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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 Liseleri E¤itim Derne¤i), 1980’li y›llar›n baﬂlar›nda bir k›sm›
Cumhuriyet’ten önce ö¤retime baﬂlam›ﬂ, Cumhuriyet’le birlikte Cumhuriyet’e sahip ç›km›ﬂ ve Cumhuriyet’i yüceltecek onbinlerce Atatürkçü ayd›n yetiﬂtirmiﬂ, köklü, gelene¤i oluﬂmuﬂ güzide e¤itim kurumlar›n›n di¤er devlet liseleri 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 oluﬂturduklar› gönüllü hizmet elçilerinden meydana gelen bir sivil
toplum kuruluﬂudur.
Ankara Atatürk Lisesi, Beyo¤lu Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, 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 Mehmet Çelikel Lisesi gibi, tarihî oldu¤u kadar, mezunlar›n›n çal›ﬂmalar›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› yurttaﬂlar yetiﬂtirilmesine katk›da bulunmak,
TEVDAK’› oluﬂturan güzide, gelenekleri oluﬂmuﬂ, köklü e¤itim kurumlar›n›n, geçmiﬂte oldu¤u gibi ülkesi ve ulusu ile ayr›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¤erlerini 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 yetiﬂtirilmesine katk›da bulunmak.
Baﬂar›l› e¤itim kurumlar›nda oldu¤u gibi, tüm e¤itim kurumlar›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¤layarak TEVDAK; cennet vatan›m›z›n di¤er yörelerinde de benzer
e¤itim kurumlar› ve onlara destek veren tüm sivil toplum kuruluﬂlar› ile birlikte e¤itimdeki etki alan›n› geniﬂletmektir.
TEVDAK E¤itim Vak›flar›; geçti¤imiz bu dönemde yaratt›klar› kaynaklarla feyz yuvalar›na sahip ç›karken, nitelikli e¤itimin
ve e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i ilkesinin gerçekleﬂmesine katk›da bulunmuﬂlard›r.
Son çeyrek yüzy›la damgas›n› vuran TEVDAK E¤itim Vak›flar›n›n, temel motivasyon Gücü; mezunlar›n›n mezun olduklar›
e¤itim yuvas›na Vefa borcunu karﬂ›l›ks›z olarak maddi ve manevi 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 dayan›ﬂmay› sa¤lamak amac›yla, 2008-2009 ö¤retim y›l›nda Haydarpaﬂa 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 deneme ve ﬂiirlerinden oluﬂan bir kitap da ‘1. Kültür ﬁenli¤i’mizin
bir ürünüdür. TEVDAK yönetimi olarak, Kültür ve Spor ﬁenliklerimizi koordine eden, düzenleyen ve destek olan tüm yönetici, ö¤retmen ve ö¤rencilerimize teﬂekkür ediyor ve baﬂar›lar›ndan dolay› kutluyoruz. Ayr›ca bu kitab› TEVDAK câmias›na
kazand›ran Vefa Lisesi Edebiyat Ö¤retmeni Hayri Ataﬂ’a da teﬂekkür 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 gerçekleﬂtirmek için e¤itim alan›ndaki çal›ﬂmalar›n› geliﬂtirerek,
sürdürecektir.
Sayg›lar›m›zla.
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‹stanbul’da günbat›m› • Foto¤raf: ‹layda Coﬂkun (Vefa Lisesi)

TEVDAK L‹SELER‹ 1. KÜLTÜR ﬁENL‹⁄‹

Dr. Sakin Öner
Vefa Lisesi Müdürü
TEVDAK Kültür ﬁenli¤i Koordinatörü

C

umhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür”
sözünü ö¤retmenlere hitaben söylemiﬂ ve kültürümüzün 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 direktifine 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 geleneksel 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:

Benim

13

ﬁehrim

TAR‹H
24.05.2010
PAZARTES‹
25.05.2010
SALI
27.05.2010
PERﬁEMBE
28.05.2010
CUMA

SAAT
10.00
10.00
17.00
10.00
11.00

ETK‹NL‹⁄‹N YER‹
Galatasaray Lisesi
Tevfik Fikret Salonu
Galatasaray Lisesi

ETK‹NL‹⁄‹N KONUSU
Aç›l›ﬂ Töreni ve Konseri
(Okul Müzik Gruplar›nca)
Aktif Resim Çal›ﬂmas›

Haydarpaﬂa Lisesi

ﬁiir Dinletisi

Galatasaray Lisesi

Resim Sergisi
Not: Sergi 05.06.2010
tarihine kadar devam
edecektir.

Ayr›ca bu etkinlikler çerçevesinde, TEVDAK Liseleri’nin Tiyatro topluluklar› 24 May›s 2010- 15 Haziran 2010 tarihleri
aras›nda gösteriler yapacaklard›r.
TEVDAK Liseleri Ö¤rencilerinin “Benim ﬁehrim” konulu deneme 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 gelenekleriyle geçmiﬂi gelece¤e de taﬂ›makta, dünü bugüne ba¤lamaktad›rlar. Ülkemizde de böyle köklü kurumlar mevcuttur ve bu gibi toplumsal dinamiklerimizden olan kurumlar›m›z›n baﬂ›nda
birço¤u muazzam bir geçmiﬂe sahip olan okullar›m›z gelmektedir. Bu okullar›m›zdan bir k›sm›n›n bir araya gelerek oluﬂturdu¤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 uyand›rd›¤› ça¤r›ﬂ›mlar›, yetiﬂtirdi¤i ilim, fikir, sanat ve kültür adamlar›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›yla bir faaliyet baﬂlatm›ﬂt›r ve bu faaliyetin gelenekselleﬂmesi de
arzu edilmektedir. Bu y›l “ﬁenlik” kapsam›nda yap›lan çal›ﬂmalardan 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 “Benim ﬁehrim” konulu yaz› ve ﬂiir istenmiﬂ, bu ça¤r›ya 13 okul cevap vermiﬂ ve neticede elimize 33 ﬂiir, 48 de yaz› ulaﬂm›ﬂt›r.

Benim

15

ﬁehrim

Bu ﬂiirlerde ve yaz›larda genç arkadaﬂlar›m›z›n duygu, düﬂüncelerinin yan›nda yaﬂad›klar› ﬂehirle ilgili tekliflerini, hassasiyetlerini de görmekteyiz. Gelece¤i ﬂekillendirecek olan bu
genç beyinlere kulak vermek, onlar› dikkate almak biz büyüklerin 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 yaﬂad›¤›m ﬂehrin fark edemedi¤im taraflar›n› da gösterir. Bu bak›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¤imize 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 boyunca fikrî yard›mlar›n› esirgemeyen fakat rahats›zl›¤› dolay›s›yla
çal›ﬂmalar›m›za fiilen kat›lamayan meslektaﬂ›m Eyüp Anadolu Lisesi 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 müdürü 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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ﬁ‹‹RLER
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Ankara’n›n simgelerinden Atakule

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.

Benim

19

ﬁehrim

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…

Benim

20

ﬁehrim

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…
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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…
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‹stanbul’un simgelerinden ﬂehit hatlar› vapuru ve arkas›nda K›z Kulesi

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›...
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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.
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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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Zonguldak’tan bir görünüﬂ

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.
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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.
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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.

Benim

46

ﬁehrim

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?

Benim

47

ﬁehrim

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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‹stanbul / K›z Kulesi

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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Galata Köprüsü, bal›kç›lar ve Yeni Cami

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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Erzurum / Çifte Minare

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.

Benim

75

ﬁehrim

Benim

76

ﬁehrim

Cumhuriyetimizin kurucu ulu önder Atatürk’ün ebedî istirahatgâh› / An›tkabir

‹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’da vapur yolculu¤una mart›lar da eﬂlik eder

‹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.
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‹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!
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‹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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Ankara Kalesi
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YAZILAR

Erzurum
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BEN‹M ﬁEHR‹M

Abdul Kadir Kara
Erzurum Lisesi - 10

N

eden kendimi hep balkonda uzaklara dalm›ﬂken bulurum ve neden her seferinde içimdeki kuﬂ p›rp›r uçar
bir türlü anlayamam. Tabi birkaç tahminim var -mahalle arkadaﬂlar›m, keﬂfetme ve sokaklar› arﬂ›nlamaktan duydu¤um haz, cami ve medreselerde hissetti¤im yo¤un bilgi karmaﬂas›, 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 neden olur. Nelere ﬂahit olmuﬂtur acaba bu ova? Günün bitimiyle 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. Burnumdan 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 ötekine nazaran beni dimdik yapar. Kendime getirir. Yüre¤imi s›zlat›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 duydu¤u övünçtür bu.
Her insan gibi ben de boﬂ zamanlar›mda kendimi dinlendirecek ﬂeyler yapar›m. Her bir köﬂesinde tarihten bir parça taﬂ›yan sokaklar› gezer dururum. Gezmek beni her zaman dinlendirmiﬂtir. 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 vard›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 ﬂehir 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 benim aﬂk›m›z ebedi hayat›na eriﬂmiﬂ gibi görünüyor.
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YED‹ TEPE

Ak›n Emre Binici
Eyüp Anadolu Lisesi - 11

B

irçok insan›n, diline, kalemine u¤ram›ﬂ koca bir dünyad›r ‹stanbul... Öyle bir dünya ki her bir unsuru, ferdi, büyük 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 ihtimalle 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› gözler. 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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‹stanbul ‹stiklâl Caddesi’nde tramvaya as›lan çocuklar • Foto¤raf: ‹layda Coﬂkun (Vefa Lisesi)

BU ﬁEH‹R

Aydil Türkili
Vefa Lisesi - 11

K

orna sesleriyle uyanmak.. sabah›n köründe belki de rüyan›n en güzel k›sm›n›n mekanik bir ç›¤l›kla yerini bulutlu bir güne b›rakmas›... Bu bile bizar etmeye yeterken
gönülleri, bir de yaﬂam kavgas› t›rmalar düﬂünceleri. Ve bu düﬂünceler 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 insanlar›n ço¤u uyan›rken akﬂam yeme¤ine alaca¤› ekme¤in hesab›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 büyüdükleri 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›çk›r›klara bo¤ulan, bulunmak için yalvaran minik bebekler... Y›llarca 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 çocuklar› taraf›ndan huzur evlerinde yaln›z bir ölüme terk edildiklerini fark eden emektar anne-babalar... Anlatmakla bitmez bu
ﬂehirde yaﬂanan ac›lar.
Herﬂey farkl› olabilirdi oysa. Marmara sabahlar› her biri gülümsemeye haz›r insanlar› dalgalar›n›n ﬂefkatli sesiyle uyand›rabilirdi. Güneﬂe "günayd›n" demek için ç›kt›¤›m›z balkonda iç
çekerken, fabrika dumanlar›n› de¤il do¤ay› koklayabilirdik. ‹stiklal caddesinde yürürken arkam›zdakinin ne kadar yaklaﬂt›¤›n› de¤il, daha ne kadar yürüyebilece¤imizi hesapl›yor olabilirdik. 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 bile. Olabilirdi ama olmad›, daha do¤rusu olduramad›k.
Gülümseyebilmenin en büyük servet oldu¤u bu düzenin sorumlusu yine gülümsemeye hasret olan bizleriz. Ne ac› ki kendimiz için bile taﬂ›n alt›na elimizi koymuyoruz. “Sadece bir insan 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 insanlardan 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 hediyesi; “Yaln›zl›¤›m”la gidiyorum.
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‹STANBUL’A

Ayﬂe Ceren Çelik
Haydarpaﬂa Lisesi - 10

G

ökyüzünü özledi¤im de oldu. Oysa ne y›ld›zlar›n gözükürdü do¤ru düzgün, ne de maviliklerin seçilebilirdi
sokak ›ﬂ›klar›ndan. Yine de bir baﬂka parlard› senin y›ld›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… Yorgun düﬂtü¤ün zamanlar da oldu. Kald›ramad›¤›n olaylar, yaln›z
b›rakt›¤›n insanlar… Oysa ayn› zamanda herkesin yuvas› da oldun. Gözyaﬂlar› nas›l sel olup akt›ysa sokaklar›ndan, kahkahalarla 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 masum 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 üstünden, 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 kendini 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 zaman; 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› ‹stanbul’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. Bedenin nefese, yaﬂam›n zamana gerek duydu¤u gibi…
Sözlerimizi duymazdan geldi¤in de oldu. Güneﬂi bizden almak için masum bulutlar› kulland›¤›n, yaln›z kalmak için ya¤murla bizi korkutup evlere kapatt›¤›n… Ama yaln›z kalmay› yine baﬂaramad›n. Evsizlerin gidecek bir yerleri olmad›¤›n› unutup s›r›ls›klam ettin onlar›. Piﬂmanl›k içinde ç›kard›n güneﬂi saklad›¤›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 güvendik biz sana. Yeniden ödünç verdik binlerce genç yaﬂam›. Bazen ölüm getirdi bu güven, bazen gülen gözler. Gerçek ﬂu ki
pek güven de vermedin hiçbir zaman. Ama hep hayalleri süsledin, umut oldun. Seninle tan›ﬂmak için yaﬂama sil baﬂtan baﬂlayanlar oldu ve sen ac›madan birçok yeni umutlar›, yeni öyküleri bitirdin.
Ayakta durman›n ne kadar kolay oldu¤unu gösterdi¤in de
oldu. Islak bir bankta oturmuﬂ yaz›yorum bunu sana. ‹stanbul’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 gözyaﬂlar›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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Günbat›m›nda Kad›köy ‹skelesi ve Haydarpaﬂa Gar› • Foto¤raf: ‹layda Coﬂkun (Vefa Lisesi)

DÜNYA’NIN BAﬁKENT‹ ‹STANBUL

Baﬂak Ceylan Etik
Niﬂantaﬂ› Anadolu Lisesi - 10

Z

›tl›klar›n ﬂehri. ‹stanbul'un özeti bu. ‹yiyle kötüyü, güzellikle çirkinli¤i, zenginlikle fakirli¤i bu kadar çarp›c› ve
güçlü bir ﬂekilde gösteren ve yaﬂatan baﬂka bir ﬂehir daha var m›d›r ﬂu koca dünya üzerinde? ‹nsanlar› hem çeker, hem
b›kt›r›r kendinden ve iter. Tarih boyunca bütün dikkatleri üzerine 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 yapabilece¤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 ﬂehre kaz›d›. ‹stanbul'u ‹stanbul yapan da bu oldu; her kültürü içinde 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 ‹stanbul'u yaﬂ›yoruz? ﬁehrin insan› oradan oraya sürükleyen yo¤unlu¤u, bitmek tükenmek bilmeyen trafi¤i, insanlar›n geçim derdi 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 zorluklar›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 ﬂehirden. 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 deprem, kaç yang›n, kaç istila, kaç isyan geçirmiﬂ. Ama hepsinden
sonra kendini bir ﬂekilde toparlam›ﬂ ve devam etmiﬂ yine insanlar› 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

ﬁ

ark›larda duygu, dillerde na¤me olmuﬂ bir ﬂehirdir ‹stanbul… 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 vazgeçemem ‹stanbul’dan. Tutsalar kollar›mdan, götürseler baﬂka diyarlara yine arar, bulur, gelirim ona. Yüre¤imdeki ‹stanbul sevgisi 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 kazan›yor, çocu¤undan, kar›s›ndan, anas›ndan ayr›, çünkü yok baﬂka
çaresi senden gayr›. Kimi sende al›yor mesle¤ini eline, sen yetiﬂtiriyorsun faydal› gençleri ülkene… Kimi a¤abeyinden kaç›yor sana, 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. Üzülüyorsun 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, gençler sonbahar› izliyor bo¤az taraf›nda. Mart›lar uçuﬂuyor denizin
ortas›nda, vapurlar s›ralanm›ﬂ art arda süzülüyor maviliklerinde… 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 koﬂturuyor sokaklar›nda, arkalar›nda anneleri, çok yormuﬂlar çocuklar 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 kocaman kollar›n. Her insan baﬂka kap›l›yor güzelli¤ine… Ama insanlar da hakl›, görmemiﬂler hiç böyle bir güzellik… Yememiﬂler Eminönü’ndeki gibi bal›k ekme¤inden, izlememiﬂler Bo¤aziçi 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 bilsinler Atam›z›n sende öldü¤ünü… Bir kere hissettiler mi sendeki 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›rlar›m›n orta¤›, mutlulu¤umun tad› oldun. Sen var oldukça ben
var olamam ama ben yaﬂad›kça sen bende var olacaks›n. Bendeki nefes, sende son bulana kadar.
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BEN‹M ‹STANBUL’UM

Betül Kübra Arslan
Kad›köy Anadolu Lisesi - 11

Ç

ok 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 bozac›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 Meydan›'ndaysan›z de¤mesin keyfinize.
Hiç tarih oldunuz mu ‹stanbul'da?
Topkap› Saray›'na gidip padiﬂah olup bakt›n›z m› eﬂsiz manzaraya, 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 Ziya'n›n romanlar›n›n kahraman› olup konak hayat›n›n tad›na bakt›n›z m›?
Her parselin ayr› hikâye, her köﬂende farkl› bir yaﬂam hikâyesi... Kargaﬂa biliyor haddini Yeditepeli ﬂehrimde. Vücut buluyor belki de, sayg› duyuyor ‹stanbul'un tarihine dokusuna kokusuna.
Yavaﬂça aç gözlerini, kulaklar›n›, bir taraftan kilise çanlar›n›,
bir taraftan ezan seslerini iﬂitiyorsun. Kültür zenginli¤ini görmüyor musun?
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DÜﬁLER ﬁEHR‹ ‹STANBUL

Bige Kerimo¤lu
Niﬂantaﬂ› Anadolu Lisesi - 10

H

at›rlar m›s›n›z? Hayalleri vard›r çocuklar›n. Uçmakt›r,
gitmektir bilmedikleri yerlere, yap›lamayan› yapmakt›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 benim ﬂehrim. Canl›d›r, de¤iﬂkendir, mutludur, hüzünlüdür, ﬂaﬂk›nd›r… Ama ne olursa olsun her günü farkl›d›r. Buras› ‹stanbul’dur, benim ‹stanbul’umdur. Uçan kuﬂun, çiçe¤in, uçurtman›n ‹stanbul’udur. Gecenin karanl›k örtüsü kalkarken güneﬂ yerini al›r gökyüzünde. O an renkler ahenkle uçuﬂur havada, mart›lar uçar ba¤›rarak Bo¤az’›n üstünde; kediler miyavlar, köpekler havlar, dün unutulur, yeni bir sayfa aç›l›r herkesin hayat›na
‹stanbul’da her sabah… Bir anda insanlar doluﬂur caddelere, taﬂarlar 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, dilenen fakir, iﬂe yetiﬂen iﬂçi için…
Herkesin yeridir benim ﬂehrim; anne gibidir, aile gibidir herkese 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 ‹stanbul’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 gürültüsünden rahats›z oluruz. Böyledir ‹stanbul insanlar›; trafikte stres
olur, ba¤›r›r ça¤›r›r ‹stanbul’a, ‹stanbul’un kalabal›¤›na; etraf›ndaki güzelli¤e bakmadan yürür, kendini gösteren ﬂehrime bakmadan hep düﬂünceli yürür. Ama ‹stanbul her seferinde affeder
bizleri dar›lmadan, küsmeden bir çiçek gibi açar her sabah. Yuva 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›, hemen sinirleniriz hemen parlar›z, affedece¤ini bildi¤inden ‹stanbul’un bizleri sanki naz yapar›z, sonra geçer k›zg›nl›¤›m›z yeniden hayran oluruz ‹stanbul’a. Hemen k›zar; ama ufak ﬂeylerden
hemen mutlu oluruz. Çünkü duyar›z hep büyüklerimizin “‹stanbul’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 isteyen iki karay› birleﬂtirir eﬂsiz güzelli¤iyle. Kültürleri birleﬂtirir,
insanlar› birleﬂtirir. Her yerden, her dinden, her dilden, her ülkeden 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 baﬂkentidir. 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 denizi 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¤ratmaz hiçbir zaman. Can›n çekerse bal›k ekmek yersin Eminönü’nde; Sultanahmet’te geçmiﬂi görürsün, hayran kal›rs›n her
gördü¤ün yere. K›z Kulesi’nde hayat bulursun yeniden. ‹stanbul’a gelip de görmeyen kalmaz ‹stiklâl Caddesi’ni. Gece gündüz demeden her daim insanlar› taﬂ›r bu cadde. Eski binalar ﬂu
ana kadar gördüklerini saklarlar içlerinde. Her gelen yeni insansa 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 ‹stanbul’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 selam 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 ressam›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, gezmeye 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. Damlalar 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 böyle 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 çoktur, gitar çal›p para kazanmaya çal›ﬂan da. Yollarda kuytu sokaklara 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 huzurla yiyenler de. Herkes, ama herkes var. Kimse de b›rakamaz buray›, ﬂartlar ne olursa olsun ‹stanbul’da yaﬂamaya devam 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. ‹stanbul’umun taﬂ› topra¤› alt›n m›d›r bilmiyorum; ama benim için
‹stanbul unutulmaz bir ﬂiir, ak›ldan ç›kmayan bir müziktir. Çocukken ilk uçurtmam› uçurdu¤um, kardan adam yapt›¤›m, ilk
kez denizi gördü¤üm ﬂehirdir ‹stanbul. Gözümü açt›¤›mda burada olmaktan mutlu oldu¤um; gülmeyi, a¤lamay›, nefes almay› ö¤rendi¤im ﬂehirdir ‹stanbul. Hayat›m›n ilk ad›m›d›r ‹stanbul.
Gün baﬂlar, biter ‹stanbul’da, hayat bitmez; hatta baz› yerler 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› koﬂuﬂturma 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 sonunda gece her yeri örter. Bu sefer ayr› güzel olur ‹stanbul, gecenin karanl›¤›nda ›ﬂ›ldar. Sanki bize “Ben buraday›m hâlâ yan›n›zday›m” der. Merak ediyorum da acaba ne der, ne demeye çal›ﬂ›r o soylu duruﬂuyla? Yaﬂam hâlâ devam eder. En sonunda güneﬂ t›pk› her gün oldu¤u gibi ‹stanbul’a ulaﬂ›r. Her taraf 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 havlar, koltu¤unda uyuyakalan yaﬂl› adam uyan›r. ‹stanbul kendini
yine gösterir, yine sevdirir.
Ben ‹stanbul’un canl›l›¤›n›, karmaﬂas›n›, koﬂuﬂturmas›n›, insan›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 ‹stanbul’u ‹stanbul oldu¤u için seviyorum.
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Erzurum Kalesi
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DADAﬁLAR D‹YARI

Burak Çörek
Erzurum Lisesi - 11

S

o¤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 köﬂesinde 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 insanlara dahi komﬂuluk hakk› için zarar vermeyi akl›n›n ucundan bile geçirmemiﬂ bir neslin torunlar›y›z. ‹ﬂkenceler görmelerine, savaﬂlarda 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, kimi 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› güvenden, demiri aﬂktan olup yeni yuvalar kuruldu. O depremde kurtulup sa¤lam bir duruﬂla geriye kalan eserlerimiz de vard›r. Misal; 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, hâlâ 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 ﬁelalesi, 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. Yüzüklere, bileziklere, kolyelere ve küpelere süs olmas› gerekir.
Bu güzellikler belli ki dünyada dikkatleri üzerimize çekmemize 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 kabartmas›d›r, öyle de görünüyor.
Herhalde benim ﬂehrimin ismi anlaﬂ›lm›ﬂt›r… Tabi ki “Erzurum” yani “Dadaﬂlar Diyar›”.
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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 ‹stanbul aﬂk› iﬂte. Deniz kokusu da nedenim olur, bir Çingene’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 gönlünüzü 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 unutamad›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 evimiz 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 farklar›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 yaﬂad›¤›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› sevmeyece¤ine olan inanc›m.
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‹STANBUL DEY‹NCE

Çi¤dem Ezgi Çevik
Pertevniyal Lisesi - 10

‹

stanbul… Nesilden nesile “medeniyetler ﬂehri” olarak söylenegelen ﬂehir… Hemen hemen herkeste bir merak ve heyecan 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 düzeyinin en yüksek oldu¤u, insanlar›n en mutlu olabilece¤i yerdir ‹stanbul. Bir tarihçiye soruldu¤unda, kuca¤›nda say›s›z uygarl›k
beslemiﬂ bir anad›r. Bir Rum’un ise ilk akl›na gelen “Konstantinapolis”tir, “Bizans”t›r. Ya da bir denizciye ‹stanbul denildi¤inde 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, kelimeler birleﬂti¤inde hep ayn› ﬂeyi anlat›r, hep ayn› noktada, ‹stanbul’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 memnuniyetle 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 herhangi bir ﬂey yapar, sadece dinler. ‹ﬂaretlerle konuﬂur karﬂ›s›ndakiyle. 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 olmuﬂ 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 anlatm›ﬂt›r.
‹stanbul ayn› zamanda bir bebek gibidir, onu sevebilmek,
anlayabilmek kolay de¤ildir. Çok bir ﬂey istemez asl›nda, tek istedi¤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›nda 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 ‹stanbul’un çocuklar›. Bu yüzdendir ki buraya hayat›nda bir defa bile 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›lanan 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 yeme¤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¤›zda. Her yenildi¤inde ayn› kiﬂi için yine farkl› tatt›r ‹stanbul. Bundan 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 bakarken loﬂ sokaktan gelen, siluetini gördü¤üm babamd›r. Belki de
silueti olan tek ﬂehirdir ‹stanbul. ‹stanbul aﬂkt›r, aﬂk ise babamd›r; babam›n silueti vard›r, siluet ise gün bat›m›ndaki ‹stanbul’dur.
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VAZGEÇ‹LMEZ ﬁEH‹R

Ebru Gül Özdemir
Ankara Atatürk Lisesi - 10

A

nkara… Benim ﬂehrim, benim topra¤›m, benim yuvam. 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, memur ﬂehri Ankara.
Zengininin, fakirinin, yerlisinin, yabanc›s›n›n iﬂbirli¤i içinde,
dostluk içinde yaﬂad›¤›, birbirinden farkl› kültürlerin harmanland›¤› bir kent.
An›tkabir’iyle, Atakule’siyle, parklar›yla, kalesiyle, müzeleriyle 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 dolduramayaca¤› bir bozk›r ﬂehri buras›. Devletin nabz›n›n att›¤›, gece
gündüz uyumayan, durulmayan, hep bir olay yaﬂayan ya da ya-

Benim

133

ﬁehrim

ﬂamaya haz›r, tarihi her köﬂesinde hissetti¤iniz ciddi bir kent
Ankara.
ﬁairlerin, yazarlar›n eserlerine konu olan, bak›ﬂlar›n hep üzerinde oldu¤u, vatan sevgisini her hücrenize yerleﬂtiren, her geziﬂinizde yeni bir yerini keﬂfetti¤iniz eski bir ﬂehir Ankara.
S›k›nt›l› oldu¤unuzda s›k›nt›n›z› dinleyen, gizlemek istediklerinizi saklayan, sizinle gülen, sizinle a¤layan iyi bir s›rdaﬂ Ankara. Üzerinde yaﬂayan insanlar›yla dost olan bir ﬂehir.
Bu güzel ﬂehirde her sabah okula, dershaneye giderken otobüsten izleyerek keﬂfetti¤im çok ﬂey var. Ankara’y›, sessiz, sakin, büyük bir hayranl›kla izlemek, bilinmedik yönlerini keﬂfetmek, her gün biraz daha benimsemek, Ankara’yla ilgili en sevdi¤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›zda gecekondularla örülü bir tepe görürsünüz, di¤er tarafta ise
giderek modernleﬂen binalar, iﬂ yerleri baﬂlar. Köprüyü geçtikten sonra yolun her iki taraf›nda av malzemeleri satan dükkânlar, 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 çocuklarla, ellerinde sigaras›yla hayata küsmüﬂ gibi yürüyen insanlarla, 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 Savaﬂ› s›ras›ndaki hallerini gösteren temsili heykeller vard›r. Heykelleri 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¤rencileri, Ankara’y› gezmeye gelen turistler, yolun ortas›nda kendini 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 adliye ç›kar karﬂ›n›za. Daha sonra S›hhiye Köprüsü, sa¤a dönen
Strazburg, Necatibey caddeleri, solda Abdi ‹pekçi Park› ve sonra her gün binlerce insan›n u¤rad›¤›, dillerden düﬂmeyen K›z›lay’› görürsünüz. Her arad›¤›n›z› bulabilece¤iniz, de¤iﬂik kültürlerden insanlar›n belki de gezdikleri tek ortak yerdir K›z›lay. Kimine göre kitap, kimine göre k›yafet, kimine göre e¤lence demektir. Ankara’n›n kalbidir buras›.
Otobüsle her gün geçti¤im bu yerlerde her zaman farkl› bir
duyguyu yaﬂar, farkl› bir yön keﬂfederim. Her keﬂfediﬂimde daha da çok seviyorum içinde yaﬂad›¤›m bu anlaml› ﬂehri.
Ankara’m, sende büyüdüm, sende yaﬂ›yorum, sende yaﬂlan›p, sende ölece¤im
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Ankara’dan bir görünüﬂ

KAYBETT‹⁄‹M GÖKKUﬁA⁄IM

Elif Alç›k
Kabataﬂ Erkek Lisesi - 9

G

ökkuﬂa¤›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 insanlar› 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 ﬂehirde 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›rd›. Ama unutamazd›. Bir vefa borcu duyard› Yedi Tepe’ye. Elinden geleni yapard› kenti için. Çal›ﬂ›rd›, korurdu onu, zarar verenlere üzüntü ve burukluk hissederdi. Bu insanlar her ﬂeyi yapard› 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›, caddeleri, yollar› dönülmez yollard›. Bir kez giren bu yollara, bir kez
gelen bu ﬂehre gitmek ister miydi? “Hay›r!”. Kimse b›rakamazd› 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 yeryüzüne. ﬁehir her zamankinden farkl› olurdu bir ﬂairin gözyaﬂlar›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 görmedi istekleri. Sevdirdi, sevindirdi ard›ndan da çekip gitti. Ço¤u ﬂair anlad› yeni birini kand›rmaya gitti¤ini. Yine de sitem edemediler Yedi Tepe’ye. Kirlensen de, kirletsen de bir ömür boyu seninleyim” diye anlatt› yüzünde kuruyan en içten incilerini.
Ne padiﬂahlar, ne ﬂairler, ne yazarlar kand›rd› bu ﬂehir. Küçücük kalbini, hayallerini, küçücük elleriyle yalvaran, ellerini ‹stanbul 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, duyard›m ac› ç›¤l›klar›n›. Kaç defa uyuyamad›k birlikte. Gözyaﬂlar› 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 ‹stanbul’u. Bo¤az’a sorard›m. Her yerde arard›m onu. Ortaköy’de, Kad›köy’de, Üsküdar’da. Bakmad›¤›m son yer kald›¤›nda anlad›m ‹stanbul’un asla benimle olamayaca¤›n›. Gitmedi¤im, sormad›¤›m tek yerdi Karacaahmet…
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‹stiklâl Caddesi

ÖTEK‹ ﬁEH‹R

Emine Ecem Çak›r
Galatasaray Lisesi - 9

Y

aﬂam›n manas›n› kavrayabilmek güçtü benim için. Kimli¤i belirsiz ad›mlar›m›n tüketti¤i yollarda geçen zamanlar›m sanki bir amaç u¤runa olamaz gibiydiler, nereye gitti¤imi bilsem de neden gitti¤imi anlamazd›m. A¤layan yapraklar›n› döken a¤açlar›n aras›ndan geçer, çiçeklerin gülümsemelerine özlem duyard›m. So¤uk rüzgâr›n dokunuﬂlar›n› hissetmeye
çal›ﬂ›rken, polenlerin sebep oldu¤u alerjiler yüzünden yanan vücudumu 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, yolumu arar gibiydim. Sevmezdim yaﬂad›¤›m ﬂehri, s›ca¤›ndan
kaçmak isterken so¤u¤una hapsolur, yaln›zl›¤›ma özlem duyarken kimsesizli¤imle bo¤ulurdum. Zaman›n de¤eri farkl›, yaﬂananlar›n niteli¤i tuhaft› benim için. Sanki bütün çeliﬂkiler bir anda hislerimin aras›nda toparlanm›ﬂt›. Anlamazd›m kim oldu¤umu, bulamazd›m cevaplar›m› ki tahmin de edemezdim sorular›m›. Ya¤an ya¤murdan birkaç çise yanaklar›m› okﬂuyorken ans›z›n bast›ran dolu ac›t›rd› can›m›. Sonras›n› hat›rlamazd›m, göremezdim hiçbir ﬂeyi t›pk› kula¤›ma f›s›ldanan tek bir kelimeyi
bile duyamad›¤›m gibi. Anlamazd›m kim oldu¤umu, bulamazd›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 hayallerimi gerçekleﬂtirebilece¤im ﬂekilde bir yaﬂam arad›m. Buldum mu? Belki. Mis kokulu çiçeklerini koklad›¤›m a¤açlar›n
çevreledi¤i bir sahil yolunda esen rüzgâr ya¤murun ›slatt›¤› yanaklar›m› ›s›tan güneﬂin güzelli¤iyle bütünleﬂmiﬂken, sevdi¤im
bir ﬂehrin hükmü alt›na girdi¤ime inand›rd›m kendimi. Gülümsemenin 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 buldular, esen rüzgârla da¤›lan yapraklar saçlar›ma dolaﬂt›¤›nda onlar› 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 gibi... 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 bulutlar›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›rd›m da¤lar›nda sakl› çiçeklerin beni duyaca¤›n› bilirken.
‹stanbul’um. Kurmaca dünyamdaki mükemmelliklerin somut karﬂ›l›¤›. Tan›mlayabilir miyim seni cümlelerimde? Anlatabilir 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, yaln›zca hayallerimdekinin sen oldu¤unu söyleyebiliyorum. Nereye ait oldu¤umu bilmedi¤im zamanlar›mdan sonra sende yaﬂarken evimdeymiﬂim gibi hissediﬂimin sebebini göstermek
için u¤raﬂ›yorum. Benim ‹stanbul’um ﬂudur diyemiyorum, diyemem. Seni bir kal›ba s›¤d›rmak öyle büyük haks›zl›k olur ki!
Yaln›zca susar›m bir yerden sonra, kelimelerim zihinlerde yank›lan›r hâlde hislerimi anlatma çabas›ndalarken beklerim ﬂehrimin güzelli¤ini tescilleyen zihinlerden gelecek olan sessiz yorumlar›. Saçlar›m› dans ettiren rüzgâr›yla soludu¤um havas›n›,
içimi ›s›tan güneﬂinin parlakl›¤›nda uçuﬂan kuﬂlar›n›n f›s›ldad›klar› melodileri, tac›m› süsleyen kurumuﬂ a¤aç yapraklar›n› ve
a¤›tlar›m› saklayan ya¤murlar›n› sevdi¤im ﬂehrim! Susar›m yaln›zca, ve beklerim, seni bana anlatacak di¤er zihinlerdeki kelimelerin aromalar›n›.



Benim

143

ﬁehrim

Kapal› Çarﬂ›
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MEKÂN ‹LE ZAMANDAK‹
RUH VE ‹STANBUL

Emirhan Nas
Kabataﬂ Erkek Lisesi - 10

K

üçüklü¤ümden beri çok yer gezdim. Gezmenin de ötesinde, 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, mekânlara 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 ummanlar› arayan nehir misali akar insan yaﬂamda. ‹nsanla beraber zaman da akar, mekânlar da. Ama mekânlar, zamandan daha somut olduklar› halde de¤iﬂimlerini öyle aç›kça belli etmezler. Çünkü zaman zaten kendili¤inden akmaktad›r, hayat›n kendisiyle beraber; mekânlar ise ruhunu insandan al›r, ona ba¤›ml›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 mekânlar›n mucitleri olan insanlar düﬂünen varl›klard›r. Her düﬂünce yeni bir yorum, hayat›n ak›ﬂ›nda aç›lm›ﬂ bir yeni yol ve mekânlar›n hamuruna kar›lm›ﬂ yeni bir özdür. ‹kinci olarak insanlar farkl›d›rlar ve mekânlar da mana yönünden birbirlerinden hep farkl› farkl› olmuﬂlard›r. Bir Küçükyal› sahilinde Adalar’› görerek sabah koﬂusu yapmak, bir Kabataﬂ Deniz Otobüsü ‹skelesi yan›n-
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daki çay bahçesinde oturup bo¤az manzaras› eﬂli¤inde muhabbet… 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 özdeﬂim kurdu¤unuz deniz ayn› deniz olmaktan ç›k›p baﬂka bir çehreye bürünecektir Karaköy’de. Yan›nda oturdu¤unuz park›n yeﬂili ve denizin mavisinden ç›k›p Tophane-i Âmire’de tarih kokan 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 sükûnetiniz tramvayda baﬂka baﬂka yaln›zl›klarla karﬂ›laﬂacak. O zaman diyeceksiniz “Hah evet, hayat ak›yor”. Kendi yaln›zl›¤›ndan 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 anlar asl›nda yaﬂamas›n›, o zaman fark›na var›r yaﬂad›¤›n›n. Ordaki 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›, ikisinin de ötesinde insan… Hayata bu gözle bakmak için edebiyata 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 gerek. Aksi takdirde ‘mekân›n ruhu’na yabanc› kal›r›z. Peki, ‘mekân›n ruhu’ dedi¤imiz bu - insan›n kendisi gibi - çok çeﬂitli
renkleri içinde bar›nd›ran bir ﬂehrin bizi havas›na sarmas› kolayl›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 insan etraf›na ﬂöyle bir bak›p da neler olup bitti¤ini kavrayacak durumda de¤ildir. Az önce bir sanatç› duyuﬂunun gerekti¤ini söylemiﬂtik, ama iﬂin gerçe¤i ﬂu ki yaln›zca sanatç› duyuﬂu yeterli
de¤ildir bunun için. ‹nsanlar, dönüp çevrelerine bakmak bir yana, 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› yönlendirdi¤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 intihar etti¤ini okuyorum. Bir toplum için büyük bir felakete iﬂarettir bu.” diyen ünlü S›rp yazar Duﬂan Kovaçeviç ‘‹ntihar›n Genel Provas›’ adl› tiyatro eserinde, insan›n kiﬂisel merkezini çaresizlik 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 çaresizli¤ini vurgular. Bizim için de önemli olan iﬂte bu ikinci vurgudur. 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 neresinde? Yani tam olarak bu sürece etkisi ne?”
Ahmet Hamdi Tanp›nar bu soruya yan›t ararken k›lavuzumuz oluyor. Tanp›nar’›n kelimeleri -ki Neﬂatî’den Nedim’den
Hamid’e Yahya Kemal’e miras kalan bir büyük medeniyet lisan›n›n ezgileridir- ‹stanbul’un o füsunkâr havas›n› en güzel bir biçimde yans›t›r; ‹stanbul onun eserlerinde, hikâyenin özünü besleyen 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› duyulan hakl› haks›z bir y›¤›n tepki…” gibi sebepler öne sürerek
‹stanbul’daki de¤iﬂim üzerinde durur. Buradan da aç›kça görülüyor ki insano¤lu daima bu de¤iﬂim sürecinin içinde olmuﬂtur;
keza iktisat, zevk, moda vb. meseleler hep insan elinden ç›kmad›r. Bize düﬂense, bu de¤iﬂim sürecinin fark›nda olmakt›r.
IV
Yedi tepe üstünde yedi renkten say›s›z beliriﬂ var… Her mekân ayr› bir ruh, çünkü hepsinin mucidi insanlar. ‹nsanlar düﬂünürler, 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¤iﬂimlerini öyle aç›kça belli etmezler. Çünkü zaman zaten kendili¤inden akmaktad›r, hayat›n kendisiyle beraber; mekânlar ise ruhunu insandan al›r, ona ba¤›ml›d›r. Ve insan da bu zaman-mekânhayat üçlemesinde sürekli bir de¤iﬂimi her daim tetiklemek suretiyle kendi ruhunu bulur.
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KALABALI⁄INDA KAYBOLAN ﬁEH‹R

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

D

ünyan›n her yerinden her türlü insan› görmüﬂ, her türlü 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 huylar edinen bir ﬂehir. Ne yaln›zca bir ﬂehir, ne birkaç kiﬂinin dostu ne de birilerinin düﬂman›.

Ebedi yaln›zl›klara bo¤du¤u insanlara “üzülme” diyen bir
ikiyüzlü, belki de hakl› bile olsa kaçmak zorunda kalanlara kucak açan kocaman bir yürek, tarih boyunca birbirini katleden
onca insana göz yuman so¤ukkanl› bir çehre, hayal edilemeyecek derecede ak›ll› insanlar›n geliﬂmesi için hiçbir çaba göstermeyen bir duygusuz. Ya da yazmak konusunda en ufak bir fikri bile olmayanlara sayfalarca karalama yapt›racak kadar derin,
u¤runa ölenlerin canlar›na bir an bile ac›mayaca¤› kadar ulaﬂ›lmas› güç, olmad›k aﬂklar›n belirece¤i, insanlar›n tan›mad›¤›
kimseler u¤runa ölece¤i kadar büyülü, olabildi¤ine belirsiz, karmaﬂ›k öyle ki bomboﬂ sokaklar›nda hayat›n anlam›n›n bulunabilece¤i, yaﬂlanan sakinleriyle büyüyen, yeni do¤an her bebekle 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› kalacak 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¤renmiﬂ, 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. ‹stanbul’un içten içe geliﬂmiﬂlik ve geri kalm›ﬂl›k savaﬂ› Bo¤az’›n görmüﬂ geçirmiﬂ h›rç›n sular›nda bo¤uluyor. Ziyarete gelen yabanc›lar›n ilk kez balon görmüﬂ çocuklar gibi hayran hayran bakt›¤›,
ülkesine götürebilse baﬂ tac› yapaca¤› tarih kal›nt›lar›ysa her taraf›ndaki yaﬂam gibi dengesiz evlerdeki insanlar›n umurunda bile 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 hikâyelerini duyup gelenleri, imkâns›z› isteyenleri, hayalleri olan
insanlar› vard› ‹stanbul’un, kim bilir Anadolu’nun hangi köﬂesinden hangi hikâyeye inan›p yollara düﬂmüﬂ… Hangi anlat›lana inanm›ﬂ da hayallerini bir valize s›¤d›rd›¤› gibi kalk›p gelmiﬂ
ta nerelerden… Acaba hangi kitab›n sar› sayfalar›nda, hangi foto¤raf›n yanm›ﬂ kenar›nda koklam›ﬂ bo¤az›? ﬁimdi beton üzerinde 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 bilir 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 duvarlardan yank›lanan yaln›z insanlar› var ‹stanbul’un.
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‹STANBUL

Ezgi Güçlü
Eyüp Anadolu Lisesi - 11

H

ayaller 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, kimleri 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 ﬁehri"dir. Her türlü insanla karﬂ›laﬂ›labilir, her türlü zorluk ve kolayl›k yaﬂan›labilir. Bazen beﬂ paras›z, bazen sevgisiz, bazen
ise kendinizi en mutlu yerde hissedebilece¤iniz, hakk›nda ileri geri sözler söyleseniz dahi yaﬂamaktan vazgeçemeyece¤iniz garip bir ﬂehir...
"Orada, Tanr› ve insan, do¤a ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yaratt›lar ki, görülmeye de¤er." Bir koluyla Asya'ya, di¤eri ile Avrupa'ya uzanarak iki k›tay› da kucaklayan kenti Lamartine iﬂte böyle tan›ml›yor. Gerçekten de bu de¤il midir ‹stanbul? Evet... Benim ‹stanbul'um, benim ﬂehrim budur. Ayn› zamanda milyonlarca ego ve hayat hikayesini de bar›nd›r›r içinde. Burada yaﬂ›yor olsun olmas›n, herkesin ‹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› güzeldir, 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 ﬂehirde kar›n içinde kalm›ﬂ bir park›n güzelim(!) banklar›nda geçireni de. "Bir onlar m› yaln›z ﬂu koca ‹stanbul'da? Bir onlara m› iﬂlemiyor 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 tutarsa, 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 çat›k kaﬂlarla, k›r›ﬂ›k al›nla gezen insanlardan, dolaﬂt›¤›m yerlerin 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 içtenlikle kahkaha atan insanlar ve çocuklar›n tatl› gülümsemesi görünüyor 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 cazibesine.
Ne olursa olsun bo¤azda bir vapur gezisi benim vazgeçilmezimdir. Bo¤az›n iki yakas›nda s›ralanan, Osmanl› zaman›ndan 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, muhteﬂem 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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Bo¤az’›n emektar seyyahlar›ndan ﬂehir hatlar› vapuru • Foto¤raf: Beytur Cendey (Galatasaray Lisesi)

AVUÇ ‹Ç‹ KADAR

Gizem Taﬂ
Galatasaray Lisesi - 9

K

imli¤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 ald›¤› 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 görünümümüzle üst üste duruyoruz “taﬂ› topra¤› alt›n” ‹stanbulumuzun üzerinde. Kimimiz nazar boncu¤u, kimimiz elmas, kimimiz ise oyuncak bir tabancan›n boncuk mermisi… Zor ama bizi 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, dibi çok karanl›k çünkü, atlasa birisi hiç ac›madan dibe çekecek
gibi onu… Karﬂ›ya, tarihî yar›madaya çok yak›n›z asl›nda Haliç’in ötesinde; ama bu yak›nl›¤›n ölümle yaﬂam aras›ndaki ince çizgiden uzun oldu¤unu kim savunabilir?
Zor bir ﬂehir ‹stanbul, herkesin çok sevdi¤i, hatta tapt›¤›
ﬂehir… Kitaplara, filmlere konu olmuﬂ efsanelerin ﬂehri ‹stanbul… Ama bir ﬂey var onda, girdap gibi, karadelik gibi; al›ﬂmas› 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 hakimiyetini 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 yaﬂamak çok zor. Bir dala tutunmak, yaﬂama sorunsuz devam etmek 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, taht›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› ‹stanbul. Bir a¤aç gibi tek ve hürdü yeri geldi¤inde ve bir orman gibi kardeﬂçesine yaﬂad› halk›yla. ‹stanbul ‹stanbullulu¤unu kaybetti 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. Öyle 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 çekenlere.. 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›? Bugün yazm›ﬂ olamaz; çünkü Çaml›ca’da bahar art›k sadece takvimlerden 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 harcad›klar› beton y›¤›nlar›n›n yan›nda “güzel” görünsün diye yine
milyon liralar harcayarak “Avrupa’dan ithal edilen” cans›z a¤açlar dikiyorlar. Madem güzelli¤e, d›ﬂ görünüﬂe bu denli düﬂkünsünüz, nedendir ‹stanbul’a verdi¤iniz bunca zarar?
‹stanbul 2010 kültür baﬂkentiymiﬂ. Kendi kültürüne sahip ç›kabildi 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 gözlerimiz 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 çiçe¤in güneﬂe olan aﬂk›. Güneﬂlerini ya da lunaparklar›n› bulan âﬂ›klar›n mekân›d›r. Sonsuz bir aﬂk›n ﬂehridir; Galata Kulesi'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›mlamaya al›ﬂt›¤›n›z her kald›r›m. Otobüsten heyecanla bakmazs›n›z
d›ﬂar›; ama hangi durakta inece¤inizi kestirirsiniz köﬂe baﬂ›ndaki 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›ﬂmakt›r ‹stanbul.
Bo¤aza bak›p her ﬂeyi unutmay› istemektir. ‹çinizi ac›tan ne
varsa denize b›rakmay› istemektir. Asl›nda ‹stanbul olgunlaﬂmakt›r bir nev’i. ‹yi ve kötü o kadar yak›nd›r ki; yaﬂad›kça bu ikisi 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 eskilerden bir ﬂark›yla.
Geçmiﬂini düﬂünürsünüz biraz ﬂehrin. Sizin hüzünlerinizi b›rakamad›¤›n›z yerlerde vatkal› kad›nlarla ‹spanyol paçal› adamlar koﬂuﬂturmaca oynarlar. Cumbal› evlerden bak›p bak›p "Ce
ee!" yaparlar birbirlerine. “Daha m› âﬂ›klard›r, daha m› saf ?” düﬂünürsünüz 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.



Benim

160

ﬁehrim

S‹SLER VE S‹RENLER ﬁEHR‹ ZONGULDAK

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

ﬁ

ehirler bir kimliktir. Aynad›r toplumun kalbine.‹nsanlar›n
düﬂüncelerini, günahlar›n›, sevinçlerini, aﬂklar›n›, vedalar›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 Teyzenin, bakkal Nuri Efendinin
Mahallenin f›r›nc›s›n›n veya sokaktan geçen eskicinin sahiplendi¤i, genç yaﬂta yaﬂam›n› kaybeden ve sesini Zonguldak
kald›r›mlar›na emanet eden ﬂairin de dedi¤i gibi “Ellerim, gözlerim 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 hocas› 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 gölgesi düﬂtü yüreklerine… Peﬂi s›ra hastal›¤a kurban ettiler gencecik 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 Zonguldak’ta.
Boﬂuna de¤ildir elbet siyah akmas› sular› so¤uk o derenin.
Gözlerinin sürmesi, al›nlar›n›n teriyle, eme¤in damgas› yüzlerindeki 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. Savurduklar› 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›llar 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 havay› tekrar gökyüzüyle buluﬂtuklar› vakit. Ci¤erlerine depolamak ister gibi derin derin içlerine çekerler ya¤murla sulanan
toprak ve deniz kokusunu.
Kimi zaman bir poyraz eser, öylesine ferahlat›c›… Kimi zaman 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 kaplanan sokaklar, da¤lar, deniz inad›na c›v›l c›v›ld›r, inad›na rengârenk ﬂimdi.
Güneﬂ çekilir yavaﬂça, hiç acelesi yokmuﬂ gibi. Do¤ar bir
renk akﬂam›… K›rm›z›s›, turuncusu, pembesi ile gökyüzü kendini seyreder bir ayna gibi denizde… Karadeniz’in karart›s›nda görür mü kendini bilmem. Yahut bilir mi görüldü¤ünü, izlendi¤ini Zonguldak taraf›ndan? Tüm bunlar›n ve Zonguldak’a katt›klar›n›n fark›nda olsun olmas›n al›ﬂkanl›k ve ba¤›ml›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.. Yapamam. 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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Edirne giriﬂindeki Pehlivan Heykeli

B‹R ﬁEH‹R DÜﬁLEY‹N...

Gülfem Simay Kesmen
Edirne Lisesi - 10

B

ir ﬂehir düﬂünün ki içinden üç büyük nehir geçsin… ‹nsanlar 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›kule konsun. Bir ﬂehir düﬂünün ki Olimpiyatlar kadar eski gelene¤iyle bir tarih f›ﬂk›rs›n efsanevi K›rkp›nar çevresinde… Bir
ﬂehir düﬂünün ki mis sabununu koklad›¤›n›zda mutluluk dolsun içinize, tava ci¤erini yerken kokusu tütsün burnunuzda,
peynirini tatt›¤›n›zda yerleﬂsin tad› dama¤›n›za… Bir ﬂehir düﬂünün ki Mimar Sinan “ustal›k eserim” desin yapt›¤› camisine… Dünyan›n kültür miraslar› içinde bulunan Ayasofya Camii’nin kubbesi bile otuz bir metre iken Selimiye Camii’nin kubbesi otuz bir buçuk metrelik çap›yla sekiz fil ayak sütunu üzerine oturtulmuﬂ olsun en görkemli haliyle. Gören ‘k›z gibi’ desin 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 köprüsünün 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 yaﬂay›n içinizde. Osmanl›’ya y›llar boyu baﬂkentlik yapm›ﬂ olan bu
görkemli ilde tarihin kokusunu çekin içinize her gitti¤iniz yerde. 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 sesi, 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. Bal›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 buram tarih karﬂ›l›yor hayallerimi. Bir zamanlar orada duran koca lale bahçesi geliyor sanki gözümün önüne, Selimiye’ye girip 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›klar düﬂünüyorum bu güzel ﬂehirde…
Bir ﬂehir yaratal›m ﬂimdi hep beraber. Y›llar boyu ayr›m nedir bilmeden Yahudilerin, Müslümanlar›n, Ermenilerin kardeﬂçe yaﬂad›¤›, insanlar›n birbirini hor görmeden mutlu, huzurlu
olduklar›. Biz öyle bir ﬂehir yaratal›m ki bilinenlerin aksini göstersin insanlara… Türkiye’yi iki ana karadan oluﬂur diye bilen
insanlar Meriç’in ay›rd›¤› üçüncü ana karay› ö¤rensinler bu ﬂehirde. Her ﬂehrin kahramanlar› vard›r elbet, dizi dizi efsaneleri bilinir. Edirne’min baﬂkad›r kahramanlar›. Balkan ﬂehitli¤inde 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›. Padiﬂah 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› etraf›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. Neredeyse tüm mimarisini Koca Sinan’›n yapt›¤›, geriye bin bir
eser b›rakt›¤›, bize sundu¤u eﬂsiz manzaralarla, yaﬂaman›n tad›n› doya doya ald›¤›m, bu benzersiz ﬂehirde y›llar boyu süregelen 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›tlar›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 tarihini tadal›m yüre¤imizde.
Biliyor muydunuz ki Cumhuriyetin ilan›ndan önce Atatürk’ü
ilk davet eden benim ﬂehrimdir? Biliyor muydunuz ki ‘her gece 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 padiﬂah Adalet Kasr›’ndan kay›¤›na atlay›p do¤an›n tad›na bakarm›ﬂ
benim ﬂehrimde? Biliyor muydunuz ki her gören do¤rular ‘’ Eski 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 birlikte ve art›k biliyorsunuz ki bütün s›k›nt›lar›n›z eriyen karlar gibi ak›p gider benim Edirne’mde…
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DÖRT MEVS‹M ‹STANBUL

H. Onur Kantar
Vefa Lisesi - 9

B

üre¤ime b›çak yaras› gibi keskin sanc›lar saplatan, içimde 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 misafirlerini 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›lara ald›rmadan sevgilisine koﬂar. B›rakmak istemezsin bu cennet
bahçesini ama k›ﬂ gelmiﬂtir, Sultanahmet zaman›d›r. Beyaz karlar›n alt›nda yar›ﬂ›r birbiriyle, güzelliklerini sergilemek için Sultanahmet 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 gülümsemeyle sunulan bal›k ekme¤in.
Bu tatl› rüyadan ‹stiklal Caddesinden geçmekte olan tramvay›n sesiyle uyan›rs›n›z. Nerden geldi¤i, nereye gitti¤i bilinmeyen, 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 Sahaflara götürür. Bir as›rd›r komﬂudur ‹stanbul Üniversitesi ile Sahaflar. 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¤renciler bir Sahaflardan vazgeçemez bir de bahar aylar›nda Bo¤azda 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 nazl› bir ku¤u gibi süzülür mehtapl› gecelerde. Bu nazl› ku¤uyu izlemek 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 evlerin 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 cesareti. Baﬂka bir ﬂehre gitti¤imde onun özlemi vard› baﬂucumda.
Ne o benden ayr›labildi ne de ben ondan. Her haliyle her mevsim ayr› güzel. “Sade bir semtini sevmek bile bir ömre de¤er.”



Benim

170

ﬁehrim

SEN VE BEN

H. Zeynep Arslan
Eyüp Anadolu Lisesi - 11

Ö

zgürlük, aﬂk; yok yok, hüzün ya da sevinç… Hangisini
seçmeliyim seni anlatmak, tan›mlamak için? Neden bu
kadar zorsun? Unutmuﬂum, özür dilerim; seni de ‹stanbul 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› yak›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 gecelerdeydim, yine yaln›z, yine hüzünlü… Bana bir iﬂaret vermeni bekliyorum, 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-

Benim

171

ﬁehrim

vas›ym›ﬂ buras›. Türbeler etraf›nda dolanan insanlar› gördükçe
bir sevinç kucak aç›yor bana. Neden bilmiyorum ilk defa buray› sevdim sende. ‹nsan›, hatta insanl›¤›n tan›m›n› hat›rlayabiliyorum gezdikçe. Kap› kenarlar›nda f›s›r f›s›r konuﬂan genç k›zlara 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, ﬂekerciye. Bir ﬂeyler ikram ediyor ama nedensizce kabul etmiyorum. 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› kötülüklerinden baﬂka de¤erlendiremiyorum. Onlar›ndan da yan›ndan
geçiyorum, y›llardan geçti¤im gibi.
Küçücük bir kedi yavrusu beliriyor ayaklar›m›n dibinde. Sevmedi¤im bu hayvana bir ﬂefkat gösterisidir gidiyor. Bir seni sevemedim 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

B

ugünlerde her nereye baksam yüre¤im Erzurum türküleri 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 anda eski Erzurum kareleri geçiyor gözümün önünden bir bir…
ﬁehrine candan ba¤l› öz Dadaﬂlar geliyor hat›r›ma. Özü bir, sözü bir, yüre¤i bir insanlar… Vatan savunmas›na seve seve giden insanlar koﬂarak geçiyor önümden. Uzakta, imece usulü
çal›ﬂan köylüler neﬂeyle gülümsüyor bana. Bir dü¤ün halay› kurulmuﬂ ileriki köyde. Tüm köylüler e¤leniyor gönüllerince. Soka¤›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… Buram 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 katlan›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 yüzlerin 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›. Binalar yükseldikçe, azalm›ﬂ komﬂuluk iliﬂkileri. Kimlikler sahipsiz kalm›ﬂ; koca ﬂehirde kimse sahip ç›kmam›ﬂ. Suçlu hep baﬂkalar› olmuﬂ. Süregelen de¤iﬂimde herkes baﬂkalar›n› de¤iﬂtirmeye çal›ﬂarak 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 Minare’den Atatürk Üniversitesi’ne. ‹lmin ayd›nl›¤› geçmiﬂten bugüne sar›yor ﬂehrimin caddelerini. Bir zirve oluyor Palandöken.
Umut serpiyor Erzurumlunun yüre¤ine. Irmak gibi de¤il ça¤layancas›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 ﬂehir kültürüne sahip bir kentin sakinisin. Gel bul beni. Harabelerimde nice de¤erler sakl›d›r. Gel, bul beni. Beni öz yurdumda gurbette b›rakma. Böyle bir kültürü ve geçmiﬂi olan bir kente böyle
ümitsizce de¤erlendirdi¤ime üzülüyorum. Kabahatli iken kabahati baﬂkas›nda arayanlar gibi davrand›¤›m› anl›yorum sonra.
Eskiden gençler çal›ﬂmak için gurbete giderdi. ﬁimdi Erzurum’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

H

ayallerin 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›layamad›¤›n yok mu?
Eriﬂilmesi zor, yaﬂamas› zor, ayr›lmas› daha da zor olan ﬂehir ‹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 savunuyor 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 ‹stanbul âﬂ›¤› say›lmam, bekli de ‹stanbul’a hak etti¤i de¤eri vermiyorumdur. Ama ‹stanbul’dan vazgeçemem. Trafik karmaﬂas›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›radanl›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,
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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›mar›k bir k›z çocu¤u görüntüsü vard›r. Hem her türlü pisli¤i, suçu 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 dünyadan giderken de özel bir yerde olman›n verdi¤i tebessümle 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, Topkap›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 surlarla çevrili, tarih boyunca nice ordular taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂ, yaln›z
biri taraf›ndan fethedilebilmiﬂ ve o fetihle bir ça¤› kapat›p di¤erini açm›ﬂ; güneﬂin do¤du¤u k›ta “Asya” ile batt›¤› k›ta “Avrupa”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 parçalar›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 arkadaﬂlar›mla Kanl›ca’s›na yo¤urt; akﬂamüstü de Ortaköy’e kumpir yemeye gitti¤im; ancak kendisine bir türlü doyamad›¤›m ﬂehir.
Ezan seslerinin, çan seslerine; camilerin, kiliselerin, sinagoglar›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 sokaklar›nda, caddelerinde, parklar›nda gezip tozduklar›, bir ömür geçirdikleri, milyonlarca yaﬂam›n baﬂlang›c› ayn› zamanda da milyonlarcas›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 kadar yaln›z hissetti¤im birlikteliklerle oldu¤u gibi bir o kadar da
çeliﬂkilerle dolu ﬂehir.
‹stanbul, nice ﬂiirlere, ﬂark›lara, öykülere, filmlere, televizyon dizilerine ilham kayna¤› olmuﬂ, halen de olan ve daha nicelerine 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

B

edenim bir insan selinin ortas›nda, yüzüm gözlerimden
süzülen yaﬂlardan yol yol olmuﬂ; elim can›mdan bir parça olan büyük annemin eline kenetlenmiﬂ, dilimin ucunda her söylendi¤inde lanet etti¤im kelime: Elveda. Lanet ediyorum, çünkü biliyorum elveda dendi¤inde yitip gidecek benlikleri, eksilecek ümitleri, yaln›zlaﬂacak ruhlar›… Kap›da olacak
gözler; bir gün döner ümidiyle her telefon çald›¤›nda ar›yor sanacak ve her san›ﬂta k›r›lacak kolu kanad›. Bile bile ç›kar›p at›yorum dilimden o zehri. Elveda deyip at›yorum otobüse kendimi. 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›ld› 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›ldamaya koyulmuﬂtu...
‹ki minare iliﬂti gözüme. Arkalar›na gizlenmiﬂti ikiz kardeﬂleri. Gökyüzüne dikilmiﬂ birer sancak gibi hayk›r›yorlard› tarihe
eﬂsiz mimarisiyle. Koca Sinan dikmiﬂti onlar› II. Selim’e Peygamberimizce müjdelenen fetih aﬂk›na. Koca Sinan dönüp dolaﬂm›ﬂt› sokaklarda, Sultanlar›n ﬁehri’nin sokaklar›nda. Hayalini
kurdu¤u ilahi eserin görkemli imzas›n›, ﬂehrin en güzel tepesine atmak için…
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Otobüsten iner inmez att›m kendimi Selimiye’nin içine. ﬁad›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 içlerinde s›rlar bar›nd›ran… Selimiye’nin mimarisinde, Eski Cami’nin el eme¤i göz nuru yaz›lar›nda, Üç ﬁerefeli Cami’nin el oymas› 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 buluyorum 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 yasl› 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 kap›s› oluyor Edirne’ye. Nehri birbirine ba¤layan, Leyla’ y› Mecnun’a kavuﬂturan incecik yollar kurulmuﬂ üzerine. Hani bir çocu¤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 güzeller 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. ‹nsanlar› burada su ve müzikle tedavi ediyorlarm›ﬂ, yaralar›n› su
ile ba¤lay›p, müzikle sar›yorlarm›ﬂ. Bugünün t›bb›n›n veremedi¤i sonuçlar, o zamanlar al›nm›ﬂ bu Külliye’de.
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Edirne’nin camileri, külliyeleri, köprüleri, çeﬂmeleri, kervansaraylar›, çarﬂ›lar›, tabyalar›, hamamlar›, medreseleri, kalesi var;
ama bu topra¤›n insanlar›yla… Yüre¤i geniﬂ, a¤z›nda hay›r dua 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›nda 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›¤› anda zaman› unutturan, yorgunlu¤u silip alan bir büyü. Eski zamanlara götürüyor insan› bir zaman makinesi edas›yla... Eski mi
eski evler önünde alt›na ﬂilte koymuﬂ teyzeler anlat›yorlar durmadan 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 Edirne semalar›n›, taçland›r›yorlar cennet vatan›m›n güzeller güzeli k›z›n›n masmavi saçlar›n›.
Bu ﬂehir insana yeniyi eskiyle birlikte sunuyor, yaﬂama sevinci veriyor. Buraya bir kâbusla baﬂlayan yolculuk, bir macera olup ç›k›yor insan›n karﬂ›s›na. Üzüntüden süzülen gözyaﬂlar›, mutluluk için süzülür oluyor bu gözlerden. Bu ﬂehir; insan›yla, tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle Türkiye’de ve dünyada
biricik…
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Sultanahmet

Benim

182

ﬁehrim

‹STANBUL’UN K‹ﬁ‹L‹⁄‹ VE BEN

‹brahim K›l›çaslan
Haydarpaﬂa Lisesi - 9

S

essizce yürünüyor sokaklar›nda, kahkahalar bulutlara kar›ﬂ›yor çay bahçelerinde, bilginin suyuna susam›ﬂ ö¤renciler 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 öykü 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 yemyeﬂildi. 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›ld›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. Gezinen güzel kad›nlar güller düﬂürüyor ellerinden, k›pk›rm›z› güller. T›pk› günahlar›n›n k›zartt›¤› dudaklar›, yanaklar› gibi. Gençleri 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 ﬂehirleri, 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 ﬂehirde ve hayat›n oldu¤u yerde ruh vard›r. Ruhun bana hissettirdi¤i ﬂeylerle yaﬂ›yorum. ‹stanbul beni yaﬂat›yor, konuﬂuyor benimle. Ruhu oluﬂturan sebepler hayat›m›n en anlaml›, en güzel,
en karmaﬂ›k çeliﬂkisi. Onu bo¤az›n kokusu gibi içime çekiyorum 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

H

er sabah uyand›¤›nda, deniz kokusu içine çekmek nas›l bir duygudur bilir misiniz? O trafik seslerinin aras›ndan, insanlar›n koﬂuﬂturmacas›ndan, hayat›n zorluklar›ndan sizi bir an için olsun al›p götüren, ne kadar ﬂansl› oldu¤unuzu hissettiren bu tuzlu su kokusu, nas›l bir nimettir, de¤erini bilir misiniz?
Dar sokaklarda yol al›rken, antikac›lar› incelerken bir tebessümü, selam› eksik etmez bizim yurdun insan›. Her köﬂesinden
tarih akan bu yerde, ne durumlardan bu güne gelindi¤i hep akl›n›n bir köﬂesindedir esnaf›n, sat›c›n›n, al›c›n›n, okuyan›n… Taﬂ› topra¤› alt›n diyip geleninden tut, do¤ma büyüme bural› olan›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 çoktur bu diyarlarda. Peki siz bu diyarlar› bilir misiniz?
Sadece ﬂehir ›ﬂ›klar› alt›nda caddelerden geçen arabalardan, yo¤un iﬂ hayat›ndan b›km›ﬂlar›n yorgunluklar›ndan, kendini kaybetmiﬂ insanlardan daha fazlas› vard›r buralarda. Yeﬂilli¤i derinlerde sakl›d›r. Birkaç saatlik yolculuklardan sonra
yeﬂilin her tonu, topra¤›n o müthiﬂ kokusu karﬂ›lar sizi. Daldan dala atlayan serçeler, tek günlük ömürlerini doyas›ya yaﬂamaya 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 güzeldir. Ama siz buralar› kar›ﬂ kar›ﬂ gezmeden yarg›lamamak gerekti¤ini, her ﬂeyin ön planda duran beton y›¤›nlar›ndan ibaret 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 etmiﬂ. Büyük liderlerin gözbebe¤iymiﬂ, u¤runa ne savaﬂlar verilmiﬂ. Üstünden seneler geçmiﬂ olmas›na ra¤men tarihi özelli¤ini hiç kaybetmemiﬂ. Her milletin kendinden bir parça b›rakt›¤›
bu topraklarda, padiﬂahlar›n, krallar›n, komutanlar›n sözü geçmiﬂ. Benzersiz co¤rafi konumuyla görenleri büyülemiﬂ. Geçmiﬂi yüzy›llar öncesine dayanan Türk milletinin vazgeçilmez, baﬂkas›yla takas edilemez, onsuz bir Türkiye düﬂünülmeyecek bir
ili hale gelmiﬂ.
Bir yakadan di¤erine geçerken adeta mavi yolculu¤a dönüﬂen vapur seferleri, bu seferlerin sizinle yar›ﬂ›rcas›na uçuﬂan
mart›lar›, at›lan bir parça simit için kavgalar› ayr› bir yaﬂam kayna¤›d›r. Güneﬂin bat›ﬂ›n› izlerken maviden k›rm›z›ya, turuncudan 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, hayata sanki tekrar geldi¤iniz, eﬂi benzeri olmayan bu yeri; iki taraf› dükkanlarla dolu, zevki bir baﬂka olan ‹stiklal Caddesi, yabanc› 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, Osmanl›n›n en güzel harikalar›ndan biri olan Topkap› Saray›, Türk milletinin ﬂu an ayakta olabilmesinin tek dayana¤› Atatürk’ün hayata gözlerini kapad›¤› Dolmabahçe Saray›; bir branç, bir kutlama, 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¤az›n serin sular›na ayr› bir hava katan Rumeli Hisar›, güvercinlerin 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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Piyer Loti’den Haliç

‹STANBUL’UN ‹NC‹S‹

‹rfan Eser
Pertevniyal Lisesi - 10

E

yüp 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 geldi, kimler geçti.” dercesine. Yolun sonunda karﬂ›n›za tarihî Pierre 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 havas› sizi yüzy›llar öncesine, Osmanl› zaman›na yolculu¤a ç›kar›r.
Pierre Loti, aslen deniz subay› olan Frans›z bir yazard›r. Türkiye’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. Pierre Loti’nin Aziyade isimli roman›nda aﬂk›n› gizlememesi üzerine tepeye Pierre Loti ismi verilmiﬂ. Bu yüzden Pierre Loti Tepesi’ne âﬂ›klar› çeken sebeplerden biri de ortam›n romantik atmosferidir.
Pierre Loti Tepesi’nde hem aﬂk› hem ölümü bir arada hissedersiniz. Manzaras› ve güzelli¤i sizi kendine âﬂ›k eder, bir yandan da hemen yak›n›ndaki mezarl›klar size ölümü hat›rlat›r. Bu
nedenle eserlerinde aﬂk ve ölüm temas›n› kullanan Pierre Loti’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 kavuﬂamayan 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.



Benim

190

ﬁehrim

SADECE ﬁEH‹R M‹?

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

D

ünya’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 patlamadan, 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 bulamasam bile, en az bu çözüm kadar tatmin edici ve tarih tutkunlar›n›n en büyük meraklar›n› büyük ölçüde karﬂ›layabilee¤ini düﬂündü¤üm baﬂka bir çözüm önerisi, daha do¤rusu bu koca dünyada bu çözümü arad›¤›n›z yerlere büyük bir ölçüde k›s›tlama getirsem? Peki ya tarih ›rma¤›nda her zaman gözle görülen ve ›rma¤›n yönünü her zaman etkileyen o kayalar›n geldi¤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 herhalde. 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› nerede?“ Bütün bunlar karmaﬂ›k gelse de bir bulmaca çözdü¤ünüzü 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 olursunuz. Bulundu¤u k›tay› söylemek isterdim ama maalesef olmaz. 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¤undan çok daha yak›ns›n. Bu ﬂehri büyük bir gizlilikle anlatmamdaki 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 tanesinde farkl› bir hikâye olan hayal dünyas›n›n kap›lar› tam olarak 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, iklimiyle 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 sonunda 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 büyük imparatorlu¤unun baﬂkenti olmaya uzan›p, bu da yetmezmiﬂ 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›rm›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 oturduklar› saraylara bunlar›n sahip olduklar› eﬂsiz, sakin ve güvenli manzaraya, bu manzaran›n içerdi¤i denize ve güvenli olmad›¤›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 kültürden eﬂsiz yap›tlara... ‹ﬂte, istedi¤iniz tan›m, rüyan›zda görseniz inanmayaca¤›n›z yer.
Anahtar kelimeye art›k o kadar yaklaﬂt›k ki uzatmak mant›ks›z olur deseniz de daha birçok durak var. ﬁehrin tamam› birbirinden farkl› olsa da bölünmüﬂ olarak sadece de¤erli, beraberken
ise gökkuﬂa¤›ndaki sekizinci renk gibi keﬂfedilmemiﬂ olan bir alemi 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¤uﬂuyorum 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 semti 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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‹stanbul / Göksu • Foto¤raf: Beytur Cendey (Galatasaray Lisesi)

TILSIMLI ﬁEHR‹N TILSIMLI
‹NSANLARI OLMAK

Melis Moral›
Galatasaray Lisesi - Haz›rl›k

H

er 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 sanki... 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, telefonumdan istedi¤im ﬂark›lar› indirirken, servisin penceresinden
bakarken gördü¤üm tüm yap›lar 21. yüzy›lda teknolojinin merkezinde 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 içinde 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 havay› soluyan insanlar›n duygular›d›r. Tabii ki böyle özellikli ve
güzel bir fiziki çevre tarihte oldu¤u gibi günümüzde ve gelecekte 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›rlar›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 ﬂehirler çok ﬂansl›d›r. Baz› yazarlar ﬂehirlerin bu ruhunu yakalay›p
eserlerine yans›tm›ﬂlard›r. Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n Huzur adl› 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 dönemine ait öykülerle anlatt›¤› ve on yedi t›ls›mla tasvirledi¤i ﬂehrin sihri, modern Yeditepe ‹stanbul’da hâlâ devam etmektedir.
Kim ne betimlerse betimlesin as›l olan bu sokaklar› arﬂ›nlayan tüm insanlar›n kendi varl›¤›yla bu ﬂehre katt›klar›d›r. Belki
de ‹stiklal Caddesinde yürürken karﬂ›laﬂt›¤› hiç tan›mad›¤› birisine “günayd›n” demek, sokakta bir ﬂeyler satmak zorunda kalan 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

B

in yüzlü, bin bir gözlü, alt›n kafeste mahsur kalm›ﬂ ﬂehir.
Bo¤az›n sular›nda y›kanm›ﬂ, bo¤az›n so¤uk derinliklerine 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 olmuﬂ, 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. Nereye gitse bambaﬂka, nereye baksa yepyeni ya da çok eskiymiﬂ. Yaﬂl› bir adam›n sakinli¤i de varm›ﬂ, bir genç k›z›n intihar› da. Renkleri de de¤iﬂmekteymiﬂ sürekli. Renklerini, kimli¤ini geri almak ad›na kilitleri k›racak, tünel kazacak ama bir ﬂeyler yapacakm›ﬂ bu alt›n kafesten ç›kmak için. Yeﬂil gri olur muymuﬂ hiç ya da siyah ans›z›n döner miymiﬂ sar›ya? ‹ﬂte bu kafeste nereye gitsen karmaﬂa.
Bu kafesin etraf›nda küçüklü büyüklü bir sürü kutular diziliymiﬂ. 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 taneleri, denize ve her yere.
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Y›kanmak kirlerinden, irinlerinden kurtulmak. Kafesin arkas›nda özgürlü¤ün bir an olsun tad›na varmak. ﬁehir ve özgürlük, 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 olabilmeyi ne çok isterdi. Var olmal›yd› ve sonsuza kadar da var olacakt›. 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…

A

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

Yıllar yılı sayısız ﬂiirler yazıldı adına, türküler yakıldı, ilmek ilmek destanlar iﬂlendi… Orhan Veli’si, Yahya Kemal’i, Necip
Fazıl’ı, Mehmet Âkif’i… ‹stanbul hakkında kütüphaneler dolduracak 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 geçmiﬂiyle 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 padiﬂah 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 oluyor, 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 zaferi… 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 güzelli¤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 dünyaya, ayrı bir tarihe, ayrı bir hikâyeye çarpar… Mahmutpaﬂa’da
hayat, Rumeli’de hayat, Beyo¤lu’nda, Kadıköy’de, Eyüp’te hayat 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 Kulesi, 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 birlikte yeni güne uyanırlar, gelip geçen gemileri tüm güzellikleriyle 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 ‹stanbul; de¤iﬂik ırklara de¤iﬂik uygarlıklara ev sahipli¤i yapmıﬂ,
onların varlı¤ıyla hayat bulmuﬂ, kültürleriyle beslenmiﬂtir. Osmanlı, 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 önemlisi 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 içinde, 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 menekﬂeler, lâleler açtı mı iﬂte o zaman Sultanahmet’teki kuﬂların
cıvıltısı, Eminönü’ndeki balık ekmeklerin kokusu, Taksim’in çiçekçi kadınlarının ﬂen kahkahaları Bo¤azın her köﬂesinde
yankılanır. Hayat böle akıp gider senelerdir, gündüzü ayrı güzel 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
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görebilmek… Bo¤aziçi’nde kaybolabilmek, Üsküdar’ı seyre dalabilmek, Fatih’in daracık sokaklarından geçerken tarih kokusunu iliklerinde hissedebilmektir. Koca ﬂehre sevdi¤inin gözlerine bakıyor gibi bakabilmektir…
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ED‹RNE’DE B‹R GÜN

Merve ‹stil
Edirne Lisesi - 11

G

üneﬂ çoktan do¤muﬂ. Sessizce evden ç›kt›m. Bir yerde
görürsen ki: “A¤›r ve edal› akar dal dal sö¤ütleri öperek 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, insanlar yavaﬂ yavaﬂ iﬂlerine gidiyor. Yol a¤›r a¤›r ak›p gidiyor. Bütün görkemiyle Selimiye tam karﬂ›mda… Sar› Selim’in, Mimar Koca Sinan’a yapt›rd›¤› cami… Sinan, camiyi yapabilmek için buldu¤u bu lale bahçesinin sahibi olan kad›n› ikna etmeye çal›ﬂm›ﬂ. Kad›n, ters oldu¤undan araziyi vermek istememiﬂ. Uzun u¤raﬂlar sonucu, 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¤raf›n› çekip an› ölümsüzleﬂtiriyor. Güvercinler, caminin camlar›na
konuyorlar…
Selimiye’nin hemen alt›nda Arasta Çarﬂ›s›… Esnaf, dükkânlar›n› açmadan önce Dua Kubbesi’ ne gidip dürüst iﬂ yapacaklar›na dair yemin edip, iyi kazanç sa¤layabilmek için dua ediyorlar. 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›… Giriyorum 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›, kalemi, 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 bekliyormuﬂ. 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›… Mehmetçikler, 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 Makedonya Kulesi… Arkeolojik kal›nt›lar›n yan›nda kule yükseliyor. Ç›k›yorum kuleye. Edirne’yi izliyorum.
Makedonya Kulesi’nin arkas›nda Edirne Valili¤i, Vilayet, Savc›l›k ve Adliye… Hareketlili¤in hiç durmad›¤› en resmi yer…
Biraz daha aﬂa¤› iniyorum. Deveci Han’day›m. Osmanl› döneminde han olarak yap›lm›ﬂ, daha sonra tamir ettirilerek cezaevine 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› Çarﬂ›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 eller taraf›ndan yak›lm›ﬂ, ama daha sonra asl›na uygun olarak restore edilip yeniden hizmete aç›lm›ﬂ. Osmanl› zaman›nda geceleri 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 Paﬂa’dan ç›k›p do¤ruca Edirne’nin meﬂhur tava ci¤ercisine gitmek üzere yola ç›k›yorum. Ve ci¤ercideyim. Afiyetle tava ci¤eri yiyip tekrar yola koyuluyorum.
Yönümü Kaleiçi’ne çevirdim. Saraçlar Caddesi’nden yavaﬂ
yavaﬂ aﬂa¤› iniyorum. Kafelerde insanlar… Birer yorgunluk kahvesi içiyorlar. Süs havuzlar›n›n kenarlar›na konan güvercinler…
Turistler… Caddede i¤ne atsan yere düﬂmeyecek.
Sonunda Kaleiçi’ndeyim. Kaleiçi sokaklar›nda gezmeye baﬂl›yorum. Kendimi tarihin eski zamanlar›nda yaﬂ›yormuﬂ ya da
çizgi filmlerdeki gibi kitaptaki foto¤raf›n içine ›ﬂ›nlanm›ﬂ gibi hissediyorum. Bambaﬂka bir dünyaday›m sanki. Tarih kokan dar
sokaklar aras›ndaki eski evlerle kendimi Orta Ça¤’da hissediyorum. Karﬂ›mda tarihi bir ev… K›rkp›nar Evi… Duraksamadan giriyorum. Bahçesinde pehlivan heykelleri… Evin içinde geleneksel pehlivan eﬂyalar›, K›rkp›nar’la ilgili foto¤raflar ve belgeler…
Tekrar tarih kokan sokaklarda gezerken karﬂ›ma y›k›k bir sinagog 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 olmuﬂ Meriç Nehri… Üzerindeki Mecidiye Köprüsü’nde yol al›yo-
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rum. Yan›mdan fayton geçiyor. Nostalji severler faytona binip Karaa¤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 sokaklarda… Burada da tarihi evlere rastl›yoruz.
Yollar beni eski tren gar› ve Lozan An›t›’n›n bulundu¤u bölgeye ç›kard›. Eski tren gar› bugün Trakya Üniversitesi Rektörlü¤ü olarak hizmete devam ediyor. Gar›n arkas›nda kömürle çal›ﬂan kara tren… Hareket etmek için yolcular›n› beklermiﬂçesine 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 Anadolu’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; birlik 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 havuzda Türkiye’nin denizlerini anlatmakta…
Lozan Müzesi’nde Antlaﬂma için yaz›lan mektuplar, belgeler, kitaplar, antlaﬂmay› imzalayan ve 2. Cumhurbaﬂkan›m›z ‹smet ‹nönü’ye ait özel eﬂyalar bulunmakta.
Bir araç trafi¤i alm›ﬂ baﬂ›n› gitmiﬂ. Çok uzakta bir tabela görüyorum: “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›nday›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 kurulmuﬂ Y›ld›r›m Bayezid Külliyesi… Geniﬂ bir avlunun içine kurulmuﬂ 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 Müze Ödülü alan Sa¤l›k Müzesi kendinden s›kça söz ettirmektedir. Gezmeye devam ediyorum külliyeyi. Cami, hamam, mutfak 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 çeﬂitli efsaneler bulunmakta…
‹stikametimiz Sarayiçi… Eski Saray (Saray-› Atik) ve Yeni Saray (Saray-› Cedide) kal›nt›lar› bizi karﬂ›l›yor. Her türlü olumsuzlu¤a meydan okuyup bugüne kadar ayakta durmay› baﬂarabilen 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 Köprüsü’nden geçiyorum. Tam karﬂ›mda Adalet Kasr›… Osmanl›
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döneminde Bakanlar Kurulu (Divan-› Hümayun) ve Yarg›tay burada bulunmaktayd›. Kasr›n önünde iki taﬂ sütuna rastl›yorum:
Seng-i ‹bret ve Seng-i Hürmet. Seng-i ‹bret’te devlet büyüklerinin 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 taﬂa 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 pehlivan heykelleri selam durmuﬂlar bize. Selamlay›p yolumuza devam 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 tuttuklar›n›, arkadaﬂlar›n›n da oradaki bir incir a¤ac›n›n alt›na gömüp gittiklerinden, y›llar sonra tekrar geldiklerinde iki pehlivan›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 baﬂlamas›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 Hamam›’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 Paﬂa Kervansaray›’nda ald›m. Büyük bir insan toplulu¤u kervansarayda… Edirne’yle ilgili sergi aç›l›ﬂ› varm›ﬂ. Düﬂünmeden girdim içeri. Kalabal›kla beraber gezmenin apayr› bir tad› var. Öncelikle Edirne konulu foto¤raf sergisi… Usta fo-
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to¤rafç›lar, Edirne’min eﬂsiz güzelliklerini ölümsüzleﬂtirmiﬂler. Ard›ndan geleneksel el sanatlar› sergisi… Yaﬂl› bir amca
meﬂhur aynal› süpürgemizi yapmakla meﬂgul… Dikkatle inceleyip: “Kolay gelsin” diyerekten veda ettim. Az ilerde
baﬂka bir amca Edirnekari’yi tan›t›yor. Çeﬂitli nesnelerin üzerine 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 bozulmamas›ym›ﬂ. Yan tarafta da birkaç tane teyze mis sabununu tan›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 Mutfa¤›’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 bakmadan 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› çevirip 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 savunma yapt›¤› K›y›k Tabyalar› da burada. Müzeyi gezmeye baﬂl›yorum. O kadar gerçekçi bir müze yap›lm›ﬂ ki kendimi o savaﬂ› 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 alt›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 ﬂehirlerin sultan› olarak seçti¤i, kiminin de dünyan›n baﬂkenti olarak gördü¤ü esrarengiz ﬂehir… Tarihin derinliklerinden ç›k›p gelmiﬂ olsa bile ça¤daﬂ dünyay› yakalamas›n› ve geçmesini bilmiﬂ muazzam ﬂehir…
Dünyada her insan ‹stanbul ad›n› duydu¤unda gözlerinin
önünde belli belirsiz bir siluet belirir bu ﬂehrin eﬂsiz güzelliklerinden. Kimi camilerini hayal eder, kimi her iki yakas›na dizilmiﬂ, tarihin eskitemedi¤i yal› ve saraylar›yla o güzelim bo¤az›.
Özellikle bir ‹stanbullu için daha da artt›r›labilir bunlar: Sonbahardan k›ﬂa geçiﬂin en önemli iﬂareti olan “bozaaa” sesleri,
ahenkle okunan hoﬂ seda ezanlar, hamamlar, çeﬂmeler, mezarlar, 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 önce denizi gelir akl›n›za. ‹çinden deniz geçen ender ﬂehirlerdendir 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 hareketli 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 yetecektir.
Sadece do¤al güzellikleri ile de¤il tarihi güzellikleriyle de
eﬂsiz olan bu kentin sahip oldu¤u de¤erlere baﬂka hiçbir kentte tesadüf edilemez.
Tüm bunlar›n yan›nda hoﬂgörünün kentidir ‹stanbul. Caminin,
kilisenin, havran›n yan yana oldu¤u, farkl› dinlere mensup kiﬂilerin ibadetlerinden sonra dostça, kardeﬂçe kaynaﬂt›¤› bir kent…
Frans›zlar›n ünlü devlet adam› Napolyon “E¤er dünya bir ülke 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 bar›ﬂ›, hoﬂgörüyü, sevgiyi, kardeﬂli¤i temsil etmiﬂtir. Savaﬂa karﬂ›
bar›ﬂ›n, öfkeye karﬂ› sevginin sembolü olmuﬂtur hep o. Yüzy›llardan beri bu hep böyle olagelmiﬂtir ve insanl›k onun ad›n› nas›l anarsa ans›n bu hiç de¤iﬂmeyecektir…
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BEN‹M ‹STANBULUM

Nil Baﬂaran
Galatasaray Lisesi - 9

B

enim gözümde ‹stanbul hem ailemi özleyip, hem de asla baﬂka bir ﬂehirde yaﬂamak istemedi¤imi bildi¤im tek
yer. En güzel an›lar›m› yaﬂad›¤›m ve yaﬂayaca¤›m; gelece¤imin bütün planlar›n› üstüne kurdu¤um ﬂehir.
Bir metropolden çok daha ötesidir ‹stanbul, bu ﬂehirde yaﬂayan 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 ‹stanbulluysan›z hem kalabal›¤›n bir parças› olmak, hem de o kalabal›¤a asl›nda yabanc› olmakt›r. Her cuma okul ç›k›ﬂ›nda arkadaﬂlar›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›¤› benim yaﬂam›mda.
Yat›l› kald›¤›m ‹stiklal Caddesi’ne ilk ad›m at›ﬂ›m› hat›rl›yorum da, ne kadar farkl›yd› benim için; kalabal›k, sesler, ma¤azalar, 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 gelmiﬂti. 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 geçiriyorum 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›radan 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

Y

epyeni bir hayata, seksen kilometre öteden baﬂlad›¤›n›z
oldu mu? Seksen kilometre… Fazla bir mesafe de¤il asl›nda, ayn› ﬂehrin iki ilçesi bazen seksen kilometre. Iﬂ›k
h›z›yla ömür biçemedi¤imiz bu koca evrende, seksen kilometre neleri de¤iﬂtirebilir ki?
Derinlemesine ele al›namayacak kadar küçük bir kent bence
‹zmit. Pek çok Anadolu kentine göre fazla geliﬂmiﬂ, hatta zorlasam bir metropol bile diyebilirim. Tarihî eser zenginli¤i, ﬂehir
merkezindeki bir saat kulesinden ibaret. En büyük avantaj› ‹stanbul’a yak›n oluﬂu. Seksen kilometre… Paray› ‹stanbul’da k›rmak isteyen yat›r›mc›lar›n gözde mekân›, sanayinin kalbi. Ulaﬂ›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 anlar, iki ﬂehir aras›ndaki o mesafeyi mesafe yapan ﬂeyin ölçülebilir olmad›¤›n›. Farkl›d›r bu ﬂehir, havas› farkl›d›r, insanlar› farkl›d›r, düzeni farkl›d›r. Farkl›d›r iﬂte… Ve yeni misafirlerine pek
de sevimli görünmez ilk baﬂlarda. Memleketinin huzurlu çevresinden ç›k›p kendisine gelenleri, onlara her an›yla huzursuzluk 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 ﬂehrim” dedirtmez insana.
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Kimindir hakikaten bu ﬂehir? ‹nsanlar›, onu sahiplenmez gibidir. Ya yeni gelenler? Onlar›n sahiplenmesi zaten beklenemez. 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 duygusunun 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, yankesicilerini, 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 kilometre ötesinden bakan gözlerin yarg›lar›ndan s›yr›l›r. ‹stanbul’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 yerine konulacak arkadaﬂlar edinilir, küçük de olsa bir yaﬂam alan› oluﬂturulur. Belki bir yaz günü, Eminönü’nde bal›k-ekmek
yemek için ilk kez giderken fark edilir vapurlar›n güzelli¤i, denizin canl›l›¤›. Sonra yine bir yaz baﬂ› Büyükada’ya kapak at›l›r.
Piknik, bisiklet turu… K›z kulesi gelir ard›ndan. Gün gelir, ‹stanbul’a Galata’dan bak›l›r bu kez. Sonra mesela Taksim… ‹stiklal’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 yerdeymiﬂ gibi hissettirir.
Bu tatl› keﬂiflerden sonra fark eder insan seksen kilometrenin bile onu üﬂendirebilece¤ini. Eve dönmek istemez. Görüﬂmeye görüﬂmeye iki üç arkadaﬂ› kalan eski ﬂehrini aramaz olur
art›k. ‹stanbul’da kar›ﬂan› görüﬂeni de yoktur hem. Özgür hisseder kendini bu ﬂehirde.
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Zaman geçtikçe daha da ak›l almaz de¤iﬂimlerin fark›na var›r hayat›ndaki. Mesela… Mesela uzun bir aradan sonra bayram
tatili için üç günlü¤üne eve gider ve bu üç günü evde anne babas›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›ndan çok, eve yabanc›laﬂma gibidir bu. Ya da onun ailesine yabanc›laﬂmas›, kim bilir…
Ayr›ca “Anadolu’yu hor gören ‹stanbullu ayd›n” sendromu
da baﬂ gösterebilir. ‹stanbul gibi bir ﬂehir varken, di¤er ﬂehirlerde yaﬂamay› anlams›z bulma ﬂeklinde ukala bir yaklaﬂ›m. Bu
komik, saçma ve hatta çirkin olabilir. Ama biraz düﬂünüldü¤ünde, 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 ‹zmit’i aﬂ›yor art›k. Bu sefer ‹zmit’e seksen kilometre öteden bak›yorum da… Sahi, oran›n ev sahibi kim? Yaﬂad›¤›m yerdeki, ‘Gümüﬂhane Kelkit ‹lçesi Bilmem Ne Köyü Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma 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. ‹stanbul ve ‹zmit’i hep bir k›yaslamaya tâbi tutuyorum kafamda. Tarihle 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, ailem 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 mesafe 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 ormanlar›… Gözleri deniziyse gerdan› Bo¤aziçi… ‹yi ama giysisi 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›, yal›lardan dü¤meleri olan, gerdan›n› tüm güzelli¤iyle ortaya ç›karan 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 giysisine. 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 numune bir kaç tel kald›. Masmavi gözlerine de fenal›k ettik ‹stanbul’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 gerdan›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. ‹stanbul’da hepsi t›kal›. Zaten üstünde bir garip duman var, zavall› 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 sakindi. ﬁimdi insanlar iç içe depresif. Her yer kalabal›k.
Soruyorsun taksiciye: -Ne var ne yok? Taksici baﬂl›yor anlatmaya: -Ne olsun abi geçim derdi, sonra ‹stanbul’dan ﬂikâyet
ediyor, her yer çok kalabal›k trafik çok fazla diyor. Devam ediyor: -Bu ﬂehir bu nüfusu kald›rmaz abi göç durmal› nüfus azalmal›. Merak edip diyorsun ki: -E kardeﬂim nedir bu göçün sebebi? Yine cevap veriyor: -Abi y›llar›n hatal› politikalar›, insanlar› iﬂ vaatleriyle ‹stanbul’a zorla getirdiler, millet ekmek paras›na memleketini b›rakt›. F›r›nc›ya da sorsan, kasaba da sorsan,
kime sorsan konuﬂma üç aﬂa¤› beﬂ yukar› bunun gibi sürüp gidiyor. Demek ki herkes sorunu, sorunun sebebini ve çözümünü biliyor. Yani herkes her ﬂeyin fark›nda. Bu bilinç güzel, insana umut veriyor. Sorun biliniyorsa çözülebilir de. Göçse sorun
ve göçün sebebi yanl›ﬂ politikalarsa, do¤ru politikalarla göç engellenebilir. Böylece ‹stanbul’un giysisi, saçlar›, gözleri, gerdan› eskisinden güzel olabilir. Belki de bu yüzden bu ﬂehri tüm
olumsuzluklar›na ra¤men seviyorum. Umut… Ama akl›m›n almad›¤› 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 nüfusu 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 yine de ‹stanbul diyorum. Taksici de böyle düﬂünüyor. ﬁikâyet
ediyoruz, lanet okuyoruz ama ‹stanbul’u b›rakam›yoruz. Öyleyse 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-

Benim

220

ﬁehrim

yirci kalaca¤›z. Hay›r, tabii ki daha fazla göçe karﬂ› ç›kaca¤›z engellenmesini 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, birlikte darmaduman ettik bu ﬂehri öyleyse görevimiz, yine hep
beraber bu ﬂehri tekrar güzelleﬂtirmektir.
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“Gittim bakt›m ﬂ›k›r ﬂ›k›r Bal›k Pazar› ...” • Foto¤raf: Beytur Cendey (Galatasaray Lisesi)

SONSUZ SEVG‹L‹ ‹STANBUL

Öykü Elmas
Kad›köy Anadolu Lisesi - 11

S

abah 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 vazgeçilmez sevgiliye ulaﬂmak için h›zl› h›zl› denizi yaran vapur iskeleye yanaﬂt›. Önce yüzlerce telaﬂl› ayak birbirini kovalad› durdu, 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 yürür oldu sahillerde. Mis gibi koktu ince belin içindeki yeni demlenmiﬂ çay ve bin bir duda¤a dokundu bin bir farkl› sokakta…
Simitler kopara kapara iﬂtahla yendi. Kimisiyle b›kmadan vapurlar›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 yerine, baﬂlar ﬂen ﬂakrak konuﬂmaya… Âﬂ›klar› anlat›r, dertlileri
anlat›r, gençleri, yaﬂl›lar›, çocuklar›, bizi anlat›r, yaln›zlar› anlat›r, sonra susar; delileri, kimsesizleri, kaçaklar› anlat›r… Sabaha
kadar ba¤›ra ça¤›ra konuﬂur e¤lendirir herkesi. Sevdi¤ini Frans›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 güzel 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 ödüllendirirseniz onlar› ufak bir tebessüm çöker yüzlerine ve adeta hüzünle seyrederler gidiﬂinizi… Sonra güneﬂ yine usulca terk eder
sokaklar› ve bu sefer de gece sal›na sal›na gelir kavrar ‹stanbul’u. ‹ﬂte o vakit fark edersiniz ki yak›ﬂ›kl›d›r ‹stanbul. O milyonlarca farkl› göz her sokakta ayr› ayr› par›ldar gece boyu ve
nereden bakarsan›z bak›n çapk›n bir delikanl› edas›yla göz k›rparlar. Karﬂ› koyamazs›n›z ve kendinizi ‹stanbul’un büyüsünü
kap›l›p koﬂtururken bulursunuz.
Gece önce Moda kapar gözleri… Erken uyanm›ﬂt›r, yorgundur haliyle. Ard›ndan Aﬂiyan da uykuya dalar; fakat Beyo¤lu
ayaktad›r hâlâ. Iﬂ›l ›ﬂ›l bakmaya devam eder gözleri ama sabaha karﬂ› koyverir gözkapaklar›n›… Beyo¤lu’nda gözler kapanmaya baﬂlay›nca, ‹stanbul durulur ve gencini, yaﬂl›s›n›, yabanc›s›n› ve en aziz sevgilisini, herkesi koynuna alarak uykuya dalar. 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 ‹stanbul 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

A

yn› 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 ﬂehirde pek çok ﬂeyimiz ortak olabilir. Fark›nda olarak ya da olmayarak birbirimizi tan›yor da olabiliriz. Ayn› küçük el iﬂi tezgâhlar›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 ölüyoruz asl›nda ama buras› benim ‹stanbul’um!
Kara bulutlar›n›n arkas›ndan türlü oyunlar çeviren güneﬂinin
yaratt›¤› gölgeleriyle sahipleniyorum asfaltlar›n›. Upuzun gölgeleri var yerlerde insanlar›n. Hepsi ayn› görünür karalt›lar›ndan. Gölgelerinde göremezsiniz ruhlar›n›. Ama ‹stanbul görür.
‹stanbul bilir. Tek tek özümsemiﬂtir her ad›m›. Ben de öyle kapt›r›yorum kendimi ona. Yavaﬂ yavaﬂ al›ﬂt›rd›m sonra tümden atlad›m kuca¤›na. Kim her sabah aheste aheste geçmiﬂ sokaklar›ndan, hangi kuﬂ hangi a¤ac›n dal›n› alm›ﬂ götürmüﬂ? Çöpçüleri yapraklar› toplarken kaç türkü de¤iﬂtirmiﬂ, hangisi sevdal›ym›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 yaﬂatm›ﬂ ba¤r›nda bu ﬂehir. Kaç millet göz koymuﬂ, kaç tane imparatorluk gelmiﬂ geçmiﬂ. Hangimiz ne kadar›n› biliyoruz bunlar›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›karmam›ﬂ ‹stanbul.
Bo¤az›n so¤uk rüzgâr›na kapt›rd›ysan›z kendinizi o ulu camilerin sabah ezanlar›yla veya sadece kuﬂlar› doysun diye iki simit alabiliyorsan›z, siz de allay›p pullay›p ona gönlünüzü kapt›ranlardans›n›zd›r. Vard›r sizde de bir parça ‹stanbul. Turistlerin
flaﬂlar› olmadan fark edebilmiﬂseniz Ayasofya’y›, Dolmabahçe’yi, Yerebatan Sarn›c›n›, Gülhane’yi, e¤er saatlerce ﬂairin dedi¤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. Çeﬂitlenirsiniz yaﬂarken. Her telden tutunabilirsiniz mesela. Anadolu 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 yeﬂilse bu gece ﬂöyle bir ‹stiklal Caddesi yap›n. Ortal›kta dolan›n
sadece. Kalp at›ﬂlar›n› duyabiliyorsan›z metropolün siz de benim ‹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 gizemli 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. Hayallerin ve umutlar›n ﬂehri. Tarihî eserleriyle geçmiﬂi ve geçmiﬂte yaﬂan›lan olaylar› unutmayan ve unutturmayan, her
geçen gün geliﬂen kültürüyle gelece¤ime yol gösterip ›ﬂ›k tutan, u¤runa savaﬂlar yap›lan, kanlar dökülen dünyan›n en paylaﬂ›lmaz ve en eriﬂilmez ﬂehri ‹stanbul.
Görmeyenin içinde hasretten yara açan, görenin ise; “Bir daha gelsem de görsem.”, “‹stanbul'dan hiç gitmesem.” diye hay›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›rakan ve b›rakt›ran ﬂahsiyetleriyle bu ne ﬂahane bir ﬂehirdir ki yedi tepesiyle nam salm›ﬂ dünyaya. Bir Süleymaniye'ye, bir Ayasofya'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 güzel geçmiﬂiyle gurur duyuyorum.
Nice sanatç›lar ‹stanbul'un güzelli¤ini anlatmakta zorlanm›ﬂlard›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 ‹stanbul. Hele bir de as›rlard›r ayakta duran Galata Kulesi'nden ‹stanbul'un eﬂi benzeri olmayan bo¤az manzaras›n›, sokaklar›n›, evlerini, köprülerini izlemek, izlerken yaﬂamak, yaﬂarken hissetmek her ﬂeye bedel. Galata Kulesi’nden ‹stanbul'un güzelli¤ine
bakt›¤›mda kendimi baﬂka bir gezegende, baﬂka bir zaman diliminde hissedip, zihnimdeki muhteﬂem ‹stanbul düﬂüncelerine 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 oynad›¤›m oyunlar› ve arkadaﬂlar›m› hat›rlar ve özlerim. Sokakta oynayan 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 bakmak gerek. ‹ﬂte ‹stanbul; ancak o zaman yaﬂanacak bir hal al›r.
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Karlar alt›nda Selimiye Camii

DOSTUM, SEVG‹L‹M, ﬁEHR‹M

ﬁua Mihriban Çavga
Edirne Lisesi - 10

U

zun 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 istemekti 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 çekmiﬂsin siyah örtünü üstüne. Biliyorum uyumam›ﬂs›n. A¤l›yorsun her zamanki gibi üç koldan. Ak›yor nehirlerinden gözyaﬂlar›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 keﬂfetmedi¤i, yollar›n› yürürken yorulmaktan bahseden o ﬂaﬂ›rt›c› insanlar›n hiç tadamad›¤› bir yerdeyim ﬂimdi. Sendeyim. Gözyaﬂlar›n› okﬂuyorum Meriç’in içine dolan. Ey dost, hafif rüzgâr f›s›ld›yor yazd›¤›n en güzel besteleri bana. Gece kuﬂlar›n var bir de
senin. Onlar da benimle konuﬂma çabas› içinde ötüyorlar. Söyle 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.

Benim

231

ﬁehrim

Y›llard›r ülkemi koruduklar› gibi koruyacaklar beni de. Ama bilirim 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 yaﬂayarak tecrübe ettim. Hat›rlar m›s›n tabyalarda ”Bu kanlarla besleyerek kurtard›lar illet hastal›k iﬂgalden beni. De¤erini bil! Boz
tabular›, tarih tekerrür etmesin.” deyiﬂini. Ben unutmad›m ‹kinci Bayezid Külliyesi için “Bak buras› Avrupa’n›n en iyi sa¤l›k
müzesi. Hem yüzy›llar önce bile tedavi etmiﬂler su sesiyle. Küçük hissetme kendini. Türk üstündür, ezdirme kendini!” deyiﬂini. Hat›rl›yorum hat›rlamas›na ama bu cümle dert içimde.
Unuttuk bu ö¤üdü milletçe. Dilimiz bile köle ezilmiﬂ psikolojisiyle. Korkma! Savaﬂ dedik, esir oldu dilimiz dedik ama düﬂman de¤iliz kimseye. Yak›ﬂmaz bize. Senin o nefis lokumlar›nla 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 gelmeden 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 kendilerine kals›nlar isterdim serinleten cami duvarlar›n›n arkadaﬂl›¤›nda. Kedi olup ci¤er peﬂine düﬂmekten vazgeçmelerini dilerdim. Gösterirdim onlara, en güzel tad› almaya yeter senin
meﬂhur tava ci¤erin. Eminim anlarlard› o zaman kardeﬂli¤in bar›ﬂ›n›n tad› yok hiçbir ﬂeyde.
Evet sevgilim, kalabal›k Saraçlar›nda yürüyorum ﬂimdi. Tarihle “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 bütün yersizli¤i ç›kt› gün yüzüne. Toprak senin olduktan sonra nas›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 insanl›¤›n yürümesi için anlatmam gerek seni. ‹htiyac›m var sana “bir
dünya b›rakabilmek için çocuklara”. Bak ben elimden geleni yap›yor ve sesleniyorum. Benim ﬂehrimin her zerresinde hissedilir dünyay› kurtaracaklar! Foto¤raflar›na bakarak foto¤rafç›l›¤a
baﬂlad›¤›m gibi, sizler de benim kentimi duyarak ad›m atabilirsiniz dünyada mutlu olma sanat›na. Sevgilim, dostum, ﬂehrim
Edirne’m; s›ra sende…
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Haliç ve Galata Kulesi

B‹R ‹STANBUL YAZISI

Tu¤çe Çolak
Vefa Lisesi - 9

D

enedim. En baﬂta ‹stanbul’u anlatmayı denedim. Tarihî özelliklerini, efsanelerini, hikâyelerini ya da do¤al
güzelliklerini, altın olan taﬂını, topra¤ını... Sonra havasını, suyunu anlatacaktım; gündüzleri güneﬂi a¤ırlayan, akﬂamları yıldızların oturdu¤u, kuﬂların hep misafir oldu¤u gökyüzü mahallesini… Ya da sadece bir akﬂamüstünü anlatacaktım. ‹stanbul’un akﬂamüstlerini… O her zaman a¤zım açık
izledi¤im rengi anlatacaktım. Portakalın kabu¤undan, ﬂeftalinin çekirde¤ine, domatesin kırmızısına uzattım elimi anlatabilmek 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 diyecektim, ‹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 anlatılamayaca¤ını anlataca¤ım.

Nasıl anlatayım Kız Kulesi’ni ben? Kalem tutan ﬂu elim cesaret edebilir mi ki anlatmaya efsanelerini, günler, geceler yeter 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 Galata, Kız Kulesi’ne. Daha iyi görebilmek için de uzatmıﬂtır
boynunu gökyüzüne. Nasıl anlatayım ben So¤ukçeﬂme Soka¤ını, ‹stanbul’un ortasında kendini binlerce sokaktan ayıran,
çiçek kokusunun içinize girdi¤i, ahﬂap evlerin dizildi¤i o güzelim soka¤ı? ‹ki asırlık evler, iki asırlık hayatlar ve iki asırlık
yaﬂanmıﬂlık… Yürürken yolunuzda, birden giriverirsiniz ‹stanbul Kitaplı¤ı’na. Tozlu bir kitabın kapa¤ını kaldırırken So¤ukçeﬂme Soka¤ı’ndaki ahﬂap bir evin balkonunda içerken kahvenizi, hissetti¤iniz o tadı nasıl olur da anlatırım? Hangi tepesini anlatabilirim ki?
Sarayların ﬂahı, koca bir dönemin kalbi Topkapı’yı mı, mimarisi dillere destan, geçmiﬂten gelece¤e çı¤lık atan Ayasofya’yı mı, Ayasofya’nın tam karﬂısında onunla yarıﬂırcasına dikilen, onu kıskandıracak kadar güzel Sultanahmet’i mi, Çemberlitaﬂ’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 almanın ya da aramanın bile en az okumak kadar keyifli oldu¤una da inandıramam sizi. Yorulmuﬂ giderken, ‹stanbul Üniversitesi’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¤umu, gökyüzüne âﬂık oldu¤umu anlatamadım. Topra¤ına basarken ya da gezerken caddelerinde içimdeki o hazzı dökemedim satırlara. Nasıl dokundu¤umu dokusuna, nasıl çekti¤i-
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mi havasını, nasıl içti¤imi suyunu anlatamadım. Bazı güzelliklerinden hiç bahsedemedim bile. Dilerim ‹stanbul beni affeder. En baﬂında da söyledi¤im gibi ben zaten anlatamadıklarımı anlattım…
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Sisli ve karl› bir ‹stanbul gününde Ortaköy Camii ve Mart›lar

BURUK TADI ‹STANBUL’UN

Zeynep Ö¤retmen
Pertevniyal Lisesi - 9

B

in bir renkten, bin bir desenden, bin bir biçimden bir ﬂehir buras›… Her ayr›nt›n›n yer ald›¤› eﬂsiz güzellikte bir
tablo misali; bakmaya doyamad›¤›m, bozmaya k›yamad›¤›m… U¤runa ﬂiirler, ﬂark›lar, kitaplar yaz›lan ﬂehir buras›.
Umutlar›n, yeni baﬂlang›çlar›n, sevginin, medeniyetin, ça¤daﬂl›¤›n, insanl›¤›n ﬂehri buras›; ‹stanbul.
Muz›r bir çocuk gibidir ‹stanbul; siz hiç fark etmeden giriverir kan›n›za, hikâyenizde en baﬂköﬂede yer al›r. Hani kimi insanlar› sebepsiz yere seversiniz ya; nedenini bilmeden, iﬂte ‹stanbul da böyledir. Benim ‹stanbul sevdam ne zaman baﬂlad› bilmem 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, kay›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; belki umutlar›, hayalleri de farkl›d›r.
Yolculuk yapan binlerce insan… Kim bilir durmadan nereye
giderler. Kime, nereye kavuﬂurlar bu yollar›n sonunda? Ne hayatlar vard›r bu yollarda; farkl› farkl›, bir bir yaﬂanmaya de¤er…
Her gün yeni kahramanlar eklenir masal›n›za bu ﬂehirde. Elinizde 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 neresindesiniz 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 kültürler paylaﬂ›ld› bu ﬂehirde. Nice dostluklar kuruldu, aﬂklar yaﬂand›, anlar paylaﬂ›ld›, kalpler kazan›ld›, yüzler gülümsetildi.
Kimisi umut aramaya geldi buraya, kimisi sevdi¤ini bulmaya… Kimisi ekmek paras› istedi bu ﬂehirden, kimisi yatacak bir
yer. Kimisi mutlu bir yuva diledi bu gökyüzünün alt›nda, kimisi sevecek bir insan. Umutlar, hayaller, arzular farkl› olsa da buras› ‹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›, gözyaﬂlar›, mutluluklar›, sevinçleri farkl›. Onlar› ayn› yapan tek ortak
noktalar› var; bu ﬂehir: ‹stanbul.
Kitaplar yaz›ld› bu ﬂehrin ad›na. Herkes bir karesini anlatt› kendi 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 görür 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 süzüldü havada, döküldü kemandan, sazdan, telden. ﬁark›lar
söylendi; kimi hüzünlü, kimi mutlu. Döküldü dilden, dudaklardan 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, ‹stanbul, ‹stanbul.
Ne insanlar yetiﬂti bu ﬂehrin ba¤r›nda. Kahraman oldu onlar,
ana oldu, baba oldu, çocuk oldu, yaﬂl› oldu, genç oldular. Kimisi yitip gitti bu topraklarda habersiz, kimisi de ad›n› yazd›rd›
tarihe. Hepsi ‹stanbul’du onlar›n, hepsi ‹stanbul’un çocuklar›yd›; 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 ‹stanbul’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 buruk tatta tüm yaﬂanm›ﬂl›klar›m var iﬂte; sevdiklerim, sevmediklerim, gördüklerim, görmediklerim, hissettiklerim, hissetmediklerim, duyduklar›m, bildiklerim, an›lar›m, hayallerim, umutlar›m, bütün yaﬂam›m, benli¤im… Büyük bir yudum al›yorum
hayat›mdan, ‹stanbul’dan, tüm yaﬂanm›ﬂlar›n ad›na. Bu tad› seviyorum, evet, al›ﬂkanl›¤›n, tan›nm›ﬂl›¤›n getirdi¤i doyas›ya yaﬂanacak bir keyif misali… Hayat›m›n son akﬂam yeme¤inde, ‹stanbul’un karﬂ›s›na geçip, yine onu yudumlamak en büyük dile¤im; doyas›ya, keyifle…
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Kad›köy’den ‹stanbul’a bir bak›ﬂ • Foto¤raf: Beytur Cendey (Galatasaray Lisesi)

‹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… ‹stanbul; vapurda çay, Çiçek Pasaj›’nda rak›, kayal›klarda bira içti¤in can dostun…
‹stanbul; sokaklar›nda dolaﬂt›¤›nda kayboldu¤unu sand›¤›n
ama bir ﬂekilde seni evim diyebilece¤in bir yerlere götüren pusulan… ‹stanbul; seni sen yapan her ﬂeyi içinde tutan, arad›¤›nda 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 deden… 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 kadar seversin onu. K›yamazs›n gözünden düﬂen bir damla yaﬂa.
Yaln›z oldu¤unda seni avutacak bir arkadaﬂt›r ‹stanbul. Binersin bir vapura, ‹stanbul saçlar›nla oynar. Rüzgâr tüm bedenine hâkim olur. ‹stanbul, müzik dinlemek istedi¤inde bir orkestra ﬂefidir. Denizden, mart›lardan oluﬂan kocaman bir orkestray› 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 dinlemeye 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 ‹stanbul… Sen koskoca iki k›tay› birbirine ba¤layan köprüde trafikten dolay› birilerine küfrederken, ‹stanbul seni Ortaköy’den izler. Yal›lar, saraylar ‹stanbul’a eﬂlik ederler. Sen ise hayat koﬂuﬂturmas› içinde kendi benli¤ini bile terk etmiﬂsindir çoktan. Sadece öylece yaﬂay›p gidiyorsundur. Ama o senden asla sevgisini esirgemez. ‹stanbul sab›rl› bir âﬂ›kt›r. Bo¤az›ndan ne gemiler geçer, ne f›rt›nalar kopar. Ama o, hiçbir ﬂey söylemez.
‹stanbul renkli bir insand›r. Farkl› ﬂehirlerden, k›talardan, kültürlerden gelen insanlar bir arada yürürler ‹stiklal Caddesi’nde.
Ortak noktalar› ‹stanbul’dur. Gözlerin Pablo Picasso’nun bir resmine bak›yormuﬂças›na büyür, ‹stanbul’a bakarken. Çünkü ‹stanbul 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 ‹stanbul’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 ‹stanbul’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‹
kulumuzun ilk binas›, bugünkü Yüksek ‹htisas Hastanesi'nin bulundu¤u saha üzerine kurulmuﬂ olup, Ankara 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 tamamlanm›ﬂt›r. Rumi 1302, miladi 1886 senesinde beﬂ y›ll›k ‹dadî
olarak e¤itim ve ö¤retime baﬂlayan okul 1908'de de Sultani 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› gere¤ince di¤er resmi dairelerle birlikte Kayseri'ye nakledilen
okul, bir y›l sonra 1922'de tekrar Ankara'ya al›narak eski binas›nda hizmetine devam etmiﬂtir.
Milli Mücadele’nin hüküm sürdü¤ü y›llarda okulun ö¤retmen ve ö¤rencileri cephelerde savaﬂlara kat›lm›ﬂ, gazilik ve ﬂehitlik mertebesine yükselmiﬂlerdir. Vatan müdafaas›nda gösterdikleri üstün gayretleri ve vatanperver çal›ﬂmalar› sebebiyle de, okulumuza Milli Mücadele sonunda
bizzat Atatürk taraf›ndan ay y›ld›zl› sanca¤›m›z hediye edilmiﬂ, 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 bulunan 75. Y›l E¤itim Müzesi'nde sergilenmektedir.)
Okulumuzun ismi, 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun yürürlü¤e girmesinden sonra Ankara Erkek Lisesi olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Atam›z okulumuzu ziyaret etti¤i bir zamanda okulumuzda oymak kurulmas›n› istemiﬂ ve ad›n›n Gazi Oyma¤›
olmas›na izin vermiﬂtir (Bu oyma¤›n de¤erli flamas› okulumuz bahçesindeki 75. Y›l E¤itim Müzesi'nde sergilenmektedir.)
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 okulumuzun isminin Atatürk Lisesi olmas› hususunu Çankaya Cumhurbaﬂkanl›¤› Köﬂkü'nde Ulu Önder Atatürk'e arz ve teklif
etmiﬂ ve Atatürk'ün müsaadesiyle okulumuzun ismi Ankara Atatürk Lisesi olmuﬂtur. Okulumuz 10 Ekim 1940 tarihinde de yeni yap›lan bugünkü binas›na taﬂ›nm›ﬂt›r. ‹lk önce bir bloktan oluﬂan okulumuza zamanla iki blok daha ilave 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, yatakhane, 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 ortaya 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 baz› derslerin ö¤retimini yabanc› dille yapan Anadolu Lisesi
statüsüne kavuﬂturulmuﬂtur.
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BEYO⁄LU ANADOLU L‹SES‹
842–1858 y›llar› aras›nda ‹ngiltere'nin ‹stanbul'daki Büyük elçisi olan Viscont Strratford de Redcliffe'nin eﬂi
Lady Redcliffe 1849 y›l›nda elçilik mensuplar›n›n k›z çocuklar› 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 ‹ngiliz elçili¤ine ba¤›ﬂlanm›ﬂt›r.
Okulun yönetimi için ‹stanbul’daki ‹ngiliz konsoloslu¤u
mensuplar›ndan bir yönetim kurulu oluﬂturulmuﬂtur. Ancak 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 Osmanl› 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, Pera mimarisinin nadir örneklerinden biri olan bugünkü binas› 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 kadar 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 kurallara göre yeniden düzenlenmiﬂtir.
Kuruluﬂundan beri ad› "English High School" olan ad›
01 Kas›m 1979 y›l›nda devletleﬂtirildi¤inde "‹ngiliz K›z Ortaokulu" olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Okul, 1980 y›l›nda lise k›sm› 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 devam etmektedir.
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ED‹RNE L‹SES‹
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 Anadolu'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 büyük il merkezinde bulunan idadilerin adlar› 'Sultani'ye çevrildi. Edirne ‹dadisi de 1909 y›l›ndan itibaren kapasitesi artt›r›larak Edirne Mekteb-i Sultanisi ad›yla e¤itime devam etti. Ancak Balkan Savaﬂlar› Edirne Lisesini önemli ölçüde etkiledi. Edirne Sultanisi 1912–1913 y›llar›nda ö¤retime ara
vermek zorunda kald›. Bu süre içerisinde okulun binas› geçici hastane olarak kullan›ld›, ö¤retmen ve ö¤rencileri ya-
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ral›lar›n tedavilerinde yard›mc› oldu. Sar› boyal› okulun duvarlar› 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 ﬂehit oldular. 25 Temmuz 1920 tarihinde Yunanl›lar›n Edirne'yi iﬂgal etmesi üzerine, okul iﬂgal süresince yani 2 y›l
ö¤retime ara verdi. 25 Kas›m 1922 y›l›nda Edirne'nin düﬂman iﬂgalinden kurtar›lmas› üzerine Aral›k ay› baﬂ›nda yeniden 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 Cumhuriyetin 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 ziyaret etmiﬂ ve ﬂereflendirmiﬂtir. Bu dönemde güçlü bir yönetim 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›lmaktad›r. O dönemdeki baz› belgelerden anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla
okulun ad› Edirne Erkek Lisesi olmas›na karﬂ›n karma e¤itim yap›ld›¤› ve okulun baz› belgelerinde sadece 'Edirne
Lisesi' ibaresinin kullan›ld›¤› görülmektedir.
1939 y›l›nda 2. Dünya Savaﬂ› patlak verince Edirne Erkek 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 Edirne'de e¤itim enstitüsü aç›ld› ve Edirne Lisesi E¤itim enstitüsüne verildi. Edirne Lisesi de Ayﬂekad›n'da yap›lan sade
bir binaya (ﬂimdiki 80. y›l Cumhuriyet Anadolu Lisesi) taﬂ›nd›. E¤itim enstitüsünün kulland›¤› bugünkü tarihi binam›z 26 Haziran 1978 gecesi karanl›k eller taraf›ndan yak›ld›. Bu durum Edirne Lisesi camias›n› derinden üzdü.
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Edirne Lisesi 1992–93 Ö¤retim y›l›ndan itibaren Yabanc› Dil A¤›rl›kl› Lise (süper lise) statüsüne geçirildi. Edirne Lisesi Türkiye'deki 12 tarihi lisenin vak›flar›ndan oluﬂan
TEVDAK'›n giriﬂimleri ve Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n da uygun görmesi sonucunda, 1998–99 ö¤retim y›l›nda, tarihî
okul olmas› nedeniyle Kabataﬂ, Vefa, Pertevniyal liseleri gibi ismi de¤iﬂmeden Anadolu Lisesi statüsüne geçirildi.1978 y›l›nda yak›lan tarihi binam›z onar›ld›ktan sonra
geçici kabul ile Edirne Lisesine tahsis edildi ve Edirne Lisesi 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 geniﬂ bir okulumuzdur. 1944 y›l›nda kurulan Edirne Lisesi’nden Yetiﬂenler Cemiyeti'nin de çabalar›yla her y›l 23 Nisan'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.



Benim

253

ﬁehrim

Benim

254

ﬁehrim

ERZURUM L‹SES‹
rzurum Lisesi 1889 y›l›nda kurulmuﬂ, Do¤u Anadolu
Bölgesinin en eski okullar›ndan biridir. Köklü bir geçmiﬂe sahip olmas›n›n yan›nda baﬂar›lar› ile de ünlüdür. Erzurum 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 Erzurum 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 anma törenleri bu büst önünde yap›lm›ﬂt›r. Birinci Dünya Savaﬂ› y›llar›nda ö¤retmen ve ö¤rencisi ile birlikte yurt savunmas›nda omuz omuza savaﬂan vefakâr insanlar›n birço¤u ﬂehadet mertebesine eriﬂmiﬂ, birço¤uysa gazi olarak
geri dönüp e¤itim ö¤retim faaliyetlerine devam etmiﬂlerdir. 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 ettirmiﬂ, 1924 y›l›nda Erzurum’a geliﬂlerinde okulu ziyaret etmiﬂtir. Atatürk’ün Erzurum Lisesi’ne tayin ettirdi¤i ö¤retmenler 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 Lisesi halen Yabanc› Dil A¤›rl›kl› (Süper) Lise program› uygulayan ö¤retim kurumlar›ndan biridir. Ayr›ca Erzurum Lisesi ülkemizdeki 208 Müfredat Laboratuar Okulu’ndan birisidir….
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EYÜP ANADOLU L‹SES‹
ski Eyüp Lisesi 1911 y›l›nda Sultan Reﬂat taraf›ndan mimar Kemaleddin Bey'e yapt›r›lm›ﬂt›r.
ﬁu an Ebussuud ‹lkö¤retim Okulu olan bina Eyüp Lisesi'nin ilk binas›d›r. Sultan Reﬂat'›n türbesi de binan›n yan›ndad›r. Kendisi "Her sabah çocuklar›n sesiyle türbemde rahat yataca¤›m" düﬂüncesiyle 1911–1912 y›llar›nda "Reﬂadiye Numune Mektebi" olarak bu binay› inﬂa ettirmiﬂtir. Bizzat 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 numune mektebi iken mektep mescidi idi. ‹lk yap›ld›¤›nda binada 8 derslik bulunmaktayd›. Mektep 1927'de "Eyüp Ortaokulu" 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 kültürel 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‹
ALATA 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 üzere Enderun ö¤rencileri "acemio¤lanlar" ad› alt›nda Edirne
Saray Okulu, ‹brahim Paﬂa Oca¤›, ‹skender Çelebi Saraylar› 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 oyunlar›n da dâhil oldu¤u spor dersleri verilmekteydi. Bu e¤itimi baﬂar›yla tamamlayanlar aras›nda yap›lan seçimle de
ö¤rencilerin bir k›sm› Enderun'a giderken bir k›sm› ise kap›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. Okulun e¤itim kadrosu ise Saray'dan ödenekli hocalard›. Hocalar günde 7 akçe maaﬂ al›rlard›. Her ö¤leden sonra düzenli yap›lan yar›ﬂlar ve spor çal›ﬂmalar› d›ﬂ›nda, okulda yaﬂanan 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, ‹brahim 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 eski önemini kazan›rken, padiﬂahlar da oca¤› ödüllendirmeye baﬂlarlar. Bu do¤rultuda I. Mahmut döneminde (1730 1754) saraydan gönderilen yüzlerce kitapla zengin bir kütüphane 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 yenilenen bina, Osmanl› sisteminde Enderunun kald›r›lm›ﬂ olmas› 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 kullan›ma aç›l›r. 1865'e gelindi¤inde ‹stanbul'daki tüm askeri
okullar›n (Bahriye, Harbiye, T›bbiye ve Mühendishane) haz›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›yla 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 kapsamda geliﬂtirilecek, Bat›l›laﬂma hareketinin esaslar›n› uygulayacak kadrolara gereksinim vard›r. ‹ﬂte bu kadrolar›n kayna¤› ise yeni düzenlemesiyle, Türkçe ve Frans›zca e¤itim
veren Mekteb-i Sultani'dir. Fakat bu kez okul önceki dönemlerinden farkl› olarak her dinden ö¤renci kabul etmektedir. 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, Hahambaﬂ› 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 Mekteb-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 Osmanl›l›k anlay›ﬂ›n› yans›tan, herkesin kendi dinini bir baﬂkas›na kabul ettirme çabas› taﬂ›madan kendi ibadetini özgürce 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›rl›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 Ermenice, Rumca, Bulgarca, ‹ngilizce, ‹talyanca, Almanca dil dersleri programa eklenir. ‹lk müdür Mösyö De Salve'nin de çabalar›yla okula ders araç ve gereçlerinden, karyolalara kadar 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 Gülhane'deki T›bbiye ile yer de¤iﬂtirir. Okulun tekrar toparlanmas› 1880'e, Abdurrahman ﬁeref Bey'in müdürlü¤ü dönemine 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 Frans›zca programlara ayr›l›r. Böylece e¤itim 9 y›la ç›kar. Piyano 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 etmektedir. Bugünkü binada yer alan Büyük Amfi, Tevfik Fikret
Salonu, Biyoloji, Fizik ve Kimya laboratuvarlar›, Resim, Müzik atölyeleri bu dönemde eklenen birimlerdir. Ancak sonraki y›llarda okulu zorlu günler beklemektedir. Ö¤rencilerin ve ö¤retmenlerin Balkan Savaﬂlar›'nda silah alt›na al›nmas›, 1917'de sadece 5 ö¤rencinin mezun olabildi¤i gerçe¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Öte yandan, okul ‹stanbul'a gelen iﬂgalci kuvvetlerin büyük binalara el koymalar› tehditi alt›ndad›r. Ne varki, müdür Salih Arif Bey ‹ngilizlerin okula el koyaca¤› haberini al›nca Frans›zlarla anlaﬂarak, 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‹: Kurtuluﬂ Savaﬂ› s›ras›nda bu kez gönüllü olarak yine cephede
yer alan Mekteb-i Sultani ö¤rencilerinin bir k›sm› geri dönmese de, ulusal zafer her yerde oldu¤u gibi okulda da büyük bir sevinçle karﬂ›lan›r. Bundan sonra art›k okul, "Galatasaray Lisesi" ad›yla genç cumhuriyetin ça¤daﬂ e¤itim birimlerinden 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 Galatasaray Lisesi, 1868'den bu yana sürdürdü¤ü laik kimli¤i sayesinde baz› de¤iﬂikliklerle ayakta kalmaya devam eder. Tenefüslerde 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¤unlu¤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 öncülük 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 uygulamalar›na ba¤l› olarak Anadolu Lisesi statüsüne getirilir, e¤itim
süresi 8 y›la iner. Son olarak 14 Nisan 1992 tarihinde, Fransa Cumhurbaﬂkan› François Mitterand ile 8. Cumhurbaﬂkan›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 Üniversitesi'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 Rektörlü¤e ba¤l› ö¤retim birimleri olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
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HAYDARPAﬁA L‹SES‹
kul binas›, ‹kinci Abdülhamid zaman›nda(1903) Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane’ye tahsis edilmiﬂtir. 1909 y›l›nda 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 reformu ile T›p Fakültesi, Beyaz›t’a taﬂ›nm›ﬂt›r. Bina, bu nedenle 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 baﬂlanm›ﬂt›r. Okulumuz ad›n›, tarihi binan›n yap›m› sürerken
ortaya ç›kan Osmanl›-Yunan Savaﬂ›’nda (1897) büyük yararl›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 duruma 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›smen dondurulmas› gündeme gelmiﬂtir. Haydarpaﬂa Lisesi,
bu tarihi yuvas›ndan, 1984 y›l›n›n Temmuz ay›nda ç›kart›lm›ﬂt›r. Binada halen Marmara Üniversitesi ö¤retimini devam ettirmektedir.1990 y›l›na kadar Haydarpaﬂa Endüstri
Meslek Lisesi’nin yeni yap›lan ek binas›nda e¤itim-ö¤retimini sürdürmüﬂtür. 1990 y›l›nda Altunizade’deki yeni yap›lan binaya taﬂ›n›lm›ﬂt›r. Böylece daha sa¤l›kl› bir e¤itimö¤retim ortam› elde edilmiﬂtir. Haydarpaﬂa Lisesi
1998–99 ö¤retim y›l›nda Anadolu Lisesi statüsüne dönüﬂmüﬂtür.
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‹STANBUL ERKEK L‹SES‹
884 - ‹stanbul Lisesi’nin 100 y›l› aﬂan geçmiﬂi Riyaziyeci (Matematik) Mehmet Nadir Bey’in Süleymaniye’de
“Numune-i Terakki” ad›nda bir özel okul kurmas›yla baﬂlar.
1886 - Numune-i Terakki, Maarif Nezaretine devredilerek iptidai 4, rüﬂtiye 3 ve idadi 3 olmak üzere 10 s›n›fl› resmi 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 Sier, “elif” ve “sin” harflerini ay y›ld›z ile birleﬂtirerek okulunun 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 düﬂmesi üzerine de, binan›n pervazlar› siyaha boyan›r. Böylece 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, daha sonra da Mercan ‹dadisi Binas›na taﬂ›n›l›r.
1923 - Beyaz›t’taki Fuat Paﬂa Kona¤›’na taﬂ›narak “‹stanbul 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 biçimine 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›ndaki ikili kültür ve e¤itim iﬂ birli¤i anlaﬂmas› çerçevesinde
sa¤lanan ö¤retmen ve araçlar ile dönemin Milli E¤itim Bakan›, okulun mezun Celal Yard›mc›’n›n iste¤i üzerine, okulda tekrar Almanca ö¤retimine baﬂlan›r ve okula sadece yat›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 gündüzlü 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 Lisesi’nde yat›l› ö¤renciler için yap›lan pansiyon binas› hizmete 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 kat›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¤ini belirtir.
1997 - 30.09.1997 tarihinde Bonn’da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 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 ‹stanbul 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 karﬂ›l›k ‹stanbul Erkek Liseliler E¤itim Vakf› ‹lkokulu 8 y›ll›k ilkö¤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 günümüze kadar gelebilen en eski y›ll›k 1931 y›l›na aittir. Bu y›ll›¤›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 'ﬁemsül Maarif'i' açmas›yla baﬂlar” ifadesi kullan›lm›ﬂt›r. Bu bilgi do¤ru de¤ildir. Baﬂbakanl›k arﬂivlerinde bulunan belgelerden anlaﬂ›ld›¤› üzere; Mehmet Nadir Bey’le Selanik’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 Lisesi 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 aktar›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 Nadir Bey’in 1884 y›l›nda kurdu¤u Numune-i Terakki’yi ‹stanbul 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 mekteb-i idadi (ilkokul) olarak e¤itim-ö¤retime baﬂlam›ﬂt›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 Mektebi 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 ‹zmir 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¤itimö¤retim y›l›nda okul, önce ‹zmir Erkek Lisesi, daha sonra ‹zmir Birinci Erkek Lisesi, 1942 y›l›nda da ‹zmir Atatürk 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.
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KABATAﬁ ERKEK L‹SES‹
abataﬂ 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 ülkede yaratt›¤› büyük üzüntü ile ilan edilen genel yas sonucunda, 7 Mart 1913’te okul formas›n›n k›rm›z›-beyaz olan renkleri 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 Mektebi 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 binada e¤itime devam etmektedir. 1934 y›l›nda okul bahçesinde bulunan ve A¤alar Dairesi ad›yla bilinen, cadde üzerindeki 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›sm› kapat›lan ve yaln›z lise olarak devam eden Kabataﬂ Erkek
Lisesine Feriye Saraylar›’n›n Beﬂiktaﬂ Ortaokulu olarak kullan›lan binas› da “Pansiyon Binas›” olarak eklendi. 1979 -1980
ö¤retim y›l›nda okula 42 k›z ö¤renci kaydedildi. K›z ö¤renciler bir y›l okuduktan sonra Beﬂiktaﬂ K›z Lisesine nakledildiler. 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, ‹ngilizce haz›rl›k s›n›f› aç›ld›. 1994 -1995 ö¤retim y›l›ndan itibaren k›z ö¤rencilere de yat›l›l›k olana¤› sa¤land›. Okulun bitiﬂi¤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 dolaylar›nda lise ö¤rencisi okumaktad›r. Ö¤rencilerin 250’ye yak›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 Anadolu Liseleri aras›nda “Haz›rl›k+4 Y›l” ö¤renim uygulayan ayr› 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 Almanca, 2. yabanc› dili ‹ngilizce olan 2 Haz›rl›k s›n›f› haline getirildi. 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›nda 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› bölümlerine “ayr›” puanla ö¤renci almakta; isteyen ö¤renci Anadolu 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 Kabataﬂ Erkek Lisesi de törenle kat›ld› ve okula plaket tak›ld›.
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KADIKÖY ANADOLU L‹SES‹
ad›köy Anadolu Lisesi Maarif Koleji olarak e¤itim ve
ö¤retime baﬂlayan ülkemizin alt› okulundan biridir. Kad›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›lm›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 baﬂlayan Kolej, 1961–1962 ders y›l›nda ilk mezunlar›n› vermiﬂtir.
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, Ankara ve ‹stanbul Yap› ve Sanat Enstitüleri taraf›ndan restorasyonu 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¤retmenlerle 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›kar›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 ‹ngilizce 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‹
ehmet Çelikel Lisesi 31 Mart 1938 tarihinde Mehmet Çelikel taraf›ndan temeli at›larak 3 Ekim 1938
tarihinde Ortaokul ve Lise olarak ö¤renime baﬂlam›ﬂ Türkiye’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›lm›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›nda özel idareye devredilmiﬂ olup halen Ö¤retmen evi olarak kullan›lmaktad›r.
Bakanl›k ödene¤i ile 1987–1988 e¤itim-ö¤retim y›l›nda 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 Mehmet Çelikel Lisesi Vakf› taraf›ndan 10 derslikli 3 katl› ek bina,1998 y›l›nda ana bina alt kat Konferans salonuna dönüﬂtürülmüﬂtür.
Tarihi bir geçmiﬂi olan okulumuz yaklaﬂ›k 15 bin üzerinde 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 Niﬂantaﬂ› Anadolu Lisesi olarak bilinen okulumuz, 1905 y›l›nda ‹stanbul'daki yabanc›lar›n ve özellikle ‹ngiliz toplulu¤u mensuplar›n›n çocuklar›na sa¤l›kl› bir ticari e¤itim ve ö¤retim verebilmek amac›yla, ayn› y›l Londra'dan bir müdür ve müdür yard›mc›s› getirilerek, Frans›zca ve Türkçe ö¤retmenleri de ‹stanbul'dan temin edilerek kurulmuﬂtur.
E¤itim - Ö¤retimin ilk y›l›nda okula on dokuzu ‹ngiliz, on ikisi 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 Latince derslerine dayan›yordu.
Okul, ilk günlerde Galata civar›nda Kuledibi semtinde kurulmuﬂtur. 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›lmas›na izin vermiﬂ ve üzerinde beﬂ katl› ahﬂap bir binan›n bulundu¤u ﬂimdiki yeri, Sultan 5. Mehmed, yaln›z okul olarak kullanmak 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›km›ﬂ, yang›n sonras› yap›lan tamiratta büyük mali zorluklar yaﬂanm›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 duyulmuﬂtur. Ek bina inﬂaat› için 1955 y›l›nda izin al›nm›ﬂ; böylece English High School For Boys Türkiye'de Lozan Antlaﬂmas›'ndan sonra 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, Beyo¤lu English High School For Girls mezunlar›na da e¤itim - ö¤retim vermeye baﬂlam›ﬂt›r.
‹ngiliz okullar›nda kökleﬂmiﬂ bir gelenek olan ''gentleman'' yetiﬂtirme 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 devam etmektedir.
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PERTEVN‹YAL L‹SES‹

Y

aklaﬂ›k 140 y›ll›k ﬂanl› bir maziye sahip Pertevniyal Lisesi, yetiﬂtirdi¤i vatan evlatlar›yla Türk Milletinin gönlünde taht kurmuﬂtur. Bu yüce okulun kurucusu Padiﬂah Sultan 2. Mahmud’un
muhterem eﬂi, Padiﬂah Sultan Abdülaziz’in muhterem annesi Pertevniyal 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 rüﬂtiyesi çok güzel, kâgir binayd›. 1911 Büyük Aksaray yang›n›nda tamamen yand›. 39 sene içinde e¤itim veren bu okul yang›n sonras› 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. Pertevniyal 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 salonu 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 yerleﬂtirildi. 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 devam etmektedir.
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VEFA L‹SES‹

O

smanl› ‹mparatorlu¤unda 18. yüzy›la kadar e¤itim, mahalle
mektebi, medrese gibi klâsik e¤itim kurumlar›nda yap›lm›ﬂt›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 (ortaokul) idadi (lise) ve sultanî (lise+yüksekokul) olmak üzere çeﬂitli
modern e¤itim kurumlar› kurulmuﬂtur. Kurulan ilk askerî idadî Kuleli 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›nda Maarif Naz›r› Ahmet Cevdet Paﬂa döneminde haz›rlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile bir sisteme ba¤lanm›ﬂt›r. Bu nizamnameye göre modern e¤itim kurumlar›; ilkö¤retim, ortaö¤retim ve yüksekö¤retim olmak üzere üç kademede yap›land›r›lm›ﬂt›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› olarak 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›nmas›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, bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri bulunan 12 y›l ö¤renim sürekli bir e¤itim kurumu haline gelmiﬂtir. 1924 y›l›nda Tevhid-i Tedrisat 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 Kad›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 Sekreteri 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› olarak 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 pansiyonda ö¤renci mevcudu zamanla 300'e kadar ç›km›ﬂt›r. 1970'li y›llardaki anarﬂik olaylar nedeniyle Pansiyon 12 Eylül 1980'de kapat›lm›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 pavyonlar 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 sakinlerinin 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 Ulaﬂt›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¤iﬂtirilmeden, ad›ndaki "Anadolu" kelimesinin ç›kart›larak tarihi ad›na dönülmesi Milli E¤itim Bakanl›¤›na teklif edilmiﬂtir. Bakanl›k bu teklifi
derhal de¤erlendirerek okulumuzun ad›n› tekrar Vefa Lisesi'ne dönüﬂtürmüﬂtür.
Bu arada okulun iki tarihi binas› (Pansiyon ve Mütercim Rüﬂdü
Paﬂa Kona¤›) 17 A¤ustos 1999 depreminde hasar görerek ö¤retime 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 tamamlanarak 2000 y›l›nda Pansiyon binas›, 2001 y›l›nda da Mütercim Rüﬂtü Paﬂa Kona¤› hizmete girmiﬂtir. Bakanl›kla temaslar›n yürütülmesinde 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 kapat›larak bütün liselerin dört y›l ö¤renim süreli okullar haline gelmesi üzerine, okulun yabanc› dil a¤›rl›kl› e¤itiminin aksayaca¤› düﬂüncesiyle, 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 ilgi ve deste¤iyle Bakanl›¤›m›zca kabul görmüﬂ ve okulumuz 20062007 ö¤retim y›l›ndan itibaren bu statüdeki on liseden biri durumuna 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
Serap GÜR
Mürsel AYBULUT
Halil PARLAK
Gülten BEKTAﬁ
Nevin DALGIÇ
Kenan OVACIK
Mehmet BADEML‹
Beyhan AKSOY
Füsun GÜNAYDIN
Hayri ATAﬁ
Emrah AYHAN
Mustafa AYRANCI

Galatasaray Lisesi
Galatasaray Lisesi
Haydarpaﬂa Lisesi
‹stanbul Lisesi
‹stanbul Lisesi
‹stanbul Lisesi
Kabataﬂ Lisesi
Kad›köy Anadolu Lisesi
Niﬂantaﬂ› Anadolu Lisesi
Pertevniyal Lisesi
Vefa Lisesi
Eyüp Anadolu Lisesi
Eyüp Anadolu Lisesi
MÜZ‹K

Fahrinisa ARACIKAN
Y›lmaz ATAKAY
Ümmühan DURAN
M.Iﬂ›l AKDO⁄AN
Hakan TEKBAﬁ
Zeynep Ebru DÖKMEN

Galatasaray Lisesi
Kabataﬂ Lisesi
Kad›köy Anadolu Lisesi
Niﬂantaﬂ› Anadolu Lisesi
Pertevniyal Lisesi
Vefa Lisesi
RES‹M

Ruhsar KESENL‹
Nevin DALGIÇ
Funda TEK‹N
F. Iﬂ›m ÇAVUﬁ
Aysel AYIKOL

Galatasaray Lisesi
‹stanbul Lisesi
Niﬂantaﬂ› Anadolu Lisesi
Pertevniyal Lisesi
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
Sorumlu Yönetici

: Galatasaray Lisesi Müdürlü¤ü
: 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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