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TEVDAK LİSELERİ 2. KÜLTÜR ŞENLİĞİ 
 

M. Erol DEMİRDÖVEN 
TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 TEVDAK, Türkiye’nin 15 tarihi lisesinin Eğitim Vakıflarınca 
kurulmuş, eğitim alanındaki en büyük sivil toplum kuruluşudur. Tarihi 
liselerimizin Eğitim Vakıfları, 1980’li yılların sonunda bir araya gelerek 
Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi (TEVDAK) adıyla bir platform 
oluşturmuşlardır. Bu oluşum 1997 yılında dernekleşerek yasal bir 
zemine oturmuştur. 
 
 TEVDAK’ın amacı; eğitimleri ve mezunları ile toplum hayatımıza 
damgasını vurmuş tarihi liselerimizin özelliklerini ve kalitelerini korumak, 
çağa uyumlarını sağlamak, her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak, bu 
okulları model okullar olarak eğitim hayatımızda yaşatmaktır. Ayrıca bu 
okullarımızın Atatürkçü ve çağdaş çizgisini korumalarına özen 
göstermektir. Bu arada, eğitimin temel sorunları hakkında inceleme ve 
değerlendirme yapmak, fikir üretmek ve bunları kamuoyuyla paylaşmak 
da amaçlarımız arasındadır. 
 
 TEVDAK olarak, TEVDAK liseleri arasında birliği, kardeşliği, 
dostluğu pekiştirmek ve iyi örnekleri paylaşmak amacıyla iki yıldır Kültür 
ve Spor Şenlikleri düzenliyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Kültür 
Şenliği 23 Mayıs 2011-01 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Şenlikte yer alan okullarımızın yöneticilerine, görev alan tüm 
öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Ayrıca, TEVDAK 
Liselerindeki öğrencilerimizin yazı ve şiirlerini bir araya toplayan bu kitabı 
TEVDAK câmiasına kazandıran Edebiyat Öğretmeni İdris 
KARACAOĞLAN’a da teşekkür ederim. 
 
 Saygılarımla. 
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TEVDAK LİSELERİ VE KÜLTÜR  

 
Dr.Sakin ÖNER 

İstanbul Lisesi Müdürü 
TEVDAK Kültür Şenliği Koordinatörü 

 
 Türk eğitim tarihine damgasını vurmuş onbeş tarihi lisemizin 
mezunlarının kurduğu Eğitim Vakıflarının üst kuruluşu olan TEVDAK, bu 
yıl üyesi olan okullar arasında 2. KÜLTÜR ŞENLİĞİ’ni düzenlemiş 
bulunmaktadır. 
 
 TEVDAK Liselerinde görev yapan Edebiyat, Resim ve Müzik 
öğretmenlerinin öğrencileriyle birlikte ortaya koydukları bir yıllık 
emeklerini bir şenlik çerçevesi içinde sergilemek ve kardeş okullarımızla 
paylaşmak amacıyla bu şenliği düzenledik. Aynı zamanda TEVDAK 
Liseleri ve öğretmenleri arasında dayanışmayı ve paylaşmayı, öğrenciler 
arasında birlik ve kardeşliği pekiştirmeyi amaçladık. Bu nedenle 
etkinlikleri bir mekanda değil, değişik mekanlarda sergilemeyi uygun 
bulduk. 
 
 23 Mayıs 2011-01 Haziran 2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek TEVDAK LİSELERİ 2. KÜLTÜR ŞENLİĞİ’nin 
programı şöyledir : 
 
TARİH SAAT ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN YERİ 

23.05.2011 
Pazartesi 

10.30 Açılış Töreni ve Konseri 
(Okul Müzik Grupları) 

İstanbul Lisesi 
Asım Kocabıyık Salonu 

24.05.2011 
Salı 

10.30 Tiyatro Vefa Lisesi 
Konferans Salonu 

 
25.05.2011 
Çarşamba 

 
10.30 

Resim ve Fotoğraf Sergisi 
Açılışı 

 

 
Kabataş Lisesi 
Feriye Tesisleri 

Tiyatro 

26.05.2011 
Perşembe 

10.30 Şiir Dinletisi 
 

Kadıköy Anadolu Lisesi 
Konferans Salonu 

01.06.2011 
Çarşamba 

10.30 Tiyatro (Vefa Lisesi) İstanbul Lisesi 
Asım Kocabıyık Salonu 
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Ayrıca, bu yıl yayınlayacağımız kitaptaki yazı ve şiirlerin 
konusunu “Gençliğin Sosyal Sorumluluğu” olarak seçtik ve bu yüzden de 
adını “Sessiz Çığlık” koyduk. Kitapta yazı ve şiirleri yer alan 
öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi gönülden 
kutluyorum.  
 
 Etkinliğimizi destekleyen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, 
katılan okulların yöneticilerine ve görev alan tüm öğretmen ve 
öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca kitabımızın 
editörlüğünü yapan İstanbul Lisesi Edebiyat Öğretmeni İdris 
Karacaoğlan’a da teşekkürü bir borç biliyorum. 
 
 Her şey gönlünüzce olsun. Saygılarımla. 
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ŞİİRLER 
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BU BENİM YAZIM 

 

 
 

Burak AVCI                                                                                                                 
Beyoğlu Anadolu Lisesi-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu benim eylülüm… 
Yapraklarımı döküyorum 
Onlarsız çok üşüyorum 
Ama onlar için ağlamıyorum 
Yazımı bekliyorum 
Onu hak etmem lazım, biliyorum 
Bu sayede soğuğa dayanabiliyorum 
Herkes yaz gelmeyecek diyor 
Dinlemiyorum. 
Çünkü, 
Onlara inanırsam öleceğimi biliyorum. 
 
Bu benim kışım… 
Çok üşüyorum, çok titriyorum 
Artık bu acıya dayanamıyorum 
Pes edecek gibi oluyorum bazen 
Kolay yolu seçecek gibi oluyorum 
Ama hala yaz umuduyla yaşıyorum 
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Bu benim ilkbaharım… 
Artık üşümüyorum 
Dışarıdaki çiçekleri seyrediyorum 
Dökülen yapraklarımın tekrar açtığını görüyorum 
Çok mutluyum. 
Ama hala onun eksik olduğunu hatırlıyorum 
Üzülüyorum… 
Sonra zor olan bitti diyorum kendime  
Artık mutluluk zamanı geldi diyorum 
Artık yaz zamanı geldi diyorum. 
 
Bu onun yazı… 
Artık mutlu olabileceğim için seviniyorum 
Bütün gücümle ona koşuyorum 
Koşuyorum, koşuyorum… 
Ona her şeyi anlatıyorum 
Onun için çektiklerimi anlatıyorum 
Reddediliyorum… 
Hayır! Ağlamıyorum! 
Ama üşüyorum… 
Hem de hiç olmadığı kadar üşüyorum 
Soğuk kışımda üşümediğim kadar üşüyorum 
O beni sevgisiyle ısıtmadı ya 
Ölüyorum… 
Ölüyorum…!                                                                                      
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AŞK YALAN SEN OLMASAN 
 
 

 
 

Umutcan BATASUL 
Beyoğlu Anadolu Lisesi-9 

 
 
 
 
 

 
Neydi kelimemiz AŞK 
Herkesin dilinde AŞK 
En az üç olana kadar 
Yalan olan AŞK 
 
Sayıyordum sonsuza kadar  
Ama gösteremiyordum 
Seviyordum ölesiye kadar  
Ama anlatamıyordum 
 
Bırakıyordum sonsuzu  
Üç diyordum sadece üç 
Ama yine olmuyordu  
Sayıyordum! Gösteremiyordum 
Seviyordum! İspatlayamıyordum 
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Dönüp tarihe bakıyordum, 
Üç yok diye bırakmış mıydı Gauss sayıları 
Aşk yok diye kıymış mıydı Mecnun Leyla’ya 
Sevmişti ikisi de yalan ve farklı şeyler olsada 
 
İşte onlar biliyordu 
Bende biliyorum, 
Bırak ÜÇ’te AŞK’ta yalan olsun 
SEN varsın ya bana YETİYORSUN!  
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NE GARİP ŞEY 

 
 

 
 

Ayşe ÜNĞAN 
Erzurum Lisesi-9 

 
 
 
 
Bugün yalnızlığımın ilk günü 
Yıldızlar, ay ve insanlar konuşmuyor. 
Sırdaş bildiğim duvarlar; 
Artık onlar da suskun. 
Ölmek ne garip şey anne! 
 
Bir nefes ve bir heves, 
Bir nefes daha yaşamak için, 
Bir hevesim vardı anne, nefes almak için; 
Bir canım kaldı, acımak için. 
Ölmek ne garip şey anne! 
Şu kara toprakta, 
Hayal kuramam anne, 
Renkleri yutar karanlık. 
Ölüm bu kadar yakınken nefes alamam. 
Ölmek ne garip şey anne! 
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Kokuna doyamadıktan, 
Seni göremedikten sonra, 
Yaşamın ne anlamı var? 
Yalnız ve sessiz… 
Ölmek ne garip şey anne! 
 
Şimdi… 
Elimi tut anne, nefes alamıyorum; 
Bir tek hayalim vardı, 
Sana doya doya sarılmak. 
Doymadım, doyamadım, doyulmuyormuş… 
Ölmek ne garip şey anne! 
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KRİSTAL ŞEHİR 
 

 
 

Ayşegül ALAN 
Ankara Atatürk Lisesi-10 

 
 
 
 

Yıldızların yansıması bir şehir düşlüyorum 
Görkemli, zarif kuleler üstünde 
Gün batımında uçtuğumu hissediyorum 
Şehirden yansıyan ışık demeti içinde 
Zemin derin buz mavisi 
İlk bakışta boş ve ürkütücü yansıyor 
Sonra duyuyorsunuz büyüleyici sesi 
Kristal şehrin kalbinden doğuyor 
Üzgün bakışlı prensesi ağlıyor 
Tacını düşürmüş kulesinin penceresinden 
Yere değdiği an kırılıyor 
Artık çok farklı eskisinden 
Bin parça kristal şehrin prensesinin 
Kristal tacı, şehrin simgesi 
Mavilik kayboluyor, gökyüzünün rengi 
Eser kalmıyor şehrin kalbinin sesinden 
Karanlıkta yok oluyor şehir 
Kimse kurtaramaz, büyüsü kaybolmuş 
Tüm renkleri, sesleri ve görkemi 
Kristal şehir yok olmuş. 
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HAYATIN YALANLARI 
 

 
 

Engin ASLAN 
Erzurum Lisesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hayat usta bense acemi bir çırağım, 
Her şeyi yapıp sıvayı tutturacağım. 
 
Bozuverdim ümitlerle dolu yuvayı, 
Sevgi dolmayı beklerken hayat durağım. 
 
Yakalayamadım neşe dolu havayı, 
Nefreti öldüremiyor artık mızrağım, 
 
Deviriyorum özgürlük dolu kovayı, 
Tam açılıyor derken göğe bayrağım. 
 
Biçeyim hüzünlerle dolu bu ovayı, 
Artık gözyaşları olsun keskin orağım. 
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Ben de yiyeceğim o zehirden lokmayı, 
Artık ben de yalan dünya gibi kıvrağım. 
 
Faydası olmaz ki artık çeksem cefayı, 
Sonbahar topraklarından daha çorağım. 
 
Bir kenara bıraktım zevk ile sefayı, 
Artık ne açıyor ne soluyor yaprağım. 
 
Bari sen kabul et, sen çevirme kafayı, 
Geriye bir tek sen kaldın kara toprağım. 
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YAŞIYORUM 
 
 
 

 
 
 

Muhammet Salih BUDAK 
Erzurum Lisesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yaşıyorum… 
Biliyorum, büyüyorum anne. 
Seni daha az anımsadığımı düşünme. 
Bir bardak su için 
Olur olmaz rahatsız etmiyorum diye, 
Seni daha az anımsadığımı düşünme. 
Yaşıyorum anne… 
Bilerek, görerek, hatalarımla hem de. 
Minik ellerim vardı ya avucuna sığan, 
Şimdiyse senin avuçların sığıyor tek elime. 
Beyazlarını paylaşıyorum artık,  
Saçlarının beyazlığını tek tük saçlarımda; 
Gülüşlerinin beyazlığını 
Bunca yıl sonra başarılarımda; 
Teninin beyazlığınıysa 
Seni kaybetme korkusuyla  
Solan benzimin soğukluğunda paylaşıyorum. 
Ve biliyor musun? 
Alıştığımdan farklı görüyorum seni 
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Dilim varmıyor söylemeye ama 
Yaşlanmışsın anne. 
Kahverengi gözlerin daha bir hüzünlü, 
Daha yavaş hareketlerin 
Ve daha bir alıngansın, 
Güçlü değilsin önceden olduğun kadar. 
Hatalarımı rast gele bağışlıyorsun, 
Üzülmekten korkuyorsun belki, 
Belki üstesinden gelemeyeceğinden sorunların, 
Belki bana bırakıyorsun… 
Bağışlıyorsun işte, elini uzatıyorsun usulca 
Torunlarını okşadığını görüyorum, 
Anlıyorum seni. 
Yeniden gençliğini yaşıyorsun o an. 
O küçük çocuklarda beni, 
Babaanneliğinde gençliğini buluyorsun. 
İşte o zaman, 
Gençliğimi, gençliğimdeki seni özlüyorum. 
Seninle ayrılığa daha uzak olmayı, 
Uzun yıllarımız var demeyi özlüyorum. 
Seni kendimi yaşadığım kadar yaşamayı istiyorum anne. 
Uzun yıllar, çoook uzun yıllar hem de…. 
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OTUZ BEŞ YAŞ'A NAZİRE 
KIRK YAŞ 

 
 

 
 

Emin TÜRK 
Kadıköy Anadolu Lisesi 

 
 
 
 
 
Yaş kırk, olgunluk çağına girmişim ben. 
Dünden bir başka bakıyorum şimdi yarına. 
Bıçkın delikanlı yok artık, sana bakışım, 
Yok, artık geriye dönüp geçmişe bakmaya 
Gönlümden yıldırım gibi geçip giden yarınım. 
 
Şimşek gözlerine perde mi indi, ne var? 
Benim mi Allah’ım bu bakışı bulanık gözler? 
Ya kaşlar üstünde sıra sıra dizilmiş çizgiler! 
Neden hep düşman oldunuz, beni yordunuz? 
Yıllar yılı dost bildiğim kameralar. 
 
Zaman geçtikçe nasıl değişiyorum ben! 
Hangi filmimi izlesem bilki ben değilim. 
Nerde o “motor” denen amatörce heyecan? 
Bu jön bakışlı aranan adam ben değilim. 
Yoktur, kaygısız geçen zamanım, yok yalan. 
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Hayal meyal şeylerden oluşur tabi ki ilk filmimiz.  
Hatırlaması bile bana yabancı gelir. 
Hatıralara birlikte başladığımız gün, 
Doğrudur, oyunlarda ayrıldı bir bir yolumuz. 
Geçtikçe zaman uzaklaşıyor yalnızlığımız. 
 
Gökyüzü bugün siyaha bürünmüş! 
Geç fark ettim yıldırımlar çaktığını, 
Yağmur yağar, şimşekten ateş çıkarmış! 
Herkes bugünün kendisine bir dert olduğunu, 
İnsan ancak kırkına girdiğinde anlarmış. 
 
Elma sarı, yaprak kırmızı sonbahar, 
Her sene biraz daha kabullendiğim, 
Ne uçup duruyor, havada ambulans helikopter? 
Hangi morgtan çıktı bu cenaze? Ölen kim? 
Bu kaçıncı kat daire gördüm, tarumar. 
 
Ne yapalım babalık! Ölüm bu ansızın gelir. 
Bilgisayar başında cet yaptın yapamadın olacak. 
Kim bilir, hangi paylaşım sitesinde, nasıl, kaç yaşında? 
Bir görümlük saltanatın olacak, 
Taht misali o cet masası başında. 
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SEVERKEN GÜZEL 
 
 

 
 
 

Esma Burcu BİNGÜLER 
Vefa Lisesi-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
Severken güzel insan, 
Yüzü gülerken ve ağlarken sevinçten, 
Kalbi henüz kırılmamışken. 
Ama en güzel severken. 
 
Gözleri zümrütse güzel insan 
Parmakları birer fırça darbesi, 
Dudakları tuval iken 
Ama en güzel severken. 
 
Süzülürken güzel insan, 
Sevdiğinin hücrelerinde. 
Ensesinden kalbine dalıp 
Kendine yer edinirken 
Ama en güzel uçarken. 
  
  
  
 
 
 



 25 

DÜŞ SATICISI 

 

Gizem KAPUCU 
Kabataş Lisesi-12 

 
 
 
 
Ben bir düş satıcısıyım şu köşe başında, 
Kimse merak etmez umutlarım kaç yaşında? 
Sevgilinin düşüyle geceleri süsleyen, 
Sevdanın belalısı, 
Sevdalıların en zavallısıyım ben. 
Asker anasının büyük umudu, 
Biçare mültecinin tek yurdu 
Şairlerin kalem gıcırtısıyım ben. 
 
Ben bir düş satıcısıyım şu köşe başında, 
Bir mutluluk ararım yanağa süzülen her gözyaşında. 
Kederle dalga geçmek, 
Ahlardan vahlardan vazgeçmek, 
Hep neşeye giden bir yol seçmek, 
Hep sevmek, sevmek yanlısıyım ben! 
Suçu kendinizde arayıp, kızmayın kendinize, 
Benim sizi düşüren bu düşler denizine. 
Kurulan bütün düşlerin tek zanlısıyım ben! 
 
Bu civarın en delikanlısıyım ben! 
Şu köşe başında, 
Kimse bilmez kaç yaşında… 
Bir düş satıcısıyım ben..! 
     
 

ELLER VE DÜŞLER 
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Yaprak Damla YILDIRIM                                                                                                          
Kabataş Lisesi-10 

Ellerimiz var bizim. 
Çalışan, yorulan, ağlayan ellerimiz… 
Bir el dediğin ne ki? 
Beş parmak, bir avuç, 
Belki biraz da umut…  
Duyguları yok ellerin, 
Gözleri yok. 
Düşler yumuşak, süslü bir pelerin. 
Ve ellerin 
Onu giymeye hakkı yok. 
 
Selin’in de elleri var. 
Onunkiler ojeli… 
Bütün hayalleri 
Bu rengârenk tırnaklarda gizli… 
Okulun en şık kızı olmalı. 
Mahallenin en yakışıklı oğlanı 
Ayrılmamalı peşinden. 
Selin, yıllar sonra güzel bir kadın olmalı.  
Zengin bir evin penceresinden 
Gençliğine el sallamalı. 
Caner’in elleri her zaman aynı… 
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Biraz hararetli, biraz kırmızı… 
Akşam vereceği hesabın muhakemesi 
Sarıvermiş zihnini besbelli. 
Babası yine “Bu saate kadar neredeydin?” diyecek mi? 
Yoksa bu kez iki pota arasında 
Hayallerini kovalayan Caner affedilebilir mi? 
 
 
Elinde avucunda pek bir şey olmadığından 
Akşamları tamirhanede çalışır bizim Hasan. 
Onun elleri 
Aydınlıktır gündüzleri. 
Karanlık, dünyayla aynı anda çöker  
Hasan’ın ellerine. 
Akşam olunca isten, pisten ve düşten 
Kararır Hasan’ın güneşi. 
 
Elleri olmayan da var, 
Elinden tutulmayanlar kadar… 
Üzerine yüklendiği işi 
Eline yüzüne bulaştıranlar gibi 
Suçludur el ele tutuşan âşıklar. 
“El âlem ne der?” korkusu altında düşlerini ezenler 
Gerçekten suçlu mudurlar? 
Siz sevgili gençler! 
Ele güne rezil olmadan, 
Cesurca ve fütursuzca 
Düşleyebilir misiniz –utanmadan–? 
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Ellerim var benim. 
Ellerim… 
İçlerinde umutlar biriktirdiğim 
Küçük, çirkin ellerim… 
Ve her zamanki gibi kalemim, 
Mürekkebiyle süslüyor avuçlarımı. 
Düşler yoğurmak için kullandığım parmaklarımı 
Kesip atasım var. 
Kilitledim bütün yarınlarımı. 
Kitap dolu bir dolabın kapağı kadar yakın ve uzak şimdi dünya bana. 
Çoktan seçmeli yaşıyorum. 
Bazen, 
“Hiçbiri”ni seçip, 
Ceketimi alıp çıkmak istiyorum. 
 
Bizim düşlerimiz var. 
Avuçlar dolusu… 
Ve bizim ellerimiz var, 
Gerekmediği kadar! 

 
 
 
 
 

GECE, TÜRKÜ VE YILDIZLAR 
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Yaprak Damla YILDIRIM 
Kabataş Lisesi-10 

 

 

 

Ateşböcekleri ve tekerlekler olmasa  

Gecenin sessizliği hepimizi boğacak. 

Yollar büyüdükçe büyüyor. 

Koca bir otobüs… 

İçinde üç beş insan… 

İnsanların her birinde başka bir duygu… 

Gece yürüdükçe yürüyor, 

Durmak bilmiyor. 

Yanımda Hasan oturuyor. 

Giderken ardında ne çok ağlayan bıraktın Hasan! 

Küçücük kızının gözyaşlarına dayanamasan, 

Körpecik gelini evde boynu bükük bırakamasan 

Ne olacaktı akılsız Hasan? 

Ekmek parasıydı hani? 

Mecburdun bırakmaya evini… 

Ah be Hasan! 

Bükme boynunu artık. 

Gurbet ölüm değildir. 

 

 

 

Arkada bir yerlerde Osman uyuyor. 

Osman’ın öyküsü zihnime doluyor, 

Otobüs tıngırtıları eşliğinde… 

Anadan öksüz, babadan yetim Osman… 

Köylünün alıp bağrına basmadığı Osman… 
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Şimdi umutlarını büyük şehirlerde arıyorsan 

Aç gözlerini. 

Uyuma sakın. 

Uyursan, şehrin ışıkları yutar seni. 

Üç sıra önümde meslektaşım Zeliha var. 

İdealist bir öğretmen… 

Ceplerine ne umutlar, ne hayaller doldurmuştun gelirken… 

Bütün umutlarını teker teker tüketirken 

Hayallerin üşümedi mi Zeliha? 

Ya öğrencilerin? 

Onların düşlerini yakıp ısınmadınız mı  

Okulun soğuk duvarlarının arasında? 

Zeliha… 

Ağlama. 

Geri dönmeler tüketemez seni. 

Korkma. 

Peki ya ben? 

Çantası sırtında diyar diyar gezen ben? 

Ne düşünmüştüm gelirken? 

Umudum yoktu, 

Hayallerim geri dönüş üzerine kuruluydu. 

Şimdi geri dönüyorum. 

Öyleyse neden mutsuzum? 

Neden ağlıyorum? 

Bu köyü, bu çocukları, bu insanları 

Unutamayacağıma mı, 

Yoksa her gittiğim yerde 

Kendimden bir parça bırakacağıma mı  

Ağlıyorum? 

Unutmuşum yolculuğun tadını… 

Böyle biraz tuzlu, biraz acı… 
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Gece sessiz… 

Havada bir ateşböceklerinin ötüşmeleri var, 

Bir de tekerleklerin dönüşleri… 

Önümüz uzun yol… 

Ne zaman varırız şehre, kimse bilmiyor. 

Otobüsün önlerinden mırıltı gibi bir ses duyuluyor. 

Bir türkü… 

Gecenin yıldızlarını susturuyor. 

“Uzun ince bir yoldayım, 

Gidiyorum gündüz gece. 

Bilmiyorum ne haldeyim, 

Gidiyorum gündüz gece. 

Gündüz gece, gündüz gece…” 

Gece yürüdükçe yürüyor,  

Durmak bilmiyor. 

Mırıltı gibi bir ses duyuluyor otobüsün önlerinden. 

Yıldızlar susuyor. 
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Kabataş’ta Sabah 
 

 
 

Ozan BİNGÖL 
Kabataş Lisesi -Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabataşlıyım, 
Denizin sessiz uykusundan uyanışını dinliyorum her sabah, 
Sabahları hırçın oluyor biraz, 
Ama yine de “günaydın” diyor dalgalarıyla… 
Simidimi paylaşıyorum martılarla, 
Bembeyaz tüyleri denizle kucaklaşıyor. 
Bazen denizin kenarına geçip sessizce ağlıyorum, 
Rahatlatıyor insanı denize dökülen gözyaşları… 
Saklıyor gözyaşlarını sonsuzluğun denizi, 
Siliniyor ağlamaklı gözlerden izi… 
Her teneffüs, denizi teneffüs ediyorum 
Denizin serin kokusu ciğerlerimde her sabah… 
Rüzgarın ılık dalgaları saçlarımı okşuyor, 
Güneşin ilk ışıkları dalgalarda her sabah…  
Deniz beni izliyor ben denizi sanki 
Bakışmamız öyle bir an ki 
Sürecek  zannedersem 
Sonsuza kadar…    
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SUÇLU SİZSİNİZ 
 

 
 

Mithatcan AYDOS 
Kabataş Lisesi-9 

 
 
Bu dünyada ne uğruna var insanoğlu 
Düşünsek binlerce insan bulamayız 
Bizler ki 
Beyaz bir tuvale vurulan 
Üvey fırçalarız 
Genç bir kızın elinden alınan gelinlik 
Sokakta yürüyen çocukların renkli balonları 
Evine sıcak bir ekmek götüren babanın pembe hayalleri 
Dudaklarında gül kırmızısı renkle  
Sokak lambasının altında duran genç kadın 
Sizler yoksunuz artık… 
Gürültülü, mide bulandırıcı ve vahşi olan bu yerlerden 
Gitmişsiniz… 
 Üzülmeyin, 
Köşesi alev almış hayaller gibi 
Çabuk tutuşmuşsunuz… 
Masum bir çocuğun avuçlarından 
Kor toprağa damlayan bir damla kan bile 
Kurtaramamış sizi… 
Gecenin soğuğunda 
Kanınızdaki alkolün tatlı çarpıntısı 
Ancak bir garip tebessüm bırakmış dudaklarınızda 
Artık siyah beyaz olan bu pis dünyada 
Tozlu fotoğraflarda kaldınız… 
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Sizler giderken buralardan 
Hayalleri çaldınız… 
Özlemle takas ettiniz bizim mutluluğumuzu… 
 
İşte sizler suçlusunuz… 
 
Ne silahlar 
Ne gürleyen bombalar 
Ne de acımasız vicdanlar suçlu… 
 
Onlar kirli yüreklerini 
Sizlerin saf ve temiz kanıyla yıkadılar… 
Bu dünya üzerindeki acımasız oyunu 
Kurallarına göre oynadılar… 
Doğanın vahşi kanunlarını 
Sizden daha iyi anladılar… 
 
Siz  
Buradan giden insanlar 
Safsınız ve masumsunuz… 
 
İşte bu, 
Sizin en büyük hatanız… 
 
     
 

 
YA AYNA YA BEN 
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Baran Berkay BARAKÇİN 
Kabataş Lisesi-Hz 

 
 
 

 
Senin yüzüne baktığımda kendimi görüyorum, 
Hissediyorum her zerreciğinde ruhumu 
Seni ben, kendimi sen olarak biliyorum 
Ama zahiri ama gerçek 
 
Her ayna gerçek gözbebeklerin kadar 
Yüzündeki çizgilerde göründüğü gibi değil aynada 
Ben o yüzde o gözlerde kayboldum 
Ama yalan ama doğru. 
 
Hani zahiri derler ya aynanın öbür tarafına 
Bana baktığında gözlerinin iki tarafı da gerçek 
Kalbinin derinliklerinde yolculuklara çıkıyorum 
Ama uzun ama kısa 
Gözler için derler ki kalbin aynası 
Gözlerin güldü mü anlıyorum ki 
Kalbin ferah bir o kadar da mutlu 
Ama dürüst ama yalancı 
 
İnsan sarrafıyım ama bir o kadar da ayna düşmanı 
Ayna yapan düşünmüş ama 
Tartmak varken karşındakini 
Ha ayna ha ben 
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Belki benimle aynı renkte aynı boyuttalar ama 
Benim kadar ruhlu ve anlamlı değiller 
Ya da yüzleri anlam içermiyor insanların karşısında 
Ama sahte ama gerçek 
 
Bakmıyorum aynaya, bakmayacağım da 
Bir yapıtın korsanı gibiler 
Hap bir eksik bir hata 
Ama bozuk  ama sağlam. 
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HAYAT KUMANDASI 
 

 
 

Ece ERSOY 
Galatasaray Lisesi 

 
 
Nerede yanlış yaptı? 
Bir baktı yukarı, 
Bir baktı aşağı. 
Yerle gök arasında bir yerdeydi, 
Ama bulamadı. 
 
Sürgün edildi düşlerden 
Bu hüzünlü ve kabahatli yürek. 
Alev gibi yanıp geçen saniyeler, 
Artık önemsiz kaldı. 
 
Yoksa kaskatı bir gerçek mi bu 
Her göz kırptığında bir yıldız kayan? 
Yoksa bu rahat bir nefes mi, 
Rüzgarın nemli esintisinin durmadan çiçek kopardığı? 
Yoksa cennetten bir hare mi bu? 
Hala tadı damağında olan deniz tuzu mu, 
Sil baştan yaşanan bir gelecek vaadi mi? 
 
"Bu meltem usulca gezdirecek mi beni, 
Yoksa vahşice savurup tüketecek mi? 
Bilemem ki bunu,  
İleri saramam günlerimi. 
Ya da eskiyi yeniden yaşayamam 
Elimde değil ki hayat kumandası." 
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SON DÜĞÜM 

 

 
 

Elif SARIŞIK 
Galatasaray Lisesi 

 
 

 
Çığlıklar düşüyor bahçeme, 
Yaklaşamıyorum. 
Beni çağırıyorlar,  
Kıran kırana kadınlar… 
Annem, annem, annem 
Ulaşamıyorum, 
Bu ip boğazımı sıkıyor, 
Bu kelepçe bileklerimi… 
Kan birikintisi her taraf. 
Neler gördük hâlbuki 
Benim yoluma hiç konmadı; 
O, beni hiç çağırmadı. 
Annem, annem, annem 
Bir yağmur damlasını 
Bir okyanusta taşırdım… 
Ama sonra bu ip; 
Boynum, bileklerim… 
Biz onu hiç sormadık 
Camın kenarına oturup, 
Bir ömrün son günlerini saydık. 
Beni çağırıyorlar, 
Bahçeme yanaşamıyorum 
Ölüm her yanda, 
Annem? 
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YOLDURMAZDIM TÜYLERİNİ KUŞLARIN 
 

 
 

Bahriye Günsu KARACAOĞLAN 
Galatasaray Lisesi 

 
 
 
Keşke bir kuş olsaydım, 
Uçabilseydim olabildiğimce özgür. 
Uçabilseydim iyilikler ülkesine; 
Keşke, keşke uçabilseydim. 
 
Hissetseydim minik kanatlarımda rüzgarı, 
Aşsaydım dağları denizleri, 
Varsaydım mutluluklar ülkesine, 
Hep beraber mutlu olsaydık. 
 
Keşke bir güvercin olsaydım... 
Taşısaydım zeytin dallarını, 
Belki de barışı yayardım önüme çıkan ülkelerde 
 
Ah keşke bir martı olsaydım! 
Hem güçlü, hem sevecen... 
Akbabaları kovardım belki gücümle, 
Yoldurmazdım tüylerini kuşların, 
Tek eksiğim olurdu yetememek duygusu, 
Tek zayıflığım olurdu sevecenliğim! 
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BAMBAŞKA BİR IŞIK 

 

 

Abdullah ALTINAY 
Eyüp Anadolu Lisesi-10 

 

Bir ışık gizlidir  

Yedi perde arasında, 

Bütün arzı o büyük kudretiyle aydınlatan. 

Bir ışık gizlidir  

sessiz ve haşmetli. 

Uzaktan yeni doğmuş bir bebek gibidir. 

Yakından asırlar görmüş ihtiyar. 

Ya garip bir hüzündür 

Ya da can alıcı bir tebessüm. 

Ürkek ve korkmuş bir çocuk sanki 

Öbür yandan genç bir delikanlı ve de cesaretli. 

Nasıl anlatsam, 

Bir papatya bahçesi kadar hoş, 

Cennet şarabı içmiş mübarek, 

Hem dipdiri hem de sarhoş. 
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Güller kadar kırmızı 

Ya da bir gül dikeni kadar sivri. 

Upuzun otlar arasında bir gelincik sanki. 

Ayazda kalmış bir yavru güvercin 

Güvercini saran bembeyaz tüyler misali 

Hoş ve titrek. 

  

Güzel bir kadın yüzü, 

İki gözünü ayıran gözyaşı gibi 

Yarı tebessüm ,yarı ağlamaklı. 

Bir evliya mı desem, 

Ya da ulu bir sultan 

Yedi cihana ün salmış, 

Şöhretli ve de şanlı. 
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Peygamber görmüş bir komutanın, 

Nurlu seccadesi. 

Hatta gül bahçesi 

Ya da sessiz ve sakin mezarı. 

Yedi cihanın gülünün kokusunun sindiği  

Hoş ve huzurlu bir hırka misali 

Bambaşka bir ışık işte 

Uykuya dalmış gibi 

 

 

 

 

Tatlı ve uzun rüyalarda, 

Bağrında yatan Fatih'i aramakta sanki 

Beni bir daha yak der gibi, 

Işığımı daha da yükseklere çek der gibi 

Bambaşka bir ışık işte,  

Yedi perde arasında gizli. 
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BENDE SEN 

 

 
 

Bengisu UZUN 
Eyüp Anadolu Lisesi-10 

 
 
Parlak bir örnek olmasa da 
Sana verdiğim hayat 
Dilenci vapuru değil aşkta 
  
"Öbürü" olmadı 
Posta kartlarımda, rüyalarımda 
Abaküse gerek yok  
Benim kalbimde 
İlk rakam yeter bana 
  
Çakırkeyf edersin beni 
Çiy damlası olsan da 
  
Geçmeyen bir nüans 
Unutmadığım bir masal 
Hatırlayamadığım bir çağrışım 
Numunesiz bir dalgaydı 
Senden bana çarpan 
  
Afili bir saksı değil sevdam 
Çiçeğin salındığı bahçeyse yaşam 
Ben sadece toprağım 
Sana yanan... 
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HAYAT 
 

 
 

Gönül TAŞKAN 
Eyüp Anadolu Lisesi-11 

 
 
 

Sudur hayat akıp giden nehirlerde 
Zamandır belki bilinçsiz kaybedildiğinde 
Geçmiştir, gelecektir fi tarihinde… 
Ekmek parası için çalışmaktır saatlerce 
Evine ekmek götüren babanın sevincidir belkide. 
Bir yılanın kıvranışıdır susuz çöllerde. 
Durmak bilmeden çalışmaktır örneği karınca. 
Belki de bir yoldur, yolculuktur  hayat. 
Minik bir çocuğun yolculuğudur. 
Kısacık bir yoldaki yeni arkadaştır. 
Yarına çıkabilme umududur hastanelerde. 
Saklanan zehirli bir yılandır üzüm sepetinde. 
Ansızın sokuverir, bırakır gözlerimizde yaşla. 
Engelli babadır yavrusuna sarılamayan. 
Şehit yavrusudur babasını hiç tanıyamayan. 
Bahardır belki, güneştir, ışıktır, güzeldir. 
Ötüşerek kur yapan cıvıldayan kuşlardır. 
Her gün yeniden doğan bebeklerdir. 
Yeşilliktir, doğadır, sevgidir hayat. 
Yağmurdur, kardır, gözyaşıdır… 
Acıdır, tatlıdır, belirsizliklerdir. 
Kaderdir hayat, ölümle, yaşamla, aşkla… 
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İSTANBUL UYKUSU 

 

Mehmet ÖNDER 

Eyüp Anadolu Lisesi-10 

 

Avuçlarında 

Caddelerin çocuk muamelesi yaptığı 

Yalınayak yürüdüğüm bu sokaklar, 

Türkü söyleyerek giriyorlar koynuma 

Ve henüz hazmedilmemiş geceden 

Bir yağmur sağıyor başucuma. 

Sonra bir rüzgar esiyor Sarayburnu’ndan 

Ve lodos, çalıyor külümü aniden. 

Geç anlıyorum, 

Tüm şehirler onun gölgesinde 

Şehir ki; 

Bir renk bir başka rengi selamlar içinde! 

 

Ben 

Geçiriyorken zimmetime cesaretini bu sonbaharın. 
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Boğazın cüreti aksediyor deltalarıma 

Ve en karanlık anında ıssızlığımın. 

Yankılanıyor sesi yalnızlığın 

Çarpıp duvarlarıma. 

 

Karanlığın boyası boyarken geceyi 

Diri bedenlere ayin yapar gibi. 

Ay düşer sokaklarına, boğaza 

O hep bildiğimiz Ayasofya rengi! 

 

Üst üste yığılmış semtler 

Bir dokunuşta yıktığımız 

Köprüler, evler üst üste 

Boşluğa dokur gibi günleri tek tek. 

Bir düş kırıklığı ve sahipsiz bir ezgi kaldı yüzümde 

Korkak düşünceleri zihnime dost kıldı zaman 

Artık ne bir martı çığlığı 

Ne de bir serçe penceremde. 

Uyuyoruz sadece, 

İstanbul denen bu uykunun içinde. 
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TASVİR-i MEÇHUL 

 

Gülcan GERMEN 
Eyüp Anadolu Lisesi-11 

 
 

Darbe darbe balyoz 

Dalga dalga yakamozsun. 

Her tariften öte, 

Tasvir-i meçhulsün. 

 

Kimine göre dillere destan afet-i devran 

Kimine göre afetler ile yerle bir olan 

Viran! 

 

Taşın toprağın altındır da  

İki yakanı bir araya getiremezsin 

Ey burjuvanın züppe şehri 

Konforun cazibesinde 

Yaşamlar tüketensin! 

 

Ne kadar güzel ve neşelisin ey şehr-i cümbüş. 

Ve o kadar çirkin, bedbaht; ama güngörmüş. 

 

Hem yarınsın hem bugün. 

Dünya bir saat olacaksa 

Kadranı hep seni görsün. 

 

Hakikatleri savunan kocamış bir alim 

Namına şiirler yazılan bir zalimsin! 
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Nakış nakış işlenen de sensin 

Kuruş kuruş harcanan da. 

Çok değerli bir hiçsin. 

 

Şarksın ve garpsın. 

Çeşit ırkın çeşit ırka oklarını fırlattığı  

Tılsımlı bir yaysın. 

 

Uğruna kurban, seyrine hayran olunan 

İçine avuç avuç tasa koyulan 

Koca renkli kutu! 

Kürklerle sarmalanmışsın ama 

Çırılçıplaksın, üşümüşsün. 

Sen İstanbul'sun! 

Kadife perdeli pencerelerinden 

Boş tencerelerde savaşı seyredensin. 

 

Buram buram soluk, 

Oluk oluk yaşamsın. 

Zor zanaatsın. 

Her daim yazılansın 

Ve aslında hiç yazılamayan. 

 

 



 54 

BİR KAHRAMANIN ŞİİRİ 
 

 
 

Kaan EKŞİ 
Edirne Lisesi-12 

 
Anne ben bir günah işledim 
Biri kurtarırken 
Binini unutarak 
Her zaman olduğu gibi 
 
Gerçekten nasıl taşıyabilirim 
Kahramanlık sıfatını 
Her gün gözyaşı dökerek  
Her gün şafağı öldürerek 
 
Ellerimi havaya kaldırıyorum 
Belki teslim olursam günahlarım affedilir 
Ama onlar bana bir madalya daha takıyor 
Öldürdüğüm insan sayısına eşdeğer 
 
Onların masum gülüşleri sürekli aklımda 
Defalarca sonsuzluğa doğru yankılanıyor 
Ve şimdi benden bir tuşa basmam isteniyor 
Bir intikamı engelleyebilmek için 
 
Bir zamanlar gökyüzüne bakınca 
Sadece mutluluğu görürdüm 
Uzaktaki kara bulutların 
Kanın üzerine yağdığını bilmediğim zamanlarda 
 
Benim takma adım azrail anne 
Ama söyle bana ben nasıl melek olabilirim 
Şeytandan bile öte bir bedeni taşırken 
Söyle bana ben nasıl insan olabilirim 
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BİR TEK KALBİM 

 
 

Harun Said EMİROĞLU 
Edirne Lisesi-10 

 
 

Geceler akar gözlerinden, 
Damla damla yıldızlar iner. 
Bu derin sessizlikte, 
Bir tek kalbim sayıklar adını… 
 
Güneş parlar gözlerinden, 
Yağmur dolu bulutlar geçer. 
Ve bulutlar arasından, 
Bir tek kalbim sayıklar adını… 
 
Parmaklıklar belirir gözlerinden, 
Gerisinde biçare mahkûm ben. 
Bu dört duvar arasında, 
Bir tek kalbim sayıklar adını… 
 
Kendime bakarım gözlerinden, 
Bir garip mahkûm düşmüş. 
Ve suçum sevda iken, 
Bir tek kalbim sayıklar adını… 
 
Ömrüm geçer gözlerinden, 
Görmeyene gözlerini anlatmak kadar anlamsızca, 
Ve belki son nefesimde, 
Bir tek kalbim sayıklar adını… 
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GERÇEK OLAN 
 

 
 

Sezer AKDAL 
Edirne Lisesi-10 

 
Bilme. Hiçbir şeyin değerini bilme.  
İstediğin yada istemediğin her şey önünde. 
Hala daha 'of' diyebiliyorsun ya.. 
Gerçek olan bu değil. Gerçek olan; 
Bir parça ekmek için hayatını hiçe sayan çocuklar. 
Aç çocuklarına taş kaynatan gözü yaşlı anne. 
Sen sayısız elbiselerinin belki de üçünü giyip diğerlerini beğenmezken 
Üzerinde paramparça bir elbisesiyle kışa gözü yaşlı bakan insanlar 
gerçek olan. 
Gerçek olan sekiz yaşındaki çocukların dilendirilip sömürülmesi. 
Aldığın yiyeceği yiyemiyorum diye çöpe atarken 
Senin attığın yiyeceği yemek için kavga eden insanlar gerçek olan. 
Bir aydır yatağa aç giren insanlar gerçek olan. 
Büyürken anne babanı beğenmemen değil 
Onların seni büyütürken çektikleridir gerçek olan. 
Hangimiz doğarken çevremizi, annemizi, babamızı hatta bedenimizi 
seçtik ki. 
Bunlardan nefret etmek değil 
Etrafımıza bakıp bunlara şükretmektir gerçek olan. 
Bazıların gölgesinde onlara yancılık yapmak değil 
Herkese kendimizi kanıtlamaktır gerçek olan. 
Gırgır, şamata günleri geçer 
Hayatın pençesine düştüğümüz zaman 
Can çekişmek değil onurlu bir şekilde yaşayıp öyle can vermektir. 
Gerçek olan. 
 
 
 

HAYATIMDAKİ MUTLAK ADAMA 
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Dilara RİZVANOĞLU 
Edirne Lisesi 

 
 
 
Yürüdüm sensiz kaldım. 
Babanızın ölümü bir gidiştir. 
Elinizde değil, bütün kahraman babalar bir gün gider. 
 
Abinizin ölümü bir gidiştir. 
Ve kavgaları özlersiniz, sevgilinize karışmalarını ya da kıyafetlerinize.. 
 
Sevgilinizin ölümü bir gidiştir. 
Gözlerini özlersiniz, ellerini.. Aslında bir babadan çok sevgiliyi 
özlersiniz. 
 
Elinizde değil, bütün kahramanlar bir gün giderler. 
Hayatı size bağışlayan herkes gibi gider bir baba. 
Sizi en çok sevendir o, belki de koruyamayacağı her şeye rağmen 'tek' 
tir koruduğu, 
O da sizsinizdir. 
Abiniz gider, ölümü gelir belki de, belki de ettiği kavga gelir kulağınıza.. 
Ve sevgiliniz gider cümleleriniz biter. 
 
Hayatımızın hüznüdür bir sevgilinin gidişi bu yüzden. 
Çünkü baban çıkar kapıdan, abin girer. 
Abin çıkar kapıdan, sevgilin açar kollarını. 
Sevgilin çıkar kapıdan.. 
Geleni olmaz bir yüreğin o saatten sonra. 
O yüzdendir, bir sevgilinin gidişi, bir hayatın gidişidir. 
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Bir kapı eşiğinde hıçkırıklarını duymaktadır bir gidiş. 
Ve bir gidişten daha fazla hiçbir şey koymaz insana. 
 
Akıllanmalıyız biraz da, 
Her acıya katlanabilmiş gibi dururuz ayakta. 
 
İnadına severiz, ama inadına. 
Sevgiyle değil de, acıyla yaşıyormuş gibi severiz! 
 
Olasılıkları aramaz geçmişin 'neden' lerini ayıklarız. 
Gelecekte aynı soruyu defalarca kez sormak için, gidenin ardından 
'neden' deriz. 
 
Ve nasıl şaşırırız bir aşka, 
Giden bir babanın aşkını ararız. 
Işık gibi, dünya gibi.. Tanımlarımıza aşkı sıkıştırırız. 
 
Her nasıl olduysa, umudumuz bitmez türdendir. 
Mezardan kalkıp gelmiştir bizim aşklarımız bizim. 
Babalarımız baş ucumuzda uyur, sabah kahvaltılarımıza ilk önce 
abilerimizi çağırır. 
Sevgi hep arkasındadır bir kapının ve biz diğer tarafta bir tutam acıyla.. 
 
Doğumdan itibaren yürürüz 
Ve yürür aşklarımız, önlerinde acılarımız. 
Babana uzatırsın ilk elini, saygısızdır bilmedendir. 
 
Devam etmek insan işidir.  
Sevgiline verirsin elini, utangaçtır artık eller. 
Artık arkada gibidir acılar, sensiz kalana kadar. 
 
Ve bırakmayız gidenlere rağmen biz. 
'Yürüdüm' deriz.  

 

ZORMUŞ!! 



 59 

 

 

Melis Sıla BERBER 
Edirne Lisesi-9 

 
 
 

Ne kadar kolaymış benimle oynamak, 
Surlarımı yıkmak 
Sırlarımı açığa vurmak… 
Ne kadar kolaymış beni kandırmak, 
Ne kadar acizmişim, 
Ne kadar güçsüz. 
Ne kadar hasretmişim sevginin kokusuna, 
Bir o kadar nefret doluymuşum, 
Bir o kadar karanlığa boğulmuşum 
Ne kadar kolaymış saçmalamak 
Küçük hayal kırıklıkları 
Her gün biraz daha batmak çamura… 
Büyüdükçe kirlenmek bu kadar mı kolay! 
Ne kadar zor yaşamak , 
Ne kadar zor mutlu olmak… 
Zor evet çok zor 
Ve ben, 
Ne kadar küçükmüşüm dünyada, 
Ne kadar zormuş bunları fark etmek aslında, 
Ne önemi var ki… 
Sonuçta bensizde dönüyor dünya. 
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YAZILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİNDE ADIMLAR 
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Abdullah Deniz 
Eyüp Anadolu Lisesi 

 

Anıların, izlerini en belirgin şekilde bıraktığı dönemdir gençlik. 

Yaşanılan olay öyle çabuk unutulmaz. Genç zaten çabuk 

unutmaz her şeyi. Daha yeni olgunlaşmıştır. Kifayetsizlik baş 
düşmanıdır en zor zamanında. 

Gençlik yaşla sınırlanamaz, bir yerden başlayıp bir sona varacak 
kadar basit bir olgu değildir. Yaşlı olmaya adım atınca sona 

ermez, ölüm bitirir gençliği.  

Hayallerin kendisini çepeçevre kuşattığı dönemdir gençlik; 
bizim sosyal kahramanımız için. Kurgulanan kahramanlar fazla 

mübalağaya maruz kalır bu dönemde. Ne de olsa sınırlama 

yoktur, gücü fazladır hayalin. Her arzu ve istek fazlasıyla 
kolaydır ona göre. Çünkü gençlik diye isimlendirdiğimiz bu 

bütün hayata yön veren dönem, kendini tanımanın en heyecanlı 
zamanıdır. 

Bir başka açıdan bakarsak gençlik başa beladır bazen. Fikirler 

ve emeller yeni oluştuğundan, isyankar bir halde diğer gençleri 
–yaşı ilerlemiş gençleri- rahatsız edebilir. Sitem edenleri zıt 

kutuplara iter sosyal kahramanımız. Anlaşılmamaktan şikayet 
edip durur. 

İstediğini yaparak gelişeceğini sanan bir zihniyet oluşur 

başlarda. Fakat herkesin olduğu gibi biz gençlerinde 
sorumlulukları vardır. Yapılması gereken şeyler her zaman 

vardı ve hep olacaktır da. Gerçekten gelişmek, gençliği doğru 

kullanıp istenilen yere varmaktır zaten.  
Genç kişi asıl görevlerin yanında sosyal çevresini de 

aksatmamaya dikkat etmelidir. Çünkü sosyal sorumluluklar 
kişinin hayatını tamamen etkiler. Gençlik bu görevi aksatmadan 

yerine koyup sosyal çevresine dikkat ederek gelişir bir nevi. 
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Hayatın dönüm noktaları gösterir kendini bazen bu zamanlarda. 
Beklenmedik anlarda gelen yeni sürprizler, sosyal seviyemizi 

kare kare tamamlamaya hızlıca yardımcı olur. Bir bonus tarzı 

puan kazandırır bize sosyal çevrede. Yeni bilinçlenen zihniyet 
seri bir yükselme ile gelişmesini tamamlar bu fırsatla. 

Sosyal anlamda nerelere gittiğimiz çok önemlidir. Eğer 
kafelerde bütün günümüz tükeniyorsa parlak geleceği kendi 

elimizle heder ederiz. Hani her dakikanın önemini düşünürüz 

bazen. Kafede olduğumuz zamanlarda bu düşünceye dalmak 
çok zor olmaz. ‘’Ne yapıyorum hala burada?’’ şeklinde bir soru 

takılır fikirler dolu zihnimize. Sosyal çevre burada devreye girer 

işte. Eğer yeteri kadar olan zamanın dışına çıkmak zor 
olmuyorsa, sosyal sorumluluklar alt üst olup tepe taklak bir hale 

gelmiştir. 
Güçlü iradeye sahip olmak gençlikte başlar. Doğru kullanılması 

gereken bir vakit var ve biteceği gün kesinlikle gelecek. Zaten 

böyle olmasa Allah neden sorsun bize ‘’Gençliğini nerede 
harcadın?’’ diye. ‘’Bütün ömür’’ demiyor Allah, özellikle gençlik 

kavramına vurgu yapıyor. Çünkü hayatın akışını belirleyen odak 
nokta gençlikte başlıyor. İyi bir kul olmak iyi bir insan olmakla 

mümkün ve bunu başarabilmek gençlikte başlıyor.  
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İYİ AİLE, DOĞRU BAKIŞ AÇISI, OLGUN BİREY, İYİ 
ÇEVRE VE MODERN TOPLUM 

 
 

 
 

Ahmet Salih KARAOĞLU 
Pertevniyal Lisesi 

 

Aile, bireyin toplumla ilişkilerinde en temel unsurdur. Bireyin temel 
yaşamında önemli yer tutan temel ihtiyaçlarını karşıladığı gibi sevgi, 
duygusal gelişim, hoşgörü, psikolojik gelişim gibi birçok birincil mental 
özelliklerin de kazanıldığı birincil çevredir.  

Aile bireyleri arasında ilişkiler kişinin psiko-sosyal yönden bilinçaltını 
oluşturur ve kişi çok küçük yaştan itibaren oluşan bu altyapı ile 
davranışlarına, çevresindeki insanlarla ilişkilerine, duygularına yön verir.  

Çevre ise bireyin merkezinde bulunduğu, diğer bireylerle etkileşimde 
bulduğu, karşılaştığı olaylardan duygusal ve sosyal açıdan etkilendiği 
alandır.  

Kültürel yozlaşmanın katlanarak arttığı bu zamanda çevrenin ve ailenin 
önemi su götürmez bir gerçektir. Kapitalist, bireyci,  aile kurumuna ve 
yaşamına saygısı olmayan, gündelik hayatın esiri olan ve toplumsal 
ahlak anlayışına sahip olmayan Avrupa'yı örnek alan toplumumuzun bir 
de milli değerlerini hiçe saydığını düşünürsek bu yozlaşmanın 
gerçekleşmesi kaçınılmazdır.  

Yozlaşmanın temelini aileler ve buna bağlı olarak oluşan çevre 
oluşturmaktadır. Ailelerin hayata bakış açısı, çocuklarını yönlendirdikleri 
alanlar ve aşıladıkları düşünceler toplumun geleceğini oluşturmaktadır. 
Çok değil, sadece birkaç yüzyıl önce yaşam biçimi olarak Avrupa'ya 
baktığımızda yardımseverlik, hoşgörü gibi kavramların adının bile 
geçmediği, güçlünün fakiri ezdiği, ahlaksızlıkların kol gezdiği, kadınlara 
hiçbir değerin verilmediği, temizlik anlayışının olmadığı son derece cahil 
ve bağnaz toplumlarla karşılaşırız. Bu açıdan da baktığımızda yaşam 
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biçimi ve standardı olarak Avrupa'dan çok daha köklü bir anlayışın ve 
yaşayışın temsilcileri olduğumuzu, bu konuda bambaşka bir derinliğe 
sahip olduğumuzu söylemek mümkündür.  

Ailelerin yaşama yanlış bakışı, kültürel değerlerine saygı duymayışı, 
kendine güvenmeyişi ve batılı yaşam biçimini yanlış algılayıp çocuklarını 
yanlış yönlendirmesi günümüzdeki gibi pek çok olumsuz sonuç doğurur. 
Kendine güvenmeyen, popüler yaşamın taklitçisi olan, canı istediği gibi 
yaşayan ve topluma hiçbir fayda niyeti taşımadığı gibi olumsuz örnek 
teşkil eden bireylerin sayısı artar. Aile içinde yozlaşma olduğu gibi bu 
bireyler çevre içinde yozlaşmayı da beraberinde  getirir. Ancak her ne 
olursa olsun kendi ekolüne sahip çıkan, milli değerlerini benimseyen, 
kendine güvenen, modayı takip eden değil modayı belirleyen, her türlü 
olumsuzluklara göğüs germeyi bilen ailelerden yetişen bireyler de 
elbette mevcuttur. Bunun gibi birçok özelliklere sahip ailelerden yetişen 
bireyler doğal olarak birçok müspet özelliklere sahiptirler. Kendisi için 
değil idealleri için, toplumu için ve en önemlisi sonsuz saadet için 
yaşayan bu gençlerin yapması gereken çok açıktır:  

Güzellikleri yaymak, çoğaltmak ve paylaşmak…  

Nasıl bir hayat sürdüğünün farkında olmayan, ne yaptığını ve ne 
istediğin bilmeyeni gençler sosyal yaşamın doğal sonucu olarak 
çevresindeki bireylerden ve onların hayat biçimlerinden 
etkileneceklerdir. İşte bu noktada iyi aile terbiyesi almış, yaşama doğru 
açıdan bakan ve kendine güvenen gençler devreye girerek onları doğru 
yola iletmeleri, onların yozlaşmış bireylerden etkilenmesine fırsat 
bırakmamalıdır. Böylece birey çevresini düzeltmiş olup, gelecek nesiller 
için ümit verici bir tablonun ilk adımlarını atmış olur. Hem de kendi 
geleceğini garanti altına alarak ebedi haz duygusunu yaşar.  

Sonuç olarak aile, birey ve çevre birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Toplumsal 
açıdan huzurlu bir ortam hedefliyorsak önce kendi ailemizden başlamalı, 
daha sonra çevremize yönelmeli ve gereken sorumluluğu yüklenmeliyiz. 
Mücadelemizde ümitsizliğe düşüp ''Bu memleketi ben mi kurtaracağım?'' 
''Bir kişiden bir şey olmaz'' gibi anlayışlardan uzak durmalı, çeşitli 
bahanelerin arkasına sığınmamalıyız.   Güzelliklerle dolu daha yaşanılır 
bir dünya için  güvercin kanatlarıyla çırpınan gençlere selam olsun.    
Hepimizin gül yetiştiren adamlar olması dileğiyle…                                                                                                   

                                                            

 
TOPLUMSAL SORUMLULUĞUN OLUŞUMU 
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ALARA YAVUZ 
Galatasaray Lisesi 

 
     Toplumsal yaşam, bireyler ve gruplar arasındaki ilişkilerin 
düzenli bir biçimde sürdürülmesini gerektirir. Her bireyin toplumsal olan 
gelenekler, görenekler ile etik kurallara düzenli bir biçimde uymasıyla 
düzenli bir yaşam sürmesi toplumsal yaşamın en önemli gerekliliğidir.  

Bir toplum içindeki her insanın kendisine, ailesine, çevresine en 
önemlisi dünyaya karşı sorumlulukları vardır. Ünlü Rus yazar 
Dostoyevski’nin “Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur” 
sözünden hareketle yola çıkarsak toplumsal bir uyum içinde  belirli 
düzenlere uyarak yaşayabilmek için insanın sorumluluklarının farkında 
olması gerekli bir zorunluluktur. Çünkü bizler özgür olsak da bir arada 
yaşamak zorundayız. Bu da ister istemez paylaşımlarımızın içinde, 
hayatın dengesini kurabilmek ve koruyabilmek için herkese ayrı bir 
sorumluluk getirir. 
      Doğanın içinde var oluşumuzdan bugüne kadar gelen en önemli ve 
sağlam değerlere dayanan sorumluluk,genç kuşağın yani toplumu 
oluşturan temel taşların gelecekteki kuşaklara borçlu olduğu 
sorumluluktan başlamaktadır.Birey olma yolunda ilerleyen çocuğun 
sorumluluğu oyuncağına sahip çıkışıyla başlar. O büyüdükçe bu 
sorumluluk da büyür. Böylece bir birey olmuş insan kendisine verilen 
küçük sorumluluklardan -artık- daha büyük, toplumsal yaşamı etkileyen 
ve kendi seçimleri doğrultusunda kişiliğini geliştiren kararlar vermeye 
başlar. Bu sorumluluklar sadece toplumsal zorunluluklardan ötürü 
gelmez. Yetişkin bir insanda düzgün bir kişiliği destekleyen en önemli 
değerlerden olan sorumluluk, yaş önemi gözetmeksizin hep var 
olmuştur.Yediden yetmişe herkesin sevdiği ve yaşama, insana ilişkin; 
onur,özgürlük,sevgi,saygı,güven,paylaşım,sorumluluk “ - ki Küçük 
Prens ışığını suyunu eksik etmediği ve çok sevdiği için gerçek 
anlamda  emek verdiği gülüne karşı tilkinin evcilleştiği için dost 
olduğu ve dolayısıyla dosta karşı sorumluluk duyulması gerektiği 
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ve sorumluluğun ne olduğu bilincine varır ve unutmamak için 
tekrarlar : -Gülümden ben sorumluyum.. .- ” gibi birçok  değeri 
bulabileceği “Küçük Prens” adlı yapıtın yazarı Antoine de Saint-
Exupery’nin “Düzgün bir insan  olabilmek için, sorumluluk üstlenen  
birisi olmak gerekir.” tümcesi sorumluluğun büyüme, gelişme ve 
toplumca ileriye gitmenin yolunda ne kadar büyük bir adım olduğunun 
göstergesidir, aynı zamanda... 
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RÜYADAN UYANMAK 
 

 
 

Alper Atakan EKİCİ 
Kadıköy Anadolu Lisesi 

 
 
  Sorunumu biliyorum. İçimi neyin kemirdiğini, beyin kıvrımlarımın 
neyle meşgul olduğunu, ruhumda neden böyle delikler olduğunu, her 
gün neden gözyaşlarım akmaksızın ağladığımı biliyorum. 
   Belki de herkesin ilacı eksik. Korkuyorum sokaklarda 
yaşayamamakta gençliğimi. Kalbim ve kemiklerim bir kere olsun 
kırılmadan gençliğimi kayıp etmekten korkuyorum. Aptal biri olarak 
yaşlanmak istiyorum, aptallığın saflıkla karışmış her şeye şaşıran ve bir 
çocuk kadar meraklı yanını kayıp etmek istemiyorum. Unutulmayacak 
hikâyelerim olsun istiyorum torunlarıma anlatacağım. Ama kayıyor 
elimden gençliğim, aynen çocukluğumun yitip gitmiş olması gibi. 
   Giriyor rüyama, süratle parmaklarımın arasından kaçan kum 
taneleri oluyor. Görüyorum kaybettiğimi, giden hiçbir tanenin yerine 
yenisini asla koyamayacağımı çok iyi biliyorum. Dinlemiyor ki 
mübarekler beni, randevu vermişler onlarda zamana, dönüşüyorlar 
düştükleri yerde yıllara. Zamanın cellâdı alıyor benden enerjimi ve genç, 
diri, bedenimi. Kırışıklara mahkûm ediyor beni canımı ona verene kadar. 
Belki yanlış yapıyorumdur, bilmiyorum, teslim oluyorum zamana. Son 
sitemim oluyor haykırışıma karışan gözyaşlarım. Onlarda benliğimde 
kalan son saflığım. Teslim olmuşum fayda etmez artık pişmanlığım, bir 
kere harcamışım ya gençliğimi zaman fırsat bilmiş kaybetmişliğimi. 
Çökmüş üstüme gençliğim, tüm ağırlığıyla. Çıkarmıyorum sesimi. Hak 
da veriyorum aslında içten içe. Basıyor omuzlarıma. Sorumluluklarımı, 
sanki aptal diye fısıldıyor kulağıma, artıyor her geçen yılla bu fısıltının 
şiddeti ama sözler hep aynı kalıyor. Aptal, evet aptal, aptalsın ben sana 
aittim niye ellerinden o denli hızlı kaçarken kudretimi bilmedin? Bunu 
fısıldıyor kulağıma, her geçen yıl daha yüksek sesle. Belki de bu yüzden 
ölüyor birçok insan. Belki onlarda her geçen yılla daha çok hak 
veriyorlardır bu fısıltılara. Belki de… Ama şuna eminim ki bu fısıltıları 
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duyan herkes en büyük mutluluğu ölümle tadıyor. Nede olsa ölümle son 
buluyor kaybedilen yılların pişmanlığı. 
    Uyanıyorum. Yaşlı bir beden içinde ölmüştüm ama genç 
uyanmıştım rüyamdan. Derhal uyanıyor genç bedenim ama yaşlı 
ruhumun toparlanması zaman alıyor. Toparlandığında yaşlı ruhum, 
doğruluyorum yatağımda. Muhasebesini yapıyorum rüyamın. 
Bakıyorum zaman neleri mi almış kaybolan çocukluğumdan diye. Sahi 
ne çok şey almış benden. O zamanlar güvenebilecek gücüm vardı 
yetiyordu her şeye. Güzel günlerin ufukta olduğuna inanıyordum, 
uçabileceğime inanıyordum, Tanrı’ya bile bir başka inanıyordum. 
Mazinin muhasebesine devam ediyorum birçok şey daha çıkıyor, meğer 
zamana teslim ettiğim çocukluğum, aslında kaybettiklerimin 
adlandırmasıymış. Çocukluğum dediğim aslında umutlarım, saflığım, 
masumiyetim ve daha pek çoğuymuş. Bütün bu benliğimle yaptığım 
muhasebe çözüm bulunmadan son buluyor yine. Belki daha tutkularımı 
ve aşkımı kaybetmeden Tanrı bana cevapların olduğu bir başka rüya ile 
yardımcı olur… 
        
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUTSAL HAZİNE 
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Aşkın ALTINOKLU 
Ankara Atatürk Lisesi 

 

       Bir milletin gelecekteki varlığı ve bir devletin gelecekte dünya 
devletleri arasındaki yeri, şimdiki gençliğin mirasıdır; tıpkı şu andaki 
mevcudiyetimizin geçmişteki nesillerin eseri olduğu gibi. 

     Gelecekte de varlığını sürdürmek isteyen milletlerde sosyal 
sorumluluk, kişisel sorumluluğun önüne geçmelidir. Yani bir milletin 
millet olması, millet fertlerinin  “BEN“ değil  “BİZ“ demesi demektir. İşte 
insanların biz demeye başlamasıyla sosyal sorumluluk, kişisel 
sorumluluğun yerini alır. 

      Sosyal sorumluluk, millet fertlerinin içinde bulunduğu toplumun 
yaşam kalitesini arttırmak ve diğer toplumlarla birlik, beraberlik ve barış 
içinde yaşamak için her türlü ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeye 
destek vermesi ve toplumsal çıkarları; kendi bireysel çıkarlarının önünde 
tutması demektir. 

           Gençliğin, milletini ve devletini daha ilerilere taşıması ve 
yüceltmesi sosyal sorumluluk duygusunu özümsemesinden 
geçmektedir. Toplumlar, bilinçlendikçe sosyal sorumluluklarının farkına 
varırlar. Bilinçli bir gençlik ise aklı hür, vicdanı hür; her türlü 
yönlendirmeden uzak bir toplumun meyvesidir. 

           Bir milletin geleceğinin bekçileri olan gençlerin, gelecekte 
atalarının emanetine sahip çıkıp her türlü engele karşı dimdik yoluna 
devam etmesi için tek yol, parçalardan bütün yaratabilmektir. 

Bir bütün olmayı başarabilen milletler, her düştüğünde daha dik 
bir şekilde ayağa kalkmayı başarabilirler. İşte bu bütünün parçası olmak 
isteyen her genç, sosyal sorumluluğunun farkına varmalı; önce millet 
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demeyi başarmalı ve atalarından miras aldığı hazinenin çocuklarının 
emaneti olduğunun bilincinde olmalıdır… 
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TEŞEKKÜRLER 
 

 
 

Büşra Akbal 
Eyüp Anadolu Lisesi 

 
 
    Küçük kız bir odaya girdi. Sessizce bir masaya oturdu. Çantasını 
açıp bir defter ve bir kalem çıkardı masanın üzerine. Sonra kalktı 
sandalyesinden, yine sessizce, bir rafın karşısına geçti. Bir iki dakika rafa 
göz attıktan sonra bir kitap çekip aldı diğerlerinin arasından. Tekrar 
oturdu masasına ve okumaya başladı. Arada sırada kitabını kapatıp 
defterine bir şeyler karalıyor, sonrada tekrar kitabına dönüyordu. 
 

Bir ara saatine baktı ve epey geç olduğunu fark etti. 
Toparlanmaya başladı. Defterini çantasına koymadan önce sayfanın 
ucundan bir parça kağıt kopardı ve bir şeyler yazdı. Sonrada okuduğu 
kitabına attı kağıdı ve aldığı yere götürdü. 

 
 Küçük kız çıktıktan sonra, okula yeni gelen bir genç kitabın 

olduğu rafa doğru ilerledi ve az önce kızın bıraktığı kitabı aldı. Şöyle bir 
salladıktan sonra içinden bir kağıt parçası düştü. Evet, aradığı buydu. 
Kitabın içine koyarken görmüştü kızı. Eline aldı kağıdı ve  üzerindeki 
notuokudu: 
     
           "Teşekkürler! Bize bu kütüphaneyi yaptıran herkese çok 
teşekkürler! Bu kitapları bize getiren abilerim ve ablalarım; ben de 
büyüdüğümde sizin gibi olacağım, çocuklara kocaman kütüphaneler 
yaptıracak ve içlerini kitaplarla dolduracağım. Çok teşekkürler!”      
                         
    Genç notu okuduğu sırada kütüphane görevlisi yanına geldi ve 
gülerek "Ah Aslı, yine mi not bıraktın kitaba sen? Ah deli kız." dedi. Genç 
görevlinin sözlerine anlam veremedi, sordu: "Neden not bırakıyor?". 
Görevli cevap verdi: "Bu okulun iki yıl öncesine kadar parmakla 
sayılabilecek kadar kitabı vardı. Çocuklar o kitapları okumaktan 
ezberlerlerdi ve kitaplar oldukça eskiydiler."  
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Görevli masasına doğru ilerledi, delikanlı da onu takip etti. Eliyle 

etrafı göstererek, merakla sordu: "Ee nasıl oldu tüm bunlar o halde?". 
Görevli devam etti: "İki yıl önce bir sosyal sorumluluk projesi aracılığıyla 
kitaplarını bağışlayan ve öğrencilere yeni kitaplar alan genç çocuklar bu 
kütüphaneyi meydana getirdi. Çoğu genç bizzat gelip kitaplara laflara 
bile yerleştirdi. Allah razı olsun, onlar sayesinde bu kadar kitabımız oldu 
işte. Aslı da eski kitapları ezbere bilenlerden. Hatta yeni kitaplar 
geldiğinde mutluluktan ağlamıştı bile. 

 
 O gençlere o kadar özendi ki, okuduğu her kitaba böyle notlar 

bırakıyor işte. Diyorum aslında; kızım sen yeterince teşekkür ettin, hem 
notlarını görebilecek mi ki onlar? Olsun diyor bana, "Olsun Ali amca. Ben 
mezun olduktan sonra bu kitapları okuyanlar olacaktır. Belki onlara 
anlatan olmaz kitapların nasıl geldiğini, notlarım sayesinde öğrenirler. 
Belki böylece onlarda bir şey yapmaya karar verir." 

 
Bunları söyledikten sonra gözleri doldu Ali amcanın. Gülümsedi 

gence, "Çocuk işte" dedi. 
         

   Toplum içinde herkesin sorumlulukları var. Bireysel 
sorumluluklarımız ve sosyal sorumluluklarımız. Bireysel 
sorumluluklarımızı yerine getirebildiğimiz sürece sosyal 
sorumluluklarımız da boynumuzun borcu. Biz genç insanlar olarak; en 
hareketli, en yorulmaz, en delikanlı çağımızda sorumluluklarımızı yerine 
getiremezsek, diğer insanlardan nasıl bir duyarlılık bekleyebiliriz? 
Bunları yerine getirmiş olabilmemiz için illa ki bir sosyal sorumluluk 
projesinde bir şeyler yapmış olmamız gerekmez. Yaşlı bir insana 
gülümsememiz bile onu mutlu etmeye yeter. Bu da bir sosyal sorumluluk 
değil midir? Sorumlulukların bilincinde bir gençlik olabilmemiz dileğiyle... 
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FARK ET 
 
 

 
 

Cemre Baygın 
Eyüp Anadolu Lisesi 

 
 

Yaşam, sorumluluk gerektirir, bir arada olmayı gerektirir, 
dayanışmayı gerektirir, fedakar olmayı gerektirir. Diğer insanlarla iç içe, 
elinden geldiğince kusursuz yaşamayı biliyor musun? İçinde yaşadığın 
toplumun nasıl olması gerektiği konusunda nutuk atarken dönüp kendine 
baktın mı hiç? Bil ki karanlıktan şikayet etmeyi bırakıp, bir mum 
yaktığında mutlu olursun. 

 
Hz. İbrahim’in atılması için ateş yakıldığını duyan bir küçük kuş, 

gagasına bir damla su alıp geldi ve ateşi söndürmek için o bir damla 
suyu ateşin üzerine bıraktı. 

 
Ona denildi ki: 
- Kuş kardeş! Kanatlarına dikkat et! Hem senin gagandaki su, 

bu ateşi söndürmeye yetmez.  
 
Buna karşılık, kuş şöyle cevap verdi: 
 
- Ben de bunun böyle olduğunu biliyorum. Fakat istedim ki, 
sorumluluğumu yerine getireyim. 
 
Bazen ne kadar önemsiz bulursan bul, senin yapmaya erindiğin 

şey, bir başkasının kurtarıcısı olabilir. Herkes senin gibi düşünmeye 
başladığında dünyada sorun kalmayacağının farkındasın değil mi? Ben 
farkındayım, kuş da farkında.  
 

Yorgun argın okuldan eve dönmek için durakta beklerken, 
yolunu kaybetmiş çocuklu bir kadına yol tarif et. Yoksulluktan 
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pencerelerinin arasından soğuğun ıslık çaldığı okulun kermesine bir iki 
eşyanı ver. Alt sokağında yaşayan, vefasız evlatlarının terk ettiği yaşlı 
amcayı arada bir ziyaret et. Çöpe attığında görevi torunlarını ve onların 
torunlarını zehirlemek olan mavi kapakları engelliler için topla. Para için 
yapılan savaşları, doğayı kirletenleri protesto etmek için üç dört saatini 
ayır, sesin çıksın. Kardelenler büyüyüp çocuğunun öğretmeni olsun diye 
kitaplarını dağıt... Ve daha fazlası.  
 

Eminim ki, sen bunları biliyorsun. "Bana ne?" deyip geçiyorsan 
yarın ateşte yanan, denizde boğulan sen olursan dünyadan yanına kâr 
kalacak olan en önemli şey yapacağın iyilikler ve güzelliklerdir. 
Sorumluluğunun bilincinde yapacağın iyilikler kendine yaptığın iyilikler 
olarak sonsuza kadar seninle var olacaktır, unutma!  
 

Yüreğine hırs, kıskançlık, bencillik işleyen dünya düzeninde, 
başkası ne yaparsa yapsın, sen kendine yakışanı yapman gerektiği için, 
sen de farkında ol! 
 
 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİREY VE TOPLUM 
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Ebru BAYRAK 
Kabataş Lisesi 

 
Popüler kültürün gençler arasında çok fazla yayılma alanı 

bulduğu günümüz dünyasında gençlerin birey olma aşamasını 
yaşamadan kendine toplum içerisinde yer edinme çabaları baş 
göstermektedir.  Bu durum onların salt toplum tarafından oluşturulan 
düzendeki normlara göre kendilerini şekillendirmeye çalışmalarına 
sebep olmaktadır. Kendi kişiliğinin farkında olmadan temelde kendilerine 
uzak ve alakasız sayılabilecek bir takım yönelimlerde bulunmaları içi boş 
ve anlamsız birkaç uğraştan öte olmayacaktır. Çünkü uzak kaldıkları 
veya yakın sandıkları deneyimlere sadece popüler olduğu için 
yönelmeleri ya da popüler olmadığı için yönelmemeleri onları kişiliklerini 
oluşturmada sekmeye uğratacaktır. Yetenekleri doğrultusunda 
kendilerini geliştirmeyen bu gençler gerek sosyal gerek kültürel alanda 
olsun geri kalmaya mahkumdurlar. Kendi inşasını sağlam taşlarla 
gerçekleştiremeyen kişi içinde bulunduğu toplumun sağlam temeller 
üzerinde oluşmasını engelleyecektir. 

 
Toplumun donanımlı ve kendini her alanda geliştirebilmiş 

insanlara ihtiyaçları vardır. Çünkü kendini geliştirebilmiş insan topluma 
da faydada bulunur. Birey toplumun çekirdeğidir. Ölçütleri çevre 
tarafından belirlenmemiş bir düzene göre kişi popüler kültürü dışlayarak 
kendini geliştirmek adına mükemmel olana yönelecektir. Diğer bir takım 
normları reddettiği ve kendi karakterine uygun bir şekilde oluşturduğu 
ideallerini gerçekleştirdiği sürece kişi aydın düşüncenin etkisi altında 
ideal toplumlar yaratma yolunda başarılı olacaktır. İdeal toplumlar ancak 
akılcı düşünceyi temel alan ve bu düşünce üzerinde şekillenen düzene 
sahip toplumlardır. Kişi kendini geliştirme adına mükemmele yönelince 
gerekli olan bu ideal toplum düzeninin oluşturulmasında etkili olur.  
 

Bu noktada gençlere düşen bir diğer temel görev ise gelişen 
dünyada yeniliklerden haberdar olmak ve bu yenilikleri kavrayabilmektir. 
Dünya sürekli bir şekilde yeninin ve daha iyinin peşinde koşmaktadır. 
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Geride kalmamak ve ezilmemek adına kişi sistemin çarklarını her zaman 
iyi kavramalı ve bu çarklarda ezilmek veya kaybolmak yerine işleyişini 
anlamalı veya düzenine katkıda bulunmalıdır. Dünyadaki gelişmelere 
ayak uydurabilen ve eskiyi reddederek akılcı düşüncenin ışığında her 
zaman yeniyi temel alan bir düzende sağlıklı ve temeli sağlam 
oluşturulmuş bir toplum söz konusu olur.   
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SOSYAL  SORUMLULUK 
 

 
 

ECEM ÖZDEMİR 
Edirne Lisesi 

 
 

  Hayat, başarı, sorumluluk… Mutluluğun  üç  anahtarı…Sosyal  
hayatta  başarılı  bir  bireyin  yolu  daima  ülkesinin  sorunlarına  çözüm  
getirmekle  başlar. Hayatımızla ilgili  olduğu  gibi  ülkemizi  ele  alacak  
olduğumuzda da çok  büyük  sorunlarla  karşılaşırız. Ben o  
problemlerden yalnızca  birini  ele  alacağım. Bu çevre  kirliliği… 
 

Her  yer  çöp… Her  yer  kirli…Dünya  bu  kirliliğe  daha  fazla  
dayanamayacak..Öleceğiz  yakında…  Bu  gidişe  bir  “dur”  diyelim. 
 
  İyi  bir  birey; temiz, düzenli ve çevre dostudur. Ancak ben  iyi 
birey  olduğumuzu  düşünmüyorum. Çünkü, çevreyi  kirletiyoruz… 
Çevremizi  kirletmek  sanki  bizleri  mutlu  ediyor, adeta  gururlandırıyor. 
Fakat  sorun  şu  ki,  hiç  kimse  bir  çöpü  alıp  çöp kutusuna  atmak  gibi  
bir  sorumluluk  hissetmiyor  kendisinde… 
 

“Bana  arkadaşını  söyle  sana  kim  olduğunu  söyleyeyim.”  diye  
boşuna  söylememiş  atalarımız. Kirlilikte herkes birbiriyle yarışıyor. Artık  
bu  gidişe  bir  “dur”  demeliyiz. Bu  durum  böyle  giderse  dünya 
insanoğlunun başına yıkılacak,   yok olacak  evrenden… Çevremize iyi  
bakalım. Çünkü  çevremizle  hayata  bağlanır, onunla  yaşarız  biz  
insanoğlu.. 
 

İşte  böyle  dostlar… Çevremizi  temiz  tutmalı, doğal  yaşam  
alanlarımız  kendi  ellerimizle  yok etmemeliyiz. İyi  bir  gelecek;  daima  
temiz  bir  çevreden, çevreye duyarlı  bireylerden  geçmektedir. Çevre  
kirliliğine  son  noktayı  biz  koyalım: ELVEDA  ÇEVRE  KİRLİLİĞİ, 
YAŞASIN  SOSYAL  SORUMLULUK!… 
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BİREY OLARAK GENÇ 
 

 
 

Feyza AYDEMİR 
Beyoğlu Anadolu Lisesi 

 
          Çevredeki sosyal sorunlara karşı duyarlılık göstermek her insan 
için bir ödevdir. Sosyal bir birey olarak genç, yaşamını sürdürürken, 
yaşam kalitesini yükselten çeşitli etkinliklerde  bulunmak, çeşitli 
destekler almak, çeşitli destekler vermek durumundadır. Diğer bir 
değişle değerlerden yararlanırken değerler icat etmek zorundadır. 
Bireyin söz konusu bu aşamalarda anlaşılacağı  üzere  karşılaştığı ilk 
toplumsal kurum ailedir. Birey ailede iyi-kötü, güzel-çirkin gibi sosyal 
normları, gelenek-görenekleri ve değer yargılarını bu kurumda öğrenir. 
              Aslında insan var oldukça var olacak sevgi, şefkat, merhamet, 
sorumluluk gibi insani değerler her gencin özünde var olan muazzam bir 
potansiyeldir. Hayatın büyük oranda şehirlerde yaşandığı  günümüz 
dünyasında bu potansiyeli hayata geçirmek daha iyi bir örgütlenmeyi, 
çağa uygun yeni ve etkili çözümler üretmeyi gerekli kılmaktadır. 
             Bu yüzden görülmektedir ki sosyal sorumluluk projeleri gençlere 
görünmeyen bir gelişim ve eğitim süreci sunuyor. Bu anlamda sosyal 
sorumluluk  projelerinin bir tür okul işlevi gördüğünü rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 
             Üyesi bulunduğumuz toplumda farklı  amaçlarımızı geliştirmek 
için  toplumun diğer üyeleri ile sık sık  etkileşimde  bulunuyoruz. Bu 
etkileşimler  zaman zaman biz zaman zaman  da  karşımızdakiler  
sorumluluklarına uygun davranmayarak  amaçlarına  ulaşmaya 
çalışmalıdırlar. Tanımlanan sorumluluk  davranışlarının  bireylere 
öğretilmesi  ve  bireylerin  bu konuda eğitilmesi  ve  bireylerin  bu  konuda   
eğitilmesi süreci ideal toplum  olabilmek için  kritik bir öğedir. 
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BEN Mİ, BİZ Mİ? 
 

 
 

Gözde ARSLAN 
Edirne Lisesi 

 
Genç deyince  çılgın olmak deli dolu olmak, kıpır kıpır olmak 

geliyor aklıma. Gençler, çocuklar ile yetişkinlerin arasında geçiş 
grubudur. Ne çocuklar gibi tam anlamıyla büyüklere bağlı, ne de 
yetişkinler gibi tam anlamıyla özgürdür gençler.  

 
Yetişkinler genelde biz gençler için şu sözü söylerler  “Şimdi 

keyfinize bakın da, ileride okulunuzu bitirip meslek sahibi olduğunuzda 
başlıyor her şey. Sorumluluk nedir o zaman öğreneceksiniz ?” Ya da 
buna benzer birkaç tecrübe kokan cümle. Yetişkinler ne kadar her 
zaman doğruyu söylediklerini düşünseler de bu sefer yanıldılar işte. 
Sorumluluk asıl şimdi başlıyor. Gençlerin ileride sorumlu olacakları iş, 
ev, aileden önce şimdi sorumlu oldukları bir toplumları vardır. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Ben, Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet 
ediyorum.” sözünden de anlaşılacağı gibi bu millet, bu ülke, bu toplum 
gençlere emanettir. Bu sebeple gençler milletine, devletine, topluma 
karşı sorumludur. Verdikleri kararların önce kendilerine sonra da 
topluma zarar vermeyeceğini iyi düşünmelidirler. Beyin göçü yapan 
bireylerin; çocukluğunun, gençliğinin hatta belki de yetişkinliğinin küçük 
bir kısmının geçtiği toprakları bırakıp sırf kendi çıkarları için 
sorumluluklarını terk etmeleri ne kadar doğru ? 

 
Bir anne bir baba ailesine karşı ne kadar sorumluysa biz geçler 

de topluma karşı o kadar sorumluyuz. Unutmayalım bir ülkenin 
kalkınabilmesi için gençlerin sorumluluk sahibi bireyler olabilmesi şarttır. 
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GELECEK GENÇLERLE GELECEK 

 
Gülfidan Nur TRİFİLLİ 

Edirne Lisesi 
 
 
      Gençlik; milletin geleceğini değiştirebilme gücüne sahip olan 
topluluktur. Ülkeyi ülke yapan gençlerdir. Ülkeyi kalkındırabilen, eğitim 
düzeyini arttırabilen, aydın kesimi oluşturabilen, kısacası devleti 
sosyalleştiren gençlerdir. Toplumun ana hatlarını oluşturan ve tüm bu 
hatların yaşamını sürdürmesini sağlayan onlardır.. 
 
     Sosyal olan, çağa ayak uyduran ve tüm bu yeniliklerle birlikte kendi 
özünü kaybetmeyen bir gençliktir ülkeyi geleceğe taşıyan… Daha parlak 
fikirlere sahip, çok yönlü düşünebilen aynı zamanda da geçmişine yakın 
bir gençlik, ancak sosyal olma yolunda doğru adımlar atar.  
 
     Genç olan herkesin, ülkesinin geleceği için yapmak zorunda olduğu 
sorumlulukları vardır. Bence her genç insan, çeşitli sosyal sorumluluk 
projeleri hazırlayabilir veya bu projelere katılabilir. Bu projeler sayesinde 
toplumu daha aydınlık ve daha yenilenmiş düzeye taşıyabilir.  
 
     Nitekim bu sosyal sorumluluklarımızı, herhangi bir birey de 
yapabilirken biz gençlerin yapması daha etkili olur. Çünkü bir gencin 
diğer bir gence ulaşabilmesi ve toplumun geneline hitap edebilmesi çok 
daha kolaydır. Gençlik; daha heyecanlı, daha akıcı, daha samimi ve 
düşüncesinin peşinde sonuna kadar gidebilme gücüne sahiptir. 
 
     Bir ülkenin sosyalleşmesi demek, içinde bulunduğu refah düzeyinin 
üstüne her gün biraz daha çıkması demektir. 
 
      Bizler, toplumumuz adına her sosyal davranışta özümüzden 
uzaklaşmadan, tüm yeniliklere kanat çırpmaya devam edelim. Bu ülke 
hepimizin, gelecek bizim!.. 

KİLİT NOKTASI GENÇLİK 
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Hande TOMRUK 

Edirne Lisesi 
 
 

Gençlik insan hayatında bir dönüm noktasıdır. İnsan o dönemde 
kendini yetiştirerek ileriki yaşamına yön verebilir. Ya da amaçsız bir 
insan haline gelebilir. Ayrıca bu dönem geçim derdinden, aile 
sorunlarından biraz daha uzak bir dönem olduğu için çevresinde 
olanların daha çok bilincinde ve  farkında olur. Yaşam telaşından biraz 
daha uzaktır çünkü. Bu dönemde sosyal sorumluluğumuzun 
farkındayızdır artık... Sorumluluğumuzu bilsek de bilmesek de… 

 
Peki, biz gençler ne yapmalıyız? Biz gençler çevremizi 

korumalıyız mesela… Yapılan yanlışlara karşı yapıcı tavır takınmalıyız. 
Çevremizde yapılan bilinçsizliklere engel olmak için şimdiden çalışmaya 
başlamalıyız. Haklarımızın farkında olmalıyız. Bunları korumalıyız. 
Kimseye düşünme özgürlüğümüzü engelletmemeliyiz. Sadece böyle 
davranmakla kalmayıp çevremizdekileri de bu yönde bilinçlendirmeliyiz.  

 
Bazı gelenek ve göreneklerimizi koruyacak olan da bizleriz. Biz 

korumazsak, sahip çıkmazsak kimse hiçbir şey yapmaz. Geçmişimizi 
bilip geleceğimize sahip çıkmalıyız. 

 
Bunları yapacak olan bizden başkası değildir. Ülkemizin 

geleceği bizim elimizde, dersek çok da abartmış olmayız herhalde. Biz 
kendimizi geliştiren, bilinçlendiren vatanına sahip çıkan gençler 
olmalıyız. Adaletsizliklere, haksızlıklara, kayırmacılığına, adamına göre 
kanunculuğa boyun eğmemeliyiz… 

 
Bu sayede ancak çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine 

çıkabiliriz. Ben karışmayayım, başkası yapsın, başarılı olursa ben de 
yararlanırım düşüncesiyle, ülkemiz bir adım bile ilerleyemez. 
Unutmayalım: “ İçimizden biri köprü olmazsa, biz bu nehrin kıyılarında 
daha çok bekleriz.” 
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GENÇLİĞE YÜKLENEN SOSYAL SORUMLULUK 

 

 

Merve Deniz ÖRKEN 
Galatasaray Lisesi 

 
 
 

“Halkalardan biri gevşerse , zincirin tümü kopar.” 

Anonim 

“Sorumluluk, insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir,  

ama bizi hem erkek hem de kadın olarak en fazla geliştiren de 

odur.” 

Frank Crane 

“Her doğru, insana bir sorumluluk, her fırsat bir zorunluluk ve sahip 

olduğu her şey de ona bir görev yükler.” 

John D.Rockefeller 

Halkalar, zincirler, sorumluluklar, korkular, gelişimler, doğrular, 
fırsatlar,  zorunluluklar,  görevler,  sözler, özdeyişler... 
 
Ve gençlik... 
Ve  doğal olarak sorumluluk ... 
Sosyal bir varlık olan insanın yaşamındaki var olma çabasındaki en 
önemli düşünsel / duygusal / toplumsal bilinç...: 
 
 -Kuşkusuz ki Sosyal Sorumluluk!!!... 
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Günümüzde neredeyse bütün gençlerin kaçtığı iki sözcüktür. 
Bunun nedeni ise gençlerin artık ne sosyal yaşamdan ne de sosyal 
yaşamı geliştirmek için alınan sorumluluklardan bir şey 
beklememeleridir. 

 
 “Sosyal yaşam” dediğimiz kavram her yaş grubuna göre değişir. 
“Sosyal yaşam”, bir çocuk için okula gitmek ve arkadaşlarıyla oyun 
oynamak iken; bir yetişkin içinse işe gidip çalışmak ve çok daha karışık 
olan insan ilişkilerinde yol almak, yaşadığı sorunlara kendine göre 
çözümler bulmaktır. Peki ya gençler? Gençlerin bu “sosyal yaşam”daki 
rolleri veya amaçları nelerdir? Ne çocuk ne yetişkin olan, arada kalmış 
bu insanların amaçları, bu dönmelerinde sadece ders çalışıp bazı 
sınavlara girmek ve bu sınavların “adaletli” bir şekilde yapılmış 
değerlendirmelerinin geleceklerini belirlemesini beklemek mi? 
Geleceklerinin kesinlikle belirli olmadığı, gelecekten bir tek umut kırıntısı 
olmadan söz eden bu insanlar, doğal olarak; sosyal yaşam içindeki 
amaçlarını tam olarak bilemezler. 
 
 Sorumluluk kavramı ise burada bizlere ayrı bir dünyanın 
kapılarını açıyor. Gençler ise “sorumluluk” kavramından korktukları için 
bu sözcüğün yanından geçmemeye özen gösteriyorlar. Örneğin 
liselerde sosyal kulüplere “sosyal sorumluluk projesi” adı altında verilen 
görevler, gençlerin özellikle kaçmak istediği ve zaten zor olan 
yaşamlarında onlara yük olan “sorumluluk”lardır.  
 

Ancak onların bu sorumluluklardan kaçmak istemelerinin nedeni 
kendilerinde mi saklı, yoksa onların geleceğe umutla bakmalarını 
engelleyen yetişkinlerde mi? Ayrıca bu sorumlulukları bu gençlere 
yükleyip daha sonra onlara köstek olan yetişkinlerde de bunun nedenini 
aramalıyız. Bu yetişkinler aynı zamanda koydukları engellerin farkında 
olamayıp bir de en ufak zorlukta aldıkları sorumlulukları bırakıp gittiler 
diye suçlamalarda bulunuyorlar. 

 
 Yetişkinlere baktığımızda ise durum daha farklıdır. Yetişkinler 
arasında yaş farkı çok olmadığı için oluşan durumların sorumluluklarını 
herkes eşit olarak paylaşır ya da paylaşmak durumundadır. Gençler ise 
bu duruma isyan etmektedirler çünkü toplum içinde haklar açısından 
herkesle eşit görülmek isterler. Ancak bu kez de “asi gençlik” diye adları 
çıkar gençlerin ve durum daha da kötüye gider.Gençlerin söyledikleri 
mantıklı düşünceler bile önemsenmemeye başlar ve üstüne üstlük 
yetişkinler gibi değerlendirilerek cezalandırılırlar. 



 90 

Bu bağlamda belirtmeden geçemeyeceğim ki bu konuda sosyal 
sorumluluk duyuyorum çünkü: Göstermelik biçimde yapılan “Gençleri 
destekliyoruz.” temalı etkinlikler, gençleri güldürmekten ileri gidemiyor... 
 
 Kuşkusuz  her birey gibi gençlerin de sorumluluklarının 
bilincinde olması ve bunları yerine getirecek kadar yetkin olması gerekir. 
Eğer gençler toplumda herkesle eşit haklara sahip olmak istiyorlarsa; 
öncelikle yasalara saygılı olmak, hak ile sorumluluklarının bilincine  
gerçek anlamda varmak ve ülkelerine yararlı bireyler olarak kendilerini 
sosyal-kültürel alanlarda en iyi biçimde yetiştirmek zorundadırlar.Çünkü 
sosyal yaşamımız aynı zaman da bizim kültürümüzün temelidir.Toplum 
ise gençleri göstermelik olarak değil, gerçekten desteklemeli, gençler 
başarısız oldukları zaman toplum onları terk etmek yerine onların 
direncini artırmalı ve geleceğe umutla bakmaları için onlara yardım 
ederek onları iyiden güzelden doğrudan yana en iyi biçimde 
yönlendirmelidir. Gençlere sorumlulukları, onları eğitmek için vermeli; 
onlara aynı zamanda destek olmalıdır. Toplum gençlere sorumluluklar 
verirken onlara güvenmelidir. Çünkü hepimizin bildiği gibi toplumun 
geleceği gençlere emanettir. Emanete hıyanetlik olmaz, bizim 
kültürümüzde ve büyüğe saygı da gelenekseldir ama bu gelenekselliğin 
temelindeki bize özgü sevgi, saygı, güven ve sosyal uyum tarihimizin 
şanlı sayfalarında değer yargılarımız olarak ışıldamaktadır ki bu da 
kapitalist sistemin yok ettiği tüm değerlere meydan okuyacak 
niteliktedir...  
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SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI VE GENÇLİK 

 

 

Meryem Dilara ŞENGÜL 
Galatasaray Lisesi 

 

“ Sorumluluk, her iki ucu da görünmeyen ve yalnızca 

ortasını görebildiğimiz bir ipe benzer.” 

  

 “Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gençlik”  başlığı altında 

yazılacak bir yazıya bu kavramların tanımını yaparak başlamak en 

mantıklısı olur, kanımca. Anlatılan veya eleştirilen kavramların hangi 

açıdan ele alındığını belirtmek yazıyı anlamada ve bir bireşime 

ulaşmada kolaylık sağlıyacaktır diye düşünüyorum. ‘Sosyal sorumluluk’ 

tüm bireylerin ve yönetimlerin içinde yaşadıkları toplumun yaşam 

kalitesini iyileştirmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri, yerel halk 

ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, 

çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur. 

 

TDK’da ‘gençlik’; ‘henüz  yetişmiş olup daha orta yaşa gelmemiş 

olan’ şeklinde tanımlanır. Ben bir genç olarak, henüz gerekli olgunluğa 

ulaşamamış genç denilen bu bireylerin; öyle ya da böyle yaşadıkları, 

gördükleri ve dinledikleriyle, sosyal sorumluluklarının bilincinde 

olduklarına inanıyorum. Fakat önemli olan bu farkındalıkla yargılamayı 

birleştirerek doğru şekilde harekete geçebilmektir. Dolayısıyla doğru 

yolda harekete geçmemizi sağlayan bu farkındalık ve yargı döneminde 

kimlerin ve nelerin etkisinde kaldığımız çok önemlidir. Güncel konular, 

bize yol gösterenler, örnek aldıklarımız, tanık olduklarımız, 

duyduklarımız, hepsi bu yargı sürecini etkilemektedir. 
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   Güncel olaylardan nükleer santralin kurulmasıyla ilgili bir örnek 

verebiliriz. Lisemin bulunduğu İstiklal Caddesi üzerinde gezinen 

‘Greenpeace’ temsilcileri bizleri durdurup ‘Nükleer santral kurulsun mu, 

kurulmasın mı ?’ diye soruyorlar. Yanıtınız kurulsunsa eğer başlıyorlar 

çevreye olan zararlarını ve ileride bizi nasıl etkileyeceğini anlatmaya., 

doğal olarak... Bunları dinleyerek olayla ilgilenmeye başlayan gençler, 

konuyu tartışmak veya konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek üzere 

hocalarına danışıyorlar. Öğretmenlerinden söz konusu olan zararlı 

sonuçların, gerçekleşeceğinin garantisi verilemeyen riskli durumlara 

bağlı olduğunu, gerekli önlemlerin alınması durumunda santrallerin 

enerji açısından ülke geneline büyük yararlar da sağlayabileceğini duyan 

gençlerin kafası bir kez daha karışıyor. 

 

   ‘Sosyal sorumluluklarımızın harekete geçmemizi gerektirdiği 

böylesi önemli bir konuda, yargılarını bu kadar etkileyecek yorumlarla 

karşılaşan gencin nasıl karar vereceğini kestirmek güç gerçekten. 

Öyleyse soruyorum sizlere; karar vermemizi daha da güç hale 

getirebilen, gerekli alt yapıya sahip olmadığı halde ‘büyük’ olduğu için 

konuşma ve kafamızı karıştırma hakkına sahip olmuş kimseler,siz ne 

yapardınız? 

    

Nükleer santralin kurulmasını önlemek amacıyla bir kuruma 

imza verme sürecinde bu kadar kafa karışıklığı ve zorlukla karşılaşan 

gençlerin başta da söylediğim gibi sosyal sorumluluklarının bilincinde 

olmalarında bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bence sorun; bizleri bu 

konuda yönlendirenlerin hangi derecede doğru yolu çizebildiklerinde 

aranmalıdır. 

    

Sosyal sorumluluk bilinci toplumca, her yönden iyiye gitmeyi 

sağlamaksa bunu her vatandaşın alt yapısını ve olanaklarını 

güçlendirerek sağlayabiliriz. Böylece kendimiz için bugünü, bizden de 

gençler ve çocuklar için de yarını daha iyi kılarız... 
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BİR BİLİNCE ERİŞMEK 
 

 
 

Müge ÖZLÜTİRAŞ 
Galatasaray Lisesi 

 
 

“Sorumluluk insanı eğitir.” 
 

 Bugün ülkemizde çeşitli sosyal etkinlikler ve projeler 

düzenleniyor. Çocuk, genç ve yaşlı pek çok insan bu çalışmalarda görev 

alarak sosyalleşiyor.  Peki tam olarak nedir “sosyalleşmek” ? “Sosyal 

insan” kimdir? 

 

 Bilim yüzyıllardır insanoğlunu inceliyor. Onu yalnızca anatomisi 

ile değil düşünce ve duygu dünyasıyla da ele alıyor. Bu yolda yapılan 

tüm çalışmalarsa insanın “sosyal” bir varlık olduğunu söylüyor. “S” 

harfine geldiğimizde ansiklopediler şu tanımı yapıyor: Toplum içerisinde 

yaşayan, toplumsal. İnsanın da yaşamını sürdürürken başka insanlara 

gereksinme  duyduğunu düşünürsek bu tanım ona çok uygun. Peki insan 

doğası gereği sosyal ise “sosyal insan” ile ne demek istiyoruz biz acaba? 

 

 Günümüzde başkalarıyla kolay iletişim kurabilen, arkadaş 

olabilen yani sosyal yönünü kolaylıkla ortaya koyabilen insanlara sosyal 

insan diyoruz. Toplumdaki her bireyi de eğitimi süresince farklı alanlara 

yönlendirmeye çalışıyor, kendini tanıma yolundaki bu bireyin sosyal 

yönünü de güçlendirmek istiyoruz. Sosyal sorumluluk kavramı da işte bu 

noktada devreye giriyor.  

 

 Her bireyin içinde yaşadığı topluma karşı bazı sorumlulukları 

vardır. Bunlar toplum kavramının doğuşundan beri var olan ve insanlar 

arasındaki ilişkiye dayalı sorumluluklardır. Köylerimizde “imece” ile 
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sağlanan insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma büyük kentlere 

geldiğimizde “sosyal sorumluluk projesi” adı altında anılıyor. Özellikle 

İstanbul’da her yıl onlarca sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor. 

Gelişmiş bir toplumda bireyler arasındaki iletişimin hiçbir zaman 

kopmaması gerekir. Ancak bu biçimde birlik/birliktelik korunur ve 

ilerleme sağlanır. Sosyal sorumluluk projeleri de bu noktada önemli bir 

rol oynar. Peki Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak olan Türk gençliği sosyal 

sorumluluk konusunda yeterince bilinçli mi? 

 

 Evet, belki İstanbul’da yüzlerce genç sosyal sorumluluk alanında 

kendini gösteriyor; ama bu şehrin nüfusunun on beş milyona eriştiği 

düşünülürse, bu oranın düşük kaldığı açıkça görülüyor. Bununla birlikte 

henüz İstanbul kadar gelişememiş şehirlerimizde sosyal sorumluluk 

bilincine sahip genç sayısı daha da az. Bu durumun tek suçlusu olarak 

gençleri göstermek yanlış olur. Onları yönlendirmekle görevli yetişkinler, 

bu görevlerini yeterince iyi yerine getirmemiş olduğundan toplumumuz 

böyle bir sıkıntı yaşıyor. Şu noktada yapılması gerekense; gerek aile 

gerekse okul eğitimi içerisinde çocuğa konuşmaya başladığı ilk günden 

beri topluma karşı bir ödevinin olduğu bilincini aşılamak. Onu toplum içi 

yardımlaşma ve dayanışmaya ısındırmak, çeşitli projelerde yer almaya 

özendirmek. Bu önemli görevi yerine getirecek kişilerse aile başta olmak 

üzere toplumdaki tüm bireylerdir. Her birey üzerine düşen görevi yapar 

da toplumdaki ortak paylaşıma kendi emeğini eklerse toplum daha 

yaşanılası ve daha güçlü olacaktır. Sanılmasın ki bu bilinç bir zorunluluk 

olarak bireye yüklenmelidir. Tam tersine, bu bilinç; bireyi isteyerek sosyal 

yaşama katılmaya yönlendirmelidir. Birey topluma yardım etmeyi 

içtenlikle istemelidir.  

 

 Kişisel deneyimlerimden yola çıkarak küçük yaşlarımdan beri 

bana sosyal sorumluluk bilincinin aşılandığını söyleyebilirim. Annemin 

bana oyuncaklarımı arkadaşlarımla paylaşmamı öğütleyişi onun için 

yalnızca bir tümce olabilir -ki sanmıyorum- . Oysa bu, benim için sosyal 

sorumluluk bilincimi oluşturan yapıtaşlarından biri oldu. Ardından gelen 

eğitim hayatım boyunca da bana topluma katkıda bulunmak öğretildi. 

Hala gerek okulumda gerekse başka kurumlarca gerçekleştirilen 

etkinliklerde ( Tiyatro, Edebiyat, Tango) yer almaya çalışıyorum. Bu 
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açıdan bakınca ne denli şanslı olduğumu görebiliyor ve her gencin en az 

benim kadar şanslı olabilmesi için yetişkinlerin bu konuya duyarsız 

kalmamasını umuyorum.  

 

 Aslında Türk kültürünü incelediğimizde sosyal sorumluluk 

bilincinin atalarımızdan bize miras kalmış olduğunu görüyoruz. Bu yolda 

gençler olarak da daha etkin olmalı, sosyal sorumluluk adına elimizden 

gelen her şeyi yapmalıyız. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK VE TOPLUMSAL SORUNLAR 
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Nisan ERDEM 
Pertevniyal Lİsesi 

 
 

Gençlik, toplumsal sorunların kaynağı değil aynasıdır.  
 

Günümüzde işsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlik, sağlık ve 
eğitim sorunları gibi temel ve yaygın toplumsal meseleler bulunmaktadır. 
Bu sorunların her biri kendi içinde değişik alt problemler de üretmektedir. 
Dünyanın farklı ülkelerinde benzer sorunlar görülmekle birlikte her 
toplum kendi özel şartlarından hareketle çözümler aramaktadır. Bir 
sorunun sebebiyle sonucunu asla birbirine karıştırmamak gerekir. 
Gençlik, sorunları meydana getiren değil, onlardan etkilenen 
konumundadır. Çünkü gençlik henüz üretken olmayıp başta eğitim 
olmak üzere gelişim sürecini yaşamaktadır. Bu süreç her türlü toplumsal, 
ekonomik ve kültürel talebe açık ve muhtaçtır. Toplumsal sorunlar bu 
muhtaçlıkların giderilmesi esnasında ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 
gençlere bakılarak bir toplum ve o toplumun sorunları anlaşılabilir. 

 
Söz gelimi bir ülkedeki şiddet sorununu incelerken şiddet 

eylemlerine karışan kişilerin yüzdesi çıkarıldığında gençlerin oranı ağır 
basıyorsa ilkin bu gençlerin neden şiddet yoluna gittikleri araştırılmalıdır. 
Gençlik dönemi öncelikle eğitim öğretim çağıdır. Genç kitle ne derecede 
eğitim öğretim sisteminin içine dahil ediliyorsa aslında o oranda da 
şiddetin dışında tutuluyor demektir. Söz konusu durumda gençlerin 
sokağa dökülmesi güncel bir mesele olarak görüldüğünde, meselenin 
özü anlaşılamayacak dolayısıyla gençler toplumsal sorunların kaynağı 
olarak görülecektir. Bu da büyük bir yanılgıdır. 

 
Gençler aynı zamanda son derece hareketlidirler. Bir ülkenin 

farklı farklı bölgelerindeki sosyal ve kültürel grupları oluştururlar. 
Büyükler, hem geçmişlerini onlarda yaşatmak isterler hem de 
geleceklerini onlarda bina etmeyi planlarlar. Bu bakımdan genç kitle bir 
toplumun süreklilik arzusu olarak da nitelendirilebilir. Dolayısıyla 
gençlikteki hareket ve değişim arzusu toplumdaki hareket ve değişim 
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arzusunun göstergesidir. Bu durumu gençlerin çağın gelip geçici 
modalarına kapılması olarak yorumlamak tam doğru olmaz. 

 
Türkiye nüfusunun büyük oranı gençlerden oluşan bir ülkedir. 

Her tür toplum projesinin gençler üzerinden yürütülmesi bu yüzden hem 
bir sorumluluk hem de kaçınılmaz bir gerekliliktir. İşsizlik, sosyal bir 
mesele olarak yüksek orandaysa, bunun öncelikle gençler üzerinde ne 
tür olumsuz sonuçlar doğurduğunu değil gençler vasıtasıyla nasıl 
çözümlenebileceğini düşünmek gerekir. Bunun yolu gençliği sorunların 
kaynağı değil çözüm imkanı olarak yorumlamaktan geçer. Bir sosyal 
sorun çözülerek geriye atılabilir. Ancak genç kitle, gerçek, canlı ve aynı 
zamanda çözüm yollarını da kendisinde barındıran ayna gibidir.          Son 
yıllarda gençlerin doğru okuyarak ne türden sosyal ve ekonomik atılımlar 
gerçekleştirilebileceğini görebiliriz. Kaliteli eğitim, toplumu hem daha 
anlayabilme hem de daha üretken hale gelmenin en vazgeçilmez yolu 
olarak gözükmektedir. Gençler bugün bizim ne olduğumuz kadar ne 
olabileceğimizin de göstergesidirler. Yani gençlik toplumsal sorunları 
meydana getirmez, onlardan etkilenir hatta ve hatta toplumsal sorunların 
çözümü de biz gençliktedir.     
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

GENÇLİK, SORUMLULUK VE İYİLİK 
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Onut Kaan GÜZELCE 
Galatasaray Lisesi 

 
Gençlik olarak tek gayemiz eğlenmek, en büyük 

sorumluluğumuz ders çalışmak, okulumuzu bitirmek… 
 
 Çevremize, yaşadığımız şehre, ülkemize ve insan olarak bu 

dünyaya karşı sorumluluklarımız yok mu? Başka insanların 
hayatlarından da sorumlu değil miyiz? 

 
Geleneğimizde var ya dayanışma, yardımseverlik. Vakıfların 

tarihimiz boyunca yaptığını, bırakalım yine vakıflar yapsın. Sosyal 
Sorumluluk yükünü de bırakalım o trilyonlarla oynayan adamlar çeksin. 

 
Orada dur bakalım. Gençlik dedik, koyun-kuzu demedik.  
 
Enerji ve heyecan; gençlik denince akla ilk gelen değil midir? 

Şüphesiz ki bu enerjiyi toplumun yararına ve hizmetine yönlendirmek 
gerçek anlamda sosyal sorumluluğu yerine getirmektir.  

 
Uyan genç! Kalk, silkelen! Bize hareketli, uyanık, çağının 

koşullarını; ülke sorunlarıyla aynı çizgide değerlendiren çalışkan gençler 
lazım. 

 
İnsanları birbirine bağlayan en güçlü bağ hangisidir? İyilik. Hani 

çıkar karşılığında yapıldığında değerini kaybeden iyilik… 
 
Boş laflar gibi geliyor değil mi? Doğru. “İyilik! İyilik!” demek 

yetmez, sadece biraz düşünmek gerek. Öyleyse asıl sorun düşünmeyen 
gençlik. Daha da kötüsü, kendinden başkasını düşünmeyen gençlik… 

 

BİREY OLURKEN 
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Ozan ÖZDEMİR 
Galatasaray Lisesi 

 
“Özgürlük, sorumluluk demektir. Bir çok kişinin özgür 

olmaya cesaret edemeyişinin nedeni de budur.”  
George Bernard SHAW 

 
“Sorumlusu olmadığımız şartlara verdiğimiz tepkilerden 

sorumluyuz.” 
Allan MASSIE 
 

 Güzel günümüz toplumunda bir kuşak gelip, bir kuşak geçerken, 
biz tıpkı Türk Dil Kurumu gibi genci şu şekilde tanımlıyoruz: “ Henüz 
yetişmiş olup daha orta yaşa gelmemiş olan.” Ama diğer birçok kavram 
gibi bu kavram da hayatımızda somut bir şekilde canlanmıyor.  
 

Biliyoruz ki, doğup büyüyen her birey adayı “genç” olabilmek için 
belirli bir yaşa gelmez; sorumluluk almaya başlamak büyümenin başka 
bir boyutudur. Küçükken annesi tarafından markete gönderilen çocuk, 
artık kendisinin de birey olduğunu göstermek üzere, uzun zamandır 
sadece gözlemcisi olarak kaldığı toplumu, küçük gruplar halinde 
yönlendirme çabasına girişir. Ama bu henüz sahneye çıkmış küçük 
hanımefendi ve beyefendilerin işi kolay değildir. Çünkü bir şey olma 
çabasıyla ergen çağlarının son demlerini yaşayan bu adaylar toplumun 
gerçeklerinin kanıksayana kadar nereye ve nasıl yönleneceklerinin 
sorusuyla kıvranarak henüz kafalarına oturmamış doğruyu ararlar. Peki 
bu gençler yanıt/yanıtları nerede ve nasıl arıyor/aramalılar?... 

 
Toplumda... 
Toplumu incelerken birçok yönden ele alabiliriz; ekonomik, 

tarihsel, çevresel... 
Hepsini düşünsel yönden kapsayan “sosyal” kavramı toplum sözcüğüyle 
bütünleşmiştir. Bu nedenledir ki, toplumun bireylerinden söz ederken 
bireyi, sosyal sorumluluğu olan, toplumun en küçük parçası olarak kabul 
etmek yükümlülüğündeyiz.  
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 İşte henüz birey olmuş gençler de kendilerine yüklenecekleri 
sosyal sorumluluklar bulma arayışına girer. Bazıları toplumu siyasal 
yönden inceler, toplumun yanında, içinde yer almak üzere gençlik 
oluşumlarına katılır; düşüncelerinin yayılmasını, duyulmasını, kitleleri 
etkilemesini ister. Bazılarında çevre duyarlılığı çok fazladır; toplumu 
çevresel yönden inceler, çevreye zarar veren insanlarla mücadele etmek 
için varını yoğuna katar. Bazıları ise, “Benim daha sıram gelmedi, ama 
sahneye çıktığımda en iyisi, en parlağı olacağım.” der, ders çalışır, kitap 
okur, sosyal paylaşım ağlarında gezinir durur... 

  
Hiçbirisi bilinçli bir şekilde seçim yapmaz /yapamaz. 
 
Eğer bilinçli bir seçim yapılmış olsaydı, “gençlik hevesi”, “biz 

gençken”, “daha başımızda kavak yelleri bıçkın delikanlılarken” gibi 
bugününden çok uzaklara gönderme yapan günümüz insanlarının 
kalıplaşmış sözleri hiç ağızlardan çıkmamış olurdu ki nedense bu sözler 
şimdinin yetişkinlerine de gençliklerinde söylenmiştir, zamanında... 
Demek ki “ Sosyal sorumluluk ve Gençlik” denildiğinde oturup bir/bin kez 
daha düşünmek gerek... 

 
Benim gibi, henüz birey olmaya adım atmış bir genç, size hiçbir 

zaman: 
 “Doğrusu budur.”, “Çözüm burada.” , “Böyle yapılmalıdır.” 

diyemez. Fakat sorunu söyleyebilir. Biz toy ve deneyimsiz insanlar 
topluluğu, sosyal sorumluluk kavramını bilmeden çok büyük bir 
elemeden geçiyoruz/geçiriliyoruz. Ne yaptığımızın ayırdına varmadan, 
geleceğimizi etkileyen sorumluluklar, çoğumuz başlangıç işaretini bile 
göremeden yarış dışı kalmasına neden olmakta... 

 
Ancak biz:Genciz, bireyiz, sorumluluk almaya hevesliyiz... 
 
Bilin ki elimizden tutarsanız, biz de elbet sıramız gelince 

gençlerin elinden tutacağız. 
Sorumluluk da paylaşıldıkça değerlenir, somutlaşır, güzelleşir, 

yaşamımızı geliştirir. 
 

SOSYAL SORUMLULUK VE GENÇLİK 
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Öznur SAROĞLU 
Vefa Lisesi 

 

     Doğduğumuzda kocaman bir dünyaya açarız gözlerimizi. Bizden 

bağımsız bir düzeni olan ve başlangıçta bizim bir yabancı olduğumuz bir 

dünyaya. Sonra yavaş yavaş büyümeye ve dünyaya alışmaya ve onu 

anlamaya ve anlamlandırmaya başlarız. Ailemiz ve toplum bizim dünya 

ile olan bağlarımızı güçlendirir. Artık o kocaman gezegene hayalleri ve 

umutlarıyla bağlanan küçücük insanlarızdır. Büyüdükçe toplumun bir 

parçası olmaya başlarız. Artık toplum karşısında edilgen değil etken bir 

rolümüz vardır. Aynı zamanda yavaş yavaş kendi algılayışımızı ve 

doğrularımızı şekillendirmeye başlarız. Artık üzerinde yaşadığı dünya ve 

toplum üzerinde söz söyleyebilen genç bireyler haline geliriz. Galiba işte 

tam bu sırada hayallerimiz ve umutlarımız dünyadan daha büyüktür, 

hayallerimizle dünyayı değiştirecek gücü buluruz kendimizde. 

 

     Toplumun bir parçası olmaya başladıkça dünyayı hızlı bir şekilde 

tükettiğimizi görürüz. Artık birçok şeyin olması gerektiğinden çok farklı 

olduğunun farkına varırız. Belki de çevremiz hiç okuduğumuz kitaplarda 

anlatılan bir çevreye benzemiyordur. Yeşil rengini bize anımsatan 

ağaçlar, çiçekler o kadar azalmıştır ki yeşil doğadan çok başka şeyler 

çağrıştırıyordur kafamızda. Doğayı bir kenarda bırakıp insanlara 

yöneldiğimizdeyse toplumdaki insanların eşit imkânlara sahip olmadığını 

görürüz. Kimilerinin çok kısıtlı imkânlarla hayatlarını sürdürmeye 

çalıştığını, kimilerinin amansız hastalıklarla mücadele ettiğini görürüz. 
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Çoğu zaman ise bizim hayatımız bunların çok dışındadır. Çalışmamız 

gereken dersler, girmemiz gereken sınavlar, arkadaşlarımız, izlememiz 

gereken filmler, okumamız gereken kitaplar vardır. Bütün bunların 

etkisinde belki de bizim dışımızdaki dünyaya kafamızı kaldırıp bakacak 

pek vakit bulamıyoruzdur. Kendi dünyamızda yaşıyoruzdur. Çevremize 

karşı büyük bir duyarsızlık içerisindeyizdir. Adeta çevremize 

yabancılaşmışızdır. Ama bütün bunların dışında toplumun bilincinde 

bireyler olmalıyız. Çünkü insanlar en çok umuda ve insanlara yardım 

etme gücüne gençken sahiptir. Her bireyin topluma karşı sorumlulukları 

ve topluma katabileceği büyük faydaları vardır. Sosyal sorumluluk 

projeleri insanlara topluma yardım etme konusunda yol gösterir. 

İnsanları eğitim, sağlık, çevre alanlarında toplumun eksiklerine 

yönlendirir. 

     Yaşadığı toplumun bilincinde, çevrenin doğanın farkında sosyal 

sorumluluk sahibi bireyler olmalıyız. Etrafımıza baktığımız zaman bizim 

yardımımız ve dikkatimizle daha iyi bir duruma gelebilecek bir dünyanın 

ve insanların olduğunu unutmamalıyız. Bugün birçok büyük şirket sosyal 

sorumluluk projelerine geniş bir şekilde yer vermektedir ve dünyayı 

korumak ve insanlara yardım etmek için bireysel ve toplumsal 

sorumlulukların öneminin bilincinde hareket etmemektedir. Bizde bilinçli 

genç bireyler olarak sırtımızı yaşadığımız topluma dönmemeliyiz. 

                                

               
 
 
 
 
 

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ 
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Simge GENÇ 
Galatasaray Lisesi 

 

   Sosyal bilinç bireylerin/toplulukların toplum içindeki gerçek 

yerlerini, konumlarına değgin düşünsel ve duygusal birikimlerini ideoloji, 

politika, kültür aracılığıyla oluşturan ve  yansıtan sosyal ilişkilerin 

toplamıdır. Bu da aynı zamanda toplumsal bilinçtir. Sosyal bilincimizi 

geliştirmek açısından baktığımızda çeşitli projeler ve organizasyonlar 

bize yardımcı olmaktadır. 

 

   Sosyal sorumluluk kavramı içerisinde gençliğin yeri, geleceğimiz 

açısından önemlidir. Vakıfların, belediyelerin ve çeşitli kurumların 

etkinlikleri çerçevesinde gençler bu konuda bilinçlendirilmeye 

çalışılmaktadır. Galatasaray Lisesi olarak biz de bu sene bu konuda 

güzel adımlar atmış bulunmaktayız. Her kulübümüzün çeşitli sosyal 

sorumluluk projeleriyle zincirin birer halkası olmaya çalışmaları gurur 

duymaya ve övgülere değerdi. Hepimiz sosyal sorumluluğun gönüllülük 

esasına dayandığının bilincinde olarak projemize büyük bir arzuyla 

başladık. Şu an başkanı bulunduğum Fotoğrafçılık Kulübünün  de 

içerisinde bulunduğu altı kulübün birleşerek bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 

“Galata Sanat Projesi” büyük başarılarla yılı tamamladı. Projenin 

içeriğinden biraz söz etmek gerekirse; Plastik Sanatlar Kulübü, 

Fotoğrafçılık Kulübü, Müzik Kulübü, Tiyatro Kulübü, Dans Kulübü ve 

Edebiyat Kulübünün birleşerek 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik 

gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarına dayanıyor. Bu sene proje 
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kapsamında seçtiğimiz iki il; Mardin ve Nevşehir’di. Bunun öncesinde ise 

hazırlık aşaması olarak görebileceğimiz projenin Beyoğlu ayağını 

gerçekleştirdik. Kasımpaşa’dan gelen iki okulun öğrencilerine yönelik 

yürüttüğümüz atölye çalışmaları sonucunda gerçekten başarılı kültür 

sanat etkinlikleri ortaya çıkardık. Olanağı olmayan insanları sanatla 

tanıştırmayı ve sanat bilinci olan bir toplum oluşturmayı amaçlayarak 

çıktığımız bu yolda; Beyoğlu bölümünde elde ettiğimiz başarının verdiği 

özgüven ve Galatasaray Eğitim Vakfı’nın desteğiyle projenin Nevşehir 

kısmını gerçekleştirmek amaçlı Nevşehir’in Uçhisar Haydar Çankaya 

İlköğretim Okulu’na gittik. Karşılanmamızdaki içtenlikten toplumun da bu 

tarz projelere istekle yaklaştığını ve projenin önemini bir kere daha 

anladık. Bu, işimize canla başla sarılmamızı sağladı. Üç gün sürecek 

olan atölye çalışmalarımız öncesinde kulüplerimiz çocukların ön bilgi 

edinmelerini amaçlayarak çeşitli gösteriler çıkardı. Atölye çalışmalarımız 

sonunda ise Dans Kulübü atölyelerine katılan öğrenciler tango gösterisi, 

Tiyatro Kulübü atölye çalışmaları katılımcıları bir tiyatro oyunu sergiledi. 

Müzik Kulübü katılımcıları bir koro oluşturdu, koroda olmayan öğrenciler 

ise darbuka ve ritim aletleriyle varlık gösterdi. Şiir dinletisi çıkaran 

Edebiyat Kulübü ise 12-13 yaşlarındaki kardeşlerimize şiiri sevdirmenin 

haklı gururu içerisindeydi. Plastik Sanatlar Kulübü ve Fotoğrafçılık 

Kulübü ise takdire değer bir sergi ortaya çıkardı. Üç günde çocukların 

katettikleri yol bizi çok mutlu etti. İlk gittiğimiz gün fotoğraf makinesi 

tutmayı bile bilmeyen çocukların üçüncü gün sergideki fotoğraflarını 

görünce şaşırmamak işten değildi. Amacımız sadece birşeyler öğretmek 

de değildi. O insanlarla iyi iletişim kurmak, yeri geldiğinde onlardan bir 

şeyler öğrenmek ve aslında her yönden onların gelişmesine yardımcı 

olmak ve bunları yaparken onlarla kaynaşmaktı. Üç gün boyunca yeri 

geldiğinde ders ciddiyetiyle işimizi yaparak yeri geldiğinde oyunlar 
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oynayarak, yeri geldiğinde beraber gezip tatlı tatlı söyleşerek onlarla 

gerçekten iyi ilişkiler kurduk. Oradan ayrılmak bizim için zor oldu. 

İnsanların içtenliği ve bize karşı sevgileri bizi çok etkiledi. Nevşehir’den 

ayrıldıktan sonra proje planımız doğrultusunda; Mardin Merkez Sakarya 

Aycan Çaltekin İlköğretim Okulu’na geçtik. Öğrenciler bizi halk oyunu 

gösterileriyle karşıladı. Bizi karşılamak için yaptıkları bu hazırlık bize 

inanılmaz bir coşku ve sevinç verdi. Nevşehir’de izlediğimiz planı burada 

da uyguladık. Daha deneyimli olarak başladığımız projenin Mardin 

ayağında gerçekten istekli olan bazı küçük sınıf öğrencilerinin de atölye 

çalışmalarına katılmalarını uygun gördük. Çok yetenekli çocuklar 

tanıdık. Onlara yeteneklerini görmelerini ve uygulamaları konusunda 

öncü olduk. Projemizi başarıyla bitirdiğimizde çocukların gözlerinde 

gördüğümüz mutluluk bize yapılması gerekeni yaptığımızı gösterdi. 

Çocukların sahneye koydukları gösteriler sonucu kendilerine 

güvenlerinin gelmesi ve ailelerin bize teşekkür etmek için evlerinden 

kalkıp gelmesi bizi çok gururlandırdı. Çok güzel anılarla ve bu insanları 

tanımanın verdiği mutlulukla üç hafta önce İstanbul’a döndük. 

Döndükten sonra da proje sırasında tanıdığımız kardeşlerimizle 

iletişimimizi kesmedik. Onlara elimizden gelen her konuda hala yardımcı 

olmaya çalışıyoruz. 

 

   Galata Sanat Projesi, bize sosyal sorumluluk projelerinin 

toplumun kaynaşması açısından önemini göstermiş oldu. Amacımız 

projemizin sürekliliğini sağlamak olduğundan iki okula da fotoğraf 

makineleri, kitaplar, cdler götürdük. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bu 

projenin okulumuzda önümüzdeki yıllarda da gerçekleşmesi için 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz Unutmamak gerekir ki toplum içindeki her 

birey eşit olanaklara sahip değil. Bu yüzden sosyal sorumluluk 
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projelerinin toplumdaki yerini sağlamlaştırmak ve bu bilinci oluşturmak 

öncelikli gerekliliktir diyerek sözlerimi bitiriyorum.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORUMLULUK 
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Şeyma KİL 
Eyüp Anadolu Lisesi 

 
En kıymetli dönemidir bireyin gençliği. Hayata asılıp, ırgaladığı 

kişiliğini oturtup topluma girdiği, bazen iyi bazense kötü tecrübeler 
yaşadığı, hükümdarlığını yaptığı bedenini harap ettiği dönemidir. 
Bireyler bu dönemde haklarını kendi istekleri doğrultusunda 
belirleyebilecekleri ve özgürlüklerini doyasıya yaşayabilecekleri bir 
ortamda yaşamak isterler. Fakat her gencin isteyeceği gibi sonsuz 
özgürlük şehrinin olması maalesef imkansızdır. İmkansızın peşinde 
koşup olurlu hale getirmeye meraklı olan gençler, ortaya birçok aksaklık 
ve kargaşalık çıkartır. Bu ortamın oluşmasında en büyük rol görev ve 
sosyal sorumluluk bilincinin yok olmasınındır.  

Her topluluk içinde bulunan insanların zihniyetleri, davranışları 
eğitim ve kültürleri en önemlisi de sorumluluk bilincinin varlığıyla ilerler 
ve yaşanılası bir hal alır. Gençlere sorumluluk bilincini aşılamayan, 
onları geleceğimizin teminatı olarak değil de ilerinin hüsranı olarak gören 
toplumların varlıklarını diri tutmaları elbette ki olanaksızdır. Gençlere 
aşılanacak olan bu sorumluluk bilincinin olmazsa olmazı eğitimdir. Tabii 
ki bu durumda eğitmenlere önemli görevler düşmektedir. Gençleri 
yalnızca öğretim değil aynı zamanda eğitim alanında da yetiştirip onları 
dış dünyada yaşamaya hazır bireyler haline getirmelidirler. Onlara 
yapılması gereken her şeyi öğrettikten sonra çeşitli sorumluluklarla 
onların hayata başkaldırışlarının temelinde asabiyet değil de fikir beyan 
etme olduğu kavratıldığında aslında geleceğimizin emin ellerde 
olduğunu anlar ve böylece gençliği bir eziyet olmaktan kurtarmış oluruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

        İNSAN DEĞİŞİR DÜNYA DEĞİŞİR 
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Yasemin MURR 

Edirne Lisesi 
 

     Sosyal sorumluluk, bireylerin  topluma, ülkesine ya da dünyaya 
yararlı faaliyetlerde bulunmasıdır. Günümüzde sosyal sorumluluk 
bilincinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çevremizdeki sorunların 
farkına varıp, bunlara çözümler arayarak ilk adımı atabiliriz.  
     Okuldan çıktığımızda, birçoğumuzun evde bizi bekleyen bir ailesi var. 
Dikkat ederseniz “çoğumuz” dedim, çünkü bir kısmımızın ailesi yok. 
Hatta başını sokacak sıcak bir yuvası olmayan çocuklar var dışarıda. 
“Bundan bize ne?” diyenlerdenseniz hayatta hiçbir şeyin garantisi 
olmadığını unutmamalısınız. Her durum herkesin başına gelebilir. 
Kendinize “Ya ben o durumda olsaydım?” diye sormalısınız. Birazcık 
ilginin, anne şefkatinin ya da kardeş sevgisinin özlemini duymaz 
mısınız?  Bu ilgiyi, sevgiyi bekleyen pek çok kardeşimiz var yurtlarda. 
Onlara isteklerini karşılamak zor değil. Okuldan çıkıp bilgisayarlarımıza 
koşmak yerine, haftanın belli saatlerini sosyal kurumlarda yaşayan 
çocuklara ayırarak onları mutlu edebiliriz. Düzenleyeceğimiz 
kampanyalar, onların ruhsal gereksinimlerini de karşılamalıdır. 
     Penceremizden baktığımda kirletilmiş sokaklar görüyorum. Çevre 
atıklarla dolu. İnsanlara, poşetlerin doğaya  zararını anlatarak ve 
kampanyalar düzenleyerek bu kötülüğü önleyebiliriz. Poşet yerine, bez 
torba kullanmayı özendirmek için alış-veriş AVM’lerle kampanyalar 
düzenleyebiliriz. Böylece temiz bir çevrenin sağlıklı insanlar ve medeni 
toplumlar yetiştireceğinin farkındalığını, toplumumuza kazandırabiliriz.  
     Biz gençlerin birinci ödevi, bilinçli, sorumluluklarını bilen, örnek 
vatandaşlar olmaktır. Bu görevimizi yerine getirirken çevreye duyarlı, 
toplumun tüm bireylerine faydalı projeler üretmeliyiz. “Unutmayalım  
insan değişir, dünya değişir.”   

 
 
GENÇLERE DÜŞEN GÖREVLER 
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Esra KARATAŞ 
Mehmet Çelikel Lisesi 

 
 
 
Bireyin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendisine ait 

bir olayın başkaları üzerinde etkilerinin sonuçlarını üstlenmesine denir 
sorumluluk. Gündelik yaşamımızı, toplumsal ilişkilerimizi etkiler bir 
bakıma. Bence gençler için sorumluluk, yetişkinliğe hazırlıktır. 
             Her insanın belirli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar 
bireylerin yaşına göre değişir. 10 yaşındaki bir çocuğun sorumlulukları 
ile 17-18 yaşındaki gencin sorumlulukları, 17-18 yaşındaki bireyin 
sorumlulukları ile 20-25 yaş arasındaki insanın sorumlulukları tabi ki 
farklıdır. Yaş ilerledikçe sorumluluklarımızın sayısı ve taşıdığımız 
sorumluluğun zorluğu artar. Çocuklar ve gençler ilk önce eğitimlerini 
tamamlamakla daha sonra içinde yaşadıkları topluma iyi birer fert 
olmakla sorumludurlar. Yetişkinlerin, özellikle çocuk sahibi olanların 
topluma karşı sorumluluklarını bilen nesiller yetiştirmek baş görevleridir. 
Gençler olarak bizlerdeki sorumluluk duygusunun gelişiminde, 
ailelerimizin çok büyük etkisi var. Bir anne baba çocuğuna model 
olmalıdır. Mesela anne ve baba çocuğunun kitap okumasını istiyorsa ilk 
önce televizyonu kapatıp kendisi kitap okumalıdır ya da çocuğundan 
büyüklerine saygılı olmasını istiyorsa kesinlikle kendi ebeveynlerine 
özellikle de çocuklarının yanında saygısızlık etmemelidir. Anne ve 
babaların çocuklarına değer vermesi, ona koşulsuz sevdiğini 
göstermesi, çocuklarının sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlaması 
gerekir. Yarının ebeveynleri de bizleriz, bunları asla unutmamamız 
gerekir. 
             Biz sorumluluklarımızı, görevlerimizi yerine getirmekle 
yükümlüyüz ama önce bu sorumluluk ve görevlerimizin neler olduğunu 
bilmeliyiz. Biz gençlerin de kendi yaşına göre yapması gereken, üzerine 
düşen birçok sorumluluğu var. Örneğin; büyüklerimize, yaşlılara, 
çevreye, vatanımıza ve milletimize, denizlere, ormanlara olan 
sorumluluklarımız gibi… Bizler bunları bilmeli, arkadaşlarımızı da 
bilinçlendirmeli ve bu sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Peki, yaşlılara, 
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çevreye, vatana, millete, denizlere, ormanlara karşı sorumluluklarımız 
neler?  

Yaşlılara nasıl davranmalıyız? Yaşlılar bizim için çok önemlidir. 
Onlar varlık sebebimiz, dua ağacımızdır. Onlara sevgi ve ilgi göstermeli, 
sosyal mekânlarda öncelik tanımalı, hizmette ve saygıda kusur 
etmemeli, onlara karşı edepli ve sadakatli olmalı, onların hayır duasını 
almalıyız.  

Yaşadığımız yer, çevre bizi anlatır, kişiliğimizi yansıtır. Bunun 
için çevre kirliliğine yol açan her türlü davranıştan uzak durmalı, havayı, 
suyu, toprağı ve doğal kaynakları, kirletmemek için önleyici tedbirler 
almalıyız. Çevreyi hassasiyetle korumalı ve gözetmeliyiz, denizlere atık 
madde atmamalı, denizleri kirletmemeliyiz. Ağaç dikmeli, yeşil alanları 
artırmalı, korumalıyız. Ormanların içinde ateş yakmamalı, yerlere çöp 
atmamalı, ağaçları kesmemeli, insanları bilinçlendirmeliyiz. Özellikle de 
taştan binalar yapmak için ormanlara kıymamalıyız. Vatanımızın ve 
dünyamızın çölleşmesine seyirci kalamayız.  

Vatanımız ve milletimiz bizim her şeyimiz. Vatanımız uğruna 
onlarca, binlerce, yüz milyonlarca şehit verdik ve hala ne yazık ki 
veriyoruz. Atalarımız bu ülke için, bizler için canını dişine takarak savaştı 
ve ülkemizi korudu. Biz de onların uğraşlarını, çabalarını boşa 
çıkarmamalıyız. Bizler onların çocukları, torunlarıyız. Tabi ki biz de bu 
vatan, millet uğruna her şeyi yapacağız. Vatanımıza, milletimize karşı 
sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Gözlerimizi anlamsız dizi filmlere 
kapatıp, zamanımızı gereksiz yere bilgisayar başında harcamayıp 
üreten, çalışan, bilinçli bir gençlik olmaya çalışacağız. 
            Unutmayalım insanın sorumluluğu kendinden başlar, ailesine, 
çocuklarına, yakınlarına, milletine ve insanlığa doğru devam eder. Bizler 
bu sıralama doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz ki daha 
güzel, daha iyi bir yaşamımız olsun… 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

GENÇLERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI 
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Zeliha YILDIZ 
Mehmet Çelikel Lisesi 

 
Önce Güven 

 
Gençler yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için, 

aileleri, arkadaşları ve bütün toplumla birlikte yaşanabilir bir dünya için 
ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek vermelidir. 

 
Bizler insan yaşamının temel olan değerlerini yerine 

getirebilmek için iyi bir eğitim almalıyız. Sağlıklı bir yaşam istiyorsak 
sağlığımızı tehdit eden unsurlar konusunda bilinçli olmalı, karşı çıkmalı, 
uyarmalı ve hatta direnmeliyiz. Sosyal ve ekonomik gücümüzün olması, 
geleceğimizin garanti altına alınması ve gelecek kaygısı olmadan 
yaşabilmemiz için şimdiden temel haklarımızı bilmeli ve bu haklardan 
mahrum kalmamak için elimizden geleni yapmalıyız. İnsan onuruna 
yakışır bir hayatın bizlere sağlanabilmesi konusunda önce ailemize, 
ülkemizin yöneticilerine güven duyabilmeliyiz. Biliyoruz ki biz gençler de 
yarınların yetişkinleri olacağız ve sorumluluklarımızı yerine getirerek 
bizden sonraki nesillerin bizlere güvenmesini sağlamalıyız. 

 
Bir üniversite diploması almanın iş bulma garantisi olmadığını 

düşünmek, kendi geleceğimizin karanlık olduğunu ve bu durumun 
değişmeyeceğine inanmak, ülkemizin gelişmişlik ve refah düzeyinin 
artmayacağından korkmak topluma olan güven sorunumuzun 
oluşmasına sebep olur. Bizler gençler olarak duygu ve düşüncelerimizi 
açıkça ortaya koyabilmek için, önce ailemize sonra sosyal çevremize 
güven duyabilmeli ve daha sonra da bu güven doğrultusunda 
geleceğimizi şekillendirmek için çalışmalıyız. Çünkü yarının yöneticileri 
bizleriz. Biz, bugünün gençleri, büyük yarınları oluşturacağız.  
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TEVDAK 

OKULLARI      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bu bölüm hazırlanırken,  okullar tarafından TEVDAK’a  
gönderilen bilgilerden ve okulların  internet sitelerinden  

faydalanılmıştır.                                                       
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ANKARA ATATÜRK LİSESİ  
 

 Okulumuzun ilk binası, bugünkü Yüksek İhtisas Hastanesi'nin 
bulunduğu saha üzerine kurulmuş olup, Ankara halkı arasında 
"Taş Mektep" ismiyle tanınmıştır. Rumi 1302 senesinde zamanın 
Ankara Valisi Sırrı Bey tarafından temeli atılan okul binası, Rumi 
1305 senesinde tamamlanmıştır. Rumi 1302, miladi 1886 
senesinde beş yıllık İdadî olarak eğitim ve öğretime başlayan okul 
1908'de de Sultani haline getirilmiştir. Okulumuz, Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından ilk defa 30 Aralık 1919’da ziyaret edilmiştir. 1921 
senesinde Milli Mücadele'nin o günkü şartları gereğince diğer 
resmi dairelerle birlikte Kayseri'ye nakledilen okul, bir yıl sonra 
1922'de tekrar Ankara'ya alınarak eski binasında hizmetine devam 
etmiştir. Milli Mücadele’nin hüküm sürdüğü yıllarda okulun 
öğretmen ve öğrencileri cephelerde savaşlara katılmış, gazilik ve 
şehitlik mertebesine yükselmişlerdir. Vatan müdafaasında 
gösterdikleri üstün gayretleri ve vatanperver çalışmaları sebebiyle 
de, okulumuza Milli Mücadele sonunda bizzat Atatürk tarafından 
ay yıldızlı sancağımız hediye edilmiş, günümüze kadar itina ile 
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muhafaza edilen Atamızın bu kutsal emaneti okulumuzun en 
büyük gurur ve şeref kaynağı olmuştur (Bu Sancak okulumuz 
bahçesinde bulunan 75. Yıl Eğitim Müzesi'nde sergilenmektedir.) 
Okulumuzun ismi, 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra Ankara Erkek Lisesi 
olarak değiştirilmiştir. Atamız okulumuzu ziyaret ettiği bir 
zamanda okulumuzda oymak kurulmasını istemiş ve adının Gazi 
Oymağı olmasına izin vermiştir (Bu oymağın değerli şaması 
okulumuz bahçesindeki 75. Yıl Eğitim Müzesi'nde 
sergilenmektedir.) Okulumuz yeni binasının halen inşaat halinde 
olduğu, 1938 senesinde zamanın Orta Tedrisat Genel Müdürü H. 
Avni Yukaryuç, Ankara Maarif Müdürü Salim Atalık ve Okul 
Müdürü İhsan Üngüt'ten oluşan bir heyet okulumuzun isminin 
Atatürk Lisesi olması hususunu Çankaya Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü'nde Ulu Önder Atatürk'e arz ve teklif etmiş ve Atatürk'ün 
müsaadesiyle okulumuzun ismi Ankara Atatürk Lisesi olmuştur. 
Okulumuz 10 Ekim 1940 tarihinde de yeni yapılan bugünkü 
binasına taşınmıştır. İlk önce bir bloktan oluşan okulumuza 
zamanla iki blok daha ilave edilmiş ayrıca toplantı salonu ve kapalı 
spor salonları yapılmıştır. 1960–1970 yılları arasında okulumuzun 
bazı bölümleri Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na tahsis edilmiş, 
yatakhane, yemekhane ve etüd hizmetleri karşılanmıştır. Yine bu 
yıllardan itibaren okulumuz öğrencileri için pansiyon (yatılılık) 
açılmış, ancak daha ileriki yıllarda ortaya çıkan sıkıntılar ve 
problemler sebebiyle 1987-1988 öğretim yılının sonunda pansiyon 
hizmetleri kaldırılmıştır. Okulumuz 1974–1975 öğretim yılından 
itibaren kız-erkek karma eğitime geçmiştir. 1991-1992 öğretim 
yılından itibaren de okulumuz bazı derslerin öğretimini yabancı 
dille yapan Anadolu Lisesi statüsüne kavuşturulmuştur.   
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BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ 
 

1842–1858 yılları arasında İngiltere'nin İstanbul'daki Büyük elçisi 
olan Viscont Strratford de Redcliffe'nin eşi Lady Redcliffe 1849 
yılında elçilik mensuplarının kız çocukları için ortaöğretim 
düzeyinde (High Scholl For Girls) bir okul açılmasına öncülük 
etmiştir. Bu okulun çalışmalarını beğenen Sultan Abdülmecid 
1853–1856 Kırım savaşı sırasında altı yıl kapalı kalan şu andaki 
okul binası ve arazisi Lady Redcliffe tarafından İngiliz elçiliğine 
bağışlanmıştır. Okulun yönetimi için İstanbul’daki İngiliz 
konsolosluğu mensuplarından bir yönetim kurulu 
oluşturulmuştur. Ancak 1877–1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında 
okul kapalı kalmış,1881'de yeniden açılmıştır. Bu yeni dönemde 
okula Beyoğlu semtinde oturan Osmanlı uyruklu kız öğrenciler de 
alınmaya başlanmıştır. Okul binası eski ve yetersiz olduğundan 
okul yönetimi bir kampanya başlatarak zengin velilerden hisse 
senedi karşılığı para toplamış, böylelikle günümüzde de kullanılan, 
Pera mimarisinin nadir örneklerinden biri olan bugünkü binası 
1901 yılında yapılmıştır. Okul 1914 I. Dünya Savaşı başlangıcına 
kadar eğitimini sürdürebilmiş ve 1920 yılına kadar üçüncü kez 
kapatılmıştır. 1943'te Cumhuriyet yönetimi "Öğretim Birliği" 
yasasını çıkarınca öğretim programı da yasanın öngördüğü 
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kurallara göre yeniden düzenlenmiştir. Kuruluşundan beri adı 
"English High School" olan adı 01 Kasım 1979 yılında 
devletleştirildiğinde "İngiliz Kız Ortaokulu" olarak değiştirilmiştir. 
Okul, 1980 yılında lise kısmı açıldığında "Beyoğlu Anadolu Lisesi" 
adını almıştır. Okulumuz ilk kurulduğu tarihten itibaren 
benimsemiş olduğu Latince "Post Tenebras Lux" olan ve 
"Karanlıktan Aydınlığa" anlamına gelen felsefesiyle eğitim 
vermeye devam etmektedir.   
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EDİRNE LİSESİ 
 
 Türk Milli Eğitimine 150 yıldır adını altın harşerle yazdıran ve vatana 
çağdaş insanlar yetiştiren Edirne Lisesi, Edirne'nin de eğitimdeki 
simgesi olmuştur. 1857'de açılan okulun ilk binası bugünkü 
belediye binasının karşısındaki Selimiye Parkı içindeydi. Edirne 
Rüştiyesi (o zamanki ortaokul) 1885 yılında idadiye çevrilir. Böylece 
1885–1886 öğretim yılından itibaren rüştiye ortaokul, idadi ise, lise 
öğrenimi vermeye başladı. Okulda Belgrad, Tiran, Atina, Üsküp, 
Selanik, Kavala, Drama, Niş gibi balkanlardan gelen çocuklarla, 
parasız yatılılık hakkını elde eden ve Anadolu'nun değişik 
yerlerinden gelen çocuklar bir arada eğitim görüyor ve adeta bir 
kültür mozaiği oluşturuyorlardı. 2. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 
yılından sonra 12 büyük il merkezinde bulunan idadilerin adları 
'Sultani'ye çevrildi. Edirne İdadisi de 1909 yılından itibaren 
kapasitesi arttırılarak Edirne Mekteb-i Sultanisi adıyla eğitime 
devam etti. Ancak Balkan Savaşları Edirne Lisesini önemli ölçüde 
etkiledi. Edirne Sultanisi 1912–1913 yıllarında öğretime ara vermek 
zorunda kaldı. Bu süre içerisinde okulun binası geçici hastane 
olarak kullanıldı, öğretmen ve öğrencileri yaralıların tedavilerinde 
yardımcı oldu. Sarı boyalı okulun duvarları yaralıların kanları ile 
boyanınca okulun renkleri doğal olarak ortaya çıktı: sarı, kırmızı.. 
Edirne Sultanisi 1913–1914 yıllarında yeniden eğitime başladı. 
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Ancak bu kez Çanakkale Savaşları başladı. Okulun bazı öğretmen 
ve öğrencileri de bu savaşa katıldılar ve şehit oldular. 25 Temmuz 
1920 tarihinde Yunanlıların Edirne'yi işgal etmesi üzerine, okul işgal 
süresince yani 2 yıl öğretime ara verdi. 25 Kasım 1922 yılında 
Edirne'nin düşman işgalinden kurtarılması üzerine Aralık ayı 
başında yeniden eğitime başladı. Yaklaşık 14 yıl Edirne Sultanisi 
adını alan okulumuz, bu süre içerisinde savaşlar nedeniyle 3 yıl 
kadar eğitime ara vermek zorunda kalmıştır. Kurtuluş Savaşının 
zaferle sonuçlanması ve Cumhuriyetin ilanından sonra Okulumuzun 
adı Edirne Erkek Lisesi olarak değişti. O dönemde okulumuz, 4'ü kız 
öğretmen, 15’i erkek öğretmen olmak üzere toplam 19 öğretmen 
okulu arasında yer almaktaydı. 24 Aralık 1930'da büyük önder 
Atatürk Edirne'ye gelişlerinde Edirne Lisesi'ni de ziyaret etmiş ve 
şereşendirmiştir. Bu dönemde güçlü bir yönetim ve öğretim 
kadrosunun yanında; spor salonu, tenis kortları, resim-müzik 
salonu, yatakhane ve banyoları ile okulun Şziki durumunun oldukça 
iyi olduğu anlaşılmaktadır. O dönemdeki bazı belgelerden 
anlaşıldığı kadarıyla okulun adı Edirne Erkek Lisesi olmasına karşın 
karma eğitim yapıldığı ve okulun bazı belgelerinde sadece 'Edirne 
Lisesi' ibaresinin kullanıldığı görülmektedir. 1939 yılında 2. Dünya 
Savaşı patlak verince Edirne Erkek Lisesi veya Edirne Lisesi için 
sıkıntılı günler yeniden başladı.1940–41 yılında okulun parasız yatılı 
öğrencileri Kastamonu'ya, Erkek Öğretmen Okulu öğrencileri 
Sivas’a, Kız Öğretmen Okulu öğrencileri de Konya'ya nakledildiler. 
Edirne Erkek Öğretmen Okulunun boşaltmış olduğu bina 1941–42 
öğretim yılından itibaren Edirne Lisesi'ne verildi. Böylece 1955–56 
ders yılına kadar Edirne Lisesi Trakya'nın tek lisesi olarak eğitim 
öğretim vermiştir.1971 yılında Edirne'de eğitim enstitüsü açıldı ve 
Edirne Lisesi Eğitim enstitüsüne verildi. Edirne Lisesi de 
Ayşekadın'da yapılan sade bir binaya (şimdiki 80. yıl Cumhuriyet 
Anadolu Lisesi) taşındı. Eğitim enstitüsünün kullandığı bugünkü 
tarihi binamız 26 Haziran 1978 gecesi karanlık eller tarafından 
yakıldı. Bu durum Edirne Lisesi camiasını derinden üzdü.  Edirne 
Lisesi 1992–93 Öğretim yılından itibaren Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 
(süper lise) statüsüne geçirildi. Edirne Lisesi Türkiye'deki 12 tarihi 
lisenin vakışarından oluşan TEVDAK'ın girişimleri ve Milli Eğitim 
Bakanlığının da uygun görmesi sonucunda, 1998–99 öğretim 
yılında, tarihî okul olması nedeniyle Kabataş, Vefa, Pertevniyal 
liseleri gibi ismi değişmeden Anadolu Lisesi statüsüne 
geçirildi.1978 yılında yakılan tarihi binamız onarıldıktan sonra geçici 
kabul ile Edirne Lisesine tahsis edildi ve Edirne Lisesi 
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Ayşekadın’daki geçici binadan 26 Şubat 2002 tarihinde her Edirne 
Liselinin içinde bir anısını bulabileceği bugünkü tarihi binaya 
nakledildi.  Edirne Lisesi 1944 yılında kurulan ve bugünkü adıyla 
Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği,1990 yılında kurulan Edirne 
Lisesi Eğitim Vakfı ve Edirne Lisesi Okul Aile Birliği gibi destek 
kuruluşları olan binlerce mezunu ile çevresi geniş bir okulumuzdur. 
1944 yılında kurulan Edirne Lisesi’nden Yetişenler Cemiyeti'nin de 
çabalarıyla her yıl 23 Nisan'da geleneksel pilav töreni düzenlenmeye 
başlandı. Edirne Lisesi bugün Anadolu Lisesi statüsünde eğitim 
öğretim yapan, şanlı tarihi ve bu tarih boyunca oluşturduğu kendine 
özgü geleneği ile aydınlık geleceğimize yön veren seçkin bir eğitim 
kurumudur.    
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ERZURUM LİSESİ 
 

Erzurum Lisesi 1889 yılında kurulmuş, Doğu Anadolu Bölgesinin en 
eski okullarından biridir. Köklü bir geçmişe sahip olmasının 
yanında başarıları ile de ünlüdür. Erzurum Lisesi 111 yaşında… 
1889 yılında bugünkü Şair Nef’i İlköğretim Okulu’nun bulunduğu 
binada Erzurum İdadisi adıyla kurulmuş, 1913 yılında Erzurum 
Sultanisi, 1922 yılında da Erzurum Lisesi adını almıştır. Bugünkü 
binasına 1939 yılında taşınan Erzurum Lisesi’nin bahçesine o 
yıllarda ilk kez Atatürk büstü yaptırılmıştır. Havuzbaşı’ndaki Atatürk 
anıtı yaptırılıncaya kadar Erzurum’da vilayetçe yapılan bütün 
kutlama ve anma törenleri bu büst önünde yapılmıştır. Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında öğretmen ve öğrencisi ile birlikte yurt 
savunmasında omuz omuza savaşan vefakâr insanların birçoğu 
şehadet mertebesine erişmiş, birçoğuysa gazi olarak geri dönüp 
eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmişlerdir. Erzurum 
Lisesi’nden yetişenler gerek Kurtuluş Savaşı sırasında, gerekse 
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yeni Türk Devletinin kuruluş yıllarında gösterdikleri başarılı 
hizmetleri ile Mustafa Kemal Paşa’nın dikkatini çekmiş ve 
Cumhuriyet kurulduktan sonra zamanın güçlü yönetici ve 
öğretmenlerini bu okula tayin ettirmiş, 1924 yılında Erzurum’a 
gelişlerinde okulu ziyaret etmiştir. Atatürk’ün Erzurum Lisesi’ne 
tayin ettirdiği öğretmenler arasında Cevat Dursunoğlu, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Sıtkı Dursunoğlu, 
Ahmet Somunoğlu bulunmaktadır. Bugüne kadar 60 bine yakın 
mezun veren Erzurum Lisesi halen Yabancı Dil Ağırlıklı (Süper) Lise 
programı uygulayan öğretim kurumlarından biridir. Ayrıca Erzurum 
Lisesi ülkemizdeki 208 Müfredat Laboratuar Okulu’ndan birisidir….                                            
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EYÜP ANADOLU LİSESİ 
 

Eski Eyüp Lisesi 1911 yılında Sultan Reşat tarafından mimar 
Kemaleddin Bey'e yaptırılmıştır. Şu an Ebussuud İlköğretim Okulu 
olan bina Eyüp Lisesi'nin ilk binasıdır. Sultan Reşat'ın türbesi de 
binanın yanındadır. Kendisi "Her sabah çocukların sesiyle 
türbemde rahat yatacağım" düşüncesiyle 1911–1912 yıllarında 
"Reşadiye Numune Mektebi" olarak bu binayı inşa ettirmiştir. Bizzat 
devrin padişahı himayesinde geliştirilmiş örnek bir okuldur.   
Padişah tarafından her yıl öğrencilere yazlık ve kışlık hâki renkli 
üniforma yaptırılmıştır. Buna fes, pelerin ve bir çift ayakkabı ilave 
edilmiştir. Okulun 36 kişilik mükemmel bir bandosu vardır. İlk izci 
teşkilatı bu okulda kuruldu. Bu durum Türkiye’deki ilk izcilik 
hareketinin başlangıcını teşkil eden çok önemli bir husustur.  
Binanın ikinci katında baştaki kubbeli oda, bina numune mektebi 
iken mektep mescidi idi. İlk yapıldığında binada 8 derslik 
bulunmaktaydı. Mektep 1927'de "Eyüp Ortaokulu" ismini almıştır. 
06.10.1956 yılında İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay zamanında 
lise olarak eğitim-öğretime başladı. 1969'da ise Eyüp Sultan Camii 
başta olmak üzere tarih kokan çevresel bütünlüğün içinde şimdiki 
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yeni binasına taşınmıştır.  Okulumuz bulunduğu bölgeye yaptığı 
sosyal ve kültürel katkıların yanında, birçok kültür, sanat ve devlet 
adamı yetiştirerek ülkenin geleceğine büyük katkılar sağlamıştır. 
Okulumuz 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Anadolu 
Lisesi statüsüne geçirilmiş olup eğitim-öğretime devam etmektedir.                                
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GALATASARAY LİSESİ 
 

 GALATA SARAYI OCAĞI VE MEDRESESİ 1481-1868: II. Bayezıd 
döneminin ilk yıllarında kurulan Galata Sarayı Ocağı, Topkapı 
Sarayı içindeki Enderun öğrencilerinin ilk ve orta öğrenimlerini 
aldıkları bir kurumdur. Bilindiği üzere Enderun öğrencileri 
"acemioğlanlar" adı altında Edirne Saray Okulu, İbrahim Paşa 
Ocağı, İskender Çelebi Sarayları ve Galata Sarayı Ocağı'nda eğitilen 
devşirme öğrenciler arasından seçilirlerdi. Bu okulların yetiştirdiği 
çocukların her alanda Osmanlı Devleti'ne uyum sağlayabilmeleri 
için, adı geçen okullarda; Türkçe, Arapça ve Farsça başta olmak 
üzere, öğrencilerin yeteneklerine göre musıki, güzel yazı dersleri ile 
ata binmek, cirit, ok atma gibi geleneksel oyunların da dâhil olduğu 
spor dersleri verilmekteydi. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar 
arasında yapılan seçimle de öğrencilerin bir kısmı Enderun'a 
giderken bir kısmı ise kapıkulu olarak görev alırlardı. Osmanlı 
Devleti'nin bu açıdan uzun süreli en önemli kaynağı olan Galata 
Sarayı Ocağı, başarısını kuşkusuz iç düzeninde oluşturduğu 
disipline borçluydu. 200'er kişilik üç koğuşu, 1 camii, 1 hamamı ve 
bir darülşifayı bünyesinde kapsayan ocak, biri "başağa" olmak 
üzere 22 ağa ile idare ediliyordu. Bunların dışında ocakta bir cerrah, 
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bir hekim, bir eczacı, bir katip, bir imam, bir ekmekçi, bir tellak ve 
bir çamaşırcı bulunuyordu. Okulun eğitim kadrosu ise Saray'dan 
ödenekli hocalardı. Hocalar günde 7 akçe maaş alırlardı. Her 
öğleden sonra düzenli yapılan yarışlar ve spor çalışmaları dışında, 
okulda yaşanan en canlı günler her salı yapılan öğrenci - veli 
buluşma günleriydi. 17. yüzyılda baş gösteren imparatorluk içi 
karışıklıklar ve ödenek yetersizliğinden, öğrencilerin bir kısmı 
kapıkulu ayaklanmasına katılırlar ve böylelikle ocak, İbrahim Paşa 
Sarayı Ocağı ile birlikte tasŞye edilir. III. Ahmet döneminde (1703 - 
1730) 1715 yılında yeniden açılan ocak, doğrudan Silahtarağa'nın 
kontrolüne verilir. Ocak, büyük, orta ve küçük olarak üç sınıfa 
ayrılır. Okul tekrar eski önemini kazanırken, padişahlar da ocağı 
ödüllendirmeye başlarlar. Bu doğrultuda I. Mahmut döneminde 
(1730 - 1754) saraydan gönderilen yüzlerce kitapla zengin bir 
kütüphane kurulur. Ne var ki, 1820'de çıkan Tophane Yangını'na 
kadar sorunsuz giden eğitim kısa bir kesintiye uğrar. II. Mahmut 
döneminde (1808-1839) kâgir olarak yenilenen bina, Osmanlı 
sisteminde Enderunun kaldırılmış olması nedeniyle, 1834 yılında 
dağıtılır. Binaların bir bölümü ise Mekteb-i Tıbbiye’ye verilirken, bir 
kısmı da kışla olarak kullanıma açılır. 1865'e gelindiğinde 
İstanbul'daki tüm askeri okulların (Bahriye, Harbiye, Tıbbiye ve 
Mühendishane) hazırlık sınışarı bu çatı altında toplanmıştır. 
MEKTEB-İ SULTANİ 1868 - 1923: 1 Eylül 1868 yılında sultan 
Abdülaziz tarafından kurulan Mekteb-i Sultani, ilk kuruluş sebebine 
yakın bir sebeple, yine devletin önemli kademelerindeki eğitimli 
eleman açığını kapamak amacıyla hizmete başlar. 1800'ler 
Osmanlı'nın Batı karşısında güç kaybetmeye başladığı yıllardır. 
Bunun neticesinde devleti yenilemek üzere önce Tanzimat Fermanı 
(1839), ardından Islahat Fermanı (1856) ilan edilir. Ancak, istenen 
kapsamda geliştirilecek, Batılılaşma hareketinin esaslarını 
uygulayacak kadrolara gereksinim vardır. İşte bu kadroların 
kaynağı ise yeni düzenlemesiyle, Türkçe ve Fransızca eğitim veren 
Mekteb-i Sultani'dir. Fakat bu kez okul önceki dönemlerinden farklı 
olarak her dinden öğrenci kabul etmektedir. Bu durum ise, her dinin 
ruhani liderlerinin tepkisini çekmektedir. Nitekim, Papa IX. Pius 
Osmanlı uyruğundaki katoliklerden çocuğunu Mekteb-i Sultani'ye 
gönderenleri aforoz edeceğini açıklar. Ardından, Rum Patriği 
Yunanca eğitim verilmediği gerekçesiyle okulu yasaklarken, 
Hahambaşı da okul müdürünün Fransız olması bahanesiyle 
musevilerin okula gitmesini onaylamadığını açıklar. Bütün bunlar 
peşpeşe gelişirken Şeyhülislam da hıristiyanlar ile müslümanların 
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bir arada bulunmasının sakıncalı olduğunu ve okulun derhal 
kapatılması gerektiğini söyler. Tüm bu tepkilerin yanısıra, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun Fransa ile yakınlaşmasından rahatsız olan 
Rusya da gönderdiği elçi ile Rusça eğitim veren bir okul açılmaması 
halinde Mekteb-i Sultani'nin kapatılması konusunda nota verir. Ne 
var ki bunca tepkiye rağmen okul açılır ve o dönemde henüz 
Fransa'da bile uygulamaya geçmemiş olan, dini eğitimin esas 
alınmadığı laik sistemde eğitim başlar. Böylece Osmanlılık 
anlayışını yansıtan, herkesin kendi dinini bir başkasına kabul 
ettirme çabası taşımadan kendi ibadetini özgürce yapabileceği bir 
kurum oluşturulmuş olur. 600 öğrenci ile ilk eğitim yılına başlayan 
Sultani'de yatılı öğrencilerden yıllık 45 altın, gündüzlülerden ise 10 
altın alınıyordu. Fakat ücretlerin bu denli yüksek olması müslüman 
aileleri zora sokar ve devlet 150 öğrenciye burs vermeyi kabul eder. 
En erken 9, en geç 12 yaşındaki çocukların kabul edildiği okulda, 
dil durumlarına göre Türkçe ya da Fransızca hazırlık sınıfı açılır. 
Bunun dışında öğrencilerin iyi Osmanlıca öğrenmeleri için Arapça 
ve Farsça, seçmeli olarak da Ermenice, Rumca, Bulgarca, İngilizce, 
İtalyanca, Almanca dil dersleri programa eklenir. İlk müdür Mösyö 
De Salve'nin de çabalarıyla okula ders araç ve gereçlerinden, 
karyolalara kadar bir çok eşya Fransa'dan getirtilerek öğrencilere 
seçkin bir ortam sunulmuş oluyordu. Ancak 1871 Beyoğlu yangını 
sonrasında okul başta gördüğü ilgiyi kaybetmişti. Bunun yanısıra 
okulun koruyucularından Âli Paşa ve Fuad Paşa'nın ölümü, Sultan 
Abdülaziz'in Rusya ile yakınlaşmaları da okulu olumsuz etkiliyordu. 
Nitekim ani bir kararla okul Gülhane'deki Tıbbiye ile yer değiştirir. 
Okulun tekrar toparlanması 1880'e, Abdurrahman Şeref Bey'in 
müdürlüğü dönemine kadar zaman alacaktır. II. Meşrutiyet ilan 
edildiğinde ise okul bu kez de 1907 yangını sarsıntısını 
yaşamaktadır. Yangının yarı yıl tatili sırasında olması can kaybını 
önlemiş ancak, okulun arşiv ve kütüphanesi de dahil olmak üzere 
bir çok yer yanmıştı. İki yıl süren onarımın ardından tekrar eğitime 
başlayan Sultani, Tevfik Fikret Bey'in müdürlüğü döneminde yeni 
düzenleme ile üçer yıllık Türkçe ve Fransızca programlara ayrılır. 
Böylece eğitim 9 yıla çıkar. Piyano ve keman dersleri sanat eğitimi 
kapsamında seçmeli olarak verilmeye başlar. Tevfik Fikret Bey'in 
yenilikçi kişiliği kuşkusuz okul tarihinde önemli bir döneme işaret 
etmektedir. Bugünkü binada yer alan Büyük Amfi Tevfik Fikret 
Salonu, Biyoloji, Fizik ve Kimya laboratuvarları, Resim, Müzik 
atölyeleri bu dönemde eklenen birimlerdir. Ancak sonraki yıllarda 
okulu zorlu günler beklemektedir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin 
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Balkan Savaşları'nda silah altına alınması, 1917'de sadece 5 
öğrencinin mezun olabildiği gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. 
Öte yandan, okul İstanbul'a gelen işgalci kuvvetlerin büyük binalara 
el koymaları tehditi altındadır. Ne varki, müdür Salih Arif Bey 
İngilizlerin okula el koyacağı haberini alınca Fransızlarla anlaşarak, 
okulun Fransızlar tarafından işgal edildiğini duyurur. Neticede 
İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray Karakolu ve postaneden 
başka tek Türk bayrağı çekebilen bina Mekteb-i Sultani olur.  
GALATASARAY LİSESİ CUMHURİYET DÖNEMİ: Kurtuluş Savaşı 
sırasında bu kez gönüllü olarak yine cephede yer alan Mekteb-i 
Sultani öğrencilerinin bir kısmı geri dönmese de, ulusal zafer her 
yerde olduğu gibi okulda da büyük bir sevinçle karşılanır. Bundan 
sonra artık okul, "Galatasaray Lisesi" adıyla genç cumhuriyetin 
çağdaş eğitim birimlerinden biri olarak yerini alacaktır.  Tevhid-I 
Tedrisat Kanunu uyarınca eğitimde birlik sağlanması için sübyan 
mektepleri, medreseler ve azınlık okulları arasında dini eğitim 
verenler kapatılırken Galatasaray Lisesi, 1868'den bu yana 
sürdürdüğü laik kimliği sayesinde bazı değişikliklerle ayakta 
kalmaya devam eder. Tenefüslerde Fransızca konuşma zorunluğu 
kaldırılır ve kültür dersleri Türkçe verilmeye başlanır. Eğitime 
büyük önem veren Atatürk'ün liseyi iki kez ziyaret etmesi kuruma 
verdiği önemi ortaya koyarken, çevresindeki mebusların 
çoğunluğunun Galatasaray mezunu olduğu unutulmamalıdır. 
Böylece Galatasaray Lisesi çağdaş eğitimin ön gördüğü karma 
sisteme geçerek bu alanda muhafazakar tutumlarını yakın geçmişe 
kadar sürdüren diğer köklü okullara da öncülük etmiş olur.1965 
yılında Feriye Sarayları hizmete açılarak, okula kız öğrenciler alınır. 
1968 yılına gelindiğinde Mekteb-i Sultani'nin kuruluşunun 100. yılı 
sebebiyle Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle okulu ziyarete 
gelir. 1975 yılında ise okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarına 
bağlı olarak Anadolu Lisesi statüsüne getirilir, eğitim süresi 8 yıla 
iner. Son olarak 14 Nisan 1992 tarihinde, Fransa Cumhurbaşkanı 
François Mitterand ile 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal arasında 
imzalanan protokolle, 1969 yılında kapatılan ilkokul bölümü ile 
üniversite kısmını da kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim 
Kurumu, kısa adıyla GEÖK eğitim hayatına başlar.  Galatasaray 
Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla 
Galatasaray Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Kurum üniversite 
statüsünü almasına rağmen, entegre eğitim-öğretim kurumu olma 
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özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı Ilkokul ve 
Rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır.                                                                                          
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HAYDARPAŞA LİSESİ 
 

 Okul binası, İkinci Abdülhamid zamanında(1903) Mekteb-i Tıbbiye-
i Şahane’ye tahsis edilmiştir. 1909 yılında Sivil Tıp Fakültesi’nin de 
taşınmasıyla tıp okulu olarak 1933 yılına kadar kullanılmıştır. Aynı 
yıl, üniversite reformu ile Tıp Fakültesi, Beyazıt’a taşınmıştır. Bina, 
bu nedenle bir yıl boş bırakılmıştır.  Okul binasının lise olarak 
kullanılmasına büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 26 
Eylül 1934’te başlanmıştır. Okulumuz adını, tarihi binanın yapımı 
sürerken ortaya çıkan Osmanlı-Yunan Savaşı’nda (1897) büyük 
yararlılıklar gösteren Haydar Paşa’dan almıştır. İlk açıldığında 1048 
öğrencisi olan okul, kısa zamanda gelişerek çevrenin ‘yatılı ve 
gündüzlü’ ortaöğretim ihtiyacını  karşılayacak duruma getirilmiştir. 
O zamanlar okul, çok sayıda dersliğinin yanında 35 kurnalı hamamı, 
mescidi, reviri, yemekhanesi, 5 mutfağı, terzihanesi, demirhanesi, 
marangozhanesi ve lojmanlarıyla küçük bir kasaba 
görünümündedir. 1979–1980 öğretim yılında Haydarpaşa Lisesinin 
yatılı bölümü kapatılarak, bu bölümlere Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi taşınmıştır. Böylece okulun kullanım alanını daraltmıştır. 
Bu nedenle eğitim zorlaşmış, kayıtların kısmen dondurulması 
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gündeme gelmiştir. Haydarpaşa Lisesi, bu tarihi yuvasından, 1984 
yılının Temmuz ayında çıkartılmıştır. Binada halen Marmara 
Üniversitesi öğretimini devam ettirmektedir.1990 yılına kadar 
Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin yeni yapılan ek binasında 
eğitim-öğretimini sürdürmüştür. 1990 yılında Altunizade’deki yeni 
yapılan binaya taşınılmıştır. Böylece daha sağlıklı bir eğitim-
öğretim ortamı elde edilmiştir. Haydarpaşa Lisesi 1998–99 öğretim 
yılında Anadolu Lisesi statüsüne dönüşmüştür.   
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İSTANBUL ERKEK LİSESİ   
 

1884 - İstanbul Lisesi’nin 100 yılı aşan geçmişi Riyaziyeci 
(Matematik) Mehmet Nadir Bey’in Süleymaniye’de “Numune-i 
Terakki” adında bir özel okul kurmasıyla başlar. 1886 - Numune-i 
Terakki, Maarif Nezaretine devredilerek iptidai 4, rüştiye 3 ve idadi 
3 olmak üzere 10 sınışı resmi idadi olur. 1897 - Okulun daha sonra 
taşınacağı Cağaloğlu’nda Türkocağı Caddesi üzerinde yıkılmış 
Çifte Konaklar arsası üzerine Düyun-ı Umumiye Binası inşa edilir. 
1908 - II. Meşrutiyet döneminde okul, Bezm-i Âlem Valide Sultan’ın 
Sultan Mahmut Türbesi arkasında yaptırdığı eski İstanbul Kız Lisesi 
binasına taşınır. 1909 - İlk ve orta sınışarı birleştirilerek öğretim 
süresi 5 yıla indirilir, İstanbul Leyli İdadisi adını alarak özel okul 
statüsünden çıkar. 1910 - Türkiye’de “Lise” sözcüğü ilk defa bu 
okul için kullanılarak “İstanbul Lisesi” adını alır ve böylece kuruluş 
dönemini tamamlar. 1911 - Türkiye’nin en büyük yontucularından 
Nejat Sier, “elif” ve “sin” harşerini ay yıldız ile birleştirerek 
okulunun ilk amblemini oluşturur. 1912 - Beden Eğitimi Öğretmeni 
Ahmet Robenson okulda, İstanbul eğitim tarihi için önemli bir 
yenilik olan Keşşaf adlı bir izci örgütü kurar. 1913 - Lise sınışarında 
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Fransızca Müfredat Programı uygulanır ve adı “İstanbul 
Sultanisi”ne çevrilir. 1915 - Okul Karaköy’de ki Saint Benoit 
binasına taşınır. Savaş yıllarında hastane olarak kullanılan bina sarı 
renge boyanır. Çanakkale Savaşına gönüllü olarak katılan İstanbul 
Sultanisi öğrencilerinden 50’sinin pek çoğunun şehit düşmesi 
üzerine de, binanın pervazları siyaha boyanır. Böylece sarı-siyah 
olarak okulun renkleri belirlenir. 1917 - Okula 22 Alman öğretmen 
getirilerek Edebiyat ve Tarih dersleri dışında Almanca eğitime 
geçilir.  1919 - Saraçhane başındaki Münir Paşa Konağı’na, daha 
sonra da Mercan İdadisi Binasına taşınılır.  1923 - Beyazıt’taki Fuat 
Paşa Konağı’na taşınarak “İstanbul Erkek Lisesi” adını alır.  1927 - 
Liseye sembol olmuş müdürlerden Celal Ferdi Gökçay göreve 
başlar.  1932 - İstanbul Erkek Lisesi, Atatürk’ün isteği üzerine 
eskiden Duyun-u umumiye (devlet borçları) binası olarak kullanılan 
bugünkü binasına kavuşur.  1940 - Okulun öğrencilerinden Orhan 
Omay, ilk biçimine sadık kalarak bugünkü amblemi yaratır. 1942 - 
Harp yıllarında okulda Almanca eğitime ara verilir.  1958 - Türkiye 
ve Federal Almanya hükümetleri arasındaki ikili kültür ve eğitim iş 
birliği anlaşması çerçevesinde sağlanan öğretmen ve araçlar ile 
dönemin Milli Eğitim Bakanı, okulun mezun Celal Yardımcı’nın 
isteği üzerine, okulda tekrar Almanca öğretimine başlanır ve okula 
sadece yatılı öğrenci kabul edilir. 1963 - İstanbul Erkek Lisesi’ndeki 
“klasik” olarak anılan Türkçe müfredat uygulanan dönem biter ve 
son mezunlar verilir.  1964 - İstanbul Erkek Lisesi’ne ilk kız 
öğrenciler gündüzlü olarak alınmaya başlanır. 1982 - İstanbul Erkek 
Lisesi Anadolu Lisesi statüsüne geçirilir ve adı “İstanbul Lisesi” 
olarak değiştirilir. 1982 - İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 
kurulur. 1984 - 100. yıl kuruluş kıvancını yaşayan İstanbul 
Lisesi’nde yatılı öğrenciler için yapılan pansiyon binası hizmete 
girer. 1988 - Özel bir statü ile Hazırlık (2), Orta (3) ve Lise (3) olmak 
üzere (8) yıllık eğitim modelini alır. 1996 - İstanbul Erkek Liseliler 
Eğitim Vakfı tarafından anaokulundan üniversiteye uzanan eğitim 
zincirinin ikinci halkası olarak düşünülen ilkokul açılır. Okulun 
açılışına katılan Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel: “Gövde 
(Lise) var, ayakkabı (ilkokul) tamam, şimdi sırada şapka (üniversite) 
var” diyerek bu eğitim zincirine olan desteğini belirtir. 1997 - 
30.09.1997 tarihinde Bonn’da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’de 
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı tarafından “Almanca eğitim 
veren bir Vakıf Üniversitesi’nin kurulmasına ilişkin Çerçeve 
Anlaşması” imzalanır. 1998 - 8 yıllık kesintisiz eğitim reformu" 
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sebebiyle İstanbul Lisesi'nin orta kısmına öğrenci alınmamasına 
karar verilir ve İstanbul Lisesi 1+4 yıllık eğitime geçer. Buna karşılık 
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı İlkokulu 8 yıllık ilköğretim 
okuluna dönüştürülür. 2005 - İstanbul dışından gelen kız öğrenciler 
için yatılı bölüm açılır. Lisemiz öğrencileri tarafından yayınlanmış 
olup günümüze kadar gelebilen en eski yıllık 1931 yılına aittir. Bu 
yıllığın okul tarihinin anlatıldığı bölümünde:  “Okulun temeli 1884 
yılında Selanikli Abdi Kamil Efendi ile Mehmet Nadir Bey’in ilk özel 
okul olan 'Şems-ül Maarif'i' açmasıyla başlar” ifadesi kullanılmıştır. 
Bu bilgi doğru değildir. Başbakanlık arşivlerinde bulunan 
belgelerden anlaşıldığı üzere; Mehmet Nadir Bey’le Selanik’li Abdi 
Kamil Efendi’nin kurduğu ilk özel okul olan Şems-ül Maarif’in 
kuruluş yılı 1882 olup, Mehmet Nadir Bey’in bu okuldaki görevinden 
ayrılmasından sonra okul, eğitim hayatına bir süre daha devam 
etmiş, daha sonra kapanmıştır.  Bazı yıllıklarda ise “Şems-ül Maarif” 
yerine “Şems-ül Mekatip” ismi kullanılmıştır. Şems-ül Mekatip, 
İstanbul Lisesi ile hiçbir şekilde ilgisi olmayan, 1940 yılında faaliyeti 
sona ermiş olan bir okuldur.  Bu hataların, okulumuzun tarihi ile 
ilgili bilgilerin öğrenciler tarafından kendilerinden sonra gelenlere 
sözlü aktarılması sırasında ortaya çıkmış, bir kez yıllıkta yer 
aldıktan sonra geleceğe taşınmış olduğu anlaşılmaktadır.  Tüm 
yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında, Mehmet Nadir Bey’in 1884 
yılında kurduğu Numune-i Terakki’yi İstanbul Lisesi’nin temeli 
kabul etmek gerekir.   
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İZMİR ATATÜRK LİSESİ 
 

 İzmir Atatürk Lisesi 1888 yılında 120  öğrenci ile  mekteb-i idadi 
(ilkokul) olarak  eğitim-öğretime başlamıştır.  İlk müdür Tarih-
Coğrafya  öğretmeni Abdurrahman Bey’dir.  İkinci meşrutiyetten 
sonra 1910 tarihinde, dönemin  Milli  Eğitim Bakanı Emrullah Efendi 
zamanında Mekteb-i Sultani (lise)  olmuştur. İzmir’in Yunanlılar 
tarafından  işgali  sırasında eğitim-öğretime ara verilmiş ise de 
Cumhuriyet dönemine  kadar  Mekteb-i Sultani olarak İzmir 
gençlerine eğitim-öğretim hizmeti sunmuştur. Halit Ziya Uşaklıgil, 
Ahmet  Haşim, Mahmut Esat, Selim Sırrı, Mustafa  Rahmi, eski 
Başbakanlardan  Şükrü Saraçoğlu ve daha birçok değerli şahsiyet 
okulda öğretmen  olarak  görev yapmıştır. Cumhuriyet dönemi ile 
birlikte  1922–1923  eğitim-öğretim yılında okul, önce İzmir Erkek  
Lisesi, daha sonra  İzmir Birinci Erkek Lisesi, 1942  yılında da İzmir 
Atatürk  Lisesi adını almıştır. Atatürk, 1932  yılında bizzat okulu 
ziyaret etmiştir 1993–94 Eğitim-öğretim  yılında Yabancı Dil Ağırlıklı 
Lise olan  okul, l997–98  eğitim-öğretim yılında Anadolu Lisesi  olup 
İzmir Atatürk Lisesi adıyla eğitim-öğretime devam etmektedir.   
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KABATAŞ ERKEK LİSESİ 
 
 
Kabataş Erkek Lisesi 1908’de Kabataş semtindeki Esma Sultan 
Konağı’nda “Kabataş Mekteb-i İdadisi” adıyla ilk müdür Hasan 
Tahsin (Aynî) Bey yönetiminde kuruldu ve 7 sınıf, 276 öğrenci ile 
1909’da öğretime başladı. Balkan Savaşı’na diğer okullar gibi 
Kabataş’tan birçok öğretmen ve son sınıf öğrencisi katıldı. Savaş 
sonucunun ülkede yarattığı büyük üzüntü ile ilan edilen genel yas 
sonucunda, 7 Mart 1913’te okul formasının kırmızı-beyaz olan 
renkleri kırmızı-siyaha dönüştürüldü. Okul 1913’te beş sınışı ilk 
kısmı açılarak 12 sınışı sultaniye dönüştürüldü ve “Kabataş 
Mekteb-i Sultanisi” adını aldı. 1919’da yatılı kısmı açıldı. 
Cumhuriyet’in ilanı ile sultaniler kaldırılınca, Kabataş Mekteb-i 
Sultanisi 1923 -1924 öğretim yılında “Kabataş Erkek Lisesi” oldu. 
1925 -1926 öğretim yılında ilk kısmı kaldırıldı.  Lise, 19. yüzyılın 
ikinci yarısında padişah yakınlarının yazlık ikametgâhı olarak 
yapılmış olan Feriye Saraylarına ait binaya 1928 -1929 öğretim 
yılında taşındı ve halen bu binada eğitime devam etmektedir. 1934 
yılında okul bahçesinde bulunan ve Ağalar Dairesi adıyla bilinen, 
cadde üzerindeki eski bina onarılarak konferans salonu ve 
laboratuarların yer aldığı “Kültür Binası” olarak kullanıma açıldı. 
Öğrenci sayısının artması nedeniyle 1941 -1942 öğretim yılında orta 
kısmı kapatılan ve yalnız lise olarak devam eden Kabataş Erkek 
Lisesine Feriye Sarayları’nın Beşiktaş Ortaokulu olarak kullanılan 
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binası da “Pansiyon Binası” olarak eklendi. 1979 -1980 öğretim 
yılında okula 42 kız öğrenci kaydedildi. Kız öğrenciler bir yıl 
okuduktan sonra Beşiktaş Kız Lisesine nakledildiler. 1987’de 
“Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı” kuruldu. 1992 -1993 öğretim 
yılında karma eğitime ve “Yabancı Dil Ağırlıklı Türkçe Eğitimi/Süper 
Lise” programına geçildi, İngilizce hazırlık sınıfı açıldı. 1994 -1995 
öğretim yılından itibaren kız öğrencilere de yatılılık olanağı 
sağlandı. Okulun bitişiğindeki eski kömür deposu ve sonradan 
Tekel deposu olan Feriye Karakolu ve Zaptiye Koğuşları 1989’da 
Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın çabalarıyla okul alanına dâhil 
edildi. Burası restore edilerek 1995’den itibaren “Eğitim ve Kültür 
Sitesi” olarak hizmet vermeye başladı. 1998-1999 öğretim yılından 
itibaren “Anadolu Lisesi” statüsüne alınan Kabataş Erkek 
Lisesi’nde halen 700 dolaylarında lise öğrencisi okumaktadır. 
Öğrencilerin 250’ye yakın bölümü yatılıdır. Kız ve erkek yatılı 
bölümleri vardır. 2006 -2007 Eğitim Öğretim yılından itibaren okul 
Anadolu Liseleri arasında “Hazırlık+4 Yıl” öğrenim uygulayan ayrı 
bir statü kazandı. Kabataş Erkek Lisesi'ndeki 6 Hazırlık sınıfı 2009-
2010 öğretim yılında birinci yabancı dili İngilizce 2. yabancı dili 
Almanca olan 4 Hazırlık sınıfı ve birinci yabancı dili Almanca, 2. 
yabancı dili İngilizce olan 2 Hazırlık sınıfı haline getirildi. Bu 
sınışarda 4 saat Türkçe, 20 saat 1. yabancı dil, 4 saat 2. yabancı dil 
dersi vardır. (Almanca hazırlık sınışarında Alman öğretmen 
Almanca dersi vermektedir.) 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından 
itibaren Kabataş Erkek Lisesi Almanca ve İngilizce Hazırlık sınıfı 
bölümlerine “ayrı” puanla öğrenci almakta; isteyen öğrenci 
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 – 
Geleceğin Ortakları)” projesine Kabataş Erkek Lisesi de törenle 
katıldı ve okula plaket takıldı. 
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KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 
 
Kadıköy Anadolu Lisesi Maarif Koleji olarak eğitim ve öğretime 
başlayan ülkemizin altı okulundan biridir. Kadıköy Maarif Koleji 
olarak 1955–1956 öğretim yılında, şimdiki yerinde eğitime 
başlamıştır.  Kapusen tarikatı tarafından yapılan bir manastıra ait 
olan okulumuzun bulunduğu arazide, rahibeler tarafından 1. Dünya 
Savaşı sırasında kimsesiz çocuklar için okul açılmıştır. Okul, 
İstanbul’un işgali sırasında Fransız kuvvetleri tarafından 
kapatılarak Karmelit rahibelerine verilmiştir. 1968–1969 yılında 
pansiyon binası, 1975–1976 yılında ise lise binası yapılmıştır. Dört 
hazırlık sınıfı ile eğitime başlayan Kolej, 1961–1962 ders yılında ilk 
mezunlarını vermiştir.  Dünya ile ilişkilerini kesmiş olan Karmelit 
rahibelerine zamanın Milli Eğitim Müdürü Hayrullah Örs tarafından 
maddi destek sağlanarak arazi ve binalar boşaltılmış, Ankara ve 
İstanbul Yapı ve Sanat Enstitüleri tarafından restorasyonu 
yapılmıştır.  1968–1969 yılında pansiyon binası, 1975–1976 yılında 
ise lise binası yapılmıştır. Dört hazırlık sınıfı ile eğitime başlayan 
Kolej, 1961–1962 ders yılında ilk mezunlarını vermiştir.  1968–1969 
öğretim yılına kadar yabancı uyruklu öğretmenlerle eğitim ve 
öğretim faaliyetini sürdüren okulumuzda 1969-1970 öğretim 
yılından itibaren yurtdışında öğretimini tamamlamış Türk 
öğretmenler göreve başlamıştır.  1991–1992 öğretim yılında hazırlık 
sınıfı iki yıla çıkarılmıştır.  2003–2004 öğretim yılından itibaren 1 yıl 
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hazırlık, dört yıl lise olmak üzere eğitim-öğretimine devam 
etmektedir.   Okulumuzda orta öğretim kurumlarının yeniden 
yapılandırıldığı 2005–2006 eğitim öğretim yılında da bir yıl İngilizce 
hazırlık sınıfı, 4 yıl lise olarak faaliyetini sürdüren eğitim kurumu 
olma özelliğini muhafaza etmektedir.    
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NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ  
 

 Ülkemizin en eski okullarından biri olan ve bugünkü adıyla 
Nişantaşı Anadolu Lisesi olarak bilinen okulumuz, 1905 yılında 
İstanbul'daki yabancıların ve özellikle İngiliz topluluğu 
mensuplarının çocuklarına sağlıklı bir ticari eğitim ve öğretim 
verebilmek amacıyla, aynı yıl Londra'dan bir müdür ve müdür 
yardımcısı getirilerek, Fransızca ve Türkçe öğretmenleri de 
İstanbul'dan temin edilerek kurulmuştur. Eğitim - Öğretimin ilk 
yılında okula on dokuzu İngiliz, on ikisi diğer milletlerden olmak 
üzere toplam otuz bir erkek öğrenci alınmıştır.  High School'da ilk 
yıllar eğitim - öğretim, İngilizce gramer ve kompozisyon, İngiliz 
edebiyatı, Fransızca, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Muhasebe, Steno, 
Daktilo, Fen Bilimleri ve isteğe bağlı olarak Latince derslerine 
dayanıyordu. Okul, ilk günlerde Galata civarında Kuledibi semtinde 
kurulmuştur. Daha sonra Sultan Abdülhamid, yeni bir okul 
yapılması için İngiliz Büyükelçiliği'ne Firuzağa'da bir arazi hediye 
etmiştir. Ancak bu arazinin o günün koşullarında okul için uygun 
olmadığı anlaşılınca, 1911 yılının 12 Nisanında Firuzağa’daki 
arazinin satılmasına izin vermiş ve üzerinde beş katlı ahşap bir 
binanın bulunduğu şimdiki yeri, Sultan 5. Mehmed, yalnız okul 
olarak kullanmak şartıyla bağışlamıştır. Okul yapımı amacıyla 
bağışlanan arazi üzerine yapılan ahşap binada 1920 yılında büyük 
bir yangın çıkmış, yangın sonrası yapılan tamiratta büyük mali 
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zorluklar yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra okulun yatılı 
ve gündüzlü öğrenci sayısında önemli bir artış olmuş, ek bina 
gereksinimi duyulmuştur. Ek bina inşaatı için 1955 yılında izin 
alınmış; böylece English High School For Boys Türkiye'de Lozan 
Antlaşması'ndan sonra genişletilen ilk yabancı okul olmuştur.  
Okulun lise statüsünü kazanması 1951 yılına rastlamaktadır. Bu 
statü değişikliğinden sonra English High School For Boys, Beyoğlu 
English High School For Girls mezunlarına da eğitim - öğretim 
vermeye başlamıştır.  İngiliz okullarında kökleşmiş bir gelenek olan 
''gentleman'' yetiştirme anlayışının bir uzantısı olan English High 
School, 1979 yılında mali sıkıntılar yüzünden Türk hükümetine 
devredilmiş ve okul Nişantaşı Anadolu Lisesi adını almıştır.  Halen 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Anadolu Lisesi olarak 100 yılı 
aşan geçmişi ve birikimiyle eğitim – öğretim vermeye devam 
etmektedir. 
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PERTEVNİYAL LİSESİ 
 

  Yaklaşık 140 yıllık şanlı bir maziye sahip Pertevniyal Lisesi, 
yetiştirdiği vatan evlatlarıyla Türk Milletinin gönlünde taht 
kurmuştur. Bu yüce okulun kurucusu Padişah Sultan 2. 
Mahmud’un muhterem eşi, Padişah Sultan Abdülaziz’in muhterem 
annesi Pertevniyal Valide Sultan’dır. 1872 yılında cami külliyesi ile 
birlikte okul binamızı yaptırmış ve sadece eğitim amaçlı 
kullanılmasına vakfiyesinde belirtmiştir. Pertevniyal Sultan Cami ile 
birlikte yapılan Mahmudiye rüştiyesi çok güzel, kâgir binaydı. 1911 
Büyük Aksaray yangınında tamamen yandı. 39 sene içinde eğitim 
veren bu okul yangın sonrası Aksaray’daki Sinekli Bakkal 
Sokağındaki bir konakta aynı isimle tedrisata devam etmiştir. 
Pertevniyal Sultan 1883’te vefat etti. Geriye okulun tekrar imarı için 
vakıf geliri bıraktı. Mütevelli Osman Efendi tarafından biriktirilen bu 
vakıf geliri ile okul inşa edildi. Pertevniyal Valide Sultan’ın vakıf 
geliri ile Sarıyer’de ve Bandırma’da da Pertevniyal adına iki ilkokul 
daha yapıldı. 1930’da yapımına başlanan 17 sınıfı, 4 laboratuarı, 
spor salonu ve kantinden oluşan yeni bina 13.03.1968’de bitirilerek 
eğitim ve öğretime açılmıştır. 19.11.1986 tarihinde Pertevniyal’deki 
tadilat sebebiyle okul Çapa’daki Yüksek Öğretmen Okulu binasına 
taşındı. Pertevniyal’in Aksaray’daki binasına Osmanlı Arşivi 
yerleştirildi. Pertevniyalliler tekrar Aksaray’a dönmek için büyük 
gayret gösterdiler. Pertevniyal Lisesi okul yönetimi, Eğitim Vakfı, 
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Spor Kulübü, Okul Koruma Derneği, öğretmen, öğrenci ve 
mezunlarının gayreti sonucu Aksaray’daki Pertevniyal binasına 
dönüldü. 1998 yılı itibariyle okulumuz Anadolu Lisesi olarak 
eğitimine devam etmektedir.   
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VEFA LİSESİ 
 
Osmanlı İmparatorluğunda 18. yüzyıla kadar eğitim, mahalle 
mektebi, medrese gibi klâsik eğitim kurumlarında yapılmıştır. 
Ancak, 18. yüzyılda askeri yükseköğretim kurumlarıyla modern 
eğitim hayatı başlamıştır. 19. yüzyılda düzensiz bir biçimde 
ilköğretim alanında sıbyan mektepleri ortaöğretim alanında rüşdiye 
(ortaokul) idadi (lise) ve sultanî (lise+yüksekokul) olmak üzere 
çeşitli modern eğitim kurumları kurulmuştur. Kurulan ilk askerî 
idadî Kuleli Askerî İdadisi (1845) ilk öğretmen okulu Dârülmuallimîn 
(1848) (Çapa'daki Öğretmen Lisesi) ve ilk Sultanî Galatasaray 
Sultanîsi (1868)'dir. Modern yükseköğretim kurumları ise Mülkiye 
Mektebi, Hukuk Mektebi ve Tıbbiye Mektebi gibi bağımsız okullardı.  
Düzensiz olarak kurulan modern eğitim kurumları, 1869 yılında 
Maarif Nazırı Ahmet Cevdet Paşa döneminde hazırlanan Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesi ile bir sisteme bağlanmıştır. Bu 
nizamnameye göre modern eğitim kurumları; ilköğretim, 
ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere üç kademede 
yapılandırılmıştır. İlköğretim kurumları mahalle ve sıbyan 
mektepleri, yükseköğretim kurumu ise Darülfünun olarak 
belirlenmiştir. Ortaöğretim kurumları ise rüşdiye, idadi ve sultani 
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olmak üzere üç türde yapılandırılmıştır. Bu günkü lise türünün tam 
karşılığı olan okul türü, idadilerdir. "Ana dille öğretim yapılan ilk 
mülkiye lisesi (Sivil Lise)", 1872 yılında Mekteb-i Mülkiye'nin 
bünyesinde idadi sınışarı olarak kurulan bugünün Vefa Lisesi'dir.   
İDADİ - SULTANİ - LİSE: Mekteb-i Mülkiye'nin bünyesindeki idadi 
sınışarı, Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Hukuk gibi yüksek öğretim 
kurumlarının bünyesindeki idadi sınışarıyla birleşmiş ve 1886 
yılında  Dersaadet İdadi-i Mülki-i Şahanesi adıyla bağımsız bir okul 
haline gelmiştir. Bu okul, 1994 yılında Sadrazam Mütercim Rüşdü 
Paşa tarafından yaptırılıp daha sonra Gazi Ahmed Muhtar Paşa'ya 
satılan binanın (bugünkü Orta Bina) Maarif Nezareti'nce satın 
alınmasından sonra Vefa'ya  taşınmıştır. Okul, 1900 yılında 
bulunduğu semtten dolayı Vefa İdadi-i Mülki-i Şahanesi adını 
almıştır.  Okul, 1913-1914 öğretim yılında Vefa Mekteb-i Sultanisi 
adıyla sultani statüsüne çıkarılmıştır. Bu dönemde okul, 
bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri bulunan 12 yıl 
öğrenim sürekli bir eğitim kurumu haline gelmiştir. 1924 yılında 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulüyle, okul, diğer bütün idadi ve 
sultanilerle birlikte Lise adını alarak Vefa Erkek Lisesi olmuştur. 
Okul 1925 yılından sonra bazı liselerle birlikte ortaokula 
dönüştürülmüş ve Kadırga'daki Eczacılık Okulu binasına 
taşınmıştır.  Okul burada Vefa Orta Mektebi adıyla 1933'e kadar 
eğitim yapmıştır.  1933 yılında 300'ün üzerinde Vefa Lisesi 
mezununun girişimi ve yine mezunumuz o zamanki 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemalettin Gedeleç'in 
desteğiyle okul yeniden lise statüsüne kavuşmuş ve Vefa'daki tarihi 
binasına dönerek Vefa Erkek Lisesi adıyla öğretimine devam 
etmiştir. Okulun bünyesinde, Anadolu Lisesi statüsüne geçtiği 
1990 yılına kadar, hem ortaokul, hem de lise kısmı yer almıştır.  
Uzun süre sadece Mütercim Rüşdü Paşa Konağı'nda öğretim yapan 
Vefa Lisesi 1937 yılında Yüksek Öğretmen Okulu binası olarak 
kullanılmaya başlanan üst bahçedeki binanın bu okulun 1949 
yılında Çapa'ya taşınması üzerine devri ile kapasitesini arttırarak iki 
binada öğretime başlamıştır. Ayrıca alt bahçedeki pavyonlarda 
okulun spor, kültür etkinlikleri ile fen laboratuarları yer almıştır. 
1950'li yılların sonlarına doğru değerli mezunlarımızdan merhum 
Necip Akar, üst bahçedeki Şehzade Mehmed Tabhanesi'ni Kimya 
Laboratuarı olarak düzenleyerek hizmete sokmuştur.  Yüksek 
Öğretmen Okulundan devrolan binanın üst katında 1959 yılında  
Erkek Öğrenci Pansiyonu da açılmıştır. Bu pansiyonda öğrenci 
mevcudu zamanla 300'e kadar çıkmıştır. 1970'li yıllardaki anarşik 
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olaylar nedeniyle Pansiyon 12 Eylül 1980'de kapatılmış, ancak 
1984'te yeniden düzenlenerek Kız Öğrenci Pansiyonu olarak 
açılmıştır.   İLK AKŞAM LİSESİ: 1958 yılında Vefa Lisesi'nin 
bünyesinde İstanbul'un İlk Akşam Lisesi açılmıştır. Vefa Akşam 
Lisesi adıyla öğretim yapan bu lise Pertevniyal Lisesi'ne aktarıldığı 
1978 tarihine kadar beş bin civarında mezun vermiştir. Bu mezunlar 
içinden bakan, milletvekili, sanatçı, bilim adamı ve işadamları 
yetişmiştir.  Okul binalarının yetersizliği nedeniyle alt bahçedeki 
pavyonlar kaldırılarak yerine 1967 yılında yeni bir okul binasının 
yapımına başlanmış ve iki yılda tamamlanan bu bina 1969-1970 
öğretim yılında hizmete girmiştir.  Bu arada harap duruma düşen 
Mütercim Rüşdü Paşa Konağı öğretime kapatılmıştır. Bu bina, Vefa 
mezunlarının kurduğu Vefa Lions Kulübü tarafından onarıma 
alınmış ve 1984 yılında yeniden Vefa Lisesi'nin öğretimine 
kazandırılmıştır.   ANADOLU LİSESİ: 1970'li ve 1980'li yıllarda Vefa 
semti sakinlerinin birer birer semtten ayrılmaları ve bunların yerine 
işyerleri ve işçi pansiyonlarının açılması semtte öğrenci 
potansiyelini tamamen yok etmiş, okul İstanbul'un çeşitli 
semtlerinden öğrencilerin geldiği karma bir okul durumuna 
düşmüştür. Bunun üzerine mezunların 1989 yılında kurduğu Vefa 
Vakfı'nın kurucu başkanı merhum Ulaştırma Bakanı Cengiz 
Tuncer'in çabalarıyla okulun statüsü Milli Eğitim Bakanlığınca  
Anadolu Lisesi'ne dönüştürülerek adı Vefa Anadolu Lisesi 
olmuştur.  Mezunların isteği ve okul yönetimi ile öğretmenler 
kurulunun uygun görmesi üzerine 2001 yılında, okulun statüsü 
değiştirilmeden, adındaki "Anadolu" kelimesinin çıkartılarak tarihi 
adına dönülmesi Milli Eğitim Bakanlığına teklif edilmiştir. Bakanlık 
bu tekliŞ derhal değerlendirerek okulumuzun adını tekrar Vefa 
Lisesi'ne dönüştürmüştür.  Bu arada okulun iki tarihi binası 
(Pansiyon ve Mütercim Rüşdü Paşa Konağı) 17 Ağustos 1999 
depreminde hasar görerek öğretime kapatılmıştır. Başta değerli 
mezunlarımız Uğur Dündar ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın 
girişimleri ile İMKB'nın büyük maddi katkısı sağlanmış, eksik kalan 
kısmı da Bakanlığımızca tamamlanarak 2000 yılında Pansiyon 
binası, 2001 yılında da  Mütercim Rüştü Paşa Konağı hizmete 
girmiştir. Bakanlıkla temasların yürütülmesinde değerli 
mezunumuz İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in de katkıları 
olmuştur. 2005-2006 yılında Anadolu Liselerinin Hazırlık Sınışarının 
kapatılarak bütün liselerin dört yıl öğrenim süreli okullar haline 
gelmesi üzerine, okulun yabancı dil ağırlıklı eğitiminin aksayacağı 
düşüncesiyle, okul statüsünün (Hazırlık+4 yıl) toplam beş yıl 
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öğretim süreli Anadolu Lisesi olma girişimi Sayın Uğur Dündar'ın 
yakın ilgi ve desteğiyle Bakanlığımızca kabul görmüş ve okulumuz 
2006-2007 öğretim yılından itibaren bu statüdeki on liseden biri 
durumuna gelmiştir.   
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ZONGULDAK MEHMET ÇELİKEL LİSESİ 
 
 

 Mehmet Çelikel Lisesi 31 Mart 1938 tarihinde Mehmet Çelikel 
tarafından temeli atılarak 3 Ekim 1938 tarihinde Ortaokul ve Lise 
olarak öğrenime başlamış Türkiye’nin ilk bağış okulu olma 
özelliğine sahiptir. 1957-1958 eğitim-öğretim yılında orta kısım 
Merkez Ortaokuluna devredilmiştir. 1969 yılında bünyesinde Akşam 
Lisesi açılmış ve 1981 yılına kadar öğretimini sürdürmüş, Genel lise 
öğretim şeklinden, 1992–1993 öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı 
Lise, 1999–2000 öğretim yılından itibaren de Anadolu Lisesi 
statüsüne geçmiştir.  Okulun esas planına göre zemin kat iş 
atölyeleri ve spor salonu ile depo ve ambar olarak ayrılmış, ikinci 
ve üçüncü katlarda ise 14 sınıf 1 öğretmenler odası, 4 idare odası, 
arşiv ve hizmetli odası olarak düzenlenmiştir. Okulun ana 
binasından ayrı olarak bir de laboratuar binası mevcut olup daha 
sonraki yıllarda lojman olarak düzenlenmiştir.  Kurulduğunda 
pansiyon binası olan ek bina 1981 yılında özel idareye devredilmiş 
olup halen Öğretmen evi olarak kullanılmaktadır. Bakanlık ödeneği 
ile 1987–1988 eğitim-öğretim yılında 10 derslikli ek bina, 1992–1993 
öğretim yılında Kapalı Spor salonu yapılarak hizmete girmiş, 1996 
yılında Mehmet Çelikel Lisesi Vakfı tarafından 10 derslikli 3 katlı ek 
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bina,1998 yılında ana bina alt kat Konferans salonuna 
dönüştürülmüştür. Tarihi bir geçmişi olan okulumuz yaklaşık 15 bin 
üzerinde nitelikli mezun vermiş olup halen her yıl haziran ayın da 
geleneksel pilav günü etkinlikleri adı altında mezunlarını bir araya 
getirmektedir.  
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TEVDAK LİSELERİ 2. KÜLTÜR ŞENLİĞİ 

DÜZENLEME KOMİTESİ 
 
 
 

Genel Koordinatör:   Dr. Sakin ÖNER 
     İstanbul Lisesi Müdürü 
 

EDEBİYAT 
 

Aysun AKSOY    Galatasaray Lisesi 
Serap GÜR    Galatasaray Lisesi 
Semra GÖKSEL   İstanbul Lisesi 
İdris KARACAOĞLAN   İstanbul Lisesi 
Bekir TOP    Pertevniyal Lisesi 
Mustafa AYRANCI   Eyüp Anadolu Lisesi 
Emrah AYHAN    Eyüp Anadolu Lisesi 
Gülşen YERLİ    Kabataş Erkek Lisesi 
Emin TÜRK    Kadıköy Anadolu Lisesi 
Mehtap KARA    Beyoğlu Anadolu Lisesi 
 

MÜZİK 
 

Hakan TEKBAŞ   Pertevniyal Lisesi 
Işılar TANGUT    Kabataş Erkek Lisesi 
Zafer KIZILCI    İstanbul Lisesi 
M.Işıl AKDOĞAN   Nişantaşı Anadolu Lisesi 
Fahrinisa ARACIKAN   Galatasaray Lisesi 
 

RESİM 
 

Dr.Sevda İPEK    İstanbul Lisesi 
Ayşen Atalan SÖZBİLİR  Kabataş Erkek Lisesi 
Aysel AYIKOL    Vefa Lisesi 
Ruhsar KESENLİ   Galatasaray Lisesi 
Aslı Şenel ÖZDEMİR   Kadıköy Anadolu Lisesi 
Mustafa KENDİRCİ   Kadıköy Anadolu Lisesi 
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TEVDAK 2. KÜLTÜR ŞENLİĞİ AÇILIŞ TÖRENİ PROGRAMI 
 

 
TARİH : 23.05.2011 
SAAT  : 10.30 
YER  : İstanbul Lisesi Asım Kocabıyık Konferans Salonu 
 
Program: 
 

1- Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı 
2- Tevdak Kültür Şenliği Koordinatörü İstanbul Lisesi Müdürü 

Sayın Dr. Sakin ÖNER’in konuşması 
3- TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol DEMİRDÖVEN’in 

konuşması 
4- Protokol konuşmaları 
5- Açılış konseri 
 

a) İstanbul Lisesi 
b) Kabataş Erkek Lisesi 
c) Kadıköy Anadolu Lisesi 
d) Beyoğlu Anadolu Lisesi 
e) Pertevniyal Lisesi 
f) Galatasaray Lisesi 

 
 
 
 
 
 
SUNUCU: Mehtap KARA (Beyoğlu Anadolu Lisesi  

                             Edebiyat Öğretmeni) 
  
     TEVDAK KÜLTÜR ŞENLİĞİ 
     DÜZENLEME KOMİTESİ 
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