbul. Bun-
dan dolay› ‹stanbul’da yaflayanlar her gün farkl› bir fleyle karfl›-
lafl›rlar. ‹stanbul da yaflaman›n ayr›cal›¤› da buradan gelir.

Benim ‹stanbul’um yaln›z akflamlar›mda pencereden bakar-
ken lofl sokaktan gelen, siluetini gördü¤üm babamd›r.  Belki de
silueti olan tek flehirdir ‹stanbul. ‹stanbul aflkt›r, aflk ise babam-
d›r; babam›n silueti vard›r, siluet ise gün bat›m›ndaki ‹stan-
bul’dur.

�
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VAZGEÇ‹LMEZ fiEH‹R

Ebru Gül Özdemir
Ankara Atatürk Lisesi - 10

Ankara… Benim flehrim, benim topra¤›m, benim yu-
vam. Memleketimin kalbinin att›¤› yer.

Belki Ankara’da do¤mad›m; ama fazlaca ba¤l›y›m bu flehre.
Ben Ankara’n›n bir parças›y›m, Ankara benim parçam. Bahar›n,
bayramlar›n, kar›n, ya¤murun, sabahlar›n en çok yak›flt›¤› kent
buras›. Sokaklar›nda dolafl›rken tarihi buram buram koklad›¤›-
n›z, umudu, hüznü, mutlulu¤u ayn› anda hissedebildi¤iniz bir
yer. Eflsiz, mükemmel bir flehir.

K›fl aylar›nda günün hangi saatinde d›flar› ç›karsan›z ç›k›n,
ayaz›n› kemiklerinize kadar hissetti¤iniz, her sabah geç kalma
korkusuyla insanlar›n koflar ad›mlarla yürüdü¤ü, ö¤renci, me-
mur flehri Ankara.

Zengininin, fakirinin, yerlisinin, yabanc›s›n›n iflbirli¤i içinde,
dostluk içinde yaflad›¤›, birbirinden farkl› kültürlerin harmanlan-
d›¤› bir kent.

An›tkabir’iyle, Atakule’siyle, parklar›yla, kalesiyle, müzele-
riyle geçmiflin ve flimdinin iç içe geçti¤i Türkiye’nin baflkenti
buras›.

Ayr› kald›¤›n›zda burnunuzda tüten, bir ba¤land›n›z m› bir
daha b›rakamayaca¤›n›z, yerini dünyadaki hiçbir yerin doldura-
mayaca¤› bir bozk›r flehri buras›.  Devletin nabz›n›n att›¤›, gece
gündüz uyumayan, durulmayan, hep bir olay yaflayan ya da ya-
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flamaya haz›r, tarihi her köflesinde hissetti¤iniz ciddi bir kent
Ankara. 

fiairlerin, yazarlar›n eserlerine konu olan, bak›fllar›n hep üze-
rinde oldu¤u, vatan sevgisini her hücrenize yerlefltiren, her ge-
ziflinizde yeni bir yerini keflfetti¤iniz eski bir flehir Ankara.

S›k›nt›l› oldu¤unuzda s›k›nt›n›z› dinleyen, gizlemek istedik-
lerinizi saklayan, sizinle gülen, sizinle a¤layan iyi bir s›rdafl An-
kara. Üzerinde yaflayan insanlar›yla dost olan bir flehir.

Bu güzel flehirde her sabah okula, dershaneye giderken oto-
büsten izleyerek keflfetti¤im çok fley var. Ankara’y›, sessiz, sa-
kin, büyük bir hayranl›kla izlemek, bilinmedik yönlerini keflfet-
mek, her gün biraz daha benimsemek, Ankara’yla ilgili en sev-
di¤im fleylerden birkaç›.

D›flkap›’dan K›z›lay’a, hatta daha ilerisine kadar uzanan bir
hareketlilik bafllar. D›flkap› durgundur, D›flkap›’yla Yiba Çarfl›s›’n›
ay›ran köprüye gelene kadar. O köprüden bir tarafa bakt›¤›n›z-
da gecekondularla örülü bir tepe görürsünüz, di¤er tarafta ise
giderek modernleflen binalar, ifl yerleri bafllar. Köprüyü geçtik-
ten sonra yolun her iki taraf›nda av malzemeleri satan dükkân-
lar, gazinolar, her gün onlarca çocu¤u sevindiren bisikletçiler,
lokantalar, oteller, bir okul, aç›k hava müzesi, eski ve oldukça
küçük bir k›raathane ve ayakkab› boyac›lar› selamlar sizi.

Yollarda otobüs bekleyen insanlarla para kazanmaya çal›flan,
belki de aile zoruyla bu ifli yapan, okula gitmeyen simitçi ço-
cuklarla, ellerinde sigaras›yla hayata küsmüfl gibi yürüyen in-
sanlarla, okula giden ö¤rencilerle, gözleri hep müflteri arayan
seyyar sat›c›larla karfl›lafl›rs›n›z.

Yolun sonuna do¤ru büyükçe bir meydan ç›kar karfl›n›za.
Araçlar›n ve insanlar›n birbirine kar›flt›¤›, yollar›n ayr›ld›¤› Ulus
Meydan›’d›r buras›. Bir köflesinde ulu önder Atatürk’ün at›n›n
üstünde oturdu¤u, Türk kad›n›n›n ve Türk askerinin Kurtulufl Sa-
vafl› s›ras›ndaki hallerini gösteren temsili heykeller vard›r. Hey-
kelleri en çok ziyaret edenler, güvercinlerdir. Güvercinlere yem
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atan insanlar›, Anafartalar, 100. Y›l, Ulus Çarfl›lar›n›, al›flverifl
yapm›fl kad›nlar›, okuldan kaçm›fl, ellerinde kitaplarla ö¤renci-
leri, Ankara’y› gezmeye gelen turistler, yolun ortas›nda kendi-
ni trafik polisi sanan, elinde düdü¤üyle arabalara yol gösteren
deliyi görürsünüz. Buradaki binalar›n hepsi eski görünümlüdür.
Hepsinde ayr› bir asalet, hepsinde görmüfl geçirmifl yorgun ve
yafll› bir hal vard›r.

Ulus’tan sonra Opera karfl›lar sizi. Sa¤da tiyatro salonu, her
gidiflinizde çocuklu¤unuzu hat›rlayaca¤›n›z Gençlik Park›, solda
bir müze, Turizm Bakanl›¤› binas› ve yol boyunca birbiri ard›na
s›ralanm›fl otobüs duraklar› vard›r.

Opera’y› geçtikten sonra her gün birçok insan› a¤›rlayan ad-
liye ç›kar karfl›n›za. Daha sonra S›hhiye Köprüsü, sa¤a dönen
Strazburg, Necatibey caddeleri, solda Abdi ‹pekçi Park› ve son-
ra her gün binlerce insan›n u¤rad›¤›, dillerden düflmeyen K›z›-
lay’› görürsünüz. Her arad›¤›n›z› bulabilece¤iniz, de¤iflik kültür-
lerden insanlar›n belki de gezdikleri tek ortak yerdir K›z›lay. Ki-
mine göre kitap, kimine göre k›yafet, kimine göre e¤lence de-
mektir. Ankara’n›n kalbidir buras›.

Otobüsle her gün geçti¤im bu yerlerde her zaman farkl› bir
duyguyu yaflar, farkl› bir yön keflfederim. Her keflfediflimde da-
ha da çok seviyorum içinde yaflad›¤›m bu anlaml› flehri.

Ankara’m, sende büyüdüm, sende yafl›yorum, sende yaflla-
n›p, sende ölece¤im

�
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KAYBETT‹⁄‹M GÖKKUfiA⁄IM

Elif Alç›k
Kabatafl Erkek Lisesi - 9

Gökkufla¤›n›n yedi rengidir yedi tepe… Her sabah ayn›
p›r›lt›larla flehr-i cinayetin serinkanl› sokaklar›nda hiçbir
fleyden habersiz yeni güne gözlerini bu kentte açan in-

sanlar› karfl›lar… S›k›lmadan, hiçbir beklentisi olmadan.

Kiminin ömrünü tüketirdi Yedi Tepe vefas›zca, kimine ise en
içten ve güzel melodilerini hafif hafif eserek f›s›ldard›. Kimi s›k›-
l›rd› bu ezgiden. “Eskidi art›k” derlerdi. Bir vefa gösterisi bile
sunmadan çekip giderlerdi. Bir mektup bile b›rakmaya tenezzül
etmezdi gönülleri. Kimileri ise kan›n›n son damlas›yla bu flehir-
de ilelebete ulafl›r ve yine ölümünü, sevinçlerini, üzüntülerini,
ilk heyecanlar›n› burada yaflar, burada tadard›. Akl›n›n en ücra
ve en lofl köflesinden bile geçmezdi bu kentten ayr›lmak. Ac›
çekerdi, katlan›rd›. Mutlu olurdu, kentinde yaflayanlarla paylafl›r-
d›. Ama unutamazd›. Bir vefa borcu duyard› Yedi Tepe’ye. Elin-
den geleni yapard› kenti için. Çal›fl›rd›, korurdu onu, zarar ve-
renlere üzüntü ve burukluk hissederdi. Bu insanlar her fleyi ya-
pard› bu flehir için ama hiçbiri düflünmezdi, düflünemezdi “Yedi
Tepe en vefas›z flehirdi” diye. Sevenleri ay›r›r, düflene vururdu.
Batakl›¤a batan› çoktu ve ço¤u ç›kamazd› oradan. Her sabah
günefl do¤ar ve ›s›t›rd› kalpleri. Kimse ne olaca¤›n› bilmeden
düflerdi yola. ‹stanbul’un dar, kalabal›k, curcunal› sokaklar›, cad-
deleri, yollar› dönülmez yollard›. Bir kez giren bu yollara, bir kez
gelen bu flehre gitmek ister miydi? “Hay›r!”. Kimse b›rakamaz-
d› bu eflsiz güzelli¤i. Her tepesinde gökkufla¤›n›n en parlak
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renklerini tafl›yan flehri kimse unutamazd›. Kitaplarda okuyanlar
bile hayran kal›r, Yedi Tepe’yi görmeden bu dünyadan göçmek
istemezdi. Göçen olursa yazd›r›rd› vasiyetine:

“Gömün beni ‹stanbul’un, tarihin ihtiflaml› topraklar›na! Ben
dokunamad›m, belki tadar flu naçiz bedenim tafl› topra¤› alt›n
olan flehri. Belki tadar…”

Birkaç insan bilirdi ‹stanbul’un cefas›n›, esefini, vefas›zl›¤›n›,
cazibesini… Bildi¤inden yazard› ona âfl›kças›na m›sralar›n›. ‹lk
önce yazard› semalara, gözyafllar›yla efl ya¤murlar düflerdi yer-
yüzüne. fiehir her zamankinden farkl› olurdu bir flairin gözyaflla-
r›yla ›slan›nca. Ama o yine de etkilenmezdi bunlardan. As›rlar
önce fethetmiflti Fatih’in gönlünü. Ac›ya dayanamayan Fatih de
fethetmiflti onu. fiimdilerde kimseye geçit vermez oldu. Kalbine
giden yollar tamam›yla kapal›yd› anlafl›lan. Ne flairler istedi onu
ruhuna efl, gönül bahçesine yâr olmas›n› ama hiç kabul görme-
di istekleri. Sevdirdi, sevindirdi ard›ndan da çekip gitti. Ço¤u fla-
ir anlad› yeni birini kand›rmaya gitti¤ini. Yine de sitem edeme-
diler Yedi Tepe’ye. Kirlensen de, kirletsen de bir ömür boyu se-
ninleyim” diye anlatt› yüzünde kuruyan en içten incilerini.

Ne padiflahlar, ne flairler, ne yazarlar kand›rd› bu flehir. Kü-
çücük kalbini, hayallerini, küçücük elleriyle yalvaran, ellerini ‹s-
tanbul için açan insanlar› bile üzmekten çekinmedi. fiimdilerde
‹stanbul’um aç›yor ellerini. Ektiklerini biçiyor anlafl›lan. Kirlenir
oldu flehrim. Kirletmeye bafllad›lar onu tasas›zca. Y›kt›lar, beton
y›¤›nlar› diktiler. Harap ettiler flehrimi. Her gece duyulurdu, du-
yard›m ac› ç›¤l›klar›n›. Kaç defa uyuyamad›k birlikte. Gözyaflla-
r› dökerdik. Ben, anlad› san›rd›m kendisine âfl›k olanlar›. Ama o
hâlâ ilgilenmezdi onlarla. Vefas›zd›. Bu de¤iflmeyecekti. Ço¤u
insan gibi ben de de¤ifltirmek için u¤raflmadan gidecektim bu
flehirden. Gidecektim ama yine de her m›sram onun için yaz›-
lacakt› ‹stanbul semalar›na. Benimki de bir vefa gösterisiydi.
Karfl›l›ks›z bir aflk içinde yanard›m. Geridekiler gibi ahmakt›m.
Kapt›rm›flt›m kalbimi ‹stanbul’a.
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San›yordum bir gün kavuflaca¤›m ona. Dönülmez yollar›nda
dönüfl yolculu¤un haz›rlan›rken bulurdum kendimi. Çeliflkilerle
eskitirdim hayat›m›. Kand›r›rd›m kendimi, aynalara sorard›m ‹s-
tanbul’u. Bo¤az’a sorard›m. Her yerde arard›m onu. Orta-
köy’de, Kad›köy’de, Üsküdar’da. Bakmad›¤›m son yer kald›-
¤›nda anlad›m ‹stanbul’un asla benimle olamayaca¤›n›. Gitme-
di¤im, sormad›¤›m tek yerdi Karacaahmet…

�
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ÖTEK‹ fiEH‹R

Emine Ecem Çak›r
Galatasaray Lisesi - 9

Yaflam›n manas›n› kavrayabilmek güçtü benim için. Kimli-
¤i belirsiz ad›mlar›m›n tüketti¤i yollarda geçen zamanla-
r›m sanki bir amaç u¤runa olamaz gibiydiler, nereye git-

ti¤imi bilsem de neden gitti¤imi anlamazd›m. A¤layan yaprak-
lar›n› döken a¤açlar›n aras›ndan geçer, çiçeklerin gülümsemele-
rine özlem duyard›m. So¤uk rüzgâr›n dokunufllar›n› hissetmeye
çal›fl›rken, polenlerin sebep oldu¤u alerjiler yüzünden yanan vü-
cudumu gölgelere saklard›m. Bir an gelirdi ki bir damla günefl
arar da bulamazd›m. Ne gündüzü hissedebilir, ne de geceden
kaçabilirdim, sanki büyük bir karmaflan›n içerisinde kalm›fl, yo-
lumu arar gibiydim. Sevmezdim yaflad›¤›m flehri, s›ca¤›ndan
kaçmak isterken so¤u¤una hapsolur, yaln›zl›¤›ma özlem duyar-
ken kimsesizli¤imle bo¤ulurdum. Zaman›n de¤eri farkl›, yafla-
nanlar›n niteli¤i tuhaft› benim için. Sanki bütün çeliflkiler bir an-
da hislerimin aras›nda toparlanm›flt›. Anlamazd›m kim oldu¤u-
mu, bulamazd›m cevaplar›m› ki tahmin de edemezdim sorula-
r›m›. Ya¤an ya¤murdan birkaç çise yanaklar›m› okfluyorken an-
s›z›n bast›ran dolu ac›t›rd› can›m›. Sonras›n› hat›rlamazd›m, gö-
remezdim hiçbir fleyi t›pk› kula¤›ma f›s›ldanan tek bir kelimeyi
bile duyamad›¤›m gibi. Anlamazd›m kim oldu¤umu, bulamaz-
d›m cevaplar›m› ki tahmin de edemezdim sorular›m›.

Uzaklara gitmek iyi hissettirir derlerdi hep, hani her zaman
yaflamay› umdu¤umuz kaç›fllar›m›z rahatlat›rd› bizleri, ben de
denemek istedim böylesini. Belki çekip gidersem bu belirsizlik
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geçer sand›m. Bambaflka bir flehirde, kurmaca dünyamdaki ha-
yallerimi gerçeklefltirebilece¤im flekilde bir yaflam arad›m. Bul-
dum mu? Belki. Mis kokulu çiçeklerini koklad›¤›m a¤açlar›n
çevreledi¤i bir sahil yolunda esen rüzgâr ya¤murun ›slatt›¤› ya-
naklar›m› ›s›tan güneflin güzelli¤iyle bütünleflmiflken, sevdi¤im
bir flehrin hükmü alt›na girdi¤ime inand›rd›m kendimi. Gülüm-
semenin tan›m›n› yeniden dudaklar›mda bulmuflken denizin
tuzlu kokusunu tadan ci¤erlerimdeki yan›fl› bile sevdim. Kar›n
dondurucu so¤u¤unda üflüyen ellerim titremeyi güzel buldu-
lar, esen rüzgârla da¤›lan yapraklar saçlar›ma dolaflt›¤›nda on-
lar› ay›klamak istemedim, gülümsedim sanki böyle çok daha
hofl görünüyormuflum gibi! Ya¤muru gözyafllar›m›n maskesi
ilân ettim, günefl ruhumu gizleyen bir ›fl›k, paçalar›ma bulaflan
çamurlar hayalî mutluluklar›m›n çikolatalar›yd›. Sevdi¤im flehir
beni yans›t›yor sand›¤›m için çukurlara dolmufl ya¤mur sular›na
hayran kald›m, sanki temelinde yans›mam› görüyormuflum gi-
bi... Sanki bir baflkas›ndan kaç›p geldi¤im bu flehir asl›nda her
daim bana ait olmufl gibi... Yürüdüm isimlendirmeye bafllad›-
¤›m ad›mlar›m›n arfl›nlad›¤› caddelerinde, mavili¤in sonsuzlu-
¤una dal›p gidebildi¤im köprülerinden geçtim saçlar›mda
O’nun güzünün kokusunu saklarken. O’nun yaz›n›n günefli bu-
lutlar›n aras›ndan kendini gösterip gözlerimi kamaflt›r›rken,
O’nun k›fl›n›n so¤u¤unu hayal ettim biraz olsun serinlemeyi
umarken.-Ve O’nun bahar›n› yaflad›¤›m için mutlulukla hayk›r-
d›m da¤lar›nda sakl› çiçeklerin beni duyaca¤›n› bilirken. 

‹stanbul’um. Kurmaca dünyamdaki mükemmelliklerin so-
mut karfl›l›¤›. Tan›mlayabilir miyim seni cümlelerimde? Anlata-
bilir miyim sende yaflad›klar›m›n kalbimde yaratt›¤› birbirinden
farkl› his tomurcuklar›n›? Seni sahiplenmifl milyonlarca kifli var
bildi¤im, kimisi tarihî güzelliklerini anlat›r kelimelerinde, kimisi
seni seviflinin sebebinden bahseder ço¤u kez sevgilisini konu
alan sözleriyle, kimisi suyuna ve topra¤›na aflk›n› dile getirir
gerçekte hissetti¤inin ne oldu¤u bilinmese de, kimisi de susar,
bak›fllar›ndaki tutkuyla gösterir ba¤l›l›¤›n›, vazgeçilmezli¤inin
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onda yaratt›klar›n›. Bana gelince, tan›mlayam›yorum seni, yal-
n›zca hayallerimdekinin sen oldu¤unu söyleyebiliyorum. Nere-
ye ait oldu¤umu bilmedi¤im zamanlar›mdan sonra sende ya-
flarken evimdeymiflim gibi hissediflimin sebebini göstermek
için u¤rafl›yorum. Benim ‹stanbul’um fludur diyemiyorum, di-
yemem. Seni bir kal›ba s›¤d›rmak öyle büyük haks›zl›k olur ki!
Yaln›zca susar›m bir yerden sonra, kelimelerim zihinlerde yan-
k›lan›r hâlde hislerimi anlatma çabas›ndalarken beklerim flehri-
min güzelli¤ini tescilleyen zihinlerden gelecek olan sessiz yo-
rumlar›. Saçlar›m› dans ettiren rüzgâr›yla soludu¤um havas›n›,
içimi ›s›tan güneflinin parlakl›¤›nda uçuflan kufllar›n›n f›s›ldad›k-
lar› melodileri, tac›m› süsleyen kurumufl a¤aç yapraklar›n› ve
a¤›tlar›m› saklayan ya¤murlar›n› sevdi¤im flehrim! Susar›m yal-
n›zca, ve beklerim, seni bana anlatacak di¤er zihinlerdeki keli-
melerin aromalar›n›.  

�
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MEKÂN ‹LE ZAMANDAK‹
RUH VE ‹STANBUL

Emirhan Nas
Kabatafl Erkek Lisesi - 10

Küçüklü¤ümden beri çok yer gezdim. Gezmenin de öte-
sinde, yaflad›m farkl› farkl› yerlerde. Farkl› mekânlarda
farkl› zamanlarda yaflamak: Hayat›n ak›fl›n›n ta kendisi.

Zaman›n ve mekân›n ruhunu hissediyor insan. ‹nsan›n, mekân-
lara tuttu¤u aynada farkl› kültürlerin, kifliliklerin, yaflant›lar›n
yans›malar›n› görüp bunun üzerine zaman› da katarak yaratm›fl
oldu¤u sürekli de¤iflim hali... Sürekli de¤iflim: Dökülece¤i um-
manlar› arayan nehir misali akar insan yaflamda. ‹nsanla bera-
ber zaman da akar, mekânlar da. Ama mekânlar, zamandan da-
ha somut olduklar› halde de¤iflimlerini öyle aç›kça belli etmez-
ler. Çünkü zaman zaten kendili¤inden akmaktad›r, hayat›n ken-
disiyle beraber; mekânlar ise ruhunu insandan al›r, ona ba¤›m-
l›d›r. Ve insan da bu zaman-mekân-hayat üçlemesinde sürekli
bir de¤iflimi her daim tetiklemek suretiyle kendi ruhunu bulur.

II

Her mekân›n kendine özgü bir ruhu vard›r. Çünkü mekânla-
r›n mucitleri olan insanlar düflünen varl›klard›r. Her düflünce ye-
ni bir yorum, hayat›n ak›fl›nda aç›lm›fl bir yeni yol ve mekânla-
r›n hamuruna kar›lm›fl yeni bir özdür. ‹kinci olarak insanlar fark-
l›d›rlar ve mekânlar da mana yönünden birbirlerinden hep fark-
l› farkl› olmufllard›r. Bir Küçükyal› sahilinde Adalar’› görerek sa-
bah koflusu yapmak, bir Kabatafl Deniz Otobüsü ‹skelesi yan›n-
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daki çay bahçesinde oturup bo¤az manzaras› eflli¤inde muhab-
bet… Birbirinden ayr› iki dünya yaratan iki mekân örne¤i.
Üçüncü olaraksa bir insan›n kendi içindeki farkl› ruh halleri gibi
bir mekân da kendi bünyesinde farkl› ‘görüngüler’ bar›nd›r›r.
F›nd›kl›’da içti¤iniz çaydan sonra tramvaya atlay›p Tophane’ye,
Karaköy’e gidiniz. Az önceki kendinizle baflbafla kalarak özde-
flim kurdu¤unuz deniz ayn› deniz olmaktan ç›k›p baflka bir çeh-
reye bürünecektir Karaköy’de. Yan›nda oturdu¤unuz park›n ye-
flili ve denizin mavisinden ç›k›p Tophane-i Âmire’de tarih ko-
kan bir baflka renkle karfl›laflacaks›n›z. 

‹lk olarak daha iki ad›m ötede binece¤iniz tramvayda yeni
bir ruh göreceksiniz. Çay bahçesindeki yaln›zl›¤›n›z ve sükûne-
tiniz tramvayda baflka baflka yaln›zl›klarla karfl›laflacak. O za-
man diyeceksiniz “Hah evet, hayat ak›yor”. Kendi yaln›zl›¤›n-
dan bir an için s›yr›l›p baflka baflka yaln›zl›klarla buluflan insan
için gördükleri onun hayat›n›n ‘tan›klar›’d›r. ‹nsan o zaman an-
lar asl›nda yaflamas›n›, o zaman fark›na var›r yaflad›¤›n›n. Orda-
ki her insan›n ayr› bir dünyas› oldu¤u bilincine var›r sonra ve de
tüm o dünyalar›n hikâyelerini bilmek ister ayr› ayr›. Birbirinden
ayr› birçok hikâyecikler, yaflam parçalar› bir araya gelmektedir
flehrin her an›nda. Her an›nda: Zaman ve mekân buluflmas›, iki-
sinin de ötesinde insan… Hayata bu gözle bakmak için edebi-
yata ihtiyaç vard›r flüphesiz. Daha do¤rusu herkes yaflam›n›n
bir döneminde kafas›n› kald›r›r ve penceresinin ötesine bakar
ama mekân›n ruhunu ve içindeki renkleri en güzel bir flekilde
görüp anlatmak için bir sanatç› duyuflu gerekir elbet:

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef ifller!
Yedi renk, yedi sesten say›s›z belirifller…

(Necip Faz›l K›sakürek)

III

Herkes bir fley yap›yor ya da yapm›yor, ama hayat ak›yor
tüm sesleniflleri ve renkleniflleriyle. Ve tüm bu renk yelpazesin-
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den izlerin bulunabilece¤i mekânsal bir sentez: ‹stanbul. Lakin
hayat›n renklerini görebilmek, bulabilmek için evvela aranmak;
gözümüze hep ayn› rengi aksettiren aynalardan kurtulmak ge-
rek. Aksi takdirde ‘mekân›n ruhu’na yabanc› kal›r›z. Peki, ‘me-
kân›n ruhu’ dedi¤imiz bu - insan›n kendisi gibi - çok çeflitli
renkleri içinde bar›nd›ran bir flehrin bizi havas›na sarmas› kolay-
l›kla gerçekleflebilir mi? ‹çine t›k›l›p kald›¤›m›z bir yaflant›dan
kendimizi s›y›r›p da ‘mekân›n ruhu’na dokunabilmek pek
mümkün mü? 

Önceki bölümde bahsetti¤imiz ‘say›s›z belirifl’ten sonra bu
sorular› bilinçli olarak sordum. Çünkü asl›na bak›l›rsa pek çok in-
san etraf›na flöyle bir bak›p da neler olup bitti¤ini kavrayacak du-
rumda de¤ildir. Az önce bir sanatç› duyuflunun gerekti¤ini söy-
lemifltik, ama iflin gerçe¤i flu ki yaln›zca sanatç› duyuflu yeterli
de¤ildir bunun için. ‹nsanlar, dönüp çevrelerine bakmak bir ya-
na, bir an için durup kendilerine dahi bakmadan öylece yaflay›p
gidecek bir düzen içindedirler. Zaman, ifl, modernite, trafik,
metropol, stres ve bilimum kavramlar›n yaflam›m›z› yönlendir-
di¤ini göz önüne al›rsak bunun nedenini daha iyi anlayabiliriz.
fiunu da ekleyelim ki bu sadece bizim toplumumuza özgü bir
durum de¤ildir, art›k ça¤›m›z›n yaflam düzeni bu hali alm›flt›r. 

Yaflad›¤› Belgrad flehri için: “Neredeyse her gün, birinin in-
tihar etti¤ini okuyorum. Bir toplum için büyük bir felakete ifla-
rettir bu.” diyen ünlü S›rp yazar Duflan Kovaçeviç ‘‹ntihar›n Ge-
nel Provas›’ adl› tiyatro eserinde, insan›n kiflisel merkezini çare-
sizlik oluflturdu¤u zaman bunun toplumsal bir ç›kmaza neden
olaca¤›n› söyler. Bunu yaparken bir yandan insan iliflkilerindeki
riyakârl›¤› alayc› bir dille ortaya koyar, öbür yandan ise Belgrad
flehrinin köprülerinin intihar için özellikle seçilmesi ba¤lam›nda
büyük flehir düzenindeki insan›n modernite karfl›s›ndaki çare-
sizli¤ini vurgular. Bizim için de önemli olan iflte bu ikinci vur-
gudur. Zira insan›n içine düfltü¤ü bu durum dünyan›n birçok
anakentinde oldu¤u gibi ‹stanbul için de böyledir. 
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Burada sorulmas› gereken bir soru daha ç›k›yor karfl›m›za:
“Acaba insan, yaflad›¤› flehrin geçirdi¤i de¤iflim sürecinin nere-
sinde? Yani tam olarak bu sürece etkisi ne?”

Ahmet Hamdi Tanp›nar bu soruya yan›t ararken k›lavuzu-
muz oluyor. Tanp›nar’›n kelimeleri -ki Neflatî’den Nedim’den
Hamid’e Yahya Kemal’e miras kalan bir büyük medeniyet lisa-
n›n›n ezgileridir- ‹stanbul’un o füsunkâr havas›n› en güzel bir bi-
çimde yans›t›r; ‹stanbul onun eserlerinde, hikâyenin özünü bes-
leyen gizli bir kahraman gibidir. Yazar, ‘Befl fiehir’ kitab›nda:
“Bir yandan iktisadi flartlar›n de¤iflmesi, öbür yandan bir zevkin
kalmamas›, d›flar›dan gelen bir y›¤›n yeni modan›n ve hasretin
her gün bizi birbirimizden biraz daha ay›rmas›, eskiye karfl› du-
yulan hakl› haks›z bir y›¤›n tepki…” gibi sebepler öne sürerek
‹stanbul’daki de¤iflim üzerinde durur. Buradan da aç›kça görü-
lüyor ki insano¤lu daima bu de¤iflim sürecinin içinde olmufltur;
keza iktisat, zevk, moda vb. meseleler hep insan elinden ç›k-
mad›r. Bize düflense, bu de¤iflim sürecinin fark›nda olmakt›r. 

IV

Yedi tepe üstünde yedi renkten say›s›z belirifl var… Her me-
kân ayr› bir ruh, çünkü hepsinin mucidi insanlar. ‹nsanlar düflü-
nürler, insanlar farkl›d›rlar ve her insan da kendi içinde farkl› ruh
hallerini bar›nd›r›r. Ve her mekân ayr› bir ruhtur. 

…

Mekânlar, zamandan daha somut olduklar› halde de¤iflim-
lerini öyle aç›kça belli etmezler. Çünkü zaman zaten kendili¤in-
den akmaktad›r, hayat›n kendisiyle beraber; mekânlar ise ruhu-
nu insandan al›r, ona ba¤›ml›d›r. Ve insan da bu zaman-mekân-
hayat üçlemesinde sürekli bir de¤iflimi her daim tetiklemek su-
retiyle kendi ruhunu bulur.

�
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KALABALI⁄INDA KAYBOLAN fiEH‹R

Ezgi Ayd›n
Kabatafl Erkek Lisesi - Haz›rl›k

Dünyan›n her yerinden her türlü insan› görmüfl, her tür-
lü hisse, en umutsuz hüzünlere, en coflkulu sevinçlere,
en gereksiz ölümlere, en adaletsiz bölüflmelere, en

kudretli hükmedenlere tan›k olmufl, do¤an›n harikalar›n› göz
göre göre yitirmifl, üzerine yüzy›llar boyu betonlar y›¤›lm›fl,
milyonlarca insan›n b›rakt›¤› ayak izlerinden her gün yeni huy-
lar edinen bir flehir. Ne yaln›zca bir flehir, ne birkaç kiflinin dos-
tu ne de birilerinin düflman›. 

Ebedi yaln›zl›klara bo¤du¤u insanlara “üzülme” diyen bir
ikiyüzlü, belki de hakl› bile olsa kaçmak zorunda kalanlara ku-
cak açan kocaman bir yürek, tarih boyunca birbirini katleden
onca insana göz yuman so¤ukkanl› bir çehre, hayal edilemeye-
cek derecede ak›ll› insanlar›n geliflmesi için hiçbir çaba göster-
meyen bir duygusuz. Ya da yazmak konusunda en ufak bir fik-
ri bile olmayanlara sayfalarca karalama yapt›racak kadar derin,
u¤runa ölenlerin canlar›na bir an bile ac›mayaca¤› kadar ulafl›l-
mas› güç, olmad›k aflklar›n belirece¤i, insanlar›n tan›mad›¤›
kimseler u¤runa ölece¤i kadar büyülü, olabildi¤ine belirsiz, kar-
mafl›k öyle ki bombofl sokaklar›nda hayat›n anlam›n›n buluna-
bilece¤i, yafllanan sakinleriyle büyüyen, yeni do¤an her bebek-
le çocuk olan, ço¤u sabah bo¤az›n üzerinden kaçamak att›¤›
asabi bak›fllarla güne bafllayan tatl› sert bir flehir, ‹stanbul. 

Belki de gözünü aç›p Bo¤az’a uyanan, vapura bindi¤inde
kenardan ak›p giden manzaraya ald›rmayan, her gün yan yana
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yürüdü¤ü Marmara’n›n fark›nda bile olmayan ancak ayr› kala-
cak olsa penceresiz bir odada kapal› kalm›flças›na bo¤ulacak
nankör insanlar›yla; onu sa¤a sola çekifltirenlere, kal›plara s›¤-
d›rmaya, k›s›tlamaya çal›flanlara ald›rmadan yaflamay› ö¤ren-
mifl, bitti¤i yerden yeniden bafllayan flehir, ‹stanbul.

fiehrin orta yerinde kuzeyden güneye iki kolunu açm›fl Bo-
¤az adeta Do¤u ile Bat›n›n kavgas›n› bölmeyi deniyor. ‹stan-
bul’un içten içe geliflmifllik ve geri kalm›fll›k savafl› Bo¤az’›n gör-
müfl geçirmifl h›rç›n sular›nda bo¤uluyor. Ziyarete gelen yaban-
c›lar›n ilk kez balon görmüfl çocuklar gibi hayran hayran bakt›¤›,
ülkesine götürebilse bafl tac› yapaca¤› tarih kal›nt›lar›ysa her ta-
raf›ndaki yaflam gibi dengesiz evlerdeki insanlar›n umurunda bi-
le de¤il. Yoldan geçerken sizi izleyen, sokakta yürürken yaln›z
olmad›¤›n›z› hissettiren çat›k bak›fllar›yla bodur ve çirkin evler,
f›rçan›n ucuyla s›çrat›lan sulu boya gibi olabildi¤ince düzensiz,
hal› gibi serildi¤i yedi tepeden yol bulup bo¤aza kar›fl›yor.

Eski zamanlarda büyük umutlar›yla, ‹stanbul’un büyülü hikâ-
yelerini duyup gelenleri, imkâns›z› isteyenleri,  hayalleri olan
insanlar› vard› ‹stanbul’un, kim bilir Anadolu’nun hangi köfle-
sinden hangi hikâyeye inan›p yollara düflmüfl… Hangi anlat›la-
na inanm›fl da hayallerini bir valize s›¤d›rd›¤› gibi kalk›p gelmifl
ta nerelerden… Acaba hangi kitab›n sar› sayfalar›nda, hangi fo-
to¤raf›n yanm›fl kenar›nda koklam›fl bo¤az›? fiimdi beton üze-
rinde koflturan çocuklar›, kimsenin dinlemeye tenezzül etmedi-
¤i hat›ralar›, insanlar›n kalan son hayalleriyle oyuncakm›flças›na
oynayanlar›, huyunu insanlar›ndan alm›fl aksi bir bo¤az›, kim bi-
lir nelerin yafland›¤› ç›kmaz, dar sokaklar›, yanl›fl› düzeltmeyi
de¤il; yanl›flla idare edebilmeyi, görmezden gelip geçmeyi
esas alan gri ruhsuz insan fabrikalar› ve küçük hayalleri bofl du-
varlardan yank›lanan yaln›z insanlar› var ‹stanbul’un.

�
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‹STANBUL

Ezgi Güçlü
Eyüp Anadolu Lisesi - 11

Hayaller içindeyim ‹stanbul'un büyüsüyle. Gözlerim bo-
¤az›n sular›n›n derinliklerinde; nice yaflamlara tan›kl›k
etmifl bu flehir, kimleri kendine hayran b›rakm›fl, kim-

leri kendine köle etmifl. Bazen hayran b›rak›r kendine, bazen ise
nefret ettirir kendinden. Ama yine de "terk edilemez" olmay›
baflarm›flt›r. Baflka bir yerde yaflayamayaca¤›m›z› bildi¤imiz
halde nefretle and›¤›m›z bir metropoldür ‹stanbul. 

Benim flehrim her fleyi z›dd›yla bar›nd›ran "Z›tl›klar fieh-
ri"dir. Her türlü insanla karfl›lafl›labilir, her türlü zorluk ve ko-
layl›k yaflan›labilir. Bazen befl paras›z, bazen sevgisiz, bazen
ise kendinizi en mutlu yerde hissedebilece¤iniz, hakk›nda ile-
ri geri sözler söyleseniz dahi yaflamaktan vazgeçemeyece¤i-
niz garip bir flehir...

"Orada, Tanr› ve insan, do¤a ve sanat hep birlikte, yeryü-
zünde öylesine mükemmel bir yer yaratt›lar ki, görülmeye de-
¤er." Bir koluyla Asya'ya, di¤eri ile Avrupa'ya uzanarak iki k›ta-
y› da kucaklayan kenti Lamartine iflte böyle tan›ml›yor. Gerçek-
ten de bu de¤il midir ‹stanbul? Evet... Benim ‹stanbul'um, be-
nim flehrim budur. Ayn› zamanda milyonlarca ego ve hayat hi-
kayesini de bar›nd›r›r içinde. Burada yafl›yor olsun olmas›n, her-
kesin ‹stanbul'la ilgili an›s› mutlaka vard›r, öyle de¤il mi?

Benim flehrim birçok tarihî yap›y›, denizi, yeflilli¤i ve daha
birçok do¤a güzelli¤ini bir arada bulundurur. Tabii bunlara efllik
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eden beton y›¤›nlar› da vard›r. Gün geçtikçe iyiye mi gidiyor
kötüye mi bilinmez. 

‹stanbul'un gündüzü ayr› güzeldir, gecesi ayr›. Yaz› ayr› gü-
zeldir, k›fl› ayr›. Fakat herkes için geçerli de¤ildir bu. Çünkü so-
¤uk bir k›fl gününü s›cac›k evinde geçireni de vard›r, bu flehir-
de kar›n içinde kalm›fl bir park›n güzelim(!) banklar›nda geçire-
ni de. "Bir onlar m› yaln›z flu koca ‹stanbul'da? Bir onlara m› ifl-
lemiyor bu so¤uk?" diye geçiririm akl›mdan. Karl› bir ‹stanbul
gecesi, uzak bir yerden onlar›n kulaklar›na f›s›ldar: "Yaln›zs›n...
Yaln›zs›n..." diye. 

Peki ya ben? Ben seviyor muyum ‹stanbul'u? San›r›m buna
net bir cevap vermem imkâns›z. Düflünüyorum... Zihnimde
birçok düflünce, içimde kötü bir his. Beni iten bu kötü hissi
parmaklar›ma yönlendiriyorum. Kalemimi, bu kâ¤›t parças›na
ne kadar sert basarsam, parmaklar›m ne kadar çok nas›r tutar-
sa, kelimeler o kadar anlaml› olacakm›fl gibi geliyor. Bazen ne
yapt›¤›m› bilmiyorum. Bo¤az›mda hiç geçmeyen bir dü-
¤üm... Nefes alam›yorum. O kadar bunalm›fl›m ki; sokakta ça-
t›k kafllarla, k›r›fl›k al›nla gezen insanlardan, dolaflt›¤›m yerle-
rin renksizli¤inden, kafas›na göre harekete geçen yürüyen
merdivenlerden...

Bazen gitmek istiyorum buralardan, buradaki benden. Tam
karar veriyorum; benim flehrim yine beni kand›rmay› beceriyor.
Her fley çok güzel görünüyor gözüme bir anda. Sadece içten-
likle kahkaha atan insanlar ve çocuklar›n tatl› gülümsemesi gö-
rünüyor gözüme. Sonra düflünüyorum da; ben ‹stanbul d›fl›nda
bir yerde yapamam. Buran›n saç›m› da¤›tan rüzgâr›, içimi ›s›tan
günefli bile güzel. Anlafl›lan ben de kap›lm›fl›m flehrimin cazi-
besine. 

Ne olursa olsun bo¤azda bir vapur gezisi benim vazgeçil-
mezimdir. Bo¤az›n iki yakas›nda s›ralanan, Osmanl› zaman›n-
dan kalma köflkler, Dolmabahçe, Beylerbeyi saraylar›, Rumeli
ve Anadolu hisarlar›, meflhur K›z Kulesi beni büyülüyor. Ard›n-
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dan Marmara'n›n sakin k›y›lar›nda bir çay bahçesinde, muhte-
flem manzara eflli¤inde kahvemi yudumlarken, belki de tarihe
geçecek an›lar›m› kaleme al›yorumdur. 

Bu hayaller flehrinde yaflaman›n ayr› bir tad› var. Seviyorum
buray›. Çünkü buras› "Benim fiehrim". 

�
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AVUÇ ‹Ç‹ KADAR

Gizem Tafl
Galatasaray Lisesi - 9

Kimli¤i belirlenemez bir flehir var karfl›mda. Korkutucu
mu? Oldukça; sakin mi? Hiç olmad›¤› kadar; renkli de
ayn› zamanda, gökkufla¤›n› k›skand›racak kadar; ama

bir o kadar da gri ‹stanbul…

Hayat›n› bir flantiyede geçirmifl ihtiyar bir iflçinin avucuna al-
d›¤› rengârenk boncuklar gibiyiz biz ‹stanbul’da; gö¤ümüz,
topra¤›m›z kararm›fl, solmufl, nas›r tutmufl ama kararl›lar yine
de bizi tafl›maya; hâlâ canl›lar… Bizse karmakar›fl›¤›z, alaca gö-
rünümümüzle üst üste duruyoruz “tafl› topra¤› alt›n” ‹stanbulu-
muzun üzerinde. Kimimiz nazar boncu¤u, kimimiz elmas, kimi-
miz ise oyuncak bir tabancan›n boncuk mermisi… Zor ama bi-
zi bir bilezik gibi s›raya dizip ‹stanbul’un bile¤ine dolamak, biz
hep avucun içinde durmak istiyoruz çünkü…

Masmavi bir girinti var az uza¤›mda. Aldat›c› ama sanki, di-
bi çok karanl›k çünkü, atlasa birisi hiç ac›madan dibe çekecek
gibi onu… Karfl›ya, tarihî yar›madaya çok yak›n›z asl›nda Ha-
liç’in ötesinde; ama bu yak›nl›¤›n ölümle yaflam aras›ndaki in-
ce çizgiden uzun oldu¤unu kim savunabilir? 

Zor bir flehir ‹stanbul, herkesin çok sevdi¤i, hatta tapt›¤›
flehir… Kitaplara, filmlere konu olmufl efsanelerin flehri ‹stan-
bul… Ama bir fley var onda, girdap gibi, karadelik gibi; al›fl-
mas› kolay, kopmas› zor olacak gibi… Çok kar›fl›k, üst üste,
yal›daki zenginle mahalledeki çingene burun buruna burada
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ki o güzel nemli akflamlarda köprünün ›fl›klar› herkese ayn›
parlamakta…

Büyük bir tezat var ‹stanbul’da, kahkahalarla gö¤ün hakimi-
yetini ilan eden mart›lar›n gözyafllar›yla dolan sularda…

Sular›n yans›tt›¤› güzel, çirkin hayatlarda…
Onlar› selamlayan K›z Kulesi ve eski Galata’da…

�
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ÖTEK‹ ‹STANBUL

Gökçe Öztürk
Haydarpafla Lisesi - 9

‹ stanbul… Tafl› topra¤› alt›n ‹stanbul. Bu, Anadolu insan›n›n
en yanl›fl bildi¤i kabul. Tafl› topra¤› alt›n olan bir flehir nas›l
olur da milyonlarca insana mezar olur? ‹stanbul’da yafla-

mak çok zor. Bir dala tutunmak, yaflama sorunsuz devam et-
mek insan› y›prat›r. En güçlü insan bile ‹stanbul sokaklar›nda
düfle düfle yorulur. Henüz günefl do¤mam›flken sokakta görüp
“yafll›” olarak tan›mlad›¤›m›z insan on befline varamadan yüzü
k›r›flanlardan.

‹stanbul, garip flehir… Ne güzel, ne çirkin, hiçbir s›fata ad
olamayacak kadar garip. Girdab›nda kaybolan›n ç›¤l›¤›n›n, tah-
t›ndakilerinin kahkahalar›n› bast›ramad›¤› bir yerde, insandan
insan olmas› beklenilebilir mi?  Toplumdaki s›n›f ayr›mlar›n› her
gün sokaklar›nda, caddelerinde iliklerimize kadar yafl›yoruz. “
‹stanbul’un varofl semti” , “‹stanbul’un zengin muhiti.” Biri di-
¤erine “Öteki ‹stanbul”

Kaç devlete ev sahipli¤i yapt› bu flehir flu ana kadar? Her
renkten, her ›rktan, her s›n›ftan insan› kardeflçe bar›nd›rd› ‹stan-
bul. Bir a¤aç gibi tek ve hürdü yeri geldi¤inde ve bir orman gi-
bi kardeflçesine yaflad› halk›yla. ‹stanbul ‹stanbullulu¤unu kay-
betti bugünlerde. Bekli de s›radan bir flehir oldu. Neredeyse her
karesinden deniz görülen bu flehirde her tatta aflk yafland› K›z
Kulesi karfl›s›nda. Oysa bugün gördü¤ü manzara -üstündeki
çöplerden görebildi¤i kadar›yla- önünde ifllenen cinayetler… Bu
‹stanbul eski ‹stanbul mudur? Bu ‹stanbul hangi ‹stanbul’dur?
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Yeflil, insana huzur verir ve a¤açlar akci¤erleridir yaflam›n.
‹stanbul 1980’lerin ortas›na kadar yemyeflil ve huzur verici. Öy-
le ki s›n›r›ndan içeri giren cennetteymifl duygusuna kap›l›yor.
fiimdi ise bu duygular kulaktan dolma öyküler. En yak›n›mdaki
örnek Çaml›ca…  Eski foto¤raflarla bugün karfl›laflt›r›ld›¤›nda
fark ortada.  Beton y›¤›n›n›n alt›nda ezilip kalan ‹stanbul benim
‹stanbul’um de¤il. Baflkald›rmal› ‹stanbul ona peflkefl çekenle-
re.. Sat›p beton duvarlar aras›na hapsedenlere direnmeli.

“Hiç bahar yaflad›n m›, zevkle dolup taflt›n m›?

Erguvanlar alt›nda güzelim Çaml›ca’da.”

Miyaser Gülflen kim bilir kaç y›l›nda yazd› bu m›sralar›? Bu-
gün yazm›fl olamaz; çünkü Çaml›ca’da bahar art›k sadece tak-
vimlerden takip ediliyor. ‹stanbul’da bahar yaflanm›yor. Bahar›n
habercisi a¤açlard›r. Çevremizde a¤aç diye tan›d›¤›m›z y›k›p
kestiklerinin yerine koyulan yapay a¤açlar. Milyon liralar harca-
d›klar› beton y›¤›nlar›n›n yan›nda “güzel” görünsün diye yine
milyon liralar harcayarak “Avrupa’dan ithal edilen” cans›z a¤aç-
lar dikiyorlar. Madem güzelli¤e, d›fl görünüfle bu denli düflkün-
sünüz, nedendir ‹stanbul’a verdi¤iniz bunca zarar?

‹stanbul 2010 kültür baflkentiymifl. Kendi kültürüne sahip ç›ka-
bildi de mi kültür baflkenti unvan›n› ald›? Kültürünü her geçen gün
kendisini y›k›nt›ya çeviren bize k›zmad›¤› sürece bu flehir, tek bir
kültürü bile bar›nd›ramayacak bünyesinde. Yerin alt›nda sonsuz
karanl›¤a kar›flacak Osmanl›, Bizans, Türkiye ve daha niceleri…

Keflke bizde Orhan Veli gibi ‹stanbul’u dinleyebilseydik gözle-
rimiz kapal›. Kufllar›n c›v›lt›s›n›n oluflturdu¤u uyumla ‹stanbul’a bir
flark› yazsayd›k. fiimdi çevrede ne bir kufl ne bir a¤aç… Do¤an›n
yard›m isteyen ç›¤l›klar›n›n yans›malar›n› yutan, sanayileflmenin
getirdi¤i gürültüyü dinliyoruz. Bir sevgiliye duyulan hasret gibi
bugün… Özlüyorum seni ‹stanbul… Git bafl›mdan öteki ‹stanbul.

�
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‹STANBUL HAYATTIR

Gülcan Germen
Eyüp Anadolu Lisesi - 10

‹ lk gerçek aflkt›r ‹stanbul. Bir ufakl›¤›n ilk lunapark maceras›-
na olan aflk›d›r ya da kald›r›m tafllar›n›n aras›ndaki minik çi-
çe¤in günefle olan aflk›. Günefllerini ya da lunaparklar›n› bu-

lan âfl›klar›n mekân›d›r. Sonsuz bir aflk›n flehridir; Galata Kule-
si'nin K›z Kulesi'ne aflk›d›r. K›z Kulesi'nin f›s›ldad›¤› fliirlerdir.
‹mkâns›z olsa da kavuflmalar›, aflklar› tazedir hâlâ...

Bast›¤›n›z yollar sizindir bu flehirde. Her ne kadar hiçbir fley
bize ait olmasa da bir sahiplik duygusu verir insana, ad›mlama-
ya al›flt›¤›n›z her kald›r›m.  Otobüsten heyecanla bakmazs›n›z
d›flar›; ama hangi durakta inece¤inizi kestirirsiniz köfle bafl›nda-
ki çeflmelerden.

Milyonlarca insan›n bir havay› solumas›d›r. Paylaflmay› ö¤-
renmektir. Sokaktaki aç çocu¤a po¤açan› verebilmektir ya da
köfle bafl›ndan s›cak bir pide al›p titreyen köpe¤i ›s›tmaya çal›fl-
makt›r ‹stanbul.

Bo¤aza bak›p her fleyi unutmay› istemektir. ‹çinizi ac›tan ne
varsa denize b›rakmay› istemektir. Asl›nda ‹stanbul olgunlafl-
makt›r bir nev’i. ‹yi ve kötü o kadar yak›nd›r ki; yaflad›kça bu iki-
si aras›ndaki fark› ay›rt edemez hale gelirsiniz. Siyah ve beyaz
keskin çizgilerle ayr›l›r; ama griler akl›n›z› kar›flt›r›r her daim.

Yan›n›zdan geçen bir adam›n küfür etmesidir ya da türkü
söylemesidir bir dedenin. Elini açan onca insan görürsünüz de
bir soka¤› geride b›rak›p baflka bir soka¤a girdi¤inizde son mo-
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del arabalar karfl›lar sizi. Evinizde otururken can›n›z s›k›l›r da s›-
k›nt›n›z biraz olsun da¤›ls›n diye perdelerini aralarsan›z odan›-
z›n, manzaran›z betondan duvarlard›r ço¤u zaman. D›flar› ç›kar
ve arkan›zda onca an›yla yürümeye bafllars›n›z, kula¤›n›zda es-
kilerden bir flark›yla.

Geçmiflini düflünürsünüz biraz flehrin. Sizin hüzünlerinizi b›-
rakamad›¤›n›z yerlerde vatkal› kad›nlarla ‹spanyol paçal› adam-
lar kofluflturmaca oynarlar. Cumbal› evlerden bak›p bak›p "Ce
ee!" yaparlar birbirlerine. “Daha m› âfl›klard›r, daha m› saf ?” dü-
flünürsünüz de cevaps›z kal›r sorular›n›z bu flehirde.

Burada hayat vard›r. Bu flehir hayatt›r. Büyürsünüz burada
küçükken bile. En güzelini de görürsünüz, çirkinin âlâs›n› da.
Bazen "Lanet olsun!" dersiniz, bazen de coflkuyla sar›l›rs›n›z
hayata.

�
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S‹SLER VE S‹RENLER fiEHR‹ ZONGULDAK

Gülce Kaya
Mehmet Çelikel Lisesi - Yabanc› Dil Haz›rl›k

fiehirler bir kimliktir. Aynad›r toplumun kalbine.‹nsanlar›n
düflüncelerini, günahlar›n›, sevinçlerini, aflklar›n›, vedala-
r›n› saklar ba¤r›nda.. fiehirlerin de bir ruhu vard›r asl›nda,

yaflayanlar› ile bütünleflmifl. Bazen h›rç›n, bazen kaprisli, bazen
flefkatli, bazen ma¤rur..

Kimlikleri vard›r flehirlerin... Benim, komflumuz Asiye Tey-
zenin, bakkal Nuri Efendinin

Mahallenin f›r›nc›s›n›n veya sokaktan geçen eskicinin sahip-
lendi¤i, genç yaflta yaflam›n› kaybeden ve sesini Zonguldak
kald›r›mlar›na emanet eden flairin de dedi¤i gibi “Ellerim, göz-
lerim kadar benim” olan bir flehir: ZONGULDAK!

Söz flairlerimizden aç›lm›flken Cumhuriyet’in ilk ilinin ve ilk
vak›f okulunun tahta s›ralar›nda büyüyen iki de¤erli ismi yâd
etmeden duramayaca¤›m. Rüfltü Onur ve Muzaffer Tayyip
Uslu. Zonguldak’a gönül vermifl iki de¤erli insan. Bu flehrin
genç yaflta kaybetti¤i iki arkadafl, kaderleri ayn› olan iki flair...
O y›llarda Mehmet Çelikel Lisesi’nde edebiyat ö¤retmenleri
de Behçet Necatigil’dir. Zonguldak’›n bir baflka flairi ve hoca-
s› Behçet Kalayc› da Zonguldak’a an›lar›n›n aras›ndan bakar
ve onlara:

“Rüfltü, Muzaffer, Necatigil flair dostlar

Uzak baharlar›n solgun gülleri

Kolay de¤il yaflamak ‘Balkaya saatlerini anarak’
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Seni zehirli bir çiçek gibi kokluyorum Zonguldak.”

diyerek seslenir. Ne yaz›k ki yaflan›lan karanl›k y›llar›n göl-
gesi düfltü yüreklerine… Pefli s›ra hastal›¤a kurban ettiler gen-
cecik bedenlerini henüz 20’li yafllar›n› bile doldurmam›flken,
yasa bo¤arak ‘’sisler ve sirenler flehri’’ Zonguldak’›.

Ayn› yarayla yaralanan bir baflka flairimiz de Oktay R›fat’t›r.
Zonguldak valisi Halit Aksoy’un k›z› Türkan Aksoy’la evli olan
Oktay R›fat efli Türkan Aksoy’u tüberkülozdan kaybeder ve flu
eflsiz dizeler kal›r bu aflktan ve flehirden geriye:

“Mutluluk bir çimendir, bast›¤›n yerde biter

Yaln›zl›k gitti¤in yoldan gelir.”

fiairlerinin  hüznü flehrin hüznüyle bütünleflmifltir Zongul-
dak’ta.

Bofluna de¤ildir elbet siyah akmas› sular› so¤uk o derenin.
Gözlerinin sürmesi, al›nlar›n›n teriyle, eme¤in damgas› yüzle-
rindeki kara ile ellerinde kazma ve fenerlerle her gün yerin
metrelerce alt›na inen, ekme¤i aslan›n a¤z›ndan alan binlerce
Uzun Mehmet… Kömür tozu yiyen, genizleri yan›k, okyanus
gözlü insanlar… Eme¤in ne demek oldu¤unu iyi bilirler. Sa-
vurduklar› her kazma darbesinde topraktan ç›kan›n yaln›zca
kömür olmad›¤›n› iyi bilirler. Ç›kartt›klar› eme¤in meyvesi,
analar›n bebelerinin ekme¤i, sütü ve bir flehrin al›n yaz›s›, y›l-
lar önce Tanr›n›n oraya gömdü¤ü hazinedir. Zonguldak’›n
Mehmetleri bunu bilerek girer topra¤›n binlerce metre alt›na.
Pamuk ipli¤iyle ba¤l› bedenleri ve ruhlar› bu bilinçle solur ha-
vay› tekrar gökyüzüyle bulufltuklar› vakit. Ci¤erlerine depola-
mak ister gibi derin derin içlerine çekerler ya¤murla sulanan
toprak ve deniz kokusunu.

Kimi zaman bir poyraz eser, öylesine ferahlat›c›… Kimi za-
man telafll› minik kar taneleri örter üstünü da¤lar›n, ç›plak
a¤açlar›n. ‹flte o vakit k›flla birlikte islenir içi tüm flehrin. fiubat
örter üstünü usulca son kar tanesini düflürürken masumca.
Ard›ndan bitmek bilmeyen nisan ya¤murlar›n› s›cac›k may›s
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günefli takip eder. Bütün k›fl boyunca gri bir sis örtüsüyle kap-
lanan sokaklar, da¤lar, deniz inad›na c›v›l c›v›ld›r, inad›na ren-
gârenk flimdi.

Günefl çekilir yavaflça, hiç acelesi yokmufl gibi. Do¤ar bir
renk akflam›… K›rm›z›s›, turuncusu, pembesi ile gökyüzü ken-
dini seyreder bir ayna gibi denizde… Karadeniz’in karart›s›n-
da görür mü kendini bilmem. Yahut bilir mi görüldü¤ünü, iz-
lendi¤ini Zonguldak taraf›ndan? Tüm bunlar›n ve Zongul-
dak’a katt›klar›n›n fark›nda olsun olmas›n al›flkanl›k ve ba¤›m-
l›l›k yaratan serin bir sükûnet içinde savurur eteklerini biraz
nazl›, biraz hoyrat…

Uzun soluklu ya da k›sa her nereye giderseniz gidin flehriniz
arkan›zdan geldi mi sizin de? Ve dönüfl gününü iple çektiniz mi
hiç? Özlemle… Hep biraz eksik biraz rahats›z hissettiniz mi siz
de flehrinizden uzak baflka memleketlerde, gurbette? Ne kadar
yeltensem de uzaklara gitmeye, ard›mda b›rakmaya.. Yapa-
mam. B›rakamam, ç›kamam, kaçamam bu flehirden. Deniziyle,
kömürüyle, usanmak nedir bilmeyen ya¤muruyla, mis kokulu
çiçekleri, defne a¤açlar›yla içime öyle ifllemifltir ki Zonguldak,
Zonguldak ben olmufltur, bense Zonguldak. “Sisler ve sirenler
flehri” Zonguldak…

�
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B‹R fiEH‹R DÜfiLEY‹N...

Gülfem Simay Kesmen
Edirne Lisesi - 10

Bir flehir düflünün ki içinden üç büyük nehir geçsin… ‹n-
sanlar bayramlar›n›, baharlar›n› bu nehirlerde kutlas›n,
gelin olacak k›zlar gelinlikleriyle bu sulara atlas›n, ya¤-

murun ard›ndan nehirler coflsun, tafls›n… Bir flehir düflünün ki
dünyan›n ikinci büyük s›n›r kap›s›na sahip olsun… Ad› Kap›ku-
le konsun. Bir flehir düflünün ki Olimpiyatlar kadar eski gele-
ne¤iyle bir tarih f›flk›rs›n efsanevi K›rkp›nar çevresinde… Bir
flehir düflünün ki mis sabununu koklad›¤›n›zda mutluluk dol-
sun içinize, tava ci¤erini yerken kokusu tütsün burnunuzda,
peynirini tatt›¤›n›zda yerleflsin tad› dama¤›n›za… Bir flehir dü-
flünün ki Mimar Sinan “ustal›k eserim” desin yapt›¤› camisi-
ne… Dünyan›n kültür miraslar› içinde bulunan Ayasofya Cami-
i’nin kubbesi bile otuz bir metre iken Selimiye Camii’nin kub-
besi otuz bir buçuk metrelik çap›yla sekiz fil ayak sütunu üze-
rine oturtulmufl olsun en görkemli haliyle. Gören ‘k›z gibi’ de-
sin ona. Minarelerin mahyalar›ndan yans›yan gizemli ›fl›kta
mart›lar dans etsin usulca. Giriflinden ç›k›fl›na dört minare iki
minare olarak dursun gözünüzde bütün ›fl›lt›s›yla. Meriç köp-
rüsünün üstünden ona bakanlar, elini uzatsa tutacakm›fl gibi
hissetsinler. Dünya’da u¤runa iki binden fazla savafl yap›lan bu
flehirde ‹stanbul’un fatihi ile hemfleri olman›n gururunu yafla-
y›n içinizde. Osmanl›’ya y›llar boyu baflkentlik yapm›fl olan bu
görkemli ilde tarihin kokusunu çekin içinize her gitti¤iniz yer-
de. Bir flehir düflünün ki bir büyülü külliyesi olsun içinde. Av-
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rupa ak›l hastalar›n› yakarken, bu büyüde çiçek kokular›, su se-
si, musiki flifa olsun insanlara. Tedaviye gücü yetmedi¤i zaman
hekimlerin, zincire ba¤lamas› gerekti¤ini düflündükleri ak›l
hastalar›n›n pasl› zincirlerden zarar göreceklerini düflünerek,
gümüfl yald›z ifllemeli alt›n zincirlerle zincirlesinler. Bir flehir
düflünün ki rüya kadar güzellikte say›s›z kapal› çarfl›s› olsun
içinde… Ali Pafla’n›n renk renk dükkânlar›n› gezerken nefle,
Bedesten’in içinde gezerken huzur, Arasta’n›n ferahl›¤› içinde
bin bir güzel düflünce yerleflsin içinize.

Bir flehir düfllüyorum ben flimdi ad›n› Edirne koydu¤um.
Kafamda çiziyorum onu en görkemli haliyle… Üç tane nehir
kat›yorum içine, isimler veriyorum onlara Meriç, Arda, Tunca
diye. Köprüler çiziyorum üstüne Mimar Sinan’›n gözüyle. Ba-
l›k tutan insanlar yerlefltiriyorum nehirlerin kenar›na. S›ra s›ra
yerler diziyorum Karaa¤aç’›n, Sö¤ütlük’ün içine, koca nehir
manzaral›. ‹nsanlar düfllüyorum; ormanda pikni¤ini yaparken,
nehrin en mavi zamanlar›n› izleyen. O köprülerden geçerken
sohbete tutuyor bal›klar beni. Çarfl›s›na indi¤imde buram bu-
ram tarih karfl›l›yor hayallerimi. Bir zamanlar orada duran ko-
ca lale bahçesi geliyor sanki gözümün önüne, Selimiye’ye gi-
rip de birbirinden güzel lale motiflerini görünce. Selimiye’nin
büyüsü çekiyor beni içine. Kaleiçi’ne indi¤imde birbirinden
eski, ahflap binalar görüyorum… Ne hayatlar, ne yaflanm›fll›k-
lar düflünüyorum bu güzel flehirde… 

Bir flehir yaratal›m flimdi hep beraber. Y›llar boyu ayr›m ne-
dir bilmeden Yahudilerin, Müslümanlar›n, Ermenilerin kardefl-
çe yaflad›¤›, insanlar›n birbirini hor görmeden mutlu, huzurlu
olduklar›. Biz öyle bir flehir yaratal›m ki bilinenlerin aksini gös-
tersin insanlara… Türkiye’yi iki ana karadan oluflur diye bilen
insanlar Meriç’in ay›rd›¤› üçüncü ana karay› ö¤rensinler bu fle-
hirde. Her flehrin kahramanlar› vard›r elbet, dizi dizi efsanele-
ri bilinir. Edirne’min baflkad›r kahramanlar›. Balkan flehitli¤in-
de yatan flehitlere borçluyuz biz Trakya’y›. O on iki kahraman
asker düflman› tutmufl, oyalam›fl, Edirne’yi Trakya’y› bize ba-
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¤›fllam›fllard›. Bambaflka bir efsanedir Edirne manzaralar›. Pa-
diflah kurdururdu taht›n› Meriç köprüsünün üstünde ki Yaz›tl›
Köflkü’ne. ‹çinde bin bir güzel düflünce bakard›, dünyan›n iki
yerinde bulunan nadir manzaraya. Günefl, nehri kusursuzca
ortalam›fl batarken tüm k›z›ll›¤›yla, mutlulu¤unu saçard› etra-
f›na. Yerini y›ld›zlara b›rak›rken aheste edas›yla, boyard› tüm
nehri k›rm›z›ya.

Bir flehirde yafl›yorum ben flimdi. Kendi düflümde çizdi-
¤im, sizin akl›n›zda kurdu¤um ve beraber yaratt›¤›m›z. Nere-
deyse tüm mimarisini Koca Sinan’›n yapt›¤›, geriye bin bir
eser b›rakt›¤›, bize sundu¤u eflsiz manzaralarla, yaflaman›n ta-
d›n› doya doya ald›¤›m, bu benzersiz flehirde y›llar boyu sü-
regelen kardefllikle yafl›yorum. Haydi, gelin Tunca nehrinin
sulad›¤› yemyeflil Sarayiçi’nin öyküsüne tan›kl›k edelim. Ne
hikâyeler görmüfl Adalet Kasr›’n›n, ne yi¤itlere flahit olmufl
Ermeydan›’n›n, alt›ndan ne sular› yolcu etmifl köprülerin, ne
dertlere deva olmufl Külliye’nin,  ne flehitlere dost olmufl an›t-
lar›n, ne insanlar a¤›rlam›fl s›n›r kap›lar›n›n, içinden ne dualar
yükselmifl Selimiye’nin, ne insanlar tan›m›fl bu flehrimin tari-
hini tadal›m yüre¤imizde.

Biliyor muydunuz ki Cumhuriyetin ilan›ndan önce Atatürk’ü
ilk davet eden benim flehrimdir? Biliyor muydunuz ki ‘her ge-
ce yüz tane bekçi bekler’ der Evliya Çelebi benim flehrimin Ali
Pafla çarfl›s›na? Biliyor muydunuz ki padiflah dü¤ünleri yap›l›rd›
tüm halkla birlikte benim flehrimde? Biliyor muydunuz ki padi-
flah Adalet Kasr›’ndan kay›¤›na atlay›p do¤an›n tad›na bakarm›fl
benim flehrimde? Biliyor muydunuz ki her gören do¤rular ‘’ Es-
ki Camii’nin yaz›s›, Üç fierefeli’nin kap›s›, Selimiye’nin yap›s›’’
sözünü? Biliyor muydunuz ki dünyada ilk defa benim flehrimde
yap›lm›fl çiçek afl›s›? Biliyor muydunuz ki tüm ihtiflam›yla on
dört kilometre mesafeden görünür Selimiye? Yunanistan’dan
bile izlenir tüm güzelli¤iyle. Biliyor muydunuz ki en çok çiçek
kokusu duyulur benim flehrimde? Gözünüz yeflilin, mavinin,
kahverenginin her tonunu görür benim gökkufla¤› flehrimde.
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Kaleiçi’nde K›y›k da hala durur kiliseler, sinagoglar yerden gö-
¤e hoflgörü dolu benim flehrimde. Koca bir tarihte gezdik bir-
likte ve art›k biliyorsunuz ki bütün s›k›nt›lar›n›z eriyen karlar gi-
bi ak›p gider benim Edirne’mde…      

�

Benim 168 fiehrim



DÖRT MEVS‹M ‹STANBUL

H. Onur Kantar
Vefa Lisesi - 9

Büre¤ime b›çak yaras› gibi keskin sanc›lar saplatan, içim-
de bin bir çeflit kelebekler uçurtan, en zor zamanlar›mda
bir fener gibi yolumu ayd›nlatan, yoklu¤unda Mecnun‘a

döndüren, baba gibi sa¤lam, ana gibi flefkatli,  yâr gibi tutkulu
flehir… Âfl›k oldu¤um flehir: ‹stanbul…

Sonbaharda bir renk cümbüflüdür Büyükada. Yapraklar mi-
safirlerini karfl›lamak için dökülürler yola sar›dan k›z›la bütün
tonlar›yla. Bir taraftan fayton fl›k›rt›s› di¤er taraftan yapraklar›n
h›fl›rt›s› dald›r›r insan› uyanmak istemeyece¤i bir rüyaya. Ada
vapuru bafl›nda bir hâle gibi dönüp duran ç›¤l›k ç›¤l›¤a mart›la-
ra ald›rmadan sevgilisine koflar. B›rakmak istemezsin bu cennet
bahçesini ama k›fl gelmifltir, Sultanahmet zaman›d›r. Beyaz kar-
lar›n alt›nda yar›fl›r birbiriyle, güzelliklerini sergilemek için Sul-
tanahmet Cami ve Ayasofya. Y›llara meydan okurcas›na gö¤e
yükselir Dikilitafl. Güvercinler Yeni Caminin müdavimidir, ben
ise beflik gibi sallanan teknede piflirilen ve s›cak bir gülümse-
meyle sunulan bal›k ekme¤in.

Bu tatl› rüyadan ‹stiklal Caddesinden geçmekte olan tram-
vay›n sesiyle uyan›rs›n›z. Nerden geldi¤i, nereye gitti¤i bilin-
meyen, günün her saati ilkbahar›n tatl› telafl› içinde sa¤a sola
kofluflturan insan seli dört bir yan›n›z› kaplar. Bu kofluflturmaya
uyan ayaklar›n›z sizi bekli de buram buram tarih kokan Sahafla-
ra götürür. Bir as›rd›r komfludur ‹stanbul Üniversitesi ile Sahaf-
lar. Bu iki dostun önünden ne üniversiteli gençler, ne de onla-
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r›n bitip tükenmek bilmeyen kitap aray›fllar› eksik olur. Ö¤ren-
ciler bir Sahaflardan vazgeçemez bir de bahar aylar›nda Bo¤az-
da yap›lan tekne gezintilerinden. May›s ay›nda ‹stanbul açan
erguvanlar›yla, yanaklar› k›zaran, utangaç bir genç k›za benzer
yan›ndan hiç ayr›lmak istemeyece¤iniz.

Yaz aylar› geldi¤inde yakamozlar içerisindeki k›z kulesi naz-
l› bir ku¤u gibi süzülür mehtapl› gecelerde. Bu nazl› ku¤uyu iz-
lemek için Bo¤az›n k›y›lar›na dizilir köflkler, yal›lar, saraylar. Tan
a¤ar›rken Galata Kulesi, etraf›n› sur gibi çepeçevre saran evle-
rin aras›ndan bafl›n› uzat›p seyre dalar olup bitenleri.

Gözlerimi dünyaya açt›¤›mda o karfl›lad› beni. Okula bafllad›-
¤›mda o da vard› yan›mda. ‹lk âfl›k oldu¤umda ondan ald›m ce-
sareti. Baflka bir flehre gitti¤imde onun özlemi vard› baflucumda.
Ne o benden ayr›labildi ne de ben ondan. Her haliyle her mev-
sim ayr› güzel. “Sade bir semtini sevmek bile bir ömre de¤er.”

�
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SEN VE BEN

H. Zeynep Arslan
Eyüp Anadolu Lisesi - 11

Özgürlük, aflk; yok yok, hüzün ya da sevinç… Hangisini
seçmeliyim seni anlatmak, tan›mlamak için? Neden bu
kadar zorsun? Unutmuflum, özür dilerim; seni de ‹stan-

bul yapan bu de¤il mi ki? Kelimeleri kendine karfl› kifayetsiz b›-
rakmak. Sensin iflte herkese göre farkl› anlam ifade eden, nabza
göre flerbet veren. Kimilerine masum aflk hikâyeleri sunuyorsun,
kimileri için ilham perisi oluyorsun, kimilerinin de hep can›n› ya-
k›yorsun. Asl›na bakarsan sende yaln›zs›n benim gibi.

Günefl yavafl yavafl gökyüzünü selaml›yor. Âlem uyand›
uyanacak uykusundan. Ben mi? Ben yine uykusuz gecelerdey-
dim, yine yaln›z, yine hüzünlü… Bana bir iflaret vermeni bekli-
yorum, seni keflfetmem için küçücük bir iflaret. Ama mecbur
kalkmal›, yetiflmek gerek, acelesi olmayan ifllere.

Kalk›yorum iflte, yine bir umutsuzluk ifadesi ile. Kendimi d›-
flar›ya zor at›yorum. K›zg›n›m. Neye, neden k›zg›n oldu¤umu
bilmeden. Düflüyorum yollara nereye gitti¤ini bilmeyerek. Bir
çift kumru selaml›yor sanki beni. Onlar bile birlikte, sen ve ben
yine yaln›z›z. ‹çimde bir umut yefleriyor, hüzünle birlikte ama
s›cac›k… ‹çimi ›s›t›yor yeniden.

Bafll›yorum bir ucundan gezmeye. Darac›k sokaklar›ndan,
Arnavut kald›r›mlar›ndan. Daha önce hiç ad›n› duymad›¤›m
yerler buralar. Tedirginim. Aç›kças› korkuyorum; ama bu korku
tatl› bir heyecan› da beraberinde sürüklüyor. Farkl› bir kültür yu-
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vas›ym›fl buras›. Türbeler etraf›nda dolanan insanlar› gördükçe
bir sevinç kucak aç›yor bana. Neden bilmiyorum ilk defa bura-
y› sevdim sende. ‹nsan›, hatta insanl›¤›n tan›m›n› hat›rlayabili-
yorum gezdikçe. Kap› kenarlar›nda f›s›r f›s›r konuflan genç k›z-
lara rastl›yorum. Ard›ndan da; aksakall›, alyanakl›, gözlüklü,
takkeli, masallardan kaçm›fl bir dedeye. Etraf›nda üç befl çocuk,
yüzlerinde s›cac›k bir gülümseme… Bir dükkâna giriyorum, fle-
kerciye. Bir fleyler ikram ediyor ama nedensizce kabul etmiyo-
rum. Ard›ndan kuru, so¤uk bir teflekkür. Reddediyorum, beni
mutlu edecek fleyleri. Fark ediyorum da ben böyle böyle kaç›-
r›yorum önüme ç›kan f›rsatlar›. Hep bir paranoyalar zincirinin
halkas›y›m. Kurtulam›yorum, kaçam›yorum. ‹nsanlar› kötülükle-
rinden baflka de¤erlendiremiyorum. Onlar›ndan da yan›ndan
geçiyorum, y›llardan geçti¤im gibi.

Küçücük bir kedi yavrusu beliriyor ayaklar›m›n dibinde. Sev-
medi¤im bu hayvana bir flefkat gösterisidir gidiyor. Bir seni se-
vemedim böyle, bir sana flefkat gösteremiyorum, kendime
gösteremedi¤im gibi. Ben bir kendime, bir de sana ac›yorum;
yaln›zl›¤›m›za. Sen de benim gibisin, daima oldu¤un yerde,
hiçbir yere gidemeyerek beklemektesin. Ben sendeyim, sen
bende. Sen, ‹stanbul! Benim flehrimsin!

�
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GURBETTEK‹ fiEHR‹M

Habip Göksu
Erzurum Lisesi - 11

Bugünlerde her nereye baksam yüre¤im Erzurum türküle-
ri m›r›ldanmaya bafll›yor:

Hani yaylam hani senin ezelin
Güz gelende döker ba¤lar gazelin
Yaylam senin hiç gelmez mi güzelin
Hani yaylam hani senin ezelin

‹çimdeki hasret büyüyor, oluyor Palandöken kadar... O an-
da eski Erzurum kareleri geçiyor gözümün önünden bir bir…
fiehrine candan ba¤l› öz Dadafllar geliyor hat›r›ma. Özü bir, sö-
zü bir, yüre¤i bir insanlar… Vatan savunmas›na seve seve gi-
den insanlar koflarak geçiyor önümden. Uzakta, imece usulü
çal›flan köylüler nefleyle gülümsüyor bana. Bir dü¤ün halay› ku-
rulmufl ileriki köyde. Tüm köylüler e¤leniyor gönüllerince. So-
ka¤›n bafl›nda küçük bir çocuk, ekme¤ini bölüflüyor minicik bir
kediyle. Kara elmaslar ince ince iflleniyor Taflhan’da. Gençler
her akflamki gibi toplanm›fl bir evde, koyu bir sohbet sarm›fl
oday›. Eski Erzurum evlerinden huzur yükseliyor. Lapa lapa ya-
¤an kar süslüyor resmi. Rüzgâr›n sesi fon müzi¤i oluyor… Bu-
ram buram Erzurum kokuyor…

Ans›z›n uyan›yorum bu tatl› rüyadan. Gerçe¤in o ac›mas›z
yüzü dikiliyor karfl›ma. Ümitle ümitsizlik aras›nda hasretim kat-
lan›yor yüre¤imde. Bir tan›d›k yüz, bir tatl› gülüfl ar›yorum çev-
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remdeki insan y›¤›nlar› aras›nda ama nafile... So¤uk so¤uk yüz-
lerin sevimsizli¤i, caddede argo konuflan gençler, betonlaflm›fl
flehir; kuflat›lm›fl her taraf›…

Buras› Erzurum mu bilmiyorum. Herkesin cebinde kartlar,
akl›nda, “Nas›l öderim?’’ hesaplar›. Herkes kendi derdinde. Ç›-
kara dayal› geliflmifl tüm iliflkiler. Kasvet sarm›fl ruhlar›. Yavafl
yavafl erimifliz, yavafl yavafl de¤iflmifliz, de¤ifltirilmifliz. 

Yükselen beton y›¤›nlar› gibi yükselmifl insanlar›n h›rslar›. Bina-
lar yükseldikçe, azalm›fl komfluluk iliflkileri. Kimlikler sahipsiz kal-
m›fl; koca flehirde kimse sahip ç›kmam›fl. Suçlu hep baflkalar› ol-
mufl. Süregelen de¤iflimde herkes baflkalar›n› de¤ifltirmeye çal›fla-
rak bafllam›fl ifle. Hiç  kimse kendini de¤ifltirmeye çal›flmam›fl. Bu
yüzden de¤iflimin rüzgâr›yla ‘’kimliksizler’’ kervan›na kat›lm›fl›z.

Kalmam›fl kimsede Dadafl ruhu derken bir el uzan›yor Çifte Mi-
nare’den Atatürk Üniversitesi’ne. ‹lmin ayd›nl›¤› geçmiflten bugü-
ne sar›yor flehrimin caddelerini. Bir zirve oluyor Palandöken.
Umut serpiyor Erzurumlunun yüre¤ine. Irmak gibi de¤il ça¤layan-
cas›na ak›yor hayatlara Tortum fielalesi. Ad›m bafl› bir kümbet, bir
evliya mezar› karfl›l›yor sizi. Zorluklar›n karfl›s›na dikiliyor Erzurum
Kalesi; Dadafl’›n çelikten sinesi gibi. fiifa da¤›t›yor hastaneleri dört
bucaktan gelen yaral›lar›na. Eski evleri eski yaflamlar› anlat›yor
dinleyenlerin kula¤›na. Gel, diyor dört bucak burada. Gel, sen fle-
hir kültürüne sahip bir kentin sakinisin. Gel bul beni. Harabelerim-
de nice de¤erler sakl›d›r. Gel, bul beni. Beni öz yurdumda gurbet-
te b›rakma. Böyle bir kültürü ve geçmifli olan bir kente böyle
ümitsizce de¤erlendirdi¤ime üzülüyorum. Kabahatli iken kabaha-
ti baflkas›nda arayanlar gibi davrand›¤›m› anl›yorum sonra. 

Eskiden gençler çal›flmak için gurbete giderdi. fiimdi Erzu-
rum’u, Erzurum’da gurbette b›rakm›fl›z. Art›k bu gurbetteki
flehrimizi geriye getirmenin vakti gelmedi mi? Gelmedi mi de-
¤iflim için de¤iflmenin vakti?

�
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B‹R GÜLÜCÜK ‹STANBUL

Hande Cumurcu
Haydarpafla Lisesi - 9

Hayallerin flehri… Her duyan›n yüzünde gülümsemeye
neden olan büyülü flehir… Ey ‹stanbul! Mükemmelli-
¤in, bilgeli¤in simgesi sen misin? Hiç yanl›fl›n yok mu

senin? Hiç kötülük, çirkinlik bar›nd›rmaz m›s›n sokaklar›nda?
Hiç ac› yok mu insanlar›n›n yüzünde? Hiç beklentisini karfl›laya-
mad›¤›n yok mu? 

Eriflilmesi zor, yaflamas› zor, ayr›lmas› daha da zor olan fle-
hir ‹stanbul. ‹stanbul’un sadece güzel, iyi, mükemmel, baflar›l›
olaylar›n›n ifllendi¤i o büyülü  kilimin arka yüzünde her türlü
kötülük var gerçekte. Yaflayanlar›n çok iyi bildi¤i, arzulayanlar›n
ise görmezden geldi¤i olaylar… Ama ‹stanbul o kadar güzel bir
han›mefendi ki her türlü kusurunu ustaca kapatabiliyor. Biri
onun yüzüne bir kusurunu vurdu¤unda kendini öyle bir savu-
nuyor ki karfl› taraf piflmanl›¤›yla kal›yor. Belki de bu yüzden
herkes ‹stanbul’u seviyor. Sonuçta kusursuz olan hiçbir fley yok
ve kusurlar›n› ‹stanbul gibi kapatabilen bir flehir de yok. Bir ‹s-
tanbul âfl›¤› say›lmam, bekli de ‹stanbul’a hak etti¤i de¤eri ver-
miyorumdur. Ama ‹stanbul’dan vazgeçemem. Trafik karmafla-
s›na, suç oran›na, kazalar›na ve felaketlerine ra¤men seviyorum
bu flehri. Al›flm›fl›m sokaklar›nda kendimden izler bulmaya…

Baflka flehirlerin insanlar›n›n gözlerinden okunan o s›radan-
l›k, o bezginlik yoktur ‹stanbul insan›nda. Gözlerinde bir par›lt›,
bir canl›l›k vard›r flehrimin insan›n. Her zaman tetiktedir. Her
fleyi bekler ‹stanbul’dan. Zaten ‹stanbul’da saf, her fleye kanan,

Benim 175 fiehrim



herkese güvenen insan› sevmez hemen yutar, ara sokaklar›n›n
birinde yok eder onu. K›sacas› biz ‹stanbul’a nas›l al›flm›flsak, o
da al›flm›fl bize. 

‹stanbul da, ‹stanbul’un insan› da özeldir. ‹stanbul’da hem
her fleyden hevesini alm›fl, deneyimli bir yafll› teyze havas›
hem de her istedi¤ini elde etmifl ya da elde edebilecek fl›ma-
r›k bir k›z çocu¤u görüntüsü vard›r. Hem her türlü pisli¤i, su-
çu gizleyebilecek bir kuytu köfledir ‹stanbul sokaklar› hem de
güven verici, koruyucudur. ‹stanbul’un insan› da s›radan de-
¤ildir. Zaten normal olsa bu garip flehirde yaflayabilir mi? Ben
de o ortalama olmayan insanlardan biri olarak ‹stanbul’u her
yönüyle seviyorum. ‹stanbul’un cennetini de cehennemini de
seviyorum. Bu flehrin sokaklar›nda sevinç ç›¤l›klar› atmay› da,
gözyafllar› dökmeyi de seviyorum. Ve öldü¤üm zamanda
do¤du¤um flehrin, ‹stanbul’un beni kucaklamas›n› istiyorum.
Her fleyiyle beni sarmalamas›n› istiyorum bu flehrin. Bu dün-
yadan giderken de özel bir yerde olman›n verdi¤i tebessüm-
le gitmek istiyorum.

�
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‹STANBUL

Hasan Can Tutal
Galatasaray Lisesi - 9

‹stanbul, yedi tepeli ‹stanbul, tafl› topra¤› alt›n ‹stanbul…
Genci, yafll›s›, evlisi, bekâr›, ö¤rencisi, ö¤retmeni, ifl adam›,
ressam›, müzisyeni, iflçisi, emeklisiyle on üç milyona kucak

açan; Ayasofyas›yla, Sultanahmetiyle, Dolmabahçesiyle, Top-
kap›s›yla ve daha saymad›¤›m yüzlerce güzelli¤iyle ölene dek
içinde yaflamay› arzulayabilece¤im, buram buram tarih kokan,
insan kokan nadide flehir.

Peygamber hadisine konu olabilmifl, dört bafl› mamur surlar-
la çevrili, tarih boyunca nice ordular taraf›ndan kuflat›lm›fl, yaln›z
biri taraf›ndan fethedilebilmifl ve o fetihle bir ça¤› kapat›p di¤e-
rini açm›fl; güneflin do¤du¤u k›ta “Asya” ile batt›¤› k›ta “Avru-
pa”y› birbirine ba¤layan, Napolyon’un hakk›nda “Dünya tek bir
devlet olsa, baflkenti ‹stanbul olurdu.” dedi¤i yegâne flehir.

Haydarpafla - Karaköy vapurunda mart›lar›n› simit parçala-
r›yla besledi¤im, Galata Köprüsü’nden a¤›r a¤›r, bal›k tutanlar›
seyrederek geçti¤im, Eminönü’nde bal›k ekmek yemekten
vazgeçemedi¤im, hafta sonu sabahtan mektepten arkadaflla-
r›mla Kanl›ca’s›na yo¤urt; akflamüstü de Ortaköy’e kumpir ye-
meye gitti¤im; ancak kendisine bir türlü doyamad›¤›m flehir.

Ezan seslerinin, çan seslerine; camilerin, kiliselerin, sinagog-
lar›n birbirlerine kar›flt›¤›, sokaklar›nda dolafl›rken her renkten,
dinden, milletten insana rastlayabilece¤iniz hepsinin kesiflim
noktas› rengârenk flehir. Kimilerinin ailelerinden, memleketle-
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rinden ayr›l›p geldi¤i, engellerinden, s›n›rlar›ndan kurtuldu¤u,
“‹stanbul” rahatl›¤›yla özgürce, içlerinden geldi¤i gibi sokakla-
r›nda, caddelerinde, parklar›nda gezip tozduklar›, bir ömür ge-
çirdikleri, milyonlarca yaflam›n bafllang›c› ayn› zamanda da mil-
yonlarcas›n›n sonu olabilen ac›mas›z flehir.

Baz› cuma akflamlar› okul ç›k›fl› ‹stiklal Caddesi’nde binlerce
insanla beraber yürüdü¤üm; ancak kendimi hiç olmad›¤›m ka-
dar yaln›z hissetti¤im birlikteliklerle oldu¤u gibi bir o kadar da
çeliflkilerle dolu flehir.

‹stanbul, nice fliirlere, flark›lara, öykülere, filmlere, televiz-
yon dizilerine ilham kayna¤› olmufl, halen de olan ve daha ni-
celerine de ilham kayna¤› olacak olan, kimilerinin yaflad›¤› için
sevdi¤i, kimilerininse sevdi¤i için yaflad›¤›, tek kelimeyle ifade
etmek gerekirse, “vazgeçilmez” flehir. ‹stanbul…                

�
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KÂBUSTAN MUTLULU⁄A

Hilal Baflak Can
Edirne Lisesi - 11

Bedenim bir insan selinin ortas›nda, yüzüm gözlerimden
süzülen yafllardan yol yol olmufl; elim can›mdan bir par-
ça olan büyük annemin eline kenetlenmifl, dilimin ucun-

da her söylendi¤inde lanet etti¤im kelime: Elveda. Lanet edi-
yorum, çünkü biliyorum elveda dendi¤inde yitip gidecek ben-
likleri, eksilecek ümitleri, yaln›zlaflacak ruhlar›… Kap›da olacak
gözler; bir gün döner ümidiyle her telefon çald›¤›nda ar›yor sa-
nacak ve her san›flta k›r›lacak kolu kanad›. Bile bile ç›kar›p at›-
yorum dilimden o zehri.  Elveda deyip at›yorum otobüse ken-
dimi. Önümdeki yeni flehrin, yeni bir yaflam›n içten içe korku
salan kâbusu…

fiehir giriflinde hava sisliydi, göz gözü görmüyordu… Sisli
yolu yara yara yol al›yorduk flehrin s›rlar›na... Birbiri ard›na aç›l-
d› önümüze kap›lar. Her aç›lan kap›dan bir ses yank›lan›r oldu
kula¤›ma. “Hofl geldin!” diyordu bu ses ve hikâyeler f›s›ldama-
ya koyulmufltu...

‹ki minare iliflti gözüme. Arkalar›na gizlenmiflti ikiz kardefl-
leri. Gökyüzüne dikilmifl birer sancak gibi hayk›r›yorlard› tarihe
eflsiz mimarisiyle. Koca Sinan dikmiflti onlar› II. Selim’e Pey-
gamberimizce müjdelenen fetih aflk›na. Koca Sinan dönüp do-
laflm›flt› sokaklarda, Sultanlar›n fiehri’nin sokaklar›nda. Hayalini
kurdu¤u ilahi eserin görkemli imzas›n›, flehrin en güzel tepesi-
ne atmak için… 
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Otobüsten iner inmez att›m kendimi Selimiye’nin içine. fia-
d›rvan›n›n bir sütununda ters bir lâle. “Nedir? Ne anlama gelir?”
diye sordum. Bu arazinin sahibi bir kad›nm›fl, Huysuz ters mi ters
bir kad›n.  Vermek istememifl buray› Sinan’a. Bin bir dil dökmüfl
Sinan, padiflah ad›na bu bahçeyi almak için kad›ndan. Kad›n da
vermifl bahçeyi, esere kendisinden bir iz b›rak›laca¤›na dair sözü
al›nca. Bir azmin, bir kararl›l›¤›n, bir müjdenin habercisi oldu o an
bana. Sadece Selimiye yoktu bu topraklarda. Nice camiler var iç-
lerinde s›rlar bar›nd›ran… Selimiye’nin mimarisinde, Eski Ca-
mi’nin el eme¤i göz nuru yaz›lar›nda, Üç fierefeli Cami’nin el oy-
mas› kap›lar›nda… Her biri birbirinden farkl›, birbirinden özel, bu
topra¤›n insanlar›na ait hayatlar›n göstergeleriydi onlar.

Selimiye’ den ç›k›yorum. Yemyeflil otlar içerisinde buluyo-
rum kendimi, Sarayiçi’nde.  ‹ki pehlivan gürefle tutuflmufl. Biri
di¤erini yere serip baflpehlivan olma sevdas›nda… ‹ki kiflinin er
meydan›ndaki kararl›l›klar›, azimleri hat›rlat›yor bana eskileri.
Eskilerin Türk cengâverlerini… Yurdu düflmandan kurtarmak
için can alan, can veren yi¤itleri. Her gece anlat›yor Edirne yas-
l› yasl› yanan ba¤r›n›, evlatlar› ard›ndan bas›yor feryad›. Hayk›-
r›yor dünyaya Türk’ ün bilek gücünü…

Yolum düflüyor Türkiye’nin can damar›na, s›n›ra, Meriç’e.
Ak›yor nazl› nazl› yata¤›nda. Can veriyor topra¤›ma, ekmek ka-
p›s› oluyor Edirne’ye.  Nehri birbirine ba¤layan, Leyla’ y› Mec-
nun’a kavuflturan incecik yollar kurulmufl üzerine. Hani bir ço-
cu¤un saç›na kurdele ba¤lars›n›z ya da¤›lmas›n saç› diye, öyle
ba¤lam›fl köprüler Meriç’in k›y›lar›n› birbirine. Tunca, Meriç,
Uzunköprü, Saraçhane Köprüsü… Hepsi ayr› bir hikâye. Bu gü-
zeller güzeli mavi saçl›, bu¤day gözlü k›z›n insanlar›n›n bazen
dert yand›¤›, bazen sevinçlerini hayk›rd›¤› surlar…

Köprüleri afl›p Beyaz›t Külliyesi’nde buluyorum kendimi. ‹n-
sanlar› burada su ve müzikle tedavi ediyorlarm›fl, yaralar›n› su
ile ba¤lay›p, müzikle sar›yorlarm›fl. Bugünün t›bb›n›n vereme-
di¤i sonuçlar, o zamanlar al›nm›fl bu Külliye’de.
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Edirne’nin camileri, külliyeleri, köprüleri, çeflmeleri, kervan-
saraylar›, çarfl›lar›, tabyalar›, hamamlar›, medreseleri, kalesi var;
ama bu topra¤›n insanlar›yla… Yüre¤i genifl, a¤z›nda hay›r du-
a eksik olamayan; merhametli, iyilik timsali insanlarla nefes al›-
yor, üzerinden örtülmüfl topra¤› at›yor,  at›yor üstünden ve gün
yüzüne ç›k›yor. Ben bu topra¤›n çocu¤u de¤ildim, sokaklar›n-
da koflup oynamam›flt›m. Meriç’in k›y›s›nda piknik yap›p, top
koflturmam›flt›m... Bunlar› yapm›flças›na oldum onlardan bir
parça bana kollar›n› açt›klar›nda.

Sokaklar›nda gezmeye koyuluyorum elime her f›rsat geçti-
¤inde. Bir büyü kol geziyor bu flehirde. ‹nsana ad›m›n› att›¤› an-
da zaman› unutturan, yorgunlu¤u silip alan bir büyü. Eski za-
manlara götürüyor insan› bir zaman makinesi edas›yla... Eski mi
eski evler önünde alt›na flilte koymufl teyzeler anlat›yorlar dur-
madan eski zamanlar›. Tutup kolumdan çekiyorlar beni yanlar›-
na. Yüzündeki k›r›fl›klar aras›na saklam›fllar bir y›¤›n macera. Ç›-
kar›p ç›kar›p koyuyorlar önüme k›zl›k hat›ralar›n›. Süslüyor Edir-
ne semalar›n›, taçland›r›yorlar cennet vatan›m›n güzeller güze-
li k›z›n›n masmavi saçlar›n›.

Bu flehir insana yeniyi eskiyle birlikte sunuyor, yaflama se-
vinci veriyor. Buraya bir kâbusla bafllayan yolculuk, bir mace-
ra olup ç›k›yor insan›n karfl›s›na. Üzüntüden süzülen gözyafl-
lar›, mutluluk için süzülür oluyor bu gözlerden. Bu flehir; insa-
n›yla, tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle Türkiye’de ve dünyada
biricik…

�
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‹STANBUL’UN K‹fi‹L‹⁄‹ VE BEN

‹brahim K›l›çaslan
Haydarpafla Lisesi - 9

Sessizce yürünüyor sokaklar›nda, kahkahalar bulutlara ka-
r›fl›yor çay bahçelerinde, bilginin suyuna susam›fl ö¤ren-
ciler kana kana içiyorlar ‹stanbul'u. Ayn› anlat›fllar hep

dillerde: ''Ne güzel flehir ‹stanbul''

''Bir kad›n›n suya de¤iyor ayaklar› 
‹stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal›''

Geçen haftalardan birinde arkadafllar›mdan biri bana bir öy-
kü anlatm›flt›, öykü de bana ‹stanbul'u.  Bir kad›n vard› öyküde;
sessizdi ç›¤l›klar›, içine ak›t›rd› gözyafllar›n›, bildi¤in ac›l› kad›n,
Saraybosna'dan kaçm›flt›, hani ac›n›n güzellefltirdi¤i gülüfller
vard›r ya, iflte öyle gülüyordu. Saçlar› kahverengi, gözleri yem-
yeflildi. Siyah çizgiler vard› gözlerinde yeflili beyazdan ay›ran, o
kadar güzeldi ki bana ‹stanbul'u anlatm›flt›.

“Bakal›m hayranl›kla Süleymaniye'ye
Sultanahmet kubbe ve minarelerine”

Bin y›ll›k öyküsüyle karfl›mda Ayasofya; kubbelerinde tafl›d›-
¤› haçlar ve hilaller... Kula¤›ma iki imparatorlu¤un s›rlar›n› f›s›l-
d›yor. Süleymaniye koca bir tepenin eteklerine kadar uzanm›fl
her neredeysem selaml›yor beni. Hâlâ çözülememifl s›rlar›yla
karfl›mda koca mimar, mimar›n mutfa¤› Dârüzziyâfe'de olmufl
annemle babam›n dü¤ünü. Ah ‹stanbul ah...
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''Bir yosma geçiyor kald›r›mdan;
Küfürler, flark›lar, türküler, laf atmalar''

Ama çirkin yaflad›¤›m ‹stanbul. Yosmalarla dolu, sarhofllarla
dolu. Ç›¤l›klar› tüm dünyan›n ›zd›rab›, ba¤›r›yor, a¤l›yor. Gezi-
nen güzel kad›nlar güller düflürüyor ellerinden, k›pk›rm›z› gül-
ler. T›pk› günahlar›n›n k›zartt›¤› dudaklar›, yanaklar› gibi. Genç-
leri beyaz rüyalar›n bofllu¤unda yüzüyor. K›yafet dolaplar›nda
hofl kad›n resimleri... Kendimi kaybedip kendimi buluyorum bu
flehirde ve karfl›ma ç›kanlar beni flafl›rt›yor.

fiehirler içindekilerle var olur demiflti bir ö¤retmenim; güzel
kad›n, ihtiflaml› mimari, hepsi flehrin bir parças›.

Bence insan gibidir flehirler; çünkü insanlar infla eder flehir-
leri, ona kendilerini katarlar; aflk› ve nefreti, etik ve günah›,
mant›k ve tutkuyu, suçu ve cezay›, fleytan› ve 

Tanr›y›, nedenleri ve sonuçlar›, her karfl›tl›¤› içlerinde bar›nd›-
r›r flehirler. Her fleyden öte flehirlerde insanlar gibi flafl›rt›c›d›rlar.

Beyo¤lu’nda günah› solurken ya da Sultanahmet'te ezan›
dinlerken; mutlu bir aile görürsen Bostanc› sahilinde yürüyen
ya da orada dilenen bir evsize rastlarsan sak›n flafl›rma. Sak›n
flafl›rma gördüklerine köprünün aya¤›ndan yakamozlar› izlerken
ya da Pierre Loti'de Haliç ayaklar›n›n alt›ndayken.

Bu manzaralar toplulu¤u büyülüyor beni, hayat var bu flehir-
de ve hayat›n oldu¤u yerde ruh vard›r. Ruhun bana hissettirdi-
¤i fleylerle yafl›yorum. ‹stanbul beni yaflat›yor, konufluyor be-
nimle. Ruhu oluflturan sebepler hayat›m›n en anlaml›, en güzel,
en karmafl›k çeliflkisi. Onu bo¤az›n kokusu gibi içime çekiyo-
rum ve flehrin günahlar›n› affediyorum.      

''Dünyadan daha dünya ahiretten ahiret,
Bir kent ki benzer divan flairi kasidelerine.''

�
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B‹L‹R M‹S‹N‹Z?

‹pek K›rali
‹stanbul Lisesi - Haz›rl›k

Her sabah uyand›¤›nda, deniz kokusu içine çekmek na-
s›l bir duygudur bilir misiniz? O trafik seslerinin aras›n-
dan, insanlar›n kofluflturmacas›ndan, hayat›n zorlukla-

r›ndan sizi bir an için olsun al›p götüren, ne kadar flansl› oldu-
¤unuzu hissettiren bu tuzlu su kokusu, nas›l bir nimettir, de¤e-
rini bilir misiniz?

Dar sokaklarda yol al›rken, antikac›lar› incelerken bir tebes-
sümü, selam› eksik etmez bizim yurdun insan›. Her köflesinden
tarih akan bu yerde, ne durumlardan bu güne gelindi¤i hep ak-
l›n›n bir köflesindedir esnaf›n, sat›c›n›n, al›c›n›n, okuyan›n… Ta-
fl› topra¤› alt›n diyip geleninden tut, do¤ma büyüme bural› ola-
n›na; kald›r›mlardaki ayakkab› temizleyicilerinden seyyar sat›c›-
lara, arabalar›n aras›nda dolafl›p birkaç kurufl dileninden küçük
çocuklar›n çehrelerinde bir tebessüme neden olan balon sat›c›-
lar›na, gökdelenlerinin tepesinde oturup kendi yo¤un hayat›n›
yaflay›p kofluflturanlardan manzaray› seyre dalan›na, çeflit çok-
tur bu diyarlarda. Peki siz bu diyarlar› bilir misiniz? 

Sadece flehir ›fl›klar› alt›nda caddelerden geçen arabalar-
dan, yo¤un ifl hayat›ndan b›km›fllar›n yorgunluklar›ndan, ken-
dini kaybetmifl insanlardan daha fazlas› vard›r buralarda. Ye-
flilli¤i derinlerde sakl›d›r. Birkaç saatlik yolculuklardan sonra
yeflilin her tonu, topra¤›n o müthifl kokusu karfl›lar sizi. Dal-
dan dala atlayan serçeler, tek günlük ömürlerini doyas›ya ya-
flamaya çal›flan rengârenk kelebekler uçuflur etraf›n›zda. Gü-
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neflin insan›n içini ›s›tt›¤› havalarda, öteberisini toplay›p yola
koyulanlar›n bulufltu¤u ormanlar, piknik alanlar› ayr› bir güzel-
dir. Ama siz buralar› kar›fl kar›fl gezmeden yarg›lamamak ge-
rekti¤ini, her fleyin ön planda duran beton y›¤›nlar›ndan iba-
ret olmad›¤›n› bilir misiniz?

Bir devrin bitip di¤erinin bafllad›¤› bu topraklardan kimler
gelmifl kimler geçmifl. Ne destanlar anlat›lm›fl; ne flark›lar, ne
türküler bestelenmifl. Y›lmak nedir bilmeyenlere ev sahipli¤i et-
mifl. Büyük liderlerin gözbebe¤iymifl, u¤runa ne savafllar veril-
mifl. Üstünden seneler geçmifl olmas›na ra¤men tarihi özelli¤i-
ni hiç kaybetmemifl. Her milletin kendinden bir parça b›rakt›¤›
bu topraklarda, padiflahlar›n, krallar›n, komutanlar›n sözü geç-
mifl. Benzersiz co¤rafi konumuyla görenleri büyülemifl. Geçmi-
fli yüzy›llar öncesine dayanan Türk milletinin vazgeçilmez, bafl-
kas›yla takas edilemez, onsuz bir Türkiye düflünülmeyecek bir
ili hale gelmifl.

Bir yakadan di¤erine geçerken adeta mavi yolculu¤a dönü-
flen vapur seferleri, bu seferlerin sizinle yar›fl›rcas›na uçuflan
mart›lar›, at›lan bir parça simit için kavgalar› ayr› bir yaflam kay-
na¤›d›r. Güneflin bat›fl›n› izlerken maviden k›rm›z›ya, turuncu-
dan eflatuna dönen gökyüzü, bir ressam›n elinden ç›km›fl gibi
karfl›n›zdad›r. Peki siz, belki de dünyan›n en güzel harikas› olan
bo¤az keyfini yaflad›¤›n›z, mavinin derinli¤ini hissetti¤iniz, ha-
yata sanki tekrar geldi¤iniz, efli benzeri olmayan bu yeri; iki ta-
raf› dükkanlarla dolu, zevki bir baflka olan ‹stiklal Caddesi, ya-
banc› markalar›n en gösteriflli binalarla mallar›n› sergiledi¤i
Ba¤dat Caddesi, y›l›n sadece on befl günü bile olsa lalelerinin
muhteflem güzelli¤ine insan› hayran  b›rakan Emirgan Park›,
böylesi görülmemifl manzaraya sahip Anadolu Feneri, uçsuz
bucaks›z tan›m›na yeni bir anlam katan Kad›köy Sahili, Osman-
l›n›n en güzel harikalar›ndan biri olan Topkap› Saray›, Türk mil-
letinin flu an  ayakta olabilmesinin tek dayana¤› Atatürk’ün ha-
yata gözlerini kapad›¤› Dolmabahçe Saray›; bir branç, bir kutla-
ma, bir tören için ideal yer olan, dekorlar› ile ak›llardan silinme-
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yecek izlenimler b›rakan Ç›ra¤an Saray›, tafl duvarlar›yla bo¤a-
z›n  serin sular›na ayr› bir hava katan Rumeli Hisar›, güvercinle-
rin durak noktas› haline gelmifl cami avlular›; el ifli hal›lar›n,
eflarplar›n, nazar boncuklu çanaklar›n görücüye ç›kt›¤› Kapal›
Çarfl› ve bin bir çeflit baharat›n, kokusuyla sizi sar›p sarmalad›¤›
M›s›r Çarfl›s›n›n evini, ‹stanbul’u bilir misiniz ?

�
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‹STANBUL’UN ‹NC‹S‹

‹rfan Eser
Pertevniyal Lisesi - 10

Eyüp Sultan Camii’nin yan›ndaki  mezarl›klar›n aras›ndan
t›rman›rs›n›z Pierre Loti’ye. Arnavut kald›r›ml› yollardan
geçerken bir yandan da Haliç’i seyredersiniz, biraz sonra

görece¤iniz manzaran›n heyecan›yla. Y›llanm›fl ç›narlar›n yaprak
h›fl›rt›lar› sanki bir fleyler söylemek ister, “Buralardan kimler gel-
di, kimler geçti.” dercesine. Yolun sonunda karfl›n›za tarihî Pier-
re Loti Kahvesi ç›kar. Oturup çay›n›z› yudumlarken bir yandan
da Haliç’in ayaklar›n›z alt›nda oldu¤unu hisseder ve manzaran›n
esrarengiz büyüsüne kapt›r›rs›n›z  kendinizi. Ortam›n tarihî ha-
vas› sizi yüzy›llar öncesine, Osmanl› zaman›na yolculu¤a ç›kar›r.

Pierre Loti, aslen deniz subay› olan Frans›z bir yazard›r. Tür-
kiye’ye ilk geldi¤i y›llarda Eyüp’teki o kahveyi keflfetmifl ve o
zaman Haliç’in büyüsüne kap›lm›fl. Loti’yi oraya çeken di¤er bir
sebepse Aziyade isimli evli bir Osmanl› kad›n›ym›fl. Pierre Loti
ve Aziyade’nin efsanevi aflk› y›llarca dilden dile aktar›lm›fl. Pi-
erre Loti’nin Aziyade isimli roman›nda aflk›n› gizlememesi üze-
rine tepeye Pierre Loti ismi verilmifl. Bu yüzden Pierre Loti Te-
pesi’ne âfl›klar› çeken sebeplerden biri de ortam›n romantik at-
mosferidir.

Pierre Loti Tepesi’nde hem aflk› hem ölümü bir arada hisse-
dersiniz. Manzaras› ve güzelli¤i sizi kendine âfl›k eder, bir yan-
dan da hemen yak›n›ndaki mezarl›klar size ölümü hat›rlat›r. Bu
nedenle eserlerinde aflk ve ölüm temas›n› kullanan Pierre Lo-
ti’ye flaflmamak gerekir. 
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Tepeden Haliç’i izledi¤inizde iki küçük ada görürsünüz.
Sanki bu adalar Pierre Loti ile Aziyade’nin birbirine kavuflama-
yan gözyafllar›d›r. Bu tür mistik havas› olan yerler bulmak için
çok dolaflmaya gerek yok, ‹stanbul’da olmak yeterlidir. Böyle
yerler insan› flehir stresinden, dertlerinden bir nebze olsun
uzaklaflt›r›r. Zaten bu yerlerdir ‹stanbul’u anlaml› k›lan.

�
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SADECE fiEH‹R M‹?

Melis Gökçe Çil
‹stanbul Lisesi - Haz›rl›k

Dünya’n›n büyük bir patlama sonucu olufltu¤una dair
söylentileri herkes duymufltur. Belki do¤rudur, belki
yanl›fl... Do¤ru oldu¤unu varsayarsak dünyan›n o pat-

lamadan, yani varoluflundan itibaren ne kadar de¤iflti¤ini her
ayr›nt›s›na kadar söyleyebilir miyiz? Her gelgitte denizlerin kaç
milimetre yükseldi¤ini milyonlarca y›ll›k tablolarla, grafiklerle
anlatabilir miyiz? Pek sanm›yorum! Peki, bunun çözümünü bu-
lamasam bile, en az bu çözüm kadar tatmin edici ve tarih tut-
kunlar›n›n en büyük meraklar›n› büyük ölçüde karfl›layabilee¤i-
ni düflündü¤üm baflka bir çözüm önerisi, daha do¤rusu bu ko-
ca dünyada bu çözümü arad›¤›n›z yerlere büyük bir ölçüde k›-
s›tlama getirsem? Peki ya tarih ›rma¤›nda her zaman gözle gö-
rülen ve ›rma¤›n yönünü her zaman etkileyen o kayalar›n gel-
di¤i topraklar› söylesem? Zaman makinesi daha bulunmam›fl
olsa da flimdilik bu makinenin yerini tutan bir flehir... Bu flehir
tüm sorular›n›z›n cevab› olur de¤il mi? fiimdi elinize ald›¤›n›z
bir haritada bu flehri aray›p bulamamakla meflgulsünüz herhal-
de. Üzgünüm dostlar, ama bu s›r sevgili gizemli dünyam›z›n
üzerinde uzayl›lar›n yapt›¤› ve oraya ad›m att›klar›n› belirten
kuflbak›fl› flekiller gibi kendini kolay kolay belli etmiyor. Elbette
çevresinde bafl›n› yakalad›¤›n›z zaman ard› arkas› kesilmeyecek
birçok iflaret var ama mühim noktalardan birisi de bu: “Bafl› ne-
rede?“ Bütün bunlar karmafl›k gelse de bir bulmaca çözdü¤ü-
nüzü hayal edip verdi¤im ipuçlar›n› kullansan›z ve bu flehri bul-
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san›z ilk ad›m› atar ve ikinci ad›m için haz›rl›klara bafllam›fl olur-
sunuz. Bulundu¤u k›tay› söylemek isterdim ama maalesef ol-
maz. Çünkü bu flehir tamamen birbirine ba¤l› tek bir toprak
parças› üzerinde duran basit flehirlerden de¤il! 

Bu flehrin sizi kand›rmak ve bir oyunun içine sürüklemek için
hayal dünyamdan çald›¤›m bir flehir oldu¤unu düflünüyorsunuz
herhalde. O zaman rahatça söyleyebilece¤im bir s›rr› büyük bir
mutlulukla söyleyeyim: “Kay›p fiehir”imize herkesin oldu¤un-
dan çok daha yak›ns›n. Bu flehri büyük bir gizlilikle anlatmam-
daki sebepte yan›lsan da hayal dünyas›ndan ç›kma k›sm›nda
ikiyle ikiyi toplay›p dört diyebilen biri kadar hakl›s›n. Bu flehir
cidden masal diyar› gibi, geze geze bitiremedi¤in, her kum ta-
nesinde farkl› bir hikâye olan hayal dünyas›n›n kap›lar› tam ola-
rak kapat›l›p kilitlenmeden önce dünyaya s›çram›fl ve birçok
imparatorluk için baflkent olabilsin, iki k›tay› birbirine ba¤lay›p,
kültür al›flverifline mükemmelli¤in son seviyesinden bile daha
ileride bir yol katabilsin diye manzaras›yla, konumuyla, iklimiy-
le k›saca herfleyiyle en iyi flekilde silahland›r›lm›fl bir flehir...

fiehrin isminde bile durup y›llarca düflündü¤ün ve anlam›n›
anlayabilmek için y›llar›n tecrübesine ve her türlü duyguya ev
sahipli¤i yapm›fl olman› gerektiren bir flehir.” Anlam›nda ayr›
bir s›rr› saklar kendisi, sen iflaretledi¤inde yurdunu buldu¤un
yeri, sonsuza kadar yaflasayd›n tadard›n sürekli de¤iflimi, ve so-
nunda tek bir öneri, unutma bu flehri... ”  

Öyle bir topra¤a sahip ki bu flehir; bankada alt›ndan daha
de¤erli, bilimdeyse uçan arabalardan... O toprak ki; bulundu¤u
flehir, duvara yaz› yaz›lan dönemlerden tarih ›rma¤›n›n iki bü-
yük imparatorlu¤unun baflkenti olmaya uzan›p, bu da yetmez-
mifl gibi yap›lan her çeflit sanat eserine konu olduktan sonra
düzinelerce kez ifllevi ve anlam› de¤iflmeden hayata merhaba
demifl sonra da güle güle diyerek bu iki basit kelimenin aras›-
na son derece büyük ve inan›lmaz baflar›larla dolu tarih s›k›flt›r-
m›flt›r. Bu kadar çeflit kültürle günümüzde kültür çorbas› diye
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adland›r›labilecek çeflit çeflit yap›ya ev sahipli¤i yapmaktad›r.
fiehri koruyan surlardan sultanlar›n, imparatorlar›n tahta otur-
duklar› saraylara bunlar›n sahip olduklar› eflsiz, sakin ve güven-
li manzaraya, bu manzaran›n içerdi¤i denize ve güvenli olma-
d›¤›nda yap›lanlarla tarihe ad›n› kaz›m›fl, flehrin ad› gibi anlam›
her ça¤a uyan bögelerden de son dura¤›m›z meydanlara ve
içerdikleri parklara, bu duraklar›n aras›na yerlefltirilmifl her kül-
türden eflsiz yap›tlara... ‹flte, istedi¤iniz tan›m, rüyan›zda gör-
seniz inanmayaca¤›n›z yer.

Anahtar kelimeye art›k o kadar yaklaflt›k ki uzatmak mant›k-
s›z olur deseniz de daha birçok durak var. fiehrin tamam› birbi-
rinden farkl› olsa da bölünmüfl olarak sadece de¤erli, beraberken
ise gökkufla¤›ndaki sekizinci renk gibi keflfedilmemifl olan bir ale-
mi elbette duraklar›m›z› uzatsak da tam olarak anlatamay›z. 

Bu flehirde yaflayan insanlar›n hiçbiri bunu bilmiyor ya da
önemsemiyor. Ne kadar üzücü yaflay›p da bilmemek, bilip de
önemsememek... Onlar›n da duymas› gereken utançla bo¤uflu-
yorum flu anda: böyle bir flehri kelimelerle anlatmaya kalk›flmak! 

Sevgili okuyucu, art›k zaman› geldi... Ünlü ‹stiklâl Caddesi
ile, Marmara Denizi’nin eflsiz manzaras›yla, eskiden Rum sem-
ti flimdiyse Yedikule Mahallesi ile, buradan geçip en eski ve en
genifl Topkap› Saray›’na uzanan korumac› ‹stanbul Surlar› ile,
önemli koyu Haliç ya da baflka bir tabirle Alt›n Boynuz ile ve
son olarak belirtmek istedi¤im Beyo¤lu’ nun kalabal›k Taksim
meydan› ile benim küçük kay›p flehrimi sunmaktan büyük bir
gurur duyar›m: Karfl›nda tüm ihtiflam›yla ‹STANBUL! 

�
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TILSIMLI fiEHR‹N TILSIMLI
‹NSANLARI OLMAK

Melis Moral›
Galatasaray Lisesi - Haz›rl›k

Her sabah s›cak yata¤›mdan ç›k›p kimi zaman karanl›k
sisli, kimi zaman ayd›nl›k güneflli sokaklar›na kar›fl›r›m
‹stanbul’un. Ayn› sokaklar, ayn› Bo¤az köprüsü, ayn›

‹stiklal Caddesi yerli yerinde dursa da benim gözlerimden ve
ruh halimden her gün farkl› rüyalara dald›r›r beni. ‹stanbul’da
gözünü aç›p güne bafllamak her zaman için bir ayr›cal›kt›r san-
ki... Mutlulu¤un kalbimde yap›¤› titreflimleri en çok hissetti¤im
yer kuflkusuz Bebek Koyu’dur. Kapal› bir havada Çaml›ca’dan
‹stanbul’un hüznüne bakt›¤›mda yaflad›¤›m duygular› içimde
hissetmeme arac› olur bu flehir. ‹nternette gezinirken, telefo-
numdan istedi¤im flark›lar› indirirken, servisin penceresinden
bakarken gördü¤üm tüm yap›lar 21. yüzy›lda teknolojinin mer-
kezinde yaflad›¤›m› bir kez daha hat›rlat›r bana.

Ancak kiflisel ve yak›n çevremle ilgili de¤erlendirmelerim d›-
fl›nda baflka bir yüzü daha vard›r bu flehrin... S›cak arabam›z için-
de k›rm›z› ›fl›kta durdu¤umuzda kâ¤›t mendil satmak için yan›m›-
za yaklaflan çocuk için hangi flehirde oldu¤unun ne önemi var ki...

fiehirlerin bir ruhu oldu¤u do¤rudur ama önemli olan bu ha-
vay› soluyan insanlar›n duygular›d›r. Tabii ki böyle özellikli ve
güzel bir fiziki çevre tarihte oldu¤u gibi günümüzde ve gele-
cekte de insanlara ilham kayna¤› olmaya devam edecektir.

Ço¤u insan bir flehrin caddelerinde, sokaklar›nda yaflar, bir
ömür tüketir. Yaflad›¤› flehirde ne bir iz b›rak›r, ne de flehre bir
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›fl›lt› katabilir. fiehrin ruhuna yak›n duramaz. Çünkü flehirler s›rla-
r›n› ve gizemini herkese açmaz. Bir flehrin s›rlar›na ulaflabilmek,
f›s›lt›lar›n› duymak için o ruh derinli¤ine sahip olmak gerekir.

Mutlu insanlar oldu¤u gibi mutlu flehirler de vard›r. Bu fle-
hirler çok flansl›d›r. Baz› yazarlar flehirlerin bu ruhunu yakalay›p
eserlerine yans›tm›fllard›r. Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n Huzur ad-
l› roman›nda betimledi¤i flehrin iki yüzü; günümüzde s›n›rlar›
ve içerdi¤i sosyal gruplar› de¤iflse de varl›¤›n› sürdürmektedir.

Evliya Çelebi’de Seyahatnamesinin birinci cildinde kendi dö-
nemine ait öykülerle anlatt›¤› ve on yedi t›ls›mla tasvirledi¤i fleh-
rin sihri, modern Yeditepe ‹stanbul’da hâlâ devam etmektedir. 

Kim ne betimlerse betimlesin as›l olan bu sokaklar› arfl›nla-
yan tüm insanlar›n kendi varl›¤›yla bu flehre katt›klar›d›r. Belki
de ‹stiklal Caddesinde yürürken karfl›laflt›¤› hiç tan›mad›¤› biri-
sine “günayd›n” demek, sokakta bir fleyler satmak zorunda ka-
lan çocuklarla konuflup birinin okula dönmesine katk› sa¤lamak
‹stanbul’da yaflaman›n en güzel kazan›mlar›d›r.

�
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YALDIZLI KAFES

Melisa Zengin
Kabatafl Erkek Lisesi - Haz›rl›k

fiehir içinde flehir
Hayat içinde hayat
Aras›nda kaybolmufl insan

Bin yüzlü, bin bir gözlü, alt›n kafeste mahsur kalm›fl flehir.
Bo¤az›n sular›nda y›kanm›fl, bo¤az›n so¤uk derinlikleri-
ne dalm›fl, ne Galata görmüfl onu, ne de sesini duymufl

K›z Kulesi. Ne derdini anlatabilmifl ne de derman bulabilmifl
gönlüne. Alt›n sand›¤› kafes de¤iflmifl de de¤iflmifl, gümüfl ol-
mufl, demir olmufl, hatta gün gelmifl, ona zindan olmufl. 

Yüzü de de¤iflmifl sonradan. Hatta yüzsüzleflmifl. Ifl›kl› köprüsü
kaybolmufl, K›z kulesi küsmüfl, yedi tepesi bozk›ra dönmüfl. Nere-
ye gitse bambaflka, nereye baksa yepyeni ya da çok eskiymifl. Yafl-
l› bir adam›n sakinli¤i de varm›fl, bir genç k›z›n intihar› da. Renkle-
ri de de¤iflmekteymifl sürekli. Renklerini, kimli¤ini geri almak ad›-
na kilitleri k›racak, tünel kazacak ama bir fleyler yapacakm›fl bu al-
t›n kafesten ç›kmak için. Yeflil gri olur muymufl hiç ya da siyah an-
s›z›n döner miymifl sar›ya? ‹flte bu kafeste nereye gitsen karmafla. 

Bu kafesin etraf›nda küçüklü büyüklü bir sürü kutular diziliy-
mifl. Kartondan s›ra s›ra. Nefes almas› gittikçe zorlafl›yormufl
flehrin, bo¤ulmaktaym›fl asl›nda. Kutular›n ard›nda surats›z bir
sürü yüz ne konufltuklar› ne anlatt›klar› belli de¤il kimliksiz ve
dilsiz. Ya¤mur ya¤maktaym›fl flimdi, flehrin üstüne, inci tanele-
ri, denize ve her yere.
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Y›kanmak kirlerinden, irinlerinden kurtulmak. Kafesin arka-
s›nda özgürlü¤ün bir an olsun tad›na varmak. fiehir ve özgür-
lük, hayat ve insan.

Onun için hava iki türlüymüfl art›k. Ya ya¤murlu ya de¤il.
Göremese de art›k gökyüzünü. Ya görebilseydi, eskisi gibi
renklerle, seslerle tat ve dokular›yla tüm benli¤iyle var olabil-
meyi ne çok isterdi. Var olmal›yd› ve sonsuza kadar da var ola-
cakt›. Alt›n kafeslerde bo¤ulsa da yaflat›lmal›yd›. fiehir içinde
flehir, hayat içinde hayat ve aras›nda kaybolmufl insanlar›yla. 

�
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‹STANBUL’A DA‹R

Merve Aktan
Vefa Lisesi - 10

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmufllar;
Onu ‹stanbul diye topra¤a kondurmufllar.
‹çimde tüten bir fley; hava, renk, edâ, iklim;
O benim, zaman mekân aflıp geçmifl sevgilim…

Asırlar boyunca u¤runa canlar feda edilmifl, her karıflı bu-
ram buram tarih kokan eflsiz flehir, büyülü flehir, hayal
flehir, ‹stanbul…

Yıllar yılı sayısız fliirler yazıldı adına, türküler yakıldı, ilmek il-
mek destanlar ifllendi… Orhan Veli’si, Yahya Kemal’i, Necip
Fazıl’ı, Mehmet Âkif’i… ‹stanbul hakkında kütüphaneler doldu-
racak kadar eser kaleme alındı. Farklı yorumlar, farklı duygular,
yüz binlerce farklı hayat ve ortak nokta edebiyatta da, sanatta
da, kültürde de hep aynı oldu. Geçmiflten gelece¤e, temelleri
asırlar boyunca bu topraklarda hüküm sürmüfl medeniyetlerce
atılan bir uygarlık köprüsüdür ‹stanbul… Üç bin yıla yakın geç-
mifliyle dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı bir arada, kuzeyi
güneyde, Asya’yı Avrupa’da, Karadeniz’i Akdeniz’de yaflatan
bu flehir; sarayları, camileri, parkları, bahçeleri, sayısız mimari
eserleriyle adeta canlı bir tarih gibi varlı¤ını sürdürmektedir.

Tarihin gözleri var surlarda delik delik;
Selvi endaml› selvi, ahirete perdelik…
Bulutta flaha kalkmıfl Fatih’ten kalma kır at;
Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat…
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Yıl 1453… Mayıs’ın 29’u…  Fatih ve arkasındaki kahramanlar
birer birer girer ‹stanbul surlarından… Bizans flaflkın, Haçlılar
flaflkın, bütün dünyanın gözü önünde ça¤ kapatıp ça¤ açan padi-
flah kır atının üzerinde flaha kalkıyor, ‘Allah Allah’ diyerek çıktıkları
yolda Osmanlı’nın destanını tüm Avrupa’ya duyuruyordu. Yıllar
yılı Bizans’a baflkentlik yapan bu güzel flehir artık Türk yurdu olu-
yor, imparatorluk bayra¤ı altında her milletten, her dinden, her
mezhepten insan için hoflgörünün simgesi haline geliyordu.

Yıl 1922, Ekim’in 6’s›…  Yine bir kurtulufl, yine bir Türk za-
feri… Artık milletimiz bir asır gibi geçen amansız mücadelenin,
varolufl, kurtulufl  mücadelesinin sonuna geliyor, Dolmabahçe
sırtlarında Fransız bayraklarını  gördü¤ü anda tüm kararlılı¤ıyla
‘Geldikleri gibi giderler’  diyen Mustafa Kemal haklı çıkıyordu.
‹stanbul teslim olmayaca¤ını  bir kez daha kanıtlamıfltı.             

‹flgal edildi¤i günden beri a¤layan flehir, o günden itibaren
yüzyılların yaflanmıfllı¤ı ve tarihinin ona kazandırdı¤ı tüm gü-
zelli¤iyle küllerinden yeniden do¤an bir ülkenin can damarı,
dünyaya açılan kapısı olacaktı. 

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef ifller!                  
Yedi renk, yedi sesten sayısız belirifller…

‹stanbul’da baflınızı ne yana çevirseniz gözünüz ayrı bir dün-
yaya, ayrı bir tarihe, ayrı bir hikâyeye çarpar… Mahmutpafla’da
hayat, Rumeli’de hayat, Beyo¤lu’nda, Kadıköy’de, Eyüp’te ha-
yat baflkadır. Hele ki, sabah ifle giderken vapurun güvertesine
çıkıp, karflımıza eflsiz bo¤az manzarasını alarak martılara simit
atmanın keyfi, iflte o bambaflkadır… O anda tepemizde günefl
a¤ır a¤ır gözlerini açarken, bir yandan bütün ihtiflamıyla Kız Ku-
lesi, di¤er yandan flehrin simgesi Bo¤aziçi Köprüsü, karflı
kıyıdan bo¤azın her iki yakasını inci gibi süsleyen yalılar ve
‘Hayde bismillah’ deyip yola çıkmıfl balıkçı kayıkları hep birlik-
te yeni güne uyanırlar, gelip geçen gemileri tüm güzellikleriy-
le selamlayarak…
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Yedi tepeli ‹stanbul do¤an her yeni günde, yeni bir renge,
yeni bir sese kucak açar asırlardır…  Zaten varlı¤ının temelinde
de bu zenginlik yatar. Bulundu¤u co¤rafi konumu itibariyle,
ça¤lar boyunca birçok devletin dikkatini üzerinde toplayan ‹s-
tanbul; de¤iflik ırklara de¤iflik uygarlıklara ev sahipli¤i yapmıfl,
onların varlı¤ıyla hayat bulmufl, kültürleriyle beslenmifltir. Os-
manlı, Bizans ve daha öncekiler… Bugünkü ‹stanbul’u ‹stanbul
yapan, yüzlerce yıllık bu imparatorluklar ve onların bizlere
emanet etti¤i kültürel miraslardır. Durup bir düflünecek olursak;
sizce, Osmanlı ‹mparatorlu¤unun can damarı Topkapı Sarayı,
‹stanbul’a Türklerin yolunu açan Anadolu ve Rumeli hisarları,
flehrin dinî simgelerinden olan Eyüp Sultan,  Bo¤azın k›y›lar›n›
tüm asaletiyle süsleyen Dolmabahçe Sarayı; mimari dehan›n
sembolleri olan Ayasofya, Süleymaniye ve belki de en önemli-
si Fatih’in fetih hatırası surları olmayan bir ‹stanbul, bu kadar
güzel, bu kadar kıymetli bir flehir olabilir miydi?

Her flafak Hisarlarda oklar çıkar yayından
Hâlâ çı¤lıklar gelir Topkapı sarayından.

‹flte böyle yaflayan bir flehir ‹stanbul… ‹nsanıyla, do¤asıyla
ve geçmiflten gelen tüm hazinesiyle, bazen biraz kargafla için-
de, kimi zaman hüzünle, kimi zaman nefleyle bizlerle beraber
nefes alıyor o da bıkmadan usanmadan…  Hele bir de bahar
gelip a¤açlarda çiçekler, parklarda, bahçelerde rengârenk me-
nekfleler, lâleler açtı mı iflte o zaman Sultanahmet’teki kuflların
cıvıltısı, Eminönü’ndeki balık ekmeklerin kokusu, Taksim’in çi-
çekçi kadınlarının flen kahkahaları Bo¤azın her köflesinde
yankılanır. Hayat böle akıp gider senelerdir, gündüzü ayrı gü-
zel gecesi ayrı güzel bu koca flehirde…

Çiçe¤i altın yaldız, suyu telli pulludur;
Ay ve günefl ezelden iki ‹stanbulludur.

‹stanbul’u sevmek iflte bu flehre böyle bakabilmektir, onu
‘Ana gibi yâr, ‹stanbul gibi diyar olmaz’ diyen flairin gözüyle

Benim 201 fiehrim



görebilmek… Bo¤aziçi’nde kaybolabilmek, Üsküdar’ı seyre da-
labilmek, Fatih’in daracık sokaklarından geçerken tarih kokusu-
nu iliklerinde hissedebilmektir. Koca flehre sevdi¤inin gözleri-
ne bakıyor gibi bakabilmektir…

�
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ED‹RNE’DE B‹R GÜN

Merve ‹stil
Edirne Lisesi - 11

Günefl çoktan do¤mufl. Sessizce evden ç›kt›m. Bir yerde
görürsen ki: “A¤›r ve edal› akar dal dal sö¤ütleri öpe-
rek samur üç belik gibi üç koldan sular; müjdeler olsun

efendim: Edirne’desin.”

fiehrin giriflindeki Pehlivanlar Heykeli’ndeyim. Edirne, yavafl
yavafl güne haz›rlan›yor. Ve en arkada bütün ihtiflam›yla Selimiye
Camisi… ‹nsan› kendine çekiyor Mimar Koca Sinan’ ›n flaheseri...
O çekim gücüne kap›l›p gidiyorum Selimiye’ye. fiehir uyanm›fl, in-
sanlar yavafl yavafl ifllerine gidiyor. Yol a¤›r a¤›r ak›p gidiyor. Bü-
tün görkemiyle Selimiye tam karfl›mda… Sar› Selim’in, Mimar Ko-
ca Sinan’a yapt›rd›¤› cami… Sinan, camiyi yapabilmek için buldu-
¤u bu lale bahçesinin sahibi olan kad›n› ikna etmeye çal›flm›fl. Ka-
d›n, ters oldu¤undan araziyi vermek istememifl. Uzun u¤rafllar so-
nucu, Edirne’nin her yerinden görünen yere Selimiye yap›lm›fl ve
arazinin sahibi olan kad›n›n simgesi olarak da camideki bir mermer
sütuna, kad›ndan hat›ra olsun diye ters lale motifi ifllenmifl. 

Tam karfl›dan bak›yorum. Turistler görkemli varl›¤›n foto¤ra-
f›n› çekip an› ölümsüzlefltiriyor. Güvercinler, caminin camlar›na
konuyorlar…

Selimiye’nin hemen alt›nda Arasta Çarfl›s›… Esnaf, dükkân-
lar›n› açmadan önce Dua Kubbesi’ ne gidip dürüst ifl yapacak-
lar›na dair yemin edip, iyi kazanç sa¤layabilmek için dua edi-
yorlar. Çarfl›, Selimiye camiine gelir sa¤lamak için yap›lm›fl.
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Ç›kt›m çarfl›dan. Az afla¤›da tarihi belediye binas›… Giriyo-
rum içeri. Belediye çal›flanlar› ifllerinin bafl›nda… “Kolay gelsin.”
diyorum ç›k›yorum merdivenleri. Üst katta,  Atatürk’ün Edirne’ye
geldi¤inde kald›¤› oda… Ata’m›z›n çal›flma masas›, kâ¤›tlar›, ka-
lemi, yatt›¤› yatak, ›s›nmas› amac›yla konmufl soba var odada.

Bambaflka duygularla oday› gezip belediyeden ayr›l›yorum.
Karfl›da Eski Cami… Ulu camiler stilinde yap›lm›fl, kap›lar›nda
hat sanat›yla yaz›lm›fl yaz›lar…

Afla¤›da Bedesten Çarfl›s›… Eski Cami’ye gelir sa¤lamak
amac›yla yap›lm›fl. Önceden çarfl›y› geceleri altm›fl bekçi bekli-
yormufl. Bugün de Edirne esnaf›n›n bir k›sm› çarfl›dan geçimini
sa¤l›yor.

Çarfl›dan ç›kt›m. Karfl›da tarihî tümen binas›… Mehmetçik-
ler, gözünü k›rpmadan nöbet bekliyor. Asker selam› verip “‹yi
nöbetler” diyorum.

Arkada Üç fierefeli Cami… Her bir minarede farkl› motif…
Ezan okunmufl, inananlar camiye gidiyor.

Karfl›da, binalar›n arkas›nda Roma döneminden kalma Ma-
kedonya Kulesi… Arkeolojik kal›nt›lar›n yan›nda kule yükseli-
yor. Ç›k›yorum kuleye. Edirne’yi izliyorum.

Makedonya Kulesi’nin arkas›nda Edirne Valili¤i, Vilayet, Sav-
c›l›k ve Adliye… Hareketlili¤in hiç durmad›¤› en resmi yer…

Biraz daha afla¤› iniyorum. Deveci Han’day›m. Osmanl› dö-
neminde han olarak yap›lm›fl, daha sonra tamir ettirilerek ceza-
evine dönüfltürülmüfl. Ald›¤› hasarlar nedeniyle tekrar restore
ettirilmifl ve günümüzde de Deveci Han Kültür Merkezi olarak
hizmet etmekte…

Resmi, hareketli yerlerden biri de bankalar›n bulundu¤u
cadde… H›zla geçiyorum karfl›ya. Karfl›da Ali Pafla Kapal› Çar-
fl›s›… Girifl kap›s›ndan girmeden önce sa¤daki dükkândan a¤-
z›m› tatland›rmak için badem ezmesi al›yorum. H›zla çarfl›dan
içeri girdim. Sa¤›mda ve solumda dükkânlar s›ralan›yor. Her
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zamanki gibi kalabal›k… Turistler de çarfl›y› gezip Edirne hat›-
ralar›ndan almakla meflgul…

Çarfl›y› gezmeye devam ediyorum. Buras› 1992’de hain el-
ler taraf›ndan yak›lm›fl, ama daha sonra asl›na uygun olarak res-
tore edilip yeniden hizmete aç›lm›fl. Osmanl› zaman›nda gece-
leri yüz bekçinin bekledi¤i bu çarfl›n›n yeniden aç›lmas› Edirne
ekonomisine büyük katk›lar sa¤l›yor.

Çarfl›y› gezerken karn›m›n ac›kt›¤›n› hissediyorum. Ali Pa-
fla’dan ç›k›p do¤ruca Edirne’nin meflhur tava ci¤ercisine git-
mek üzere yola ç›k›yorum. Ve ci¤ercideyim. Afiyetle tava ci¤e-
ri yiyip tekrar yola koyuluyorum. 

Yönümü Kaleiçi’ne çevirdim. Saraçlar Caddesi’nden yavafl
yavafl afla¤› iniyorum. Kafelerde insanlar… Birer yorgunluk kah-
vesi içiyorlar. Süs havuzlar›n›n kenarlar›na konan güvercinler…
Turistler… Caddede i¤ne atsan yere düflmeyecek. 

Sonunda Kaleiçi’ndeyim. Kaleiçi sokaklar›nda gezmeye bafl-
l›yorum. Kendimi tarihin eski zamanlar›nda yafl›yormufl ya da
çizgi filmlerdeki gibi kitaptaki foto¤raf›n içine ›fl›nlanm›fl gibi his-
sediyorum. Bambaflka bir dünyaday›m sanki. Tarih kokan dar
sokaklar aras›ndaki eski evlerle kendimi Orta Ça¤’da hissediyo-
rum. Karfl›mda tarihi bir ev… K›rkp›nar Evi… Duraksamadan gi-
riyorum. Bahçesinde pehlivan heykelleri… Evin içinde gelenek-
sel pehlivan eflyalar›, K›rkp›nar’la ilgili foto¤raflar ve belgeler…

Tekrar tarih kokan sokaklarda gezerken karfl›ma y›k›k bir si-
nagog ç›k›yor. Bir iki yabanc› turist gelmifl, sinagogu inceliyor.

Orta Ça¤’dan kalma semtten ç›k›yorum. Rotam Karaa¤aç.
Yola koyuldum, ilerliyorum. Az ilerde 25 Kas›m Stadyumu… ‹ki
tak›m›n futbol maç› var.

Sonunda Tunca Nehri’nin üzerine kurulmufl Ekmekçizade
Ahmet Pafla Köprüsü’nün üzerinden geçiyorum. 

‹lerlemeye devam ediyorum. Karfl›mda türkülere bile konu ol-
mufl Meriç Nehri… Üzerindeki Mecidiye Köprüsü’nde yol al›yo-
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rum. Yan›mdan fayton geçiyor. Nostalji severler faytona binip Ka-
raa¤aç’a gidiyorlar. Yoruldu¤um için Seyir Köflkü’nde duruyorum.
Padiflah›n yapt›¤› gibi günefli izliyorum. Padiflah, gün bat›m›n› bu
köflkten izlermifl. Köprünün alt›ndan azg›n Meriç’in sular› delice
ak›yor. Köprüyü geçmeye devam ediyorum. Susad›¤›m› fark ettim.
Köprünün bitti¤i yerde tarihi bir çeflme var. Kana kana su içiyorum.

Karaa¤aç topraklar›na ayak basm›flt›m. Yürümeye devam
ediyorum. Az ilerde sa¤da Sö¤ütlük Orman›, Piknik Alan›…
Alandan mangal kokular› geliyor. Yürümeye devam… Karaa-
¤aç semt merkezine do¤ru h›zl›ca ilerlemekteyim. Etrafta kufl
sesleri… fiehrin gürültüsünden uzak, sessiz ve sakin bir yol…
Sonunda Karaa¤aç’tay›m. Semt merkezi… Ve yine sokaklar-
da… Burada da tarihi evlere rastl›yoruz.

Yollar beni eski tren gar› ve Lozan An›t›’n›n bulundu¤u böl-
geye ç›kard›. Eski tren gar› bugün Trakya Üniversitesi Rektörlü-
¤ü olarak hizmete devam ediyor. Gar›n arkas›nda kömürle ça-
l›flan kara tren… Hareket etmek için yolcular›n› beklermiflçesi-
ne umutla tren gar›n›n kap›s›na dikmifl gözlerini.

Az ilerde Lozan An›t›… Kofluyorum yan›na. An›t dile gelip:
“Türkiye’nin s›n›rlay›n belirleyen antlaflmay› temsil etmekteyim.
Zaferi simgeliyorum.” dedi. Ard›ndan en uzun direk Anado-
lu’yu, ortanca Trakya’y› ve en k›sa direk de Karaa¤aç’› temsil
eti¤ini dile getiriyor. Ard›ndan k›z dile gelip: “Bu çember; bir-
lik ve beraberli¤i, ben; estetik, zarafet ve hukuku, sol elimdeki
güvercin; bar›fl ve demokrasiyi, di¤er elimdeki belge de Lozan
Antlaflmas›’n› simgeliyoruz.” dedi. An›t›n kurulu oldu¤u havuz-
da Türkiye’nin denizlerini anlatmakta…

Lozan Müzesi’nde Antlaflma için yaz›lan mektuplar, belge-
ler, kitaplar, antlaflmay› imzalayan ve 2. Cumhurbaflkan›m›z ‹s-
met ‹nönü’ye ait özel eflyalar bulunmakta.

Bir araç trafi¤i alm›fl bafl›n› gitmifl. Çok uzakta bir tabela gö-
rüyorum: “Pazarkule s›n›r kap›s›” Yunanistan’a aç›lan s›n›r kap›-
m›z… Ayr›ca buradan da Avrupa’ya aç›l›yor.
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‹stemeye istemeye buradan ayr›l›yorum. Dönüfl için yollara
düfltüm. Mecidiye Köprüsü’nün oradaki eski karakol binas›nda-
y›m. Tekrar restore edilip hizmete aç›lm›fl. Gidip yorgunluk
kahvesi içiyorum. Meriç’in azg›n suyunu izleye izleye kahvemi
içtikten sonra yollara düflüyorum.

Yönümü Yeni ‹maret Semti’ne çevirdim. Bir süre gittikten
sonra istedi¤im yere var›yorum. Tunca Nehri’nin k›y›s›na kurul-
mufl Y›ld›r›m Bayezid Külliyesi… Genifl bir avlunun içine kurul-
mufl cami, t›p medresesi, imaret, darüflflifa, hamam, mutfak,
erzak depolar› ve öbür bölümleri bulunmaktad›r. Darüflflifa ve
t›p medresesinin bulundu¤u yere giriyoruz. Ak›l hastalar›n›n
iyilefltirildi¤i kubbeli hücreler var. Ak›l hastalar›n›n, müzik ve su
sesiyle iyilefltirilmesi ana ilkeymifl. Günümüzde de Avrupa Mü-
ze Ödülü alan Sa¤l›k Müzesi kendinden s›kça söz ettirmekte-
dir. Gezmeye devam ediyorum külliyeyi. Cami, hamam, mut-
fak ve di¤er bölümleri de gezdikten sonra karfl›ma aniden ç›k›fl
kap›s› ç›kt›. Zaman›n nas›l geçti¤ini anlamad›m.

Az ilerde H›d›rl›k Baba arazisinden geçiyorum. Bir rivayete
göre; Mimar Sinan, Selimiye’yi tamamlad›ktan sonra H›z›r’la
beraber uçarak giderlerken buraya koltu¤unun alt›ndaki keseri
ve elindeki çivilerden birkaç›n› düflürmüfl. Bu olayla ilgili çeflit-
li efsaneler bulunmakta…

‹stikametimiz Sarayiçi… Eski Saray (Saray-› Atik) ve Yeni Sa-
ray (Saray-› Cedide) kal›nt›lar› bizi karfl›l›yor. Her türlü olumsuz-
lu¤a meydan okuyup bugüne kadar ayakta durmay› baflarabi-
len baz› bölümler bizi çok farkl› dünyalara sürüklemeyi baflard›.
Bu haldeyken bile bunu baflard›larsa, saraylar hasar görmeden
önce kim bilir ne kadar güzeldi.

Saray kal›nt›lar›n›n aras›ndan s›yr›l›p Balkan Savafl› fiehitli-
¤i’ne gidiyorum. Balkan Savafl› flehitlerimizin an›lar›n› yaflatmak
amac›yla yap›lm›fl. 

fiehitlikten ayr›ld›m. Tunca Nehri’nin üzerindeki Fatih Köp-
rüsü’nden geçiyorum. Tam karfl›mda Adalet Kasr›… Osmanl›
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döneminde Bakanlar Kurulu (Divan-› Hümayun) ve Yarg›tay bu-
rada bulunmaktayd›. Kasr›n önünde iki tafl sütuna rastl›yorum:
Seng-i ‹bret ve Seng-i Hürmet. Seng-i ‹bret’te devlet büyükle-
rinin kesilen bafllar›n›n bu taflta gösterildi¤i ve Merzifonlu Kara
Mustafa Pafla’n›n kesilen bafl›n›n buraya kondu¤u yazmakta.
Seng-i Hürmet’teyse halk›n yaz›l› flikâyet ve dileklerinin bu ta-
fla b›rak›ld›¤›, dilekçelerin kovuflturulmas›n› Bostanc›bafl›’n›n
yapt›¤› belirtilmifl.

Osmanl› adaletini geride b›rakt›k. Geleneksel K›rkp›nar Ya¤-
l› Güreflleri’nin yap›ld›¤› Er Meydan› ve karfl›s›ndaki dev pehli-
van heykelleri selam durmufllar bize. Selamlay›p yolumuza de-
vam ediyoruz.

Arkamda turist kafilesinin rehberinin anlatt›klar›na kulak
misafiri oldum. Çok önceleri ak›nc› birliklerindeki iki askerin
mola s›ras›nda gürefle tutuflup yeniflemediklerini, sonra bu iki
güreflçinin bir H›drellez gününde sabah erkenden bafllay›p
gece yar›s› iki güreflçinin ölümüne kadar süren gürefl tuttuk-
lar›n›, arkadafllar›n›n da oradaki bir incir a¤ac›n›n alt›na gö-
müp gittiklerinden, y›llar sonra tekrar geldiklerinde iki pehli-
van›n mezar›n›n bulundu¤u yerde, temiz ve gür k›rk p›nar›n
fl›r›l fl›r›l akt›¤›n› görüp, yörenin bu flekilde “K›rkp›nar” ad›n›
almas›ndan ve K›rkp›nar Ya¤l› Güreflleri gelene¤inin bafllama-
s›ndan söz etti.

Tunca Nehri’nin üzerindeki Saray (Kanuni) Köprüsü’nden
geçerek flehir merkezine yol al›yorum. Sessizlik ve sakinli¤in
yerini flehirin gürültüsü ald›. Yollarda hareketlilik… Sokullu Ha-
mam›’n›n yan›ndan geçerken bir grup yafll› teyzenin hamama
do¤ru ilerledi¤in fark ettim. Teyzeler hamama gittiler.

H›z› kesmeden ilerleyip solu¤u Ekmekçizade Ahmet Pa-
fla Kervansaray›’nda ald›m. Büyük bir insan toplulu¤u ker-
vansarayda… Edirne’yle ilgili sergi aç›l›fl› varm›fl. Düflünme-
den girdim içeri. Kalabal›kla beraber gezmenin apayr› bir ta-
d› var. Öncelikle Edirne konulu foto¤raf sergisi… Usta fo-
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to¤rafç›lar, Edirne’min eflsiz güzelliklerini ölümsüzlefltirmifl-
ler. Ard›ndan geleneksel el sanatlar› sergisi… Yafll› bir amca
meflhur aynal› süpürgemizi yapmakla meflgul… Dikkatle in-
celeyip: “Kolay gelsin” diyerekten veda ettim. Az ilerde
baflka bir amca Edirnekari’yi tan›t›yor. Çeflitli nesnelerin üze-
rine yap›lan ifllemecili¤e Edirnekari ad› veriliyormufl. Ancak
Edirne’ye özgü bir üslup ve teknikle gerçeklefltiriliyormufl.
Yap›lan bu sanat›n en önemli özelli¤i de boyalar›n bozulma-
mas›ym›fl. Yan tarafta da birkaç tane teyze mis sabununu ta-
n›tmakta. Hatta görsel olarak orada haz›rl›yorlar. Çeflit çeflit
ve rengârenk meyve sabunlar›n›n sesini duyuruyorlar. Di¤er
bölümlerde ise el bebekleri, seramik iflçili¤i ve ahflap iflçili-
¤i tan›t›lm›fl. Geldik serginin en zevkli k›sm›na: Edirne Mut-
fa¤›’na. Baflköflede meflhur tava ci¤erimiz yer al›yor. Edirne
peyniri, badem ezmesi, Deva-i Misk helvas› ve Edirne’ye
özgü yemekler tek tek tan›t›lm›fl. ‹nsan, hepsinin tad›na bak-
madan geçemiyor.

Serginin yap›ld›¤› yerden ayr›l›p kervansaray›n avlusuna ç›-
k›yorum. Halk oyunlar› ekibi Edirne yöresinin zengin ve renkli
geleneksel oyunlar›n› büyük bir nefleyle oynuyor. Kafam› çevi-
rip gidemedim. Davul ve zurnan›n ahenkli sesine tak›l›p halk
oyunlar› ekibini izledim.

Mecburen kervansaraydan ç›kt›m. ‹stikametim: fiükrü Pafla
An›t› ve Balkan Savafl› Müzesi. Uzun ve meflakkatli bir yolun
sonunda varabiliyorum. Müze, Balkan Savafl› flehitlerimizin an›-
s›n› yaflatmak amac›yla yap›lm›fl. Savafl y›llar›nda yokluk içinde
Edirne’yi sonuna kadar savunan fiükrü Pafla’n›n mezar› ve sa-
vunma yapt›¤› K›y›k Tabyalar› da burada. Müzeyi gezmeye bafl-
l›yorum. O kadar gerçekçi bir müze yap›lm›fl ki kendimi o sa-
vafl› yaflam›fl gibi hissettim ve de çok duyguland›m. Atalar›m›z
topraklar›n› ne zorluklar alt›nda savunmufllar.

Ç›kt›m müzeden. Günefl, yavafl yavafl batmaya çal›fl›yor.
fiükrü Pafla An›t›’n›n bulundu¤u tepeden bak›yorum Edirne’ye.
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Gün bat›m›nda ne güzel de oluyorsun. Edirne, ayaklar›m›n al-
t›nda, bana eflsiz güzelli¤ini gösteriyor.

Günü tamamlay›nca eve döndüm. Bütün bir gün Edirne’yi
bir turist gibi bafltan afla¤› gezdim, yeniden keflfettim.

�
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‹STANBUL

Mutlu Samet K›r›nt›
Pertevniyal Lisesi - 10

‹ stanbul… Eskilerin tafl› topra¤› alt›n dedi¤i, kiminin flehirle-
rin sultan› olarak seçti¤i, kiminin de dünyan›n baflkenti ola-
rak gördü¤ü esrarengiz flehir… Tarihin derinliklerinden ç›-

k›p gelmifl olsa bile ça¤dafl dünyay› yakalamas›n› ve geçmesi-
ni bilmifl muazzam flehir…

Dünyada her insan ‹stanbul ad›n› duydu¤unda gözlerinin
önünde belli belirsiz bir siluet belirir bu flehrin eflsiz güzellikle-
rinden. Kimi camilerini hayal eder, kimi her iki yakas›na dizil-
mifl, tarihin eskitemedi¤i yal› ve saraylar›yla o güzelim bo¤az›.
Özellikle bir ‹stanbullu için daha da artt›r›labilir bunlar: Sonba-
hardan k›fla geçiflin en önemli iflareti olan “bozaaa” sesleri,
ahenkle okunan hofl seda ezanlar, hamamlar, çeflmeler, mezar-
lar, türbeler; Kapal›çarfl›, K›z Kulesi, Eminönü, Üsküdar ve daha
neler neler…

Do¤an›n cömert davrand›¤› bir kenttir ‹stanbul. Neresine
bak›l›rsa ayr› bir güzellik kendini gösterir. Bu güzelliklerden ön-
ce denizi gelir akl›n›za. ‹çinden deniz geçen ender flehirlerden-
dir çünkü. Daha sonra bu kentle özdeflleflmifl, art›k bu kentin
simgesi haline gelmifl laleler gelir gözünüzün önüne. Her y›l
bahar geldi¤inde rengârenk laleler süsler flehri, adeta bu hare-
ketli flehre renk katar, gözler gönüller ayd›nlan›r. Erguvanlar
gelir daha sonra akl›n›za. T›pk› lale gibi onlar da ‹stanbul’a ait
bir parçad›rlar. Korular› vard›r ‹stanbul’un. Sonbaharda aya¤›n›-
z›n alt›nda sar› yapraklar, karfl›n›zda masmavi deniz oldu¤u hal-
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de yürümek bu flehirde yafl›yor olman›zla gurur duyman›za ye-
tecektir.

Sadece do¤al güzellikleri ile de¤il tarihi güzellikleriyle de
eflsiz olan bu kentin sahip oldu¤u de¤erlere baflka hiçbir kent-
te tesadüf edilemez.

Tüm bunlar›n yan›nda hoflgörünün kentidir ‹stanbul. Caminin,
kilisenin, havran›n yan yana oldu¤u, farkl› dinlere mensup kiflile-
rin ibadetlerinden sonra dostça, kardeflçe kaynaflt›¤› bir kent…

Frans›zlar›n ünlü devlet adam› Napolyon “E¤er dünya bir ül-
ke olsayd›, baflkenti ‹stanbul olurdu”. der. San›r›m bu söz bu
flehrin tüm güzelli¤ini, çekicili¤ini ve önemini anlatmaya yeter
de artar bile.

Tarih boyunca insanl›k onu ‹stanbul olarak anmam›flt›r belki,
kendi dillerinde kendi kültürlerinde isimler vermifllerdir ona.
Fakat ismi ne olursa olsun o her zaman insanl›¤›n gözünde ba-
r›fl›, hoflgörüyü, sevgiyi, kardeflli¤i temsil etmifltir. Savafla karfl›
bar›fl›n, öfkeye karfl› sevginin sembolü olmufltur hep o. Yüzy›l-
lardan beri bu hep böyle olagelmifltir ve insanl›k onun ad›n› na-
s›l anarsa ans›n bu hiç de¤iflmeyecektir…

�
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BEN‹M ‹STANBULUM

Nil Baflaran
Galatasaray Lisesi - 9

Benim gözümde ‹stanbul hem ailemi özleyip, hem de as-
la baflka bir flehirde yaflamak istemedi¤imi bildi¤im tek
yer. En güzel an›lar›m› yaflad›¤›m ve yaflayaca¤›m; ge-

lece¤imin bütün planlar›n› üstüne kurdu¤um flehir.

Bir metropolden çok daha ötesidir ‹stanbul, bu flehirde ya-
flayan her insan için. Bir sanatç›n›n gözünde baflka, bir iflçinin
gözünde baflka, bir ö¤rencinin gözünde ise apayr› bir dünyad›r
asl›nda caddeleriyle, sokaklar›yla, kafeleriyle, sinemalar›yla, s›-
cak so¤uk havas›yla...

On alt› yafl›nda bir k›z için de anlatmas› pek kolay olmayan
bir hayat ‹stanbul’da yaflamak. Bir de benim gibi bir acemi ‹s-
tanbulluysan›z hem kalabal›¤›n bir parças› olmak, hem de o ka-
labal›¤a asl›nda yabanc› olmakt›r. Her cuma okul ç›k›fl›nda arka-
dafllar›mla istisnas›z pizza yemek, s›rf ‹stiklal’e ç›kabilmek için
okuldan kaçmay› göze alabilmek, hatta her an yanl›fl bir soka-
¤a sap›p kaybolma kokusu bile ‹stanbul kelimesinin karfl›l›¤› be-
nim yaflam›mda.

Yat›l› kald›¤›m ‹stiklal Caddesi’ne ilk ad›m at›fl›m› hat›rl›yo-
rum da, ne kadar farkl›yd› benim için; kalabal›k, sesler, ma¤a-
zalar, itiflmeler, insanlar›n hareketlerindeki acele... Çok sakin bir
flehirden gelen on yafl›ndaki bir k›z çocu¤u için bambaflka bir
hayatt›. ‹stanbul’da yaflamak o zamanlar bir hedef haline gel-
miflti. Ulafl›lmas› çok zor olan bir ödül gibi ki en de¤erlisi de bu
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de¤il midir zaten? fiimdi düflüncede iyi ki o kadar büyütmüflüm
gözümde bu flehri; iyi ki Beyo¤lu’nun merkezinde yaflayan bir
lise ö¤rencisiyim ve hep hayalini kurdu¤um flehirde, lisede ge-
çiriyorum en güzel y›llar›m›.

Belki de yaflayabilece¤im tüm duygular› yaflam›fl›md›r ben
flehirde ama ‹stanbul deyince ilk hissetti¤im duygu, heyecan,
nedense? Çocuklu¤umda ailemle birkaç günlü¤üne geldi¤im o
küçük tatillerde hissettiklerimin ayn›s›n› flimdi evimde valizimi
haz›rlay›p okula dönece¤im günü düflününce de yafl›yorum. O
kadar büyük ki ‹stanbul, keflfedilecek yeni bir mekân her zaman
var, çok flafl›r›yorum asl›nda nas›l oluyor da hiç bir zaman s›ra-
dan de¤il.

Birçok s›fatla anlat›labilir benim gözümde ‹stanbul ama
özetle bu kocaman yer: iyi, kötü, e¤lenceli, s›k›c›, zor, zaman
zaman üzücü ya da nefleli bir hayat tecrübesi asl›nda.

�
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HANG‹ fiEH‹R?

O¤uzhan Okumufl
Kad›köy Anadolu Lisesi - 11

Yepyeni bir hayata, seksen kilometre öteden bafllad›¤›n›z
oldu mu? Seksen kilometre… Fazla bir mesafe de¤il as-
l›nda, ayn› flehrin iki ilçesi bazen seksen kilometre. Ifl›k

h›z›yla ömür biçemedi¤imiz bu koca evrende, seksen kilomet-
re neleri de¤ifltirebilir ki?

Derinlemesine ele al›namayacak kadar küçük bir kent bence
‹zmit. Pek çok Anadolu kentine göre fazla geliflmifl, hatta zor-
lasam bir metropol bile diyebilirim. Tarihî eser zenginli¤i, flehir
merkezindeki bir saat kulesinden ibaret. En büyük avantaj› ‹s-
tanbul’a yak›n oluflu. Seksen kilometre… Paray› ‹stanbul’da k›r-
mak isteyen yat›r›mc›lar›n gözde mekân›, sanayinin kalbi. Ula-
fl›m sorun de¤il, ne de olsa sadece seksen kilometre…

‹stanbul’a, çal›flmak için memleketini terk edip gelenler ya
da benim gibi liseyi/üniversiteyi okumak için yat›l› gelenler an-
lar, iki flehir aras›ndaki o mesafeyi mesafe yapan fleyin ölçüle-
bilir olmad›¤›n›. Farkl›d›r bu flehir, havas› farkl›d›r, insanlar› fark-
l›d›r, düzeni farkl›d›r. Farkl›d›r iflte… Ve yeni misafirlerine pek
de sevimli görünmez ilk bafllarda. Memleketinin huzurlu çev-
resinden ç›k›p kendisine gelenleri, onlara her an›yla huzursuz-
luk veren bir hengamenin ortas›nda b›rak›r. Eskiyi arat›r hep,
an›lar› konuflturur. Anne, baba, ev… Gecesi bile fazla karanl›k
gelir bu flehrin. Eve dönüfl için sayd›r›r bir bir günleri, geceleri.
Kesinlikle istenilen yer de¤ildir buras›. Kesinlikle “benim fleh-
rim” dedirtmez insana.
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Kimindir hakikaten bu flehir? ‹nsanlar›, onu sahiplenmez gi-
bidir. Ya yeni gelenler? Onlar›n sahiplenmesi zaten beklene-
mez. Kendi küçük dünyalar›n› da beraberlerinde getirmifllerdir
çünkü ‹stanbul’a. Korkarlar onlar. Hayat›n, onlar› ailelerinden
yurtlar›ndan kopar›p süründüre süründüre getirdi¤i bu flehirden
korkarlar. Ve bu, belki de kalabal›¤›n içindeki o yaln›zl›k duygu-
sunun getirdi¤i hakl› bir korkudur.

Bir zaman sonra buna da al›fl›r insan. Korkular›n›n üstüne
yürür, d›fl dünyaya aç›l›r. Ve sand›¤› kadar kötü olmad›¤›n›
anlar bu flehrin. Haberlerde her akflam tinercilerini, yankesici-
lerini, sap›klar›n› izledi¤i flehirle yaflamay› ö¤renir. Babas›n›n,
dedesinin diline dolad›¤› kadar ahlâks›zl›¤›n diz boyunu aflan
yan›n› görmez. ‹stanbul’a uzaktan, hatta sadece seksen kilo-
metre ötesinden bakan gözlerin yarg›lar›ndan s›yr›l›r. ‹stan-
bul’da yaflayan biri olarak kendi yarg›lar›n› oluflturur bu flehir
hakk›nda.

Bu yarg›lar› oluflturmakla bafllar ‹stanbul. Bir yerden bafllan›r
flehir kefliflerine, belki Kad›köy’den, belki Befliktafl’tan. Aile ye-
rine konulacak arkadafllar edinilir, küçük de olsa bir yaflam ala-
n› oluflturulur. Belki bir yaz günü, Eminönü’nde bal›k-ekmek
yemek için ilk kez giderken fark edilir vapurlar›n güzelli¤i, de-
nizin canl›l›¤›. Sonra yine bir yaz bafl› Büyükada’ya kapak at›l›r.
Piknik, bisiklet turu… K›z kulesi gelir ard›ndan. Gün gelir, ‹stan-
bul’a Galata’dan bak›l›r bu kez. Sonra mesela Taksim… ‹stik-
lal’de bir afla¤› bir yukar› dolafl›l›r, tad›na doyulmaz. Ama en
güzeli de Ortaköy’de köprüye bak›larak yenilen kumpirdir. O
tatl› manzara (ve kumpir) belki de ilk kez olmak istenilen yer-
deymifl gibi hissettirir.

Bu tatl› kefliflerden sonra fark eder insan seksen kilometre-
nin bile onu üflendirebilece¤ini. Eve dönmek istemez. Görüfl-
meye görüflmeye iki üç arkadafl› kalan eski flehrini aramaz olur
art›k. ‹stanbul’da kar›flan› görüfleni de yoktur hem. Özgür his-
seder kendini bu flehirde.
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Zaman geçtikçe daha da ak›l almaz de¤iflimlerin fark›na va-
r›r hayat›ndaki. Mesela… Mesela uzun bir aradan sonra bayram
tatili için üç günlü¤üne eve gider ve bu üç günü evde anne ba-
bas›yla sorunlar yaflayarak geçirir. Resmen yüz elli kiflilik erkek
yatakhanesinde huzur içinde yaflayabilirken, ayn› ev içindeki
ikili iliflkilerin problem çocu¤u olur. Klasik ergenlik sorunlar›n-
dan çok, eve yabanc›laflma gibidir bu. Ya da onun ailesine ya-
banc›laflmas›, kim bilir… 

Ayr›ca “Anadolu’yu hor gören ‹stanbullu ayd›n” sendromu
da bafl gösterebilir. ‹stanbul gibi bir flehir varken, di¤er flehirler-
de yaflamay› anlams›z bulma fleklinde ukala bir yaklafl›m. Bu
komik, saçma ve hatta çirkin olabilir. Ama biraz düflünüldü¤ün-
de, gerçekten de böyledir. Eve dönüfl yolunda, Faruk Nafiz’den
bir iki m›sra belirir aniden akl›nda;

Gidiyorum hasreti gönlümde duya duya,
Uluk›flla yolundan Orta Anadolu’ya(!)

Bir flehri yüceltmek için ille de bir di¤erini afla¤›lamaya gerek
olmasa da, içimdeki ‹stanbul fanatizmi, do¤up büyüdü¤üm ‹z-
mit’i afl›yor art›k. Bu sefer ‹zmit’e seksen kilometre öteden bak›-
yorum da… Sahi, oran›n ev sahibi kim? Yaflad›¤›m yerdeki, ‘Gü-
müflhane Kelkit ‹lçesi Bilmem Ne Köyü Yard›mlaflma ve Dayan›fl-
ma Derne¤i’ni düflünüyorum mesela… ‹zmitli olmay› reddeden
koca bir köyün yard›mlaflma ve dayan›flma derne¤i. Ac› de¤il mi?

Arada s›rada ben de reddediyorum ‹zmitli oldu¤umu. ‹stan-
bul ve ‹zmit’i hep bir k›yaslamaya tâbi tutuyorum kafamda. Ta-
rihle bütünleflmifl, hayat›n yafland›¤› güzel ve büyük ‹stanbul’a
karfl›; sanayi kokan ve kendi çap›nda s›k›c›l›¤a varan bir huzuru
bar›nd›ran küçük ‹zmit. Hatta bazen “Allah’›m, orada Kentucky
Fried Chicken bile yok!” gibilerinden, sanki anam›n karn›ndan
30’lu Hot Wings’le do¤muflças›na sözler sarf edesim geliyor;
ama ‹zmit’e de k›yam›yorum flimdi. ‹yice çirkin bir adam yapt›
bu ‹stanbul beni, ah ah…
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K›yaslamalar›m bir sona varmayacak olsa da, ‹stanbul, ai-
lem yerine koydu¤um çok yak›n arkadafllar›ma, özgürlü¤üme
ve Ortaköylü kumpircilere ev sahipli¤i yapt›¤› sürece “benim
flehrim” diyece¤im yegâne yer olacak. Ve bu süre zarf›nda
seksen kilometre, ancak çocukluk an›lar›mla aramdaki mesa-
fe olarak kalacak.

�
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B‹R GAR‹P KENT

Ozan Tezen
Kabatafl Erkek Lisesi - 11

‹ stanbul bir garip kent… Evleri giysisidir. Saçlar› yeflil or-
manlar›… Gözleri deniziyse gerdan› Bo¤aziçi… ‹yi ama giy-
sisi düzgün mü ‹stanbul’un ya da saçlar› bak›ml› m›? Hay›r!

Cevap koca bir hay›r. Y›llar y›l› duman ettik ‹stanbul’u, giysisi
paramparça oldu. Minarelerden incisi, saraylardan brofllar›, ya-
l›lardan dü¤meleri olan, gerdan›n› tüm güzelli¤iyle ortaya ç›ka-
ran bir giysisi vard› ‹stanbul’un mavi ve yeflil a¤›rl›kl›, art›k yok.
Ald›k elimize makaslar›m›z› buldu¤umuz yerini da¤›tt›k. Hiçbir
fleye benzemeyen kumafl parçalar› gibi apartmanlar diktik giy-
sisine. Bo¤aziçi’ne bir gerdanl›k yapt›k, ama yal›lar›n› virane b›-
rakt›k, dü¤meleri soldu. Mavi-yeflil olan rengi sayemizde kül
grisiyle kömür karas›na benzer bir renk oldu, karard› gitti.

Yine evler yapmak için yeflil saçlar›n› kestik, yerine beton
kulelerden gri bir peruk yapt›k. O yeflil saçlardan geriye numu-
ne bir kaç tel kald›. Masmavi gözlerine de fenal›k ettik ‹stan-
bul’un, onlar da bir garip kahverengi oldu. Üstünde par›lt›l› gök
mavisi bir flapkas› vard› bu flehrin ama onu da göremiyoruz,
çünkü gökyüzü de denizlere uydu kahverengileflti. Bir tek ger-
dan›n› bozamad›k san›r›m, Bo¤aziçi hâlâ güzel ama yaral›. Onu
da hallederiz sonunda, yak›nd›r.

Sa¤l›¤› da kötü bu flehrin. Bir kentin damarlar› yollar›d›r. ‹s-
tanbul’da hepsi t›kal›. Zaten üstünde bir garip duman var, za-
vall› nefes alam›yor. Hep melankolikti ‹stanbul, sürekli a¤lard›
ama art›k sanki daha bir içli a¤l›yor. Ona can veren insanlar da
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eskisi gibi de¤il. Eskiden mutlu bir flehirdi, mutlu olmasa da sa-
kindi. fiimdi insanlar iç içe depresif. Her yer kalabal›k. 

Soruyorsun taksiciye: -Ne var ne yok? Taksici bafll›yor anlat-
maya: -Ne olsun abi geçim derdi, sonra ‹stanbul’dan flikâyet
ediyor, her yer çok kalabal›k trafik çok fazla diyor. Devam edi-
yor: -Bu flehir bu nüfusu kald›rmaz abi göç durmal› nüfus azal-
mal›. Merak edip diyorsun ki: -E kardeflim nedir bu göçün se-
bebi? Yine cevap veriyor: -Abi y›llar›n hatal› politikalar›, insan-
lar› ifl vaatleriyle ‹stanbul’a zorla getirdiler, millet ekmek para-
s›na memleketini b›rakt›. F›r›nc›ya da sorsan, kasaba da sorsan,
kime sorsan konuflma üç afla¤› befl yukar› bunun gibi sürüp gi-
diyor. Demek ki herkes sorunu, sorunun sebebini ve çözümü-
nü biliyor. Yani herkes her fleyin fark›nda. Bu bilinç güzel, insa-
na umut veriyor. Sorun biliniyorsa çözülebilir de. Göçse sorun
ve göçün sebebi yanl›fl politikalarsa, do¤ru politikalarla göç en-
gellenebilir. Böylece ‹stanbul’un giysisi, saçlar›, gözleri, gerda-
n› eskisinden güzel olabilir. Belki de bu yüzden bu flehri tüm
olumsuzluklar›na ra¤men seviyorum. Umut… Ama akl›m›n al-
mad›¤› bir terslik var. ‹stanbul’un çirkinlefltirilmesinden göçü
sorumlu tutan taksici de f›r›nc› da kasap da ve hatta bu yaz›y›
yazan ben de ‹stanbullu de¤ilim. Yani göçmenim.

Taksiciye göre o da ben de ‹stanbul’un bu hale gelmesine
sebep olanlar›z. Taksici Edirneli muhacirmifl, ben Amasyal›y›m,
kasap Konyal›, f›r›nc› Kastamonulu. 12 milyon olmufl flehrin nü-
fusu ancak 2 milyonu ‹stanbullu. Arada “‹stanbulluyum” diyen
olursa inanm›yoruz, soruyoruz: -Aslen nerelisin? Evet, hatal›
politikalar bizi bu flehre sürdü ama her fleye ra¤men ben bile
buray› b›rak›p gitmek istemiyorum. Tüm s›k›nt›s›na ra¤men bu
flehrin güzelli¤inden ve imkânlar›ndan ayr›lam›yorum. Asl›nda
ça¤›m›zda her imkâna her yerde ulaflmak mümkün ama ben yi-
ne de ‹stanbul diyorum. Taksici de böyle düflünüyor. fiikâyet
ediyoruz, lanet okuyoruz ama ‹stanbul’u b›rakam›yoruz. Öyley-
se biz de bu flehre birer farkl› kültür olarak kat›lm›fl›z. Bu flehrin
parças› olmufluz. Ama bu demek de¤il ki daha fazla göçe se-
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yirci kalaca¤›z. Hay›r, tabii ki daha fazla göçe karfl› ç›kaca¤›z en-
gellenmesini savunaca¤›z bunun için do¤ru yöneticileri seçece-
¤iz ve do¤ru politikalar› destekleyece¤iz.

‹stanbul garip flehir. Ne gelinir ne gidilir. Herkes flikâyet
eder, kimse çekip gitmez. Göç mahvetti denir, bunu diyen
göçmendir. Bu, art›k hepimiz ‹stanbulluyuz demektir. Evet, bir-
likte darmaduman ettik bu flehri öyleyse görevimiz, yine hep
beraber bu flehri tekrar güzellefltirmektir.

�
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SONSUZ SEVG‹L‹ ‹STANBUL

Öykü Elmas
Kad›köy Anadolu Lisesi - 11

Sabah saat alt› sular›yd›… Günefl yeni do¤mufl, akflamdan
kalma sokaklar› usulca öperek uyand›r›yordu. Arkas›nda
köpükten upuzun duva¤› gelinlik bir k›z edas›yla, o vaz-

geçilmez sevgiliye ulaflmak için h›zl› h›zl› denizi yaran vapur is-
keleye yanaflt›. Önce yüzlerce telafll› ayak birbirini kovalad› dur-
du, sonra gerinerek uyand› sevgili… Vapur nazl› âfl›kt›. Peflinde
koflturarak binlerce mart›y› ayr›ld› sevdi¤inin kollar›ndan; istedi
ki o afl›¤›n›n öbür koluna var›ncaya kadar özlesin onu sevdi¤i,
k›skans›n onu mart›lardan… ‹stedi ki sonsuz sevgili ‹stanbul
tutsun elini gizlice, b›rakmas›n…

Günefl ›fl›maya bafllay›nca üstünde, par›ldad› huzurlu Moda.
F›r›n›ndan taze ç›km›fl simit, çay› tak›p koluna sal›na sal›na yü-
rür oldu sahillerde. Mis gibi koktu ince belin içindeki yeni dem-
lenmifl çay ve bin bir duda¤a dokundu bin bir farkl› sokakta…
Simitler kopara kapara ifltahla yendi. Kimisiyle b›kmadan va-
purlar›n peflinde koflan ümitsiz mart›lar avutuldu, kimisi sar›l›p
bir gazete kâ¤›d›na ileride yenmek üzere çantaya kondu.

O s›rada yeni uyan›r Beyo¤lu. Gece uyumay› sevmez, sabah
da kalkamaz haliyle. Ö¤lene do¤ru ay›l›r ancak gelir neflesi ye-
rine, bafllar flen flakrak konuflmaya… Âfl›klar› anlat›r, dertlileri
anlat›r, gençleri, yafll›lar›, çocuklar›, bizi anlat›r, yaln›zlar› anla-
t›r, sonra susar; delileri, kimsesizleri, kaçaklar› anlat›r… Sabaha
kadar ba¤›ra ça¤›ra konuflur e¤lendirir herkesi. Sevdi¤ini Fran-
s›z Soka¤›’nda dolaflt›r›r, Nevizade de solukland›r›r ve terk edil-
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medi¤i sürece kovamaz kimseyi, bir baflkad›r Beyo¤lu can›m
sevdirir kendini!

Afliyan da bulur nefesini soluksuzca koflan… ‹stanbul en gü-
zel gerdanl›¤› takm›flt›r bo¤az›na ve Afliyan k›y›lar›nda oturup
seyretti¤inizde onu nefesiniz tekrar kesilir büyülenmiflçesine.
Mevsim baharsa hele, lalelerle bezenmifltir etekleri Afliyan’›n,
k›v›ra k›v›ra yürür hayran b›rak›r kendine…

Sonra Sultanahmet’te bir akflam ezan› yank›lan›r. Camiye
do¤ru yaklaflt›kça, ayaklar›n›za dolan›verir güvercinler… Onlar
ki al›flm›fllard›r ‹stanbul insan›na korkmazlar, kaçmazlar. Minik
bir plastik tabak içindeki kuflyemlerini al›p, kibarca ödüllendirir-
seniz onlar› ufak bir tebessüm çöker yüzlerine ve adeta hüzün-
le seyrederler gidiflinizi… Sonra günefl yine usulca terk eder
sokaklar› ve bu sefer de gece sal›na sal›na gelir kavrar ‹stan-
bul’u. ‹flte o vakit fark edersiniz ki yak›fl›kl›d›r ‹stanbul. O mil-
yonlarca farkl› göz her sokakta ayr› ayr› par›ldar gece boyu ve
nereden bakarsan›z bak›n çapk›n bir delikanl› edas›yla göz k›r-
parlar. Karfl› koyamazs›n›z ve kendinizi ‹stanbul’un büyüsünü
kap›l›p kofltururken bulursunuz. 

Gece önce Moda kapar gözleri… Erken uyanm›flt›r, yorgun-
dur haliyle. Ard›ndan Afliyan da uykuya dalar; fakat Beyo¤lu
ayaktad›r hâlâ. Ifl›l ›fl›l bakmaya devam eder gözleri ama saba-
ha karfl› koyverir gözkapaklar›n›… Beyo¤lu’nda gözler kapan-
maya bafllay›nca, ‹stanbul durulur ve gencini, yafll›s›n›, yaban-
c›s›n› ve en aziz sevgilisini, herkesi koynuna alarak uykuya da-
lar. Bo¤az›ndaki gerdanl›k sabaha kadar par›ldamaya devam
eder. Güneflin ilk ›fl›klar›n›n bafl›n› okflamas›yla ‹stanbul yeni bir
sabaha gözlerini açar, simit çay›n ince beline dolan›r ve ayaklar
h›zl› h›zl› birbirine takibe bafllar. ‹flte o vakit sonsuz sevgili ‹s-
tanbul tekrar uyan›r ve tutar elimi… Ey vazgeçilmez sevgili terk
etme beni!

�
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BEN‹M ‹STANBUL’UM

Öznur Yumurtac›
Pertevniyal Lisesi - 10

Ayn› r›ht›mda ayn› gemileri seyre dalabiliriz. Ya da her
sabah ayn› çocuk yolumuza ç›kabilir koflarken elinde
topuyla. Hani derler ya ayn› havay› solumak; bu flehir-

de pek çok fleyimiz ortak olabilir. Fark›nda olarak ya da olma-
yarak birbirimizi tan›yor da olabiliriz. Ayn› küçük el ifli tezgâh-
lar›ndan ay›ramad›k belki gözümüzü. Küçük bir ezginin pefline
de düflüp ayn› hayallere de dald›k belki birbirimizi bilmeden.
Beraber yafl›yoruz bu flehirde, beraber yiyip içip beraber ölüyo-
ruz asl›nda ama buras› benim ‹stanbul’um!

Kara bulutlar›n›n arkas›ndan türlü oyunlar çeviren güneflinin
yaratt›¤› gölgeleriyle sahipleniyorum asfaltlar›n›. Upuzun göl-
geleri var yerlerde insanlar›n. Hepsi ayn› görünür karalt›lar›n-
dan. Gölgelerinde göremezsiniz ruhlar›n›. Ama ‹stanbul görür.
‹stanbul bilir. Tek tek özümsemifltir her ad›m›. Ben de öyle kap-
t›r›yorum kendimi ona. Yavafl yavafl al›flt›rd›m sonra tümden at-
lad›m kuca¤›na. Kim her sabah aheste aheste geçmifl sokakla-
r›ndan, hangi kufl hangi a¤ac›n dal›n› alm›fl götürmüfl? Çöpçü-
leri yapraklar› toplarken kaç türkü de¤ifltirmifl, hangisi sevdal›y-
m›fl, hangisi dertliymifl? Ya da kaç çift k›zm›fl, sar›lm›fl, ayr›lm›fl,
kavuflmufl? Hepsi içinde sakl›d›r flehrin.

Bin bir çeflit insan da görmüfl, k›rk iki buçuk millet de yaflat-
m›fl ba¤r›nda bu flehir. Kaç millet göz koymufl, kaç tane impa-
ratorluk gelmifl geçmifl. Hangimiz ne kadar›n› biliyoruz bunla-
r›n?  Benim ‹stanbul’um öyle anaç ki açm›fl her bir köflesini. Ki-
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misi bilmifl k›ymetini güzellefltirmifl, allam›fl pullam›fl. Kimisi
öyle körmüfl ki anlayamam›fl, yakm›fl y›km›fl, harabeden beter
etmifl. Sevmemifl böylelerini ötekiler. Ama yine de g›k›n› ç›kar-
mam›fl ‹stanbul.

Bo¤az›n so¤uk rüzgâr›na kapt›rd›ysan›z kendinizi o ulu ca-
milerin sabah ezanlar›yla veya sadece kufllar› doysun diye iki si-
mit alabiliyorsan›z, siz de allay›p pullay›p ona gönlünüzü kap-
t›ranlardans›n›zd›r. Vard›r sizde de bir parça ‹stanbul. Turistlerin
flafllar› olmadan fark edebilmiflseniz Ayasofya’y›, Dolmabah-
çe’yi, Yerebatan Sarn›c›n›, Gülhane’yi, e¤er saatlerce flairin de-
di¤i gibi bir tepeden de bakt›ysan›z ‘bizim’ olabilir ‹stanbul.

Benim flehrim milletini birbirine kenetleyip hep beraber a¤-
lat›r, yeri geldi¤inde Kumkap›’da doyas›ya göbek de att›r›r. Çe-
flitlenirsiniz yaflarken. Her telden tutunabilirsiniz mesela. Ana-
dolu Hisar› m› dersiniz, Rumeli Hisar› m›? Cazdan musikiye her
an her yerde bir konser, festivalleri kahkahalar›m›z›n, dramlar›-
m›z›n k›sacas› filmlerimizin… Bo¤az Köprüsü’nün ›fl›klar›yla ye-
flilse bu gece flöyle bir ‹stiklal Caddesi yap›n. Ortal›kta dolan›n
sadece. Kalp at›fllar›n› duyabiliyorsan›z metropolün siz de be-
nim ‹stanbul’um diyebilirsiniz art›k…

‘Tafl› topra¤› alt›n’ lâf olsun diye söylenmemifl elbet. Göbe-
¤inden bafllay›p en uç s›n›rlar›na kadar yaflamak için bu flehri
günlerin çuval›n yan›na bile yaklaflmamas› gerek. Her köflesi gi-
zemli sand›klarla dolu adeta.  Bir ömrü ‹stanbul’a adamak gibi
bir imkân yaratabilsek keflke kendimize.  Dolu dolu yaflamak ne
imifl anlay›p, anlatabilsek…  Gösterdi¤i merhametin karfl›l›¤›n›
almay› hak etmiyor mu ‹stanbul’umuz? 

�
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YED‹ TEPEL‹ fiEHR‹M

Sevda Kurtulmufl
Eyüp Anadolu Lisesi - 11

‹ stanbul; do¤du¤um, doydu¤um, büyüdü¤üm flehir. Hayal-
lerin ve umutlar›n flehri. Tarihî eserleriyle geçmifli ve geç-
miflte yaflan›lan olaylar› unutmayan ve unutturmayan, her

geçen gün geliflen kültürüyle gelece¤ime yol gösterip ›fl›k tu-
tan, u¤runa savafllar yap›lan, kanlar dökülen dünyan›n en pay-
lafl›lmaz ve en eriflilmez flehri ‹stanbul.

Görmeyenin içinde hasretten yara açan, görenin ise; “Bir da-
ha gelsem de görsem.”, “‹stanbul'dan hiç gitmesem.” diye ha-
y›flatan bir flehirdir. Dünyan›n neresine gidersem gideyim, hep
‹stanbul'u arar gözlerim. Hasretine dayanamay›p geri dönerim.

Mimar Sinan'› ile Fatih'i ile Yavuz'u ile Kanuni'si ile Mehmet
Âkif'i ile dünyan›n gelmifl geçmifl en büyük eserlerini bize b›ra-
kan ve b›rakt›ran flahsiyetleriyle bu ne flahane bir flehirdir ki ye-
di tepesiyle nam salm›fl dünyaya. Bir Süleymaniye'ye, bir Aya-
sofya'ya gitti¤imde muhteflem mimarisinden, güzelli¤inden
büyüleniyorum. Buralarda da¤lar, yollar afl›p gelen insanlar›
görünce bu eserleri b›rakan flahsiyetlerle ayr›ca vatan›m›n gü-
zel geçmifliyle gurur duyuyorum. 

Nice sanatç›lar ‹stanbul'un güzelli¤ini anlatmakta zorlanm›fl-
lard›r. Çünkü ‹stanbul bir ressam›n tuvaline de¤dirdi¤i her f›rça
darbesi darbesi ile resmini güzellefltirmesi gibi günden güne
güzelleflen ve insan› kendine hayran b›rakan bir yap›ya sahiptir.
Evet, her bir köflesinde tarihten izler tafl›yan, dinledikçe anlafl›-
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lan, anlafl›ld›kça yaflan›lan, yaflad›kça güzelleflen, güzellefltikçe
gezilen ve bakt›kça doyulamayan doyumsuz bir flehirdir  ‹stan-
bul. Hele bir de as›rlard›r ayakta duran Galata Kulesi'nden ‹stan-
bul'un efli benzeri olmayan bo¤az manzaras›n›, sokaklar›n›, ev-
lerini, köprülerini izlemek, izlerken yaflamak, yaflarken hisset-
mek her fleye bedel. Galata Kulesi’nden ‹stanbul'un güzelli¤ine
bakt›¤›mda kendimi baflka bir gezegende, baflka bir zaman di-
liminde hissedip, zihnimdeki muhteflem ‹stanbul düflünceleri-
ne dal›yorum ve ç›kmak istemiyorum.

‹stanbul'un sokaklar›n› gezdi¤imde her sokakta birkaç çocuk
görüp, onlar›n birbirinden güzel seslerini duydu¤umda içim
mutluluk ve huzurla dolar birden kendi çocuklu¤uma dal›p oyna-
d›¤›m oyunlar› ve arkadafllar›m› hat›rlar ve özlerim. Sokakta oy-
nayan çocuklar› k›skan›r›m, kendi çocuklu¤uma dönmek isterim.
‹çimdeki çocuk onlarla oynamam› söylese de kendimi tutar›m.

“Ruhumu eritip de kal›pta dondurmufllar;
Onu ‹stanbul diye topra¤a kondurmufllar.

‹çimde tüten bir fley; hava, renk, eda, iklim;
O benim, zaman, mekân afl›p geçmifl sevgilim.”

dizelerinde oldu¤u gibi ‹stanbul'a Necip Faz›l'›n diliyle;

“‹stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal›;
Serin serin Kapal›çarfl›
C›v›l c›v›l Mahmutpafla
Güvercin dolu avlular
Çekiç sesleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgâr›nda ter kokular›;
‹stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal›

‹stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal›;
Bir kufl ç›rp›n›yor eteklerinde;
Aln›n s›cak m›, de¤il mi, biliyorum;
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Dudaklar›n ›slak m›, de¤il mi, biliyorum;
Beyaz bir ay do¤uyor f›st›klar›n arkas›ndan
Kalbinin vuruflundan anl›yorum;
‹stanbul'u dinliyorum.”

dizelerinde oldu¤u gibi ‹stanbul'a Orhan Veli'nin aflk›yla;

“Gecenin bitmeye yüz tuttu¤u andan beridir,
Duyulan gökte kanad, yerde ayak sesleridir.
Bir gelifl var! Ne mübarek, ne garip âlem bu!
Hava boydan boya binlerce hayalet dolu!”

dizelerinde oldu¤u gibi ‹stanbul’a Yahya Kemal'in gözüyle bak-
mak gerek. ‹flte ‹stanbul; ancak o zaman yaflanacak bir hal al›r.

�
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DOSTUM, SEVG‹L‹M, fiEHR‹M

fiua Mihriban Çavga
Edirne Lisesi - 10

Uzun zamand›r aç›lmayan defter, bugün senin için buyur
etti beni sat›rlar›na. Ça¤›ran o muydu, yoksa ben mi
çald›m kap›s›n› bilmiyorum. Önemli olan tekrar iste-

mekti benim için. Odamda da¤›n›kl›ktan ad›m bile atmaya yer
yokken, f›rlatt›m her fleyi elimdeki ve kendime bir yer açt›m so-
¤uk zeminde. fiimdi senden iste¤im, aç kap›lar›n› sonuna dek.
Çünkü ben, içimdeki kelimeleri her bir köflene da¤›tmak için
bekliyorum bir sevgiliyi bekler gibi. Seni bekliyorum ey dost!

Sen ki kaç kültüre, kaç kiflili¤e, ne fakl›l›klara yârenlik ettin.
Gitmeden gezdin dünyay›. B›rak zaman›, gel benimle konufl
sessizli¤inde ve bana anlat yaflamay›. ‹htiyac›m var. Bak çek-
miflsin siyah örtünü üstüne. Biliyorum uyumam›fls›n. A¤l›yor-
sun her zamanki gibi üç koldan. Ak›yor nehirlerinden gözyafl-
lar›n. Yaflanm›fll›¤›n izleri can›n› yak›yor. Biliyorum özlüyorsun
de¤erinin bilinmesini. T›pk› benim bafl›m› yaslad›¤›mda huzur
bulaca¤›m bir bilgeyi özledi¤im gibi. Hisset! Kimselerin keflfet-
medi¤i, yollar›n› yürürken yorulmaktan bahseden o flafl›rt›c› in-
sanlar›n hiç tadamad›¤› bir yerdeyim flimdi. Sendeyim. Gözyafl-
lar›n› okfluyorum Meriç’in içine dolan. Ey dost, hafif rüzgâr f›s›l-
d›yor yazd›¤›n en güzel besteleri bana. Gece kufllar›n var bir de
senin. Onlar da benimle konuflma çabas› içinde ötüyorlar. Söy-
le bana ey bilge! Ne huzur verir yaln›zl›¤›mda sen kadar?
Omuzlar›m›n çöküklü¤ünü a¤açlar›n al›yor. Kald›r bafl›n› diyor
gökyüzün. Da¤lar›na da asla kar ya¤maz güvendi¤im bir anda.
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Y›llard›r ülkemi koruduklar› gibi koruyacaklar beni de. Ama bi-
lirim de¤il niyetin salt koruyarak kapatmak beni gecelerine. 

Ne güzel demifl diyenler. Yaflayarak ö¤renmek en güzeli…
Ben ö¤rendi¤im ne varsa savafl›m hayat hakk›nda, seni yaflaya-
rak tecrübe ettim. Hat›rlar m›s›n tabyalarda ”Bu kanlarla besle-
yerek kurtard›lar illet hastal›k iflgalden beni. De¤erini bil! Boz
tabular›, tarih tekerrür etmesin.” deyiflini. Ben unutmad›m ‹kin-
ci Bayezid Külliyesi için “Bak buras› Avrupa’n›n en iyi sa¤l›k
müzesi. Hem yüzy›llar önce bile tedavi etmifller su sesiyle. Kü-
çük hissetme kendini. Türk üstündür, ezdirme kendini!” deyifli-
ni. Hat›rl›yorum hat›rlamas›na ama bu cümle dert içimde.
Unuttuk bu ö¤üdü milletçe. Dilimiz bile köle ezilmifl psikoloji-
siyle. Korkma! Savafl dedik, esir oldu dilimiz dedik ama düfl-
man de¤iliz kimseye. Yak›flmaz bize. Senin o nefis lokumlar›n-
la badem ezmelerinle yani en güzel hediyelerimizle karfl›lar›z
dünyay›. Hem camilerin, havralar›n, kiliselerinle ö¤rendim ben
savaflmadan bir arada yaflanabilece¤ini. Keflke anlatabilsem
bombalara da bu kardeflli¤i. Belki gelip görmek isterlerdi seni.
Kurtulurdu çocuklar ölmekten. Merak etme, misafirlerimiz gel-
meden aynal› süpürgelerinle temizlerdim sokaklar›n›. Otelde
yatmalar›na raz› olmaz gönlüm. Ana evinde gibi hissettirirdim
yüzy›llara annelik yapm›fl tarihi evlerinde. Sorarlarsa, nerede
ö¤rendin bu konukseverli¤i? Onlar› Selimiye’nin minaresine ç›-
kart›r, hissetmelerini isterdim özgürlü¤ü. Befl dakika kendi ken-
dilerine kals›nlar isterdim serinleten cami duvarlar›n›n arkadafl-
l›¤›nda. Kedi olup ci¤er pefline düflmekten vazgeçmelerini di-
lerdim. Gösterirdim onlara, en güzel tad› almaya yeter senin
meflhur tava ci¤erin. Eminim anlarlard› o zaman kardeflli¤in ba-
r›fl›n›n tad› yok hiçbir fleyde. 

Evet sevgilim, kalabal›k Saraçlar›nda yürüyorum flimdi. Ta-
rihle “flimdi” bile bar›fl içinde. ‹nsanlar fark›nda de¤il. ‹çleri de
kalabal›k hemcinslerimin. Yaln›z hissettim y›¤›nlar içinde ve
mutlu oldum. Seninle susarak dertleflme vakti gelmifl. Me¤er
yaln›zl›k ne güzelmifl yan›nda, duygular›n dili sessizli¤i anlayan
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yoldafl›m. Bin düflün bir söyle yok. ‹fade özgürlü¤ümün son
haddindeyim. Korkard›m yafllan›p ölmekten. Seni tan›y›nca bü-
tün yersizli¤i ç›kt› gün yüzüne. Toprak senin olduktan sonra na-
s›l korkutur ki ölümün ebedi so¤uklu¤u. Ama suçluyum. Bildi-
¤ini paylaflmal› insan olan. Anlatmad›m k›skançl›¤›mdan seni
kimselere. fiimdi aklanmak istiyorum. Beni affet ve yard›m et.
O bafl›ndan bak›nca sonunda ufu¤un göründü¤ü patika yollar›n
misali sevgi, özgürlük, kardefllik ve bar›fl yolunda bütün insan-
l›¤›n yürümesi için anlatmam gerek seni. ‹htiyac›m var sana “bir
dünya b›rakabilmek için çocuklara”. Bak ben elimden geleni ya-
p›yor ve sesleniyorum. Benim flehrimin her zerresinde hissedi-
lir dünyay› kurtaracaklar! Foto¤raflar›na bakarak foto¤rafç›l›¤a
bafllad›¤›m gibi, sizler de benim kentimi duyarak ad›m atabilir-
siniz dünyada mutlu olma sanat›na. Sevgilim, dostum, flehrim
Edirne’m; s›ra sende… 

�
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B‹R ‹STANBUL YAZISI

Tu¤çe Çolak
Vefa Lisesi - 9

Denedim. En baflta ‹stanbul’u anlatmayı denedim. Tari-
hî özelliklerini, efsanelerini, hikâyelerini ya da do¤al
güzelliklerini, altın olan taflını, topra¤ını... Sonra ha-

vasını, suyunu anlatacaktım; gündüzleri günefli a¤ırlayan, ak-
flamları yıldızların oturdu¤u, kuflların hep misafir oldu¤u gök-
yüzü mahallesini… Ya da sadece bir akflamüstünü anlata-
caktım. ‹stanbul’un akflamüstlerini…  O her zaman a¤zım açık
izledi¤im rengi anlatacaktım. Portakalın kabu¤undan, fleftali-
nin çekirde¤ine, domatesin kırmızısına uzattım elimi anlata-
bilmek için; yapamadım. Vapurdayken attı¤ım simite gelen
martıları anlatacaktım, babasının kollarına koflan bir kız çocu-
¤u gibi. El ele Kız Kulesi’ni izleyen sevgilileri anlatacaktım. Bir
ya¤murlu sabah anlatacaktım Taksim meydanında, biraz daha
ıslanabilmek için binmedi¤im otobüsleri… Mutluluk diyecek-
tim, ‹stanbul diyecektim, aflk diyecektim; diyemedim. Ben
oturup da bir ‹stanbul anlatamadım. O yüzden ben bu yazıda
‹stanbul’u anlatmayaca¤ım. Neden ‹stanbul’u anlatamadı¤ımı
anlataca¤ım. Ben herkesin aksine ‹stanbul’un anlatılamaya-
ca¤ını anlataca¤ım.

Nasıl anlatayım Kız Kulesi’ni ben? Kalem tutan flu elim ce-
saret edebilir mi ki anlatmaya efsanelerini, günler, geceler ye-
ter mi hissettirmeye burnunuzda kokusunu? Eteklerini sermifl
otururken denizin ortasında göz kırpıp el salladı¤ına nasıl
inandırabilirim ki sizi? Peki ya Galata Kulesi’ni? Kız Kulesi’ni
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birazcık daha görebilmek için kafasını koca koca binaların
arasından çıkarıflını? Evet, evet; yanlıfl de¤il, âflıktır bizim Ga-
lata, Kız Kulesi’ne. Daha iyi görebilmek için de uzatmıfltır
boynunu gökyüzüne. Nasıl anlatayım ben So¤ukçeflme So-
ka¤ını, ‹stanbul’un ortasında kendini binlerce sokaktan ayıran,
çiçek kokusunun içinize girdi¤i, ahflap evlerin dizildi¤i o gü-
zelim soka¤ı? ‹ki asırlık evler, iki asırlık hayatlar ve iki asırlık
yaflanmıfllık… Yürürken yolunuzda, birden giriverirsiniz ‹stan-
bul Kitaplı¤ı’na. Tozlu bir kitabın kapa¤ını kaldırırken So¤uk-
çeflme Soka¤ı’ndaki ahflap bir evin balkonunda içerken kah-
venizi, hissetti¤iniz o tadı nasıl olur da anlatırım? Hangi tepe-
sini anlatabilirim ki?

Sarayların  flahı, koca bir dönemin kalbi Topkapı’yı mı, mi-
marisi dillere destan, geçmiflten gelece¤e çı¤lık atan Ayasof-
ya’yı  mı, Ayasofya’nın tam karflısında onunla yarıflırcasına diki-
len, onu kıskandıracak kadar güzel Sultanahmet’i mi, Çember-
litafl’ı  mı Süleymaniye’yi mi? Nasıl anlatayım tepelerini ben
onun? Haliç’i nasıl anlatayım ben size ki baktı¤ınız zaman sesi,
görüntüsü ve her fleyiyle sizi götürdü¤ü peri masalının içine
sokabileyim?  Baktı¤ınızda ıflıklarına, kamaflan gözlerinizden
düflen birkaç damla yaflın düflüflünün bile bir güzellik oldu¤una
nasıl inandırayım sizi? Hiç gitmediyseniz Sahaflara, kitap al-
manın ya da aramanın bile en az okumak kadar keyifli oldu¤u-
na da inandıramam sizi. Yorulmufl giderken, ‹stanbul Üniversi-
tesi’nin merdivenlerine oturup kafanızı kaldırdı¤ınızda gördü-
¤ünüz o manzarayı nasıl anlatırım?

Ben anlatamadım... Güneflini emerken ya da ya¤murunda
ıslanırken hissetti¤im o duyguyu bile anlatamadım. Bo-
¤az’ında içti¤im bir yudum çayın bile bana verdi¤i tadı,
bıraktı¤ı o sıcaklı¤ı anlatamadım. Üzerinde yaflarken bir gün
ölece¤imi bile unuttu¤umu, bir yudum suyuyla can buldu¤u-
mu, gökyüzüne âflık oldu¤umu anlatamadım. Topra¤ına ba-
sarken ya da gezerken caddelerinde içimdeki o hazzı döke-
medim satırlara. Nasıl dokundu¤umu dokusuna, nasıl çekti¤i-
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mi havasını, nasıl içti¤imi suyunu anlatamadım. Bazı güzellik-
lerinden hiç bahsedemedim bile. Dilerim ‹stanbul beni affe-
der. En baflında da söyledi¤im gibi ben zaten anlata-
madıklarımı anlattım…

�
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BURUK TADI ‹STANBUL’UN

Zeynep Ö¤retmen
Pertevniyal Lisesi - 9

Bin bir renkten, bin bir desenden, bin bir biçimden bir fle-
hir buras›… Her ayr›nt›n›n yer ald›¤› eflsiz güzellikte bir
tablo misali; bakmaya doyamad›¤›m, bozmaya k›yama-

d›¤›m… U¤runa fliirler, flark›lar, kitaplar yaz›lan flehir buras›.
Umutlar›n, yeni bafllang›çlar›n, sevginin, medeniyetin, ça¤dafl-
l›¤›n, insanl›¤›n flehri buras›; ‹stanbul.

Muz›r bir çocuk gibidir ‹stanbul; siz hiç fark etmeden girive-
rir kan›n›za, hikâyenizde en baflköflede yer al›r. Hani kimi insan-
lar› sebepsiz yere seversiniz ya; nedenini bilmeden, iflte ‹stan-
bul da böyledir. Benim ‹stanbul sevdam ne zaman bafllad› bil-
mem ancak hiç bitmeyece¤i kesin.

T›pk› bir film sahnesi gibidir burada her fley. Alabildi¤ine
uzanan denizin üzerinde tek tük, küçük umutlar› an›msatan, ka-
y›klar vard›r hep… Akflam gelince mahzun ve bir o kadar da
durgun bir hava çöker flehrin üzerine. Fakat ›fl›klar asla sönmez
bu flehirde. Öyle çok kalp çarpar ki ayn› anda; mutlaka birkaç›
karfl› gelir bu düzene; sabah uyur, akflam uyan›r. Kim bilir; bel-
ki umutlar›, hayalleri de farkl›d›r.

Yolculuk yapan binlerce insan… Kim bilir durmadan nereye
giderler. Kime, nereye kavuflurlar bu yollar›n sonunda? Ne ha-
yatlar vard›r bu yollarda; farkl› farkl›, bir bir yaflanmaya de¤er…

Her gün yeni kahramanlar eklenir masal›n›za bu flehirde. Eli-
nizde olan bir fley de¤il bu; do¤an›n kanunu böyle. Kimini çok
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seversiniz, kimini az. Belki zaman yanl›flt›r, belki de mekân.
Hepsi kaynar koca bir kazanda. ‹stanbul kazan› bu. Siz neresin-
desiniz bilmem, öylesine karmafl›k ki zaten.

Y›llar y›l› medeniyetin simgesi olmufltur bu flehir. Zarifli¤in,
güzelli¤in, farkl›l›¤›n, asaletin flehridir. Nice hayatlar eskitmifltir
ba¤r›nda, nice zamanlar geçirmifl, nice an›lar paylaflm›flt›r bu
caddeler, bu sokaklar, bu evler… Her biri ayr› renk, ayr› motif
y›llar›n ‹stanbul’unda.

Anlay›fl›n, hoflgörünün, bar›fl›n flehriydi buras›. Nice kültür-
ler paylafl›ld› bu flehirde. Nice dostluklar kuruldu, aflklar yaflan-
d›, anlar paylafl›ld›, kalpler kazan›ld›, yüzler gülümsetildi. 

Kimisi umut aramaya geldi buraya, kimisi sevdi¤ini bulma-
ya… Kimisi ekmek paras› istedi bu flehirden, kimisi yatacak bir
yer. Kimisi mutlu bir yuva diledi bu gökyüzünün alt›nda, kimi-
si sevecek bir insan. Umutlar, hayaller, arzular farkl› olsa da bu-
ras› ‹stanbul; farkl›l›klar›n buluflma yeri.

‹nsanlar›n› izlersiniz bu flehrin. Her birinin memleketi farkl›,
efli, dostu, arkadafl›… Umutlar›, hayalleri, arzular›… Dertleri, s›-
k›nt›lar› farkl› birbirinden. Yüzleri farkl›, gülüflleri farkl›, gözyafl-
lar›, mutluluklar›, sevinçleri farkl›. Onlar› ayn› yapan tek ortak
noktalar› var; bu flehir: ‹stanbul.

Kitaplar yaz›ld› bu flehrin ad›na. Herkes bir karesini anlatt› ken-
di gözünden. Ne kadar› betimlenebilir bu güzelli¤in; bilmem. Her
okuyan farkl› bir ‹stanbul çizer zihninde, orada yaflar, orada mutlu
olur, orada sevinir, orada üzülür. Her yazan farkl› bir yönünü gö-
rür bu eflsizli¤in; kendi gözünden, kendi penceresinden. Yaz›l›r,
okunur, dilden dile dolafl›r ‹stanbul. Ve nihayetinde yaflan›r.

fiark›lar, sözler yaz›ld›, besteler yap›ld› bu flehre. Notalar sü-
züldü havada, döküldü kemandan, sazdan, telden. fiark›lar
söylendi; kimi hüzünlü, kimi mutlu. Döküldü dilden, dudaklar-
dan kifayetsiz kelimeler. Havas›na kar›flt› flehrin; tafl›na, suyuna,
topra¤›na… Caddeler, sokaklar, meydanlar, evler, insanlar, bu
flehir kat›ld› sözlerine; bitmez bir flark›yd› bu dillerde.
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Koca bir tarihti ‹stanbul. Y›llar›n gözdesi, incisi, bir tanesiydi
o. Nice savafllar, bar›fllar, fetihler, kahramanlar, fatihler gördü
yüzlerce y›ll›k ömründe. Ba¤r›nda nice insanlar yetifltirdi. Ma¤-
lubiyeti, galibiyeti, sevinci, hüznü, karfl›tl›klar› tan›d› bu flehir.
Tarihin yaz›ld›¤› alt›n kapakl› defter oldu. Dilden dile dolaflan
bir destan misali herkes ad›n› zikretti senelerce; ‹stanbul, ‹stan-
bul, ‹stanbul.

Ne insanlar yetiflti bu flehrin ba¤r›nda. Kahraman oldu onlar,
ana oldu, baba oldu, çocuk oldu, yafll› oldu, genç oldular. Ki-
misi yitip gitti bu topraklarda habersiz, kimisi de ad›n› yazd›rd›
tarihe. Hepsi ‹stanbul’du onlar›n, hepsi ‹stanbul’un çocuklar›y-
d›; onun ba¤r›ndan kopan, onun havas›ndan, onun suyundan,
onun tafl›ndan, onun topra¤›ndan…

fiu sokaklar›n dili olsa da konuflsa dedi¤imiz zamanlar oldu
bu flehirde. Nice insanlar gördü bu yollar, nice izler b›rak›ld› bu
caddelere, nice bulutlar süzüldü gökyüzünden, günefl do¤du,
batt›, günler geçti, mevsimler, y›llar… ‹stanbul eskidi; t›pk› bir
flarap misali, eskidikçe de¤eri artan…

fiimdi y›llanm›fl flarap gibi buruk bir tad› var a¤z›mda ‹stan-
bul’un. Ac›s›yla, tatl›s›yla y›llar›m› geçirdim burada. Bakt›¤›m
her köfleden, her bucaktan bir an› ç›k›verecekmifl gibi. Bu bu-
ruk tatta tüm yaflanm›fll›klar›m var iflte; sevdiklerim, sevmedik-
lerim, gördüklerim, görmediklerim, hissettiklerim, hissetme-
diklerim, duyduklar›m, bildiklerim, an›lar›m, hayallerim, umut-
lar›m, bütün yaflam›m, benli¤im… Büyük bir yudum al›yorum
hayat›mdan, ‹stanbul’dan, tüm yaflanm›fllar›n ad›na. Bu tad› se-
viyorum, evet, al›flkanl›¤›n, tan›nm›fll›¤›n getirdi¤i doyas›ya ya-
flanacak bir keyif misali… Hayat›m›n son akflam yeme¤inde, ‹s-
tanbul’un karfl›s›na geçip, yine onu yudumlamak en büyük di-
le¤im; doyas›ya, keyifle…

�
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‹STANBUL

Zeynep Yücel
Kad›köy Anadolu Lisesi - 11

‹ stanbul; yedi tepesini de dolaflt›¤›n dostun… ‹stanbul; u¤-
runa kan›n› döktü¤ün kad›n…  ‹stanbul; hem çok uzaktaki,
hem çok yak›ndaki akraban… ‹stanbul; kula¤›na flark›lar

söyleyen, ezanlar okuyan, kilise çanlar› dinleten farkl›l›¤›n… ‹s-
tanbul; vapurda çay, Çiçek Pasaj›’nda rak›, kayal›klarda bira iç-
ti¤in can dostun…

‹stanbul; sokaklar›nda dolaflt›¤›nda kayboldu¤unu sand›¤›n
ama bir flekilde seni evim diyebilece¤in bir yerlere götüren pu-
sulan… ‹stanbul; seni sen yapan her fleyi içinde tutan, arad›¤›n-
da karfl›na ç›karan bir dünya…

‹stanbul; flehirden çok bir insan... E¤er ‹stanbul’u dikkatlice
dinleyip ruhunun derinliklerini duyarsan,  uyumak istedi¤inde
sana ninniler söyleyen annen olur ya da titreyen elleriyle seni
severken bir yandan da eski an›lar›n›, deneyimlerini anlatan de-
den… An gelir her halükârda seni oldu¤un gibi kabullenen tek
erkektir; baband›r. Seni her fleyden korur. ‹stanbul, ayn› anadan
do¤du¤un kardeflindir. Kavga etsen de, k›skansan da ölene ka-
dar seversin onu. K›yamazs›n gözünden düflen bir damla yafla.

Yaln›z oldu¤unda seni avutacak bir arkadaflt›r ‹stanbul. Bi-
nersin bir vapura, ‹stanbul saçlar›nla oynar. Rüzgâr tüm bedeni-
ne hâkim olur. ‹stanbul, müzik dinlemek istedi¤inde bir orkes-
tra flefidir. Denizden, mart›lardan oluflan kocaman bir orkestra-
y› yönetir. Bunalm›flsan konuflacak birisini ar›yorsan, çok dü-
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flünmene gerek yoktur. ‹stanbul eski bir dosttur. Aç cam›, anlat
ona içindekileri. Seni sab›rla dinler. Sonra sus. Sen onu dinle-
meye baflla. Bil ki sana cevab›n› elbet verecektir. 

‹stanbul, eli öpülesi bir ö¤retmendir. Çocukluk ça¤lar›ndan
itibaren bafllar seni e¤itmeye. Arkadafll›¤›, ac›y›, aflk›, dostlu¤u,
farkl›l›klar› hoflgörüyle sindirmeyi ö¤retir.

Sokaklar›nda biraz daha dolaflt›¤›nda vefal› bir âfl›kt›r ‹stan-
bul… Sen koskoca iki k›tay› birbirine ba¤layan köprüde trafik-
ten dolay› birilerine küfrederken, ‹stanbul seni Ortaköy’den iz-
ler. Yal›lar, saraylar ‹stanbul’a efllik ederler. Sen ise hayat koflufl-
turmas› içinde kendi benli¤ini bile terk etmiflsindir çoktan. Sa-
dece öylece yaflay›p gidiyorsundur. Ama o senden asla sevgi-
sini esirgemez. ‹stanbul sab›rl› bir âfl›kt›r. Bo¤az›ndan ne gemi-
ler geçer, ne f›rt›nalar kopar. Ama o, hiçbir fley söylemez.

‹stanbul renkli bir insand›r. Farkl› flehirlerden, k›talardan, kül-
türlerden gelen insanlar bir arada yürürler ‹stiklal Caddesi’nde.
Ortak noktalar› ‹stanbul’dur. Gözlerin Pablo Picasso’nun bir res-
mine bak›yormuflças›na büyür, ‹stanbul’a bakarken. Çünkü ‹s-
tanbul eflsiz güzelli¤iyle bir ustan›n elinden ç›km›fl gibidir. Her
yan›ndan farkl› bir renk, farkl› bir hikâye, farkl› bir günefl do¤ar.
E¤er hayat›nda her renk insana yer varsa; senin yerin ‹stan-
bul’dur. 

Uzaktaysan ‹stanbul’a, gözlerini kapa.  Kendini herhangi bir
sokakta hayal et. Rüzgâr saçlar›nda dolans›n. Sokak sat›c›s›n›n
sesi geçsin yan›ndan. Sen denizi, mart›lar›, ezan›, çanlar›, sokak
müzisyenlerini duymaya çal›fl. Çünkü e¤er sen özlersen ‹stan-
bul’u, gelir senin yan›na. Dinletir ruhunu sana.

‹stanbul benim flehrim, ‹stanbul annem, babamd›r. ‹stanbul
arkadafl›m, ‹stanbul sevgilimdir benim… 

�
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TEVDAK
OKULLARI

Bu bölüm haz›rlan›rken, 
okullar taraf›ndan TEVDAK’a 

gönderilen bilgilerden ve okullar›n 
internet sitelerinden 

faydalan›lm›flt›r.





ANKARA ATATÜRK L‹SES‹

O kulumuzun ilk binas›, bugünkü Yüksek ‹htisas Hasta-
nesi'nin bulundu¤u saha üzerine kurulmufl olup, An-

kara halk› aras›nda "Tafl Mektep" ismiyle tan›nm›flt›r. Rumi
1302 senesinde zaman›n Ankara Valisi S›rr› Bey taraf›ndan
temeli at›lan okul binas›, Rumi 1305 senesinde tamamlan-
m›flt›r. Rumi 1302, miladi 1886 senesinde befl y›ll›k ‹dadî
olarak e¤itim ve ö¤retime bafllayan okul 1908'de de Sulta-
ni haline getirilmifltir. Okulumuz, Mustafa Kemal Atatürk
taraf›ndan ilk defa 30 Aral›k 1919’da ziyaret edilmifltir.

1921 senesinde Milli Mücadele'nin o günkü flartlar› ge-
re¤ince di¤er resmi dairelerle birlikte Kayseri'ye nakledilen
okul, bir y›l sonra 1922'de tekrar Ankara'ya al›narak eski bi-
nas›nda hizmetine devam etmifltir.

Milli Mücadele’nin hüküm sürdü¤ü y›llarda okulun ö¤-
retmen ve ö¤rencileri cephelerde savafllara kat›lm›fl, gazi-
lik ve flehitlik mertebesine yükselmifllerdir. Vatan müdafa-
as›nda gösterdikleri üstün gayretleri ve vatanperver çal›fl-
malar› sebebiyle de, okulumuza Milli Mücadele sonunda
bizzat Atatürk taraf›ndan ay y›ld›zl› sanca¤›m›z hediye edil-
mifl, günümüze kadar itina ile muhafaza edilen Atam›z›n
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bu kutsal emaneti okulumuzun en büyük gurur ve fleref
kayna¤› olmufltur (Bu Sancak okulumuz bahçesinde bulu-
nan 75. Y›l E¤itim Müzesi'nde sergilenmektedir.)

Okulumuzun ismi, 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-
i Tedrisat Kanunu'nun yürürlü¤e girmesinden sonra Anka-
ra Erkek Lisesi olarak de¤ifltirilmifltir.

Atam›z okulumuzu ziyaret etti¤i bir zamanda okulu-
muzda oymak kurulmas›n› istemifl ve ad›n›n Gazi Oyma¤›
olmas›na izin vermifltir (Bu oyma¤›n de¤erli flamas› okulu-
muz bahçesindeki 75. Y›l E¤itim Müzesi'nde sergilenmek-
tedir.)

Okulumuz yeni binas›n›n halen inflaat halinde oldu¤u,
1938 senesinde zaman›n Orta Tedrisat Genel Müdürü H.
Avni Yukaryuç, Ankara Maarif Müdürü Salim Atal›k ve
Okul Müdürü ‹hsan Üngüt'ten oluflan bir heyet okulumu-
zun isminin Atatürk Lisesi olmas› hususunu Çankaya Cum-
hurbaflkanl›¤› Köflkü'nde Ulu Önder Atatürk'e arz ve teklif
etmifl ve Atatürk'ün müsaadesiyle okulumuzun ismi Anka-
ra Atatürk Lisesi olmufltur. Okulumuz 10 Ekim 1940 tari-
hinde de yeni yap›lan bugünkü binas›na tafl›nm›flt›r. ‹lk ön-
ce bir bloktan oluflan okulumuza zamanla iki blok daha ila-
ve edilmifl ayr›ca toplant› salonu ve kapal› spor salonlar›
yap›lm›flt›r.

1960–1970 y›llar› aras›nda okulumuzun baz› bölümleri
Ankara Yüksek Ö¤retmen Okulu'na tahsis edilmifl, yatak-
hane, yemekhane ve etüd hizmetleri karfl›lanm›flt›r.

Yine bu y›llardan itibaren okulumuz ö¤rencileri için
pansiyon (yat›l›l›k) aç›lm›fl, ancak daha ileriki y›llarda orta-
ya ç›kan s›k›nt›lar ve problemler sebebiyle 1987-1988 ö¤-
retim y›l›n›n sonunda pansiyon hizmetleri kald›r›lm›flt›r.
Okulumuz 1974–1975 ö¤retim y›l›ndan itibaren k›z-erkek
karma e¤itime geçmifltir.

1991-1992 ö¤retim y›l›ndan itibaren de okulumuz ba-
z› derslerin ö¤retimini yabanc› dille yapan Anadolu Lisesi
statüsüne kavuflturulmufltur.

�
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BEYO⁄LU ANADOLU L‹SES‹

1842–1858 y›llar› aras›nda ‹ngiltere'nin ‹stanbul'daki Bü-
yük elçisi olan Viscont Strratford de Redcliffe'nin efli

Lady Redcliffe 1849 y›l›nda elçilik mensuplar›n›n k›z çocuk-
lar› için ortaö¤retim düzeyinde (High Scholl For Girls) bir
okul aç›lmas›na öncülük etmifltir.

Bu okulun çal›flmalar›n› be¤enen Sultan Abdülmecid
1853–1856 K›r›m savafl› s›ras›nda alt› y›l kapal› kalan flu
andaki okul binas› ve arazisi Lady Redcliffe taraf›ndan ‹ngi-
liz elçili¤ine ba¤›fllanm›flt›r.

Okulun yönetimi için ‹stanbul’daki ‹ngiliz konsoloslu¤u
mensuplar›ndan bir yönetim kurulu oluflturulmufltur. An-
cak 1877–1878 Osmanl›-Rus savafl› s›ras›nda okul kapal›
kalm›fl,1881'de yeniden aç›lm›flt›r.

Bu yeni dönemde okula Beyo¤lu semtinde oturan Os-
manl› uyruklu k›z ö¤renciler de al›nmaya bafllanm›flt›r.
Okul binas› eski ve yetersiz oldu¤undan okul yönetimi bir
kampanya bafllatarak zengin velilerden hisse senedi karfl›-
l›¤› para toplam›fl, böylelikle günümüzde de kullan›lan, Pe-
ra mimarisinin nadir örneklerinden biri olan bugünkü bina-
s› 1901 y›l›nda yap›lm›flt›r. Okul 1914 I. Dünya Savafl› bafl-
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lang›c›na kadar e¤itimini sürdürebilmifl ve 1920 y›l›na ka-
dar üçüncü kez kapat›lm›flt›r.

1943'te Cumhuriyet yönetimi "Ö¤retim Birli¤i" yasas›n›
ç›kar›nca ö¤retim program› da yasan›n öngördü¤ü kuralla-
ra göre yeniden düzenlenmifltir.

Kuruluflundan beri ad› "English High School" olan ad›
01 Kas›m 1979 y›l›nda devletlefltirildi¤inde "‹ngiliz K›z Or-
taokulu" olarak de¤ifltirilmifltir. Okul, 1980 y›l›nda lise k›s-
m› aç›ld›¤›nda "Beyo¤lu Anadolu Lisesi" ad›n› alm›flt›r.

Okulumuz ilk kuruldu¤u tarihten itibaren benimsemifl
oldu¤u Latince "Post Tenebras Lux" olan ve "Karanl›ktan
Ayd›nl›¤a" anlam›na gelen felsefesiyle e¤itim vermeye de-
vam etmektedir.  

�
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ED‹RNE L‹SES‹

T ürk Milli E¤itimine 150 y›ld›r ad›n› alt›n harflerle yazd›-
ran ve vatana ça¤dafl insanlar yetifltiren Edirne Lisesi,

Edirne'nin de e¤itimdeki simgesi olmufltur. 1857'de aç›lan
okulun ilk binas› bugünkü belediye binas›n›n karfl›s›ndaki
Selimiye Park› içindeydi. Edirne Rüfltiyesi (o zamanki
ortaokul) 1885 y›l›nda idadiye çevrilir. Böylece 1885–1886
ö¤retim y›l›ndan itibaren rüfltiye ortaokul, idadi ise, lise
ö¤renimi vermeye bafllad›. Okulda Belgrad, Tiran, Atina,
Üsküp, Selanik, Kavala, Drama, Nifl gibi balkanlardan gelen
çocuklarla, paras›z yat›l›l›k hakk›n› elde eden ve Anado-
lu'nun de¤iflik yerlerinden gelen çocuklar bir arada e¤itim
görüyor ve adeta bir kültür mozai¤i oluflturuyorlard›.

2. Meflrutiyetin ilan edildi¤i 1908 y›l›ndan sonra 12 bü-
yük il merkezinde bulunan idadilerin adlar› 'Sultani'ye çev-
rildi. Edirne ‹dadisi de 1909 y›l›ndan itibaren kapasitesi art-
t›r›larak Edirne Mekteb-i Sultanisi ad›yla e¤itime devam et-
ti. Ancak Balkan Savafllar› Edirne Lisesini önemli ölçüde et-
kiledi. Edirne Sultanisi 1912–1913 y›llar›nda ö¤retime ara
vermek zorunda kald›. Bu süre içerisinde okulun binas› ge-
çici hastane olarak kullan›ld›, ö¤retmen ve ö¤rencileri ya-
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ral›lar›n tedavilerinde yard›mc› oldu. Sar› boyal› okulun du-
varlar› yaral›lar›n kanlar› ile boyan›nca okulun renkleri do-
¤al olarak ortaya ç›kt›: sar›, k›rm›z›..

Edirne Sultanisi 1913–1914 y›llar›nda yeniden e¤itime
bafllad›. Ancak bu kez Çanakkale Savafllar› bafllad›. Okulun
baz› ö¤retmen ve ö¤rencileri de bu savafla kat›ld›lar ve fle-
hit oldular. 25 Temmuz 1920 tarihinde Yunanl›lar›n Edir-
ne'yi iflgal etmesi üzerine, okul iflgal süresince yani 2 y›l
ö¤retime ara verdi. 25 Kas›m 1922 y›l›nda Edirne'nin düfl-
man iflgalinden kurtar›lmas› üzerine Aral›k ay› bafl›nda ye-
niden e¤itime bafllad›. Yaklafl›k 14 y›l Edirne Sultanisi ad›-
n› alan okulumuz, bu süre içerisinde savafllar nedeniyle 3
y›l kadar e¤itime ara vermek zorunda kalm›flt›r.

Kurtulufl Savafl›n›n zaferle sonuçlanmas› ve Cumhuriye-
tin ilan›ndan sonra Okulumuzun ad› Edirne Erkek Lisesi
olarak de¤iflti. O dönemde okulumuz, 4'ü k›z ö¤retmen,
15’i erkek ö¤retmen olmak üzere toplam 19 ö¤retmen
okulu aras›nda yer almaktayd›. 24 Aral›k 1930'da büyük
önder Atatürk Edirne'ye gelifllerinde Edirne Lisesi'ni de zi-
yaret etmifl ve flereflendirmifltir. Bu dönemde güçlü bir yö-
netim ve ö¤retim kadrosunun yan›nda; spor salonu, tenis
kortlar›, resim-müzik salonu, yatakhane ve banyolar› ile
okulun fiziki durumunun oldukça iyi oldu¤u anlafl›lmakta-
d›r. O dönemdeki baz› belgelerden anlafl›ld›¤› kadar›yla
okulun ad› Edirne Erkek Lisesi olmas›na karfl›n karma e¤i-
tim yap›ld›¤› ve okulun baz› belgelerinde sadece 'Edirne
Lisesi' ibaresinin kullan›ld›¤› görülmektedir.

1939 y›l›nda 2. Dünya Savafl› patlak verince Edirne Er-
kek Lisesi veya Edirne Lisesi için s›k›nt›l› günler yeniden
bafllad›.1940–41 y›l›nda okulun paras›z yat›l› ö¤rencileri
Kastamonu'ya, Erkek Ö¤retmen Okulu ö¤rencileri Sivas’a,
K›z Ö¤retmen Okulu ö¤rencileri de Konya'ya nakledildiler.
Edirne Erkek Ö¤retmen Okulunun boflaltm›fl oldu¤u bina
1941–42 ö¤retim y›l›ndan itibaren Edirne Lisesi'ne verildi.
Böylece 1955–56 ders y›l›na kadar Edirne Lisesi Trakya'n›n
tek lisesi olarak e¤itim ö¤retim vermifltir.1971 y›l›nda Edir-
ne'de e¤itim enstitüsü aç›ld› ve Edirne Lisesi E¤itim ensti-
tüsüne verildi. Edirne Lisesi de Ayflekad›n'da yap›lan sade
bir binaya (flimdiki 80. y›l Cumhuriyet Anadolu Lisesi) ta-
fl›nd›. E¤itim enstitüsünün kulland›¤› bugünkü tarihi bina-
m›z 26 Haziran 1978 gecesi karanl›k eller taraf›ndan yak›l-
d›. Bu durum Edirne Lisesi camias›n› derinden üzdü. 
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Edirne Lisesi 1992–93 Ö¤retim y›l›ndan itibaren Ya-
banc› Dil A¤›rl›kl› Lise (süper lise) statüsüne geçirildi. Edir-
ne Lisesi Türkiye'deki 12 tarihi lisenin vak›flar›ndan oluflan
TEVDAK'›n giriflimleri ve Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n da uy-
gun görmesi sonucunda, 1998–99 ö¤retim y›l›nda, tarihî
okul olmas› nedeniyle Kabatafl, Vefa, Pertevniyal liseleri gi-
bi ismi de¤iflmeden Anadolu Lisesi statüsüne geçiril-
di.1978 y›l›nda yak›lan tarihi binam›z onar›ld›ktan sonra
geçici kabul ile Edirne Lisesine tahsis edildi ve Edirne Lise-
si Ayflekad›n’daki geçici binadan 26 fiubat 2002 tarihinde
her Edirne Liselinin içinde bir an›s›n› bulabilece¤i bugünkü
tarihi binaya nakledildi. 

Edirne Lisesi 1944 y›l›nda kurulan ve bugünkü ad›yla
Edirne Lisesinden Yetiflenler Derne¤i,1990 y›l›nda kurulan
Edirne Lisesi E¤itim Vakf› ve Edirne Lisesi Okul Aile Birli¤i
gibi destek kurulufllar› olan binlerce mezunu ile çevresi ge-
nifl bir okulumuzdur. 1944 y›l›nda kurulan Edirne Lise-
si’nden Yetiflenler Cemiyeti'nin de çabalar›yla her y›l 23 Ni-
san'da geleneksel pilav töreni düzenlenmeye baflland›.

Edirne Lisesi bugün Anadolu Lisesi statüsünde e¤itim
ö¤retim yapan, flanl› tarihi ve bu tarih boyunca oluflturdu-
¤u kendine özgü gelene¤i ile ayd›nl›k gelece¤imize yön
veren seçkin bir e¤itim kurumudur. 

�
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ERZURUM L‹SES‹

Erzurum Lisesi 1889 y›l›nda kurulmufl, Do¤u Anadolu
Bölgesinin en eski okullar›ndan biridir. Köklü bir geçmi-

fle sahip olmas›n›n yan›nda baflar›lar› ile de ünlüdür. Erzu-
rum Lisesi 111 yafl›nda…

1889 y›l›nda bugünkü fiair Nef’i ‹lkö¤retim Okulu’nun
bulundu¤u binada Erzurum ‹dadisi ad›yla kurulmufl, 1913
y›l›nda Erzurum Sultanisi, 1922 y›l›nda da Erzurum Lisesi
ad›n› alm›flt›r. Bugünkü binas›na 1939 y›l›nda tafl›nan Erzu-
rum Lisesi’nin bahçesine o y›llarda ilk kez Atatürk büstü
yapt›r›lm›flt›r. Havuzbafl›’ndaki Atatürk an›t› yapt›r›l›ncaya
kadar Erzurum’da vilayetçe yap›lan bütün kutlama ve an-
ma törenleri bu büst önünde yap›lm›flt›r. Birinci Dünya Sa-
vafl› y›llar›nda ö¤retmen ve ö¤rencisi ile birlikte yurt sa-
vunmas›nda omuz omuza savaflan vefakâr insanlar›n birço-
¤u flehadet mertebesine eriflmifl, birço¤uysa gazi olarak
geri dönüp e¤itim ö¤retim faaliyetlerine devam etmifller-
dir. Erzurum Lisesi’nden yetiflenler gerek Kurtulufl Savafl›
s›ras›nda, gerekse yeni Türk Devletinin kurulufl y›llar›nda
gösterdikleri baflar›l› hizmetleri ile Mustafa Kemal Pafla’n›n
dikkatini çekmifl ve Cumhuriyet kurulduktan sonra zama-
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n›n güçlü yönetici ve ö¤retmenlerini bu okula tayin ettir-
mifl, 1924 y›l›nda Erzurum’a gelifllerinde okulu ziyaret et-
mifltir. Atatürk’ün Erzurum Lisesi’ne tayin ettirdi¤i ö¤ret-
menler aras›nda Cevat Dursuno¤lu, Ahmet Hamdi Tanp›-
nar, Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu, S›tk› Dursuno¤lu, Ahmet
Somuno¤lu bulunmaktad›r.

Bugüne kadar 60 bine yak›n mezun veren Erzurum Lise-
si halen Yabanc› Dil A¤›rl›kl› (Süper) Lise program› uygula-
yan ö¤retim kurumlar›ndan biridir. Ayr›ca Erzurum Lisesi ül-
kemizdeki 208 Müfredat Laboratuar Okulu’ndan birisidir….

�
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EYÜP ANADOLU L‹SES‹

Eski Eyüp Lisesi 1911 y›l›nda Sultan Reflat taraf›ndan mi-
mar Kemaleddin Bey'e yapt›r›lm›flt›r.
fiu an Ebussuud ‹lkö¤retim Okulu olan bina Eyüp Lise-

si'nin ilk binas›d›r. Sultan Reflat'›n türbesi de binan›n yan›n-
dad›r. Kendisi "Her sabah çocuklar›n sesiyle türbemde ra-
hat yataca¤›m" düflüncesiyle 1911–1912 y›llar›nda "Refladi-
ye Numune Mektebi" olarak bu binay› infla ettirmifltir. Biz-
zat devrin padiflah› himayesinde gelifltirilmifl örnek bir
okuldur. 

Padiflah taraf›ndan her y›l ö¤rencilere yazl›k ve k›fll›k
hâki renkli üniforma yapt›r›lm›flt›r. Buna fes, pelerin ve bir
çift ayakkab› ilave edilmifltir. Okulun 36 kiflilik mükemmel
bir bandosu vard›r. ‹lk izci teflkilat› bu okulda kuruldu. Bu
durum Türkiye’deki ilk izcilik hareketinin bafllang›c›n› teflkil
eden çok önemli bir husustur. 

Binan›n ikinci kat›nda bafltaki kubbeli oda, bina numu-
ne mektebi iken mektep mescidi idi. ‹lk yap›ld›¤›nda bina-
da 8 derslik bulunmaktayd›. Mektep 1927'de "Eyüp Orta-
okulu" ismini alm›flt›r. 06.10.1956 y›l›nda ‹stanbul Valisi
Fahrettin Kerim Gökay zaman›nda lise olarak e¤itim-ö¤re-
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time bafllad›. 1969'da ise Eyüp Sultan Camii baflta olmak
üzere tarih kokan çevresel bütünlü¤ün içinde flimdiki yeni
binas›na tafl›nm›flt›r. 

Okulumuz bulundu¤u bölgeye yapt›¤› sosyal ve kültü-
rel katk›lar›n yan›nda, birçok kültür, sanat ve devlet adam›
yetifltirerek ülkenin gelece¤ine büyük katk›lar sa¤lam›flt›r.
Okulumuz 2005–2006 e¤itim-ö¤retim y›l›ndan itibaren
Anadolu Lisesi statüsüne geçirilmifl olup e¤itim-ö¤retime
devam etmektedir. 

�
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GALATASARAY L‹SES‹

GALATA SARAYI OCA⁄I VE MEDRESES‹ 1481-1868: II.
Bayez›d döneminin ilk y›llar›nda kurulan Galata Saray›

Oca¤›, Topkap› Saray› içindeki Enderun ö¤rencilerinin ilk
ve orta ö¤renimlerini ald›klar› bir kurumdur. Bilindi¤i üze-
re Enderun ö¤rencileri "acemio¤lanlar" ad› alt›nda Edirne
Saray Okulu, ‹brahim Pafla Oca¤›, ‹skender Çelebi Sarayla-
r› ve Galata Saray› Oca¤›'nda e¤itilen devflirme ö¤renciler
aras›ndan seçilirlerdi. Bu okullar›n yetifltirdi¤i çocuklar›n
her alanda Osmanl› Devleti'ne uyum sa¤layabilmeleri için,
ad› geçen okullarda; Türkçe, Arapça ve Farsça baflta olmak
üzere, ö¤rencilerin yeteneklerine göre mus›ki, güzel yaz›
dersleri ile ata binmek, cirit, ok atma gibi geleneksel oyun-
lar›n da dâhil oldu¤u spor dersleri verilmekteydi. Bu e¤iti-
mi baflar›yla tamamlayanlar aras›nda yap›lan seçimle de
ö¤rencilerin bir k›sm› Enderun'a giderken bir k›sm› ise ka-
p›kulu olarak görev al›rlard›. Osmanl› Devleti'nin bu aç›dan
uzun süreli en önemli kayna¤› olan Galata Saray› Oca¤›,
baflar›s›n› kuflkusuz iç düzeninde oluflturdu¤u disipline
borçluydu. 200'er kiflilik üç ko¤uflu, 1 camii, 1 hamam› ve
bir darülflifay› bünyesinde kapsayan ocak, biri "bafla¤a" ol-
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mak üzere 22 a¤a ile idare ediliyordu. Bunlar›n d›fl›nda
ocakta bir cerrah, bir hekim, bir eczac›, bir katip, bir imam,
bir ekmekçi, bir tellak ve bir çamafl›rc› bulunuyordu. Oku-
lun e¤itim kadrosu ise Saray'dan ödenekli hocalard›. Hoca-
lar günde 7 akçe maafl al›rlard›. Her ö¤leden sonra düzen-
li yap›lan yar›fllar ve spor çal›flmalar› d›fl›nda, okulda yafla-
nan en canl› günler her sal› yap›lan ö¤renci - veli buluflma
günleriydi. 17. yüzy›lda bafl gösteren imparatorluk içi kar›-
fl›kl›klar ve ödenek yetersizli¤inden, ö¤rencilerin bir k›sm›
kap›kulu ayaklanmas›na kat›l›rlar ve böylelikle ocak, ‹bra-
him Pafla Saray› Oca¤› ile birlikte tasfiye edilir. III. Ahmet
döneminde (1703 - 1730) 1715 y›l›nda yeniden aç›lan
ocak, do¤rudan Silahtara¤a'n›n kontrolüne verilir. Ocak,
büyük, orta ve küçük olarak üç s›n›fa ayr›l›r. Okul tekrar es-
ki önemini kazan›rken, padiflahlar da oca¤› ödüllendirme-
ye bafllarlar. Bu do¤rultuda I. Mahmut döneminde (1730 -
1754) saraydan gönderilen yüzlerce kitapla zengin bir kü-
tüphane kurulur. Ne var ki, 1820'de ç›kan Tophane Yang›-
n›'na kadar sorunsuz giden e¤itim k›sa bir kesintiye u¤rar.
II. Mahmut döneminde (1808-1839) kâgir olarak yenile-
nen bina, Osmanl› sisteminde Enderunun kald›r›lm›fl olma-
s› nedeniyle, 1834 y›l›nda da¤›t›l›r. Binalar›n bir bölümü ise
Mekteb-i T›bbiye’ye verilirken, bir k›sm› da k›flla olarak kul-
lan›ma aç›l›r. 1865'e gelindi¤inde ‹stanbul'daki tüm askeri
okullar›n (Bahriye, Harbiye, T›bbiye ve Mühendishane) ha-
z›rl›k s›n›flar› bu çat› alt›nda toplanm›flt›r.

MEKTEB-‹ SULTAN‹ 1868 - 1923: 1 Eylül 1868 y›l›nda
sultan Abdülaziz taraf›ndan kurulan Mekteb-i Sultani, ilk
kurulufl sebebine yak›n bir sebeple, yine devletin önemli
kademelerindeki e¤itimli eleman aç›¤›n› kapamak amac›y-
la hizmete bafllar. 1800'ler Osmanl›'n›n Bat› karfl›s›nda güç
kaybetmeye bafllad›¤› y›llard›r. Bunun neticesinde devleti
yenilemek üzere önce Tanzimat Ferman› (1839), ard›ndan
Islahat Ferman› (1856) ilan edilir. Ancak, istenen kapsam-
da gelifltirilecek, Bat›l›laflma hareketinin esaslar›n› uygula-
yacak kadrolara gereksinim vard›r. ‹flte bu kadrolar›n kay-
na¤› ise yeni düzenlemesiyle, Türkçe ve Frans›zca e¤itim
veren Mekteb-i Sultani'dir. Fakat bu kez okul önceki dö-
nemlerinden farkl› olarak her dinden ö¤renci kabul etmek-
tedir. Bu durum ise, her dinin ruhani liderlerinin tepkisini
çekmektedir. Nitekim, Papa IX. Pius Osmanl› uyru¤undaki
katoliklerden çocu¤unu Mekteb-i Sultani'ye gönderenleri
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aforoz edece¤ini aç›klar. Ard›ndan, Rum Patri¤i Yunanca
e¤itim verilmedi¤i gerekçesiyle okulu yasaklarken, Ha-
hambafl› da okul müdürünün Frans›z olmas› bahanesiyle
musevilerin okula gitmesini onaylamad›¤›n› aç›klar. Bütün
bunlar peflpefle geliflirken fieyhülislam da h›ristiyanlar ile
müslümanlar›n birarada bulunmas›n›n sak›ncal› oldu¤unu
ve okulun derhal kapat›lmas› gerekti¤ini söyler. Tüm bu
tepkilerin yan›s›ra, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun Fransa ile
yak›nlaflmas›ndan rahats›z olan Rusya da gönderdi¤i elçi
ile Rusça e¤itim veren bir okul aç›lmamas› halinde Mek-
teb-i Sultani'nin kapat›lmas› konusunda nota verir. Ne var
ki bunca tepkiye ra¤men okul aç›l›r ve o dönemde henüz
Fransa'da bile uygulamaya geçmemifl olan, dini e¤itimin
esas al›nmad›¤› laik sistemde e¤itim bafllar. Böylece Os-
manl›l›k anlay›fl›n› yans›tan, herkesin kendi dinini bir baflka-
s›na kabul ettirme çabas› tafl›madan kendi ibadetini özgür-
ce yapabilece¤i bir kurum oluflturulmufl olur. 600 ö¤renci
ile ilk e¤itim y›l›na bafllayan Sultani'de yat›l› ö¤rencilerden
y›ll›k 45 alt›n, gündüzlülerden ise 10 alt›n al›n›yordu. Fakat
ücretlerin bu denli yüksek olmas› müslüman aileleri zora
sokar ve devlet 150 ö¤renciye burs vermeyi kabul eder. En
erken 9, en geç 12 yafl›ndaki çocuklar›n kabul edildi¤i
okulda, dil durumlar›na göre Türkçe ya da Frans›zca haz›r-
l›k s›n›f› aç›l›r. Bunun d›fl›nda ö¤rencilerin iyi Osmanl›ca ö¤-
renmeleri için Arapça ve Farsça, seçmeli olarak da Ermeni-
ce, Rumca, Bulgarca, ‹ngilizce, ‹talyanca, Almanca dil ders-
leri programa eklenir. ‹lk müdür Mösyö De Salve'nin de ça-
balar›yla okula ders araç ve gereçlerinden, karyolalara ka-
dar bir çok eflya Fransa'dan getirtilerek ö¤rencilere seçkin
bir ortam sunulmufl oluyordu. Ancak 1871 Beyo¤lu yang›-
n› sonras›nda okul baflta gördü¤ü ilgiyi kaybetmiflti. Bunun
yan›s›ra okulun koruyucular›ndan Âli Pafla ve Fuad Pafla'n›n
ölümü, Sultan Abdülaziz'in Rusya ile yak›nlaflmalar› da
okulu olumsuz etkiliyordu. Nitekim ani bir kararla okul Gül-
hane'deki T›bbiye ile yer de¤ifltirir. Okulun tekrar toparlan-
mas› 1880'e, Abdurrahman fieref Bey'in müdürlü¤ü döne-
mine kadar zaman alacakt›r. II. Meflrutiyet ilan edildi¤inde
ise okul bu kez de 1907 yang›n› sars›nt›s›n› yaflamaktad›r.
Yang›n›n yar› y›l tatili s›ras›nda olmas› can kayb›n› önlemifl
ancak, okulun arfliv ve kütüphanesi de dahil olmak üzere
bir çok yer yanm›flt›. ‹ki y›l süren onar›m›n ard›ndan tekrar
e¤itime bafllayan Sultani, Tevfik Fikret Bey'in müdürlü¤ü
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döneminde yeni düzenleme ile üçer y›ll›k Türkçe ve Fran-
s›zca programlara ayr›l›r. Böylece e¤itim 9 y›la ç›kar. Piya-
no ve keman dersleri sanat e¤itimi kapsam›nda seçmeli
olarak verilmeye bafllar. Tevfik Fikret Bey'in yenilikçi kiflili¤i
kuflkusuz okul tarihinde önemli bir döneme iflaret etmek-
tedir. Bugünkü binada yer alan Büyük Amfi, Tevfik Fikret
Salonu, Biyoloji, Fizik ve Kimya laboratuvarlar›, Resim, Mü-
zik atölyeleri bu dönemde eklenen birimlerdir. Ancak son-
raki y›llarda okulu zorlu günler beklemektedir. Ö¤rencile-
rin ve ö¤retmenlerin Balkan Savafllar›'nda silah alt›na al›n-
mas›, 1917'de sadece 5 ö¤rencinin mezun olabildi¤i ger-
çe¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Öte yandan, okul ‹stan-
bul'a gelen iflgalci kuvvetlerin büyük binalara el koymala-
r› tehditi alt›ndad›r. Ne varki, müdür Salih Arif Bey ‹ngiliz-
lerin okula el koyaca¤› haberini al›nca Frans›zlarla anlafla-
rak, okulun Frans›zlar taraf›ndan iflgal edildi¤ini duyurur.
Neticede ‹stiklal Caddesi üzerinde Galatasaray Karakolu
ve postaneden baflka tek Türk bayra¤› çekebilen bina
Mekteb-i Sultani olur.

GALATASARAY L‹SES‹ - CUMHUR‹YET DÖNEM‹: Kur-
tulufl Savafl› s›ras›nda bu kez gönüllü olarak yine cephede
yer alan Mekteb-i Sultani ö¤rencilerinin bir k›sm› geri dön-
mese de, ulusal zafer her yerde oldu¤u gibi okulda da bü-
yük bir sevinçle karfl›lan›r. Bundan sonra art›k okul, "Gala-
tasaray Lisesi" ad›yla genç cumhuriyetin ça¤dafl e¤itim bi-
rimlerinden biri olarak yerini alacakt›r. 

Tevhid-I Tedrisat Kanunu uyar›nca e¤itimde birlik sa¤-
lanmas› için sübyan mektepleri, medreseler ve az›nl›k
okullar› aras›nda dini e¤itim verenler kapat›l›rken Galatasa-
ray Lisesi, 1868'den bu yana sürdürdü¤ü laik kimli¤i saye-
sinde baz› de¤iflikliklerle ayakta kalmaya devam eder. Te-
nefüslerde Frans›zca konuflma zorunlu¤u kald›r›l›r ve kültür
dersleri Türkçe verilmeye bafllan›r. E¤itime büyük önem
veren Atatürk'ün liseyi iki kez ziyaret etmesi kuruma verdi-
¤i önemi ortaya koyarken, çevresindeki mebuslar›n ço¤un-
lu¤unun Galatasaray mezunu oldu¤u unutulmamal›d›r.
Böylece Galatasaray Lisesi ça¤dafl e¤itimin ön gördü¤ü
karma sisteme geçerek bu alanda muhafazakar tutumlar›n›
yak›n geçmifle kadar sürdüren di¤er köklü okullara da ön-
cülük etmifl olur.1965 y›l›nda Feriye Saraylar› hizmete aç›-
larak, okula k›z ö¤renciler al›n›r. 1968 y›l›na gelindi¤inde
Mekteb-i Sultani'nin kuruluflunun 100. y›l› sebebiyle Fransa
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Cumhurbaflkan› Charles De Gaulle okulu ziyarete gelir.
1975 y›l›nda ise okul Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n uygulama-
lar›na ba¤l› olarak Anadolu Lisesi statüsüne getirilir, e¤itim
süresi 8 y›la iner. Son olarak 14 Nisan 1992 tarihinde, Fran-
sa Cumhurbaflkan› François Mitterand ile 8. Cumhurbaflka-
n›m›z Turgut Özal aras›nda imzalanan protokolle, 1969 y›-
l›nda kapat›lan ilkokul bölümü ile üniversite k›sm›n› da
kapsayan Galatasaray E¤itim Ö¤retim Kurumu, k›sa ad›yla
GEÖK e¤itim hayat›na bafllar. 

Galatasaray E¤itim ve Ö¤retim Kurumu, 6 Haziran
1994 tarih ve 21952 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanarak
yürürlü¤e giren 3993 say›l› kanunla Galatasaray Üniversite-
si'ne dönüflmüfltür. Kurum üniversite statüsünü almas›na
ra¤men, entegre e¤itim-ö¤retim kurumu olma özelli¤ini
korumufl ve Galatasaray Lisesi ile ona ba¤l› Ilkokul ve Rek-
törlü¤e ba¤l› ö¤retim birimleri olarak tan›mlanm›flt›r. 

�
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HAYDARPAfiA L‹SES‹

Okul binas›, ‹kinci Abdülhamid zaman›nda(1903) Mek-
teb-i T›bbiye-i fiahane’ye tahsis edilmifltir. 1909 y›l›n-

da Sivil T›p Fakültesi’nin de tafl›nmas›yla t›p okulu olarak
1933 y›l›na kadar kullan›lm›flt›r. Ayn› y›l, üniversite refor-
mu ile T›p Fakültesi, Beyaz›t’a tafl›nm›flt›r. Bina, bu neden-
le bir y›l bofl b›rak›lm›flt›r. 

Okul binas›n›n lise olarak kullan›lmas›na büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 26 Eylül 1934’te bafl-
lanm›flt›r. Okulumuz ad›n›, tarihi binan›n yap›m› sürerken
ortaya ç›kan Osmanl›-Yunan Savafl›’nda (1897) büyük ya-
rarl›l›klar gösteren Haydar Pafla’dan alm›flt›r. ‹lk aç›ld›¤›nda
1048 ö¤rencisi olan okul, k›sa zamanda geliflerek çevrenin
‘yat›l› ve gündüzlü’ ortaö¤retim ihtiyac›n›  karfl›layacak du-
ruma getirilmifltir. O zamanlar okul, çok say›da dersli¤inin
yan›nda 35 kurnal› hamam›, mescidi, reviri, yemekhanesi,
5 mutfa¤›, terzihanesi, demirhanesi, marangozhanesi ve
lojmanlar›yla küçük bir kasaba görünümündedir.

1979–1980 ö¤retim y›l›nda Haydarpafla Lisesinin yat›-
l› bölümü kapat›larak, bu bölümlere Marmara Üniversitesi
T›p Fakültesi tafl›nm›flt›r. Böylece okulun kullan›m alan›n›
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daraltm›flt›r. Bu nedenle e¤itim zorlaflm›fl, Kay›tlar›n k›s-
men dondurulmas› gündeme gelmifltir. Haydarpafla Lisesi,
bu tarihi yuvas›ndan, 1984 y›l›n›n Temmuz ay›nda ç›kart›l-
m›flt›r. Binada halen Marmara Üniversitesi ö¤retimini de-
vam ettirmektedir.1990 y›l›na kadar Haydarpafla Endüstri
Meslek Lisesi’nin yeni yap›lan ek binas›nda e¤itim-ö¤reti-
mini sürdürmüfltür. 1990 y›l›nda Altunizade’deki yeni ya-
p›lan binaya tafl›n›lm›flt›r. Böylece daha sa¤l›kl› bir e¤itim-
ö¤retim ortam› elde edilmifltir. Haydarpafla Lisesi
1998–99 ö¤retim y›l›nda Anadolu Lisesi statüsüne dönüfl-
müfltür.

�
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‹STANBUL ERKEK L‹SES‹

1884 - ‹stanbul Lisesi’nin 100 y›l› aflan geçmifli Riyaziye-
ci (Matematik) Mehmet Nadir Bey’in Süleymaniye’de

“Numune-i Terakki” ad›nda bir özel okul kurmas›yla bafllar.
1886 - Numune-i Terakki, Maarif Nezaretine devredile-

rek iptidai 4, rüfltiye 3 ve idadi 3 olmak üzere 10 s›n›fl› res-
mi idadi olur.

1897 - Okulun daha sonra tafl›naca¤› Ca¤alo¤lu’nda
Türkoca¤› Caddesi üzerinde y›k›lm›fl Çifte Konaklar arsas›
üzerine Düyun-› Umumiye Binas› infla edilir.

1908 - II. Meflrutiyet döneminde okul, Bezm-i Âlem
Valide Sultan’›n Sultan Mahmut Türbesi arkas›nda yapt›rd›-
¤› eski ‹stanbul K›z Lisesi binas›na tafl›n›r.

1909 - ‹lk ve orta s›n›flar› birlefltirilerek ö¤retim süresi
5 y›la indirilir, ‹stanbul Leyli ‹dadisi ad›n› alarak özel okul
statüsünden ç›kar.

1910 - Türkiye’de “Lise” sözcü¤ü ilk defa bu okul için
kullan›larak “‹stanbul Lisesi” ad›n› al›r ve böylece kurulufl
dönemini tamamlar.

1911 - Türkiye’nin en büyük yontucular›ndan Nejat Si-
er, “elif” ve “sin” harflerini ay y›ld›z ile birlefltirerek okulu-
nun ilk amblemini oluflturur.
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1912 - Beden E¤itimi Ö¤retmeni Ahmet Robenson
okulda, ‹stanbul e¤itim tarihi için önemli bir yenilik olan
Keflflaf adl› bir izci örgütü kurar.

1913 - Lise s›n›flar›nda Frans›zca Müfredat Program›
uygulan›r ve ad› “‹stanbul Sultanisi”ne çevrilir.

1915 - Okul Karaköy’de ki Saint Benoit binas›na tafl›n›r.
Savafl y›llar›nda hastane olarak kullan›lan bina sar› renge
boyan›r. Çanakkale Savafl›na gönüllü olarak kat›lan ‹stanbul
Sultanisi ö¤rencilerinden 50’sinin pek ço¤unun flehit düfl-
mesi üzerine de, binan›n pervazlar› siyaha boyan›r. Böyle-
ce sar›-siyah olarak okulun renkleri belirlenir.

1917 - Okula 22 Alman ö¤retmen getirilerek Edebiyat
ve Tarih dersleri d›fl›nda Almanca e¤itime geçilir. 

1919 - Saraçhane bafl›ndaki Münir Pafla Kona¤›’na, da-
ha sonra da Mercan ‹dadisi Binas›na tafl›n›l›r. 

1923 - Beyaz›t’taki Fuat Pafla Kona¤›’na tafl›narak “‹s-
tanbul Erkek Lisesi” ad›n› al›r. 

1927 - Liseye sembol olmufl müdürlerden Celal Ferdi
Gökçay göreve bafllar. 

1932 - ‹stanbul Erkek Lisesi, Atatürk’ün iste¤i üzerine
eskiden Duyun-u umumiye (devlet borçlar›) binas› olarak
kullan›lan bugünkü binas›na kavuflur. 

1940 - Okulun ö¤rencilerinden Orhan Omay, ilk biçi-
mine sad›k kalarak bugünkü amblemi yarat›r.

1942 - Harp y›llar›nda okulda Almanca e¤itime ara verilir. 
1958 - Türkiye ve Federal Almanya hükümetleri aras›n-

daki ikili kültür ve e¤itim ifl birli¤i anlaflmas› çerçevesinde
sa¤lanan ö¤retmen ve araçlar ile dönemin Milli E¤itim Ba-
kan›, okulun mezun Celal Yard›mc›’n›n iste¤i üzerine, okul-
da tekrar Almanca ö¤retimine bafllan›r ve okula sadece ya-
t›l› ö¤renci kabul edilir.

1963 - ‹stanbul Erkek Lisesi’ndeki “klasik” olarak an›lan
Türkçe müfredat uygulanan dönem biter ve son mezunlar
verilir. 

1964 - ‹stanbul Erkek Lisesi’ne ilk k›z ö¤renciler gün-
düzlü olarak al›nmaya bafllan›r.

1982 - ‹stanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi statüsüne
geçirilir ve ad› “‹stanbul Lisesi” olarak de¤ifltirilir.

1982 - ‹stanbul Erkek Liseliler E¤itim Vakf› kurulur.
1984 - 100. y›l kurulufl k›vanc›n› yaflayan ‹stanbul Lise-

si’nde yat›l› ö¤renciler için yap›lan pansiyon binas› hizme-
te girer.
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1988 - Özel bir statü ile Haz›rl›k (2), Orta (3) ve Lise (3)
olmak üzere (8) y›ll›k e¤itim modelini al›r.

1996 - ‹stanbul Erkek Liseliler E¤itim Vakf› taraf›ndan
anaokulundan üniversiteye uzanan e¤itim zincirinin ikinci
halkas› olarak düflünülen ilkokul aç›l›r. Okulun aç›l›fl›na ka-
t›lan Cumhurbaflkan› Say›n Süleyman Demirel: “Gövde
(Lise) var, ayakkab› (ilkokul) tamam, flimdi s›rada flapka
(üniversite) var” diyerek bu e¤itim zincirine olan deste¤i-
ni belirtir.

1997 - 30.09.1997 tarihinde Bonn’da Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hüküme-
ti aras›nda Türkiye’de ‹stanbul Erkek Liseliler E¤itim Vakf›
taraf›ndan “Almanca e¤itim veren bir Vak›f Üniversitesi’nin
kurulmas›na iliflkin Çerçeve Anlaflmas›” imzalan›r.

1998 - 8 y›ll›k kesintisiz e¤itim reformu" sebebiyle ‹s-
tanbul Lisesi'nin orta k›sm›na ö¤renci al›nmamas›na karar
verilir ve ‹stanbul Lisesi 1+4 y›ll›k e¤itime geçer. Buna kar-
fl›l›k ‹stanbul Erkek Liseliler E¤itim Vakf› ‹lkokulu 8 y›ll›k il-
kö¤retim okuluna dönüfltürülür.

2005 - ‹stanbul d›fl›ndan gelen k›z ö¤renciler için yat›l›
bölüm aç›l›r.

Lisemiz ö¤rencileri taraf›ndan yay›nlanm›fl olup günü-
müze kadar gelebilen en eski y›ll›k 1931 y›l›na aittir. Bu y›l-
l›¤›n okul tarihinin anlat›ld›¤› bölümünde: 

“Okulun temeli 1884 y›l›nda Selanikli Abdi Kamil
Efendi ile Mehmet Nadir Bey’in ilk özel okul olan 'fiems-
ül Maarif'i' açmas›yla bafllar” ifadesi kullan›lm›flt›r. Bu bil-
gi do¤ru de¤ildir. Baflbakanl›k arflivlerinde bulunan bel-
gelerden anlafl›ld›¤› üzere; Mehmet Nadir Bey’le Sela-
nik’li Abdi Kamil Efendi’nin kurdu¤u ilk özel okul olan
fiems-ül Maarif’in kurulufl y›l› 1882 olup, Mehmet Nadir
Bey’in bu okuldaki görevinden ayr›lmas›ndan sonra okul,
e¤itim hayat›na bir süre daha devam etmifl, daha sonra
kapanm›flt›r. 

Baz› y›ll›klarda ise “fiems-ül Maarif” yerine “fiems-ül
Mekatip” ismi kullan›lm›flt›r. fiems-ül Mekatip, ‹stanbul Li-
sesi ile hiçbir flekilde ilgisi olmayan, 1940 y›l›nda faaliyeti
sona ermifl olan bir okuldur. 

Bu hatalar›n, okulumuzun tarihi ile ilgili bilgilerin ö¤-
renciler taraf›ndan kendilerinden sonra gelenlere sözlü ak-
tar›lmas› s›ras›nda ortaya ç›km›fl, bir kez y›ll›kta yer ald›ktan
sonra gelece¤e tafl›nm›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 
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Tüm yukar›da verdi¤imiz bilgiler ›fl›¤›nda, Mehmet Na-
dir Bey’in 1884 y›l›nda kurdu¤u Numune-i Terakki’yi ‹stan-
bul Lisesi’nin temeli kabul etmek gerekir.

�
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‹ZM‹R ATATÜRK L‹SES‹

‹ zmir Atatürk Lisesi 1888 y›l›nda 120  ö¤renci ile  mek-
teb-i idadi (ilkokul) olarak  e¤itim-ö¤retime bafllam›fl-

t›r.  ‹lk müdür Tarih-Co¤rafya  ö¤retmeni Abdurrahman
Bey’dir. 

‹kinci meflrutiyetten sonra 1910 tarihinde, dönemin
Milli  E¤itim Bakan› Emrullah Efendi zaman›nda Mekteb-
i Sultani (lise)  olmufltur. ‹zmir’in Yunanl›lar taraf›ndan
iflgali  s›ras›nda e¤itim-ö¤retime ara verilmifl ise de
Cumhuriyet dönemine  kadar  Mekteb-i Sultani olarak ‹z-
mir gençlerine e¤itim-ö¤retim hizmeti sunmufltur. Halit
Ziya Uflakl›gil, Ahmet  Haflim, Mahmut Esat, Selim S›rr›,
Mustafa  Rahmi, eski Baflbakanlardan  fiükrü Saraço¤lu
ve daha birçok de¤erli flahsiyet okulda ö¤retmen  olarak
görev yapm›flt›r.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte  1922–1923  e¤itim-
ö¤retim y›l›nda okul, önce ‹zmir Erkek  Lisesi, daha son-
ra  ‹zmir Birinci Erkek Lisesi, 1942  y›l›nda da ‹zmir Ata-
türk  Lisesi ad›n› alm›flt›r.

Atatürk, 1932  y›l›nda bizzat okulu ziyaret etmifltir
1993–94 E¤itim-ö¤retim  y›l›nda Yabanc› Dil A¤›rl›kl› Li-
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se olan  okul, l997–98  e¤itim-ö¤retim y›l›nda Anadolu
Lisesi  olup ‹zmir Atatürk Lisesi ad›yla e¤itim-ö¤retime
devam etmektedir. 

�

Benim 272 fiehrim



KABATAfi ERKEK L‹SES‹

Kabatafl Erkek Lisesi 1908’de Kabatafl semtindeki Esma
Sultan Kona¤›’nda “Kabatafl Mekteb-i ‹dadisi” ad›yla

ilk müdür Hasan Tahsin (Aynî) Bey yönetiminde kuruldu ve
7 s›n›f, 276 ö¤renci ile 1909’da ö¤retime bafllad›.

Balkan Savafl›’na di¤er okullar gibi Kabatafl’tan birçok ö¤-
retmen ve son s›n›f ö¤rencisi kat›ld›. Savafl sonucunun ülke-
de yaratt›¤› büyük üzüntü ile ilan edilen genel yas sonucun-
da, 7 Mart 1913’te okul formas›n›n k›rm›z›-beyaz olan renk-
leri k›rm›z›-siyaha dönüfltürüldü. Okul 1913’te befl s›n›fl› ilk
k›sm› aç›larak 12 s›n›fl› sultaniye dönüfltürüldü ve “Kabatafl
Mekteb-i Sultanisi” ad›n› ald›. 1919’da yat›l› k›sm› aç›ld›.
Cumhuriyet’in ilan› ile sultaniler kald›r›l›nca, Kabatafl Mekteb-
i Sultanisi 1923 -1924 ö¤retim y›l›nda “Kabatafl Erkek Lisesi”
oldu. 1925 -1926 ö¤retim y›l›nda ilk k›sm› kald›r›ld›. 

Lise, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda padiflah yak›nlar›n›n
yazl›k ikametgâh› olarak yap›lm›fl olan Feriye Saraylar›na ait
binaya 1928 -1929 ö¤retim y›l›nda tafl›nd› ve halen bu bina-
da e¤itime devam etmektedir. 1934 y›l›nda okul bahçesin-
de bulunan ve A¤alar Dairesi ad›yla bilinen, cadde üzerinde-
ki eski bina onar›larak konferans salonu ve laboratuarlar›n yer
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ald›¤› “Kültür Binas›” olarak kullan›ma aç›ld›. Ö¤renci say›s›-
n›n artmas› nedeniyle 1941 -1942 ö¤retim y›l›nda orta k›s-
m› kapat›lan ve yaln›z lise olarak devam eden Kabatafl Erkek
Lisesine Feriye Saraylar›’n›n Befliktafl Ortaokulu olarak kulla-
n›lan binas› da “Pansiyon Binas›” olarak eklendi. 1979 -1980
ö¤retim y›l›nda okula 42 k›z ö¤renci kaydedildi. K›z ö¤ren-
ciler bir y›l okuduktan sonra Befliktafl K›z Lisesine nakledildi-
ler. 1987’de “Kabatafl Erkek Lisesi E¤itim Vakf›” kuruldu.
1992 -1993 ö¤retim y›l›nda karma e¤itime ve “Yabanc› Dil
A¤›rl›kl› Türkçe E¤itimi/Süper Lise” program›na geçildi, ‹ngi-
lizce haz›rl›k s›n›f› aç›ld›. 1994 -1995 ö¤retim y›l›ndan itiba-
ren k›z ö¤rencilere de yat›l›l›k olana¤› sa¤land›. Okulun biti-
fli¤indeki eski kömür deposu ve sonradan Tekel deposu olan
Feriye Karakolu ve Zaptiye Ko¤ufllar› 1989’da Kabatafl Erkek
Lisesi E¤itim Vakf›’n›n çabalar›yla okul alan›na dâhil edildi.
Buras› restore edilerek 1995’den itibaren “E¤itim ve Kültür
Sitesi” olarak hizmet vermeye bafllad›.

1998-1999 ö¤retim y›l›ndan itibaren “Anadolu Lisesi”
statüsüne al›nan Kabatafl Erkek Lisesi’nde halen 700 dolay-
lar›nda lise ö¤rencisi okumaktad›r. Ö¤rencilerin 250’ye ya-
k›n bölümü yat›l›d›r. K›z ve erkek yat›l› bölümleri vard›r.
2006 -2007 E¤itim Ö¤retim y›l›ndan itibaren okul Anado-
lu Liseleri aras›nda “Haz›rl›k+4 Y›l” ö¤renim uygulayan ay-
r› bir statü kazand›.

Kabatafl Erkek Lisesi'ndeki 6 Haz›rl›k s›n›f› 2009-2010
ö¤retim y›l›nda birinci yabanc› dili ‹ngilizce 2. yabanc› dili
Almanca olan 4 Haz›rl›k s›n›f› ve birinci yabanc› dili Alman-
ca, 2. yabanc› dili ‹ngilizce olan 2 Haz›rl›k s›n›f› haline ge-
tirildi. Bu s›n›flarda 4 saat Türkçe, 20 saat 1. yabanc› dil, 4
saat 2. yabanc› dil dersi vard›r. (Almanca haz›rl›k s›n›flar›n-
da Alman ö¤retmen Almanca dersi vermektedir.)

2009-2010 E¤itim-Ö¤retim y›l›ndan itibaren Kabatafl
Erkek Lisesi Almanca ve ‹ngilizce Haz›rl›k s›n›f› bölümleri-
ne “ayr›” puanla ö¤renci almakta; isteyen ö¤renci Anado-
lu Lisesi tercih listesine iki bölümü de yazabilmektedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin bütün dünyada
1000’den fazla okulu kapsayan “PASCH (Schulen: Partner
der Zukunft; Okullar – Gelece¤in Ortaklar›)” projesine Ka-
batafl Erkek Lisesi de törenle kat›ld› ve okula plaket tak›ld›.

�
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KADIKÖY ANADOLU L‹SES‹

Kad›köy Anadolu Lisesi Maarif Koleji olarak e¤itim ve
ö¤retime bafllayan ülkemizin alt› okulundan biridir. Ka-

d›köy Maarif Koleji olarak 1955–1956 ö¤retim y›l›nda,
flimdiki yerinde e¤itime bafllam›flt›r. 

Kapusen tarikat› taraf›ndan yap›lan bir manast›ra ait
olan okulumuzun bulundu¤u arazide, rahibeler taraf›ndan
1. Dünya Savafl› s›ras›nda kimsesiz çocuklar için okul aç›l-
m›flt›r. Okul, ‹stanbul’un iflgali s›ras›nda Frans›z kuvvetleri
taraf›ndan kapat›larak Karmelit rahibelerine verilmifltir.

1968–1969 y›l›nda pansiyon binas›, 1975–1976 y›l›nda
ise lise binas› yap›lm›flt›r. Dört haz›rl›k s›n›f› ile e¤itime bafl-
layan Kolej, 1961–1962 ders y›l›nda ilk mezunlar›n› ver-
mifltir.

Dünya ile iliflkilerini kesmifl olan Karmelit rahibelerine
zaman›n Milli E¤itim Müdürü Hayrullah Örs taraf›ndan
maddi destek sa¤lanarak arazi ve binalar boflalt›lm›fl, An-
kara ve ‹stanbul Yap› ve Sanat Enstitüleri taraf›ndan resto-
rasyonu yap›lm›flt›r. 

1968–1969 y›l›nda pansiyon binas›, 1975–1976 y›l›nda
ise lise binas› yap›lm›flt›r.
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Dört haz›rl›k s›n›f› ile e¤itime bafllayan Kolej,
1961–1962 ders y›l›nda ilk mezunlar›n› vermifltir. 

1968–1969 ö¤retim y›l›na kadar yabanc› uyruklu ö¤ret-
menlerle e¤itim ve ö¤retim faaliyetini sürdüren okulumuzda
1969-1970 ö¤retim y›l›ndan itibaren yurtd›fl›nda ö¤retimini
tamamlam›fl Türk ö¤retmenler göreve bafllam›flt›r. 

1991–1992 ö¤retim y›l›nda haz›rl›k s›n›f› iki y›la ç›ka-
r›lm›flt›r. 

2003–2004 ö¤retim y›l›ndan itibaren 1 y›l haz›rl›k, dört
y›l lise olmak üzere e¤itim-ö¤retimine devam etmektedir.  

Okulumuzda orta ö¤retim kurumlar›n›n yeniden yap›-
land›r›ld›¤› 2005–2006 e¤itim ö¤retim y›l›nda da bir y›l ‹n-
gilizce haz›rl›k s›n›f›, 4 y›l lise olarak faaliyetini sürdüren
e¤itim kurumu olma özelli¤ini muhafaza etmektedir. 

�
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MEHMET ÇEL‹KEL L‹SES‹

M ehmet Çelikel Lisesi 31 Mart 1938 tarihinde Meh-
met Çelikel taraf›ndan temeli at›larak 3 Ekim 1938

tarihinde Ortaokul ve Lise olarak ö¤renime bafllam›fl Türki-
ye’nin ilk ba¤›fl okulu olma özelli¤ine sahiptir. 1957-1958
e¤itim-ö¤retim y›l›nda orta k›s›m Merkez Ortaokuluna
devredilmifltir. 1969 y›l›nda bünyesinde Akflam Lisesi aç›l-
m›fl ve 1981 y›l›na kadar ö¤retimini sürdürmüfl, Genel lise
ö¤retim fleklinden, 1992–1993 ö¤retim y›l›nda Yabanc› Dil
A¤›rl›kl› Lise, 1999–2000 ö¤retim y›l›ndan itibaren de
Anadolu Lisesi statüsüne geçmifltir.

Okulun esas plan›na göre zemin kat ifl atölyeleri ve
spor salonu ile depo ve ambar olarak ayr›lm›fl, ikinci ve
üçüncü katlarda ise 14 s›n›f 1 ö¤retmenler odas›, 4 idare
odas›, arfliv ve hizmetli odas› olarak düzenlenmifltir. Okulun
ana binas›ndan ayr› olarak bir de laboratuar binas› mevcut
olup daha sonraki y›llarda lojman olarak düzenlenmifltir. 

Kuruldu¤unda pansiyon binas› olan ek bina 1981 y›l›n-
da özel idareye devredilmifl olup halen Ö¤retmen evi ola-
rak kullan›lmaktad›r.

Bakanl›k ödene¤i ile 1987–1988 e¤itim-ö¤retim y›l›n-
da 10 derslikli ek bina, 1992–1993 ö¤retim y›l›nda Kapal›
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Spor salonu yap›larak hizmete girmifl, 1996 y›l›nda Meh-
met Çelikel Lisesi Vakf› taraf›ndan 10 derslikli 3 katl› ek bi-
na,1998 y›l›nda ana bina alt kat Konferans salonuna dönüfl-
türülmüfltür.

Tarihi bir geçmifli olan okulumuz yaklafl›k 15 bin üzerin-
de nitelikli mezun vermifl olup halen her y›l haziran ay›n da
geleneksel pilav günü etkinlikleri ad› alt›nda mezunlar›n›
bir araya getirmektedir.

�
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N‹fiANTAfiI ANADOLU L‹SES‹

Ü lkemizin en eski okullar›ndan biri olan ve bugünkü ad›yla Ni-
flantafl› Anadolu Lisesi olarak bilinen okulumuz, 1905 y›l›n-

da ‹stanbul'daki yabanc›lar›n ve özellikle ‹ngiliz toplulu¤u men-
suplar›n›n çocuklar›na sa¤l›kl› bir ticari e¤itim ve ö¤retim verebil-
mek amac›yla, ayn› y›l Londra'dan bir müdür ve müdür yard›mc›-
s› getirilerek, Frans›zca ve Türkçe ö¤retmenleri de ‹stanbul'dan te-
min edilerek kurulmufltur.

E¤itim - Ö¤retimin ilk y›l›nda okula on dokuzu ‹ngiliz, on iki-
si di¤er milletlerden olmak üzere toplam otuz bir erkek ö¤renci
al›nm›flt›r. 

High School'da ilk y›llar e¤itim - ö¤retim, ‹ngilizce gramer ve
kompozisyon, ‹ngiliz edebiyat›, Frans›zca, Türkçe, Co¤rafya, Tarih,
Muhasebe, Steno, Daktilo, Fen Bilimleri ve iste¤e ba¤l› olarak La-
tince derslerine dayan›yordu.

Okul, ilk günlerde Galata civar›nda Kuledibi semtinde kurul-
mufltur. Daha sonra Sultan Abdülhamid, yeni bir okul yap›lmas›
için ‹ngiliz Büyükelçili¤i'ne Firuza¤a'da bir arazi hediye etmifltir.
Ancak bu arazinin o günün koflullar›nda okul için uygun olmad›¤›
anlafl›l›nca, 1911 y›l›n›n 12 Nisan›nda Firuza¤a’daki arazinin sat›l-
mas›na izin vermifl ve üzerinde befl katl› ahflap bir binan›n bulun-
du¤u flimdiki yeri, Sultan 5. Mehmed, yaln›z okul olarak kullan-
mak flart›yla ba¤›fllam›flt›r. Okul yap›m› amac›yla ba¤›fllanan arazi
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üzerine yap›lan ahflap binada 1920 y›l›nda büyük bir yang›n ç›k-
m›fl, yang›n sonras› yap›lan tamiratta büyük mali zorluklar yaflan-
m›flt›r.

‹kinci Dünya Savafl›'ndan sonra okulun yat›l› ve gündüzlü ö¤-
renci say›s›nda önemli bir art›fl olmufl, ek bina gereksinimi duyul-
mufltur. Ek bina inflaat› için 1955 y›l›nda izin al›nm›fl; böylece Eng-
lish High School For Boys Türkiye'de Lozan Antlaflmas›'ndan son-
ra geniflletilen ilk yabanc› okul olmufltur. 

Okulun lise statüsünü kazanmas› 1951 y›l›na rastlamaktad›r.
Bu statü de¤iflikli¤inden sonra English High School For Boys, Be-
yo¤lu English High School For Girls mezunlar›na da e¤itim - ö¤re-
tim vermeye bafllam›flt›r. 

‹ngiliz okullar›nda kökleflmifl bir gelenek olan ''gentleman'' ye-
tifltirme anlay›fl›n›n bir uzant›s› olan English High School, 1979 y›-
l›nda mali s›k›nt›lar yüzünden Türk hükümetine devredilmifl ve
okul Niflantafl› Anadolu Lisesi ad›n› alm›flt›r. 

Halen Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› bir Anadolu Lisesi olarak
100 y›l› aflan geçmifli ve birikimiyle e¤itim – ö¤retim vermeye de-
vam etmektedir.

�
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PERTEVN‹YAL L‹SES‹

Y aklafl›k 140 y›ll›k flanl› bir maziye sahip Pertevniyal Lisesi, ye-
tifltirdi¤i vatan evlatlar›yla Türk Milletinin gönlünde taht kur-

mufltur. Bu yüce okulun kurucusu Padiflah Sultan 2. Mahmud’un
muhterem efli, Padiflah Sultan Abdülaziz’in muhterem annesi Per-
tevniyal Valide Sultan’d›r. 1872 y›l›nda cami külliyesi ile birlikte
okul binam›z› yapt›rm›fl ve sadece e¤itim amaçl› kullan›lmas›na
vakfiyesinde belirtmifltir.

Pertevniyal Sultan Cami ile birlikte yap›lan Mahmudiye rüflti-
yesi çok güzel, kâgir binayd›. 1911 Büyük Aksaray yang›n›nda ta-
mamen yand›. 39 sene içinde e¤itim veren bu okul yang›n sonra-
s› Aksaray’daki Sinekli Bakkal Soka¤›ndaki bir konakta ayn› isimle
tedrisata devam etmifltir. Pertevniyal Sultan 1883’te vefat etti.
Geriye okulun tekrar imar› için vak›f geliri b›rakt›. Mütevelli Osman
Efendi taraf›ndan biriktirilen bu vak›f geliri ile okul infla edildi. Per-
tevniyal Valide Sultan’›n vak›f geliri ile Sar›yer’de ve Band›rma’da
da Pertevniyal ad›na iki ilkokul daha yap›ld›.

1930’da yap›m›na bafllanan 17 s›n›f›, 4 laboratuar›, spor salo-
nu ve kantinden oluflan yeni bina 13.03.1968’de bitirilerek e¤itim
ve ö¤retime aç›lm›flt›r.

19.11.1986 tarihinde Pertevniyal’deki tadilat sebebiyle okul
Çapa’daki Yüksek Ö¤retmen Okulu binas›na tafl›nd›.
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Pertevniyal’in Aksaray’daki binas›na Osmanl› Arflivi yerlefltiril-
di. Pertevniyalliler tekrar Aksaray’a dönmek için büyük gayret
gösterdiler. Pertevniyal Lisesi okul yönetimi, E¤itim Vakf›, Spor
Kulübü, Okul Koruma Derne¤i, ö¤retmen, ö¤renci ve mezunlar›-
n›n gayreti sonucu Aksaray’daki Pertevniyal binas›na dönüldü.
1998 y›l› itibariyle okulumuz Anadolu Lisesi olarak e¤itimine de-
vam etmektedir. 

�
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VEFA L‹SES‹

Osmanl› ‹mparatorlu¤unda 18. yüzy›la kadar e¤itim, mahalle
mektebi, medrese gibi klâsik e¤itim kurumlar›nda yap›lm›fl-

t›r. Ancak, 18. yüzy›lda askeri yüksekö¤retim kurumlar›yla modern
e¤itim hayat› bafllam›flt›r. 19. yüzy›lda düzensiz bir biçimde ilkö¤-
retim alan›nda s›byan mektepleri ortaö¤retim alan›nda rüfldiye (or-
taokul) idadi (lise) ve sultanî (lise+yüksekokul) olmak üzere çeflitli
modern e¤itim kurumlar› kurulmufltur. Kurulan ilk askerî idadî Ku-
leli Askerî ‹dadisi (1845) ilk ö¤retmen okulu Dârülmuallimîn (1848)
(Çapa'daki Ö¤retmen Lisesi) ve ilk Sultanî Galatasaray Sultanîsi
(1868)'dir. Modern yüksekö¤retim kurumlar› ise Mülkiye Mektebi,
Hukuk Mektebi ve T›bbiye Mektebi gibi ba¤›ms›z okullard›. 

Düzensiz olarak kurulan modern e¤itim kurumlar›, 1869 y›l›n-
da Maarif Naz›r› Ahmet Cevdet Pafla döneminde haz›rlanan Maa-
rif-i Umumiye Nizamnamesi ile bir sisteme ba¤lanm›flt›r. Bu ni-
zamnameye göre modern e¤itim kurumlar›; ilkö¤retim, ortaö¤re-
tim ve yüksekö¤retim olmak üzere üç kademede yap›land›r›lm›fl-
t›r. ‹lkö¤retim kurumlar› mahalle ve s›byan mektepleri, yüksekö¤-
retim kurumu ise Darülfünun olarak belirlenmifltir. Ortaö¤retim
kurumlar› ise rüfldiye, idadi ve sultani olmak üzere üç türde yap›-
land›r›lm›flt›r. Bu günkü lise türünün tam karfl›l›¤› olan okul türü,
idadilerdir. "Ana dille ö¤retim yap›lan ilk mülkiye lisesi (Sivil Lise)",
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1872 y›l›nda Mekteb-i Mülkiye'nin bünyesinde idadi s›n›flar› ola-
rak kurulan bugünün Vefa Lisesi'dir. 

‹DAD‹ - SULTAN‹ - L‹SE: Mekteb-i Mülkiye'nin bünyesindeki
idadi s›n›flar›, Mekteb-i T›bbiye ve Mekteb-i Hukuk gibi yüksek ö¤-
retim kurumlar›n›n bünyesindeki idadi s›n›flar›yla birleflmifl ve 1886
y›l›nda  Dersaadet ‹dadi-i Mülki-i fiahanesi ad›yla ba¤›ms›z bir okul
haline gelmifltir. Bu okul, 1994 y›l›nda Sadrazam Mütercim Rüfldü
Pafla taraf›ndan yapt›r›l›p daha sonra Gazi Ahmed Muhtar Pafla'ya
sat›lan binan›n (bugünkü Orta Bina) Maarif Nezareti'nce sat›n al›n-
mas›ndan sonra Vefa'ya  tafl›nm›flt›r. Okul, 1900 y›l›nda bulundu¤u
semtten dolay› Vefa ‹dadi-i Mülki-i fiahanesi ad›n› alm›flt›r. 

Okul, 1913-1914 ö¤retim y›l›nda Vefa Mekteb-i Sultanisi
ad›yla sultani statüsüne ç›kar›lm›flt›r. Bu dönemde okul, bünyesin-
de ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri bulunan 12 y›l ö¤renim sü-
rekli bir e¤itim kurumu haline gelmifltir. 1924 y›l›nda Tevhid-i Ted-
risat Kanunu'nun kabulüyle, okul, di¤er bütün idadi ve sultanilerle
birlikte Lise ad›n› alarak Vefa Erkek Lisesi olmufltur. Okul 1925 y›-
l›ndan sonra baz› liselerle birlikte ortaokula dönüfltürülmüfl ve Ka-
d›rga'daki Eczac›l›k Okulu binas›na tafl›nm›flt›r.  Okul burada Vefa
Orta Mektebi ad›yla 1933'e kadar e¤itim yapm›flt›r. 

1933 y›l›nda 300'ün üzerinde Vefa Lisesi mezununun giriflimi
ve yine mezunumuz o zamanki Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekrete-
ri Kemalettin Gedeleç'in deste¤iyle okul yeniden lise statüsüne
kavuflmufl ve Vefa'daki tarihi binas›na dönerek Vefa Erkek Lisesi
ad›yla ö¤retimine devam etmifltir. Okulun bünyesinde, Anadolu
Lisesi statüsüne geçti¤i 1990 y›l›na kadar, hem ortaokul, hem de
lise k›sm› yer alm›flt›r. 

Uzun süre sadece Mütercim Rüfldü Pafla Kona¤›'nda ö¤retim
yapan Vefa Lisesi 1937 y›l›nda Yüksek Ö¤retmen Okulu binas› ola-
rak kullan›lmaya bafllanan üst bahçedeki binan›n bu okulun 1949
y›l›nda Çapa'ya tafl›nmas› üzerine devri ile kapasitesini artt›rarak iki
binada ö¤retime bafllam›flt›r. Ayr›ca alt bahçedeki pavyonlarda
okulun spor, kültür etkinlikleri ile fen laboratuarlar› yer alm›flt›r.
1950'li y›llar›n sonlar›na do¤ru de¤erli mezunlar›m›zdan merhum
Necip Akar, üst bahçedeki fiehzade Mehmed Tabhanesi'ni Kimya
Laboratuar› olarak düzenleyerek hizmete sokmufltur. 

Yüksek Ö¤retmen Okulundan devrolan binan›n üst kat›nda
1959 y›l›nda  Erkek Ö¤renci Pansiyonu da aç›lm›flt›r. Bu pansiyon-
da ö¤renci mevcudu zamanla 300'e kadar ç›km›flt›r. 1970'li y›llar-
daki anarflik olaylar nedeniyle Pansiyon 12 Eylül 1980'de kapat›l-
m›fl, ancak 1984'te yeniden düzenlenerek K›z Ö¤renci Pansiyonu
olarak aç›lm›flt›r. 

‹LK AKfiAM L‹SES‹: 1958 y›l›nda Vefa Lisesi'nin bünyesinde
‹stanbul'un ‹lk Akflam Lisesi aç›lm›flt›r. Vefa Akflam Lisesi ad›yla
ö¤retim yapan bu lise Pertevniyal Lisesi'ne aktar›ld›¤› 1978 ta-
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rihine kadar befl bin civar›nda mezun vermifltir. Bu mezunlar
içinden bakan, milletvekili, sanatç›, bilim adam› ve ifladamlar›
yetiflmifltir. 

Okul binalar›n›n yetersizli¤i nedeniyle alt bahçedeki pavyon-
lar kald›r›larak yerine 1967 y›l›nda yeni bir okul binas›n›n yap›m›-
na bafllanm›fl ve iki y›lda tamamlanan bu bina 1969-1970 ö¤retim
y›l›nda hizmete girmifltir. 

Bu arada harap duruma düflen Mütercim Rüfldü Pafla Kona¤›
ö¤retime kapat›lm›flt›r. Bu bina, Vefa mezunlar›n›n kurdu¤u Vefa
Lions Kulübü taraf›ndan onar›ma al›nm›fl ve 1984 y›l›nda yeniden
Vefa Lisesi'nin ö¤retimine kazand›r›lm›flt›r.

ANADOLU L‹SES‹: 1970'li ve 1980'li y›llarda Vefa semti sakin-
lerinin birer birer semtten ayr›lmalar› ve bunlar›n yerine iflyerleri ve
iflçi pansiyonlar›n›n aç›lmas› semtte ö¤renci potansiyelini tamamen
yok etmifl, okul ‹stanbul'un çeflitli semtlerinden ö¤rencilerin geldi¤i
karma bir okul durumuna düflmüfltür. Bunun üzerine mezunlar›n
1989 y›l›nda kurdu¤u Vefa Vakf›'n›n kurucu baflkan› merhum Ulafl-
t›rma Bakan› Cengiz Tuncer'in çabalar›yla okulun statüsü Milli E¤itim
Bakanl›¤›nca  Anadolu Lisesi'ne dönüfltürülerek ad› Vefa Anadolu
Lisesi olmufltur. 

Mezunlar›n iste¤i ve okul yönetimi ile ö¤retmenler kurulunun
uygun görmesi üzerine 2001 y›l›nda, okulun statüsü de¤ifltirilme-
den, ad›ndaki "Anadolu" kelimesinin ç›kart›larak tarihi ad›na dönül-
mesi Milli E¤itim Bakanl›¤›na teklif edilmifltir. Bakanl›k bu teklifi
derhal de¤erlendirerek okulumuzun ad›n› tekrar Vefa Lisesi'ne dö-
nüfltürmüfltür. 

Bu arada okulun iki tarihi binas› (Pansiyon ve Mütercim Rüfldü
Pafla Kona¤›) 17 A¤ustos 1999 depreminde hasar görerek ö¤reti-
me kapat›lm›flt›r. Baflta de¤erli mezunlar›m›z U¤ur Dündar ve
Devlet Bakan› Recep Önal'›n giriflimleri ile ‹MKB'n›n büyük maddi
katk›s› sa¤lanm›fl, eksik kalan k›sm› da Bakanl›¤›m›zca tamamlana-
rak 2000 y›l›nda Pansiyon binas›, 2001 y›l›nda da  Mütercim Rüfl-
tü Pafla Kona¤› hizmete girmifltir. Bakanl›kla temaslar›n yürütül-
mesinde de¤erli mezunumuz ‹stanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in
de katk›lar› olmufltur.

2005-2006 y›l›nda Anadolu Liselerinin Haz›rl›k S›n›flar›n›n ka-
pat›larak bütün liselerin dört y›l ö¤renim süreli okullar haline gel-
mesi üzerine, okulun yabanc› dil a¤›rl›kl› e¤itiminin aksayaca¤› dü-
flüncesiyle, okul statüsünün (Haz›rl›k+4 y›l) toplam befl y›l ö¤retim
süreli Anadolu Lisesi olma giriflimi Say›n U¤ur Dündar'›n yak›n il-
gi ve deste¤iyle Bakanl›¤›m›zca kabul görmüfl ve okulumuz 2006-
2007 ö¤retim y›l›ndan itibaren bu statüdeki on liseden biri duru-
muna gelmifltir. 

�
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TEVDAK L‹SELER‹ 1. KÜLTÜR fiENL‹⁄‹
DÜZENLEME KOM‹TES‹

Genel Koordinatör: Dr. Sakin ÖNER
Vefa Lisesi Müdürü

EDEB‹YAT

Aysun AKSOY Galatasaray Lisesi
Serap GÜR Galatasaray Lisesi
Mürsel AYBULUT Haydarpafla Lisesi
Halil PARLAK ‹stanbul Lisesi
Gülten BEKTAfi ‹stanbul Lisesi
Nevin DALGIÇ ‹stanbul Lisesi
Kenan OVACIK  Kabatafl Lisesi
Mehmet BADEML‹ Kad›köy Anadolu Lisesi
Beyhan AKSOY Niflantafl› Anadolu Lisesi
Füsun GÜNAYDIN Pertevniyal Lisesi
Hayri ATAfi Vefa Lisesi
Emrah AYHAN Eyüp Anadolu Lisesi
Mustafa AYRANCI Eyüp Anadolu Lisesi

MÜZ‹K

Fahrinisa ARACIKAN Galatasaray Lisesi
Y›lmaz ATAKAY Kabatafl Lisesi
Ümmühan DURAN Kad›köy Anadolu Lisesi
M.Ifl›l AKDO⁄AN Niflantafl› Anadolu Lisesi
Hakan TEKBAfi Pertevniyal Lisesi
Zeynep Ebru DÖKMEN Vefa Lisesi

RES‹M

Ruhsar KESENL‹ Galatasaray Lisesi
Nevin DALGIÇ ‹stanbul Lisesi
Funda TEK‹N Niflantafl› Anadolu Lisesi
F. Ifl›m ÇAVUfi Pertevniyal Lisesi
Aysel AYIKOL Vefa Lisesi

Aç›l›fl Töreni Koordinatörü: Çi¤dem DAYAN
Galatasaray Lisesi ‹ngilizce Ö¤rt.
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TEVDAK L‹SELER‹ 1. KÜLTÜR fiENL‹⁄‹
AÇILIfi TÖREN‹ VE KONSER‹

Tarih : 24 May›s 2010 Pazartesi
Saat : 10.00
Yer : Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu

PROGRAM

1. Sayg› Duruflu ve ‹stiklal Marfl›
2. Aç›l›fl konuflmas› 

(Galatasaray Lisesi Müdürü Meral MERCAN)
3. fienlik Takdim Konuflmas›

(Vefa Lisesi Müdürü Dr. Sakin ÖNER)
4. TEVDAK Baflkan› Erol DEM‹RDÖVEN’in  Konuflmas›.
5. Protokol Konuflmalar›.
6. TEVDAK Liseleri Müzik Gruplar› ve Topluluklar›n›n Konseri.

– Kabatafl Lisesi (Türk Halk Müzi¤i)
– Vefa Lisesi (Türk Sanat Müzi¤i)
– Niflantafl› Anadolu Lisesi (Orkestra)
– Kad›köy Anadolu Lisesi (Orkestra)
– Galatasaray Lisesi (Orkestra)

7. Kapan›fl

Sorumlu Birim : Galatasaray Lisesi Müdürlü¤ü
Sorumlu Yönetici : Ruhsar KESENL‹ 

(Galatasaray Lisesi Müdür Yard›mc›s›)
Program Koordinatörü : Çi¤dem DAYAN 

(Galatasaray Lisesi ‹ngilizce Ö¤retmeni)
Sunucu : Aysun AKSOY 

(Galatasaray Lisesi Türk Dili ve 
Edebiyat› Ö¤retmeni)
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