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Türkiye’de eğitim kurumları

Türkiye’nin en eski kız okullarından biri olarak 1911’de İnas Numune Mektebi 
olarak açılan, kadınların yüksek düzeyde eğitim alması amacıyla 1916’da “Sultani” 
olarak lise eğitimine geçen Erenköy Kız Lisesi (EKL), günümüzde Erenköy Kız Ana-
dolu Lisesi olarak hizmet vermektedir. Mezunlar tarafından, okul binasının yanma-
sının ardından 1945’de kurulan Erenköy Kız Liseliler Derneği, EKL’nin lise eğitimi 
vermeye başlamasının 100.yıl dönümü için okul tarihçesini ortaya koymayı amaçla-
yan bir çalışma planlamıştır. 2015’de başlayan araştırmada emik ve etik yaklaşımlar 
bir arada yürütülmüş; araştırmacılar lisenin mezunu ve mezunlar derneğinin üyesi 
Elif Sungur kurum tarihine içeriden, Hakan Aytekin ise dışarıdan bakmayı öncele-
miştir.
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Araştırma kurumsal arşiv, kişisel arşivlerdeki fotoğraf ve efemera taramaları 
yanında büyük oranda sözlü tarih yöntemiyle yürütülmüştür. Elde edilen veriler iş-
lenerek Erenköy Kız Lisesi’nin farklı kırılımlarda oluşturulan kurum tarihi “Yüzyüze” 
konseptiyle telif eserlere dönüştürülmüştür. Bu eserler; 24 Nisan 2016’da Erenköy 
Kız Anadolu Lisesi bahçesinde açılan etkileşimli sergi, 2017’de yayınlanan “Genç 
Fidanlar Bahçesi, Erenköy İnas Sultanisi’nden Erenköy Kız Lisesi’ne 1916-2016” ki-
tabı, 19 Mayıs 2017’de Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezinde açılan 
“Genç Fidanlar Bahçesi” fotoğraf ve anı eşyaları sergisi ve 5 Ocak 2019’da Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi’nde açılan “Lise Oluşunun 102.yılında Bilime, Kültüre, Sanata 
Değer Katan 102 Öncü Erenköy Kız Liseli Sergisi” dir.

Bildiride, bir kurum tarihi yazma deneyimi olarak araştırma çalışması ve üreti-
len eserler kurumsal tarih, mahal ve bellek mekanı kavramları kullanılarak tartışıl-
makta, özgün bir araştırma serüveni olan 4 yıllık çalışma ve sözlü tarih yöntemiyle 
elde edilen bulgular sunulmaktadır. 

Teorik Arka Plan

1990’lardan itibaren örgüt teorisyenleri artan biçimde örgütsel iletişimde 
önemli rol oynayan tarihsel anlatıları dikkate almaya başlamışlardır. Geçmişlerini 
bilgi depoları olarak kullanan kuruluşlar ve son dönemde yapılan örgütsel söylem 
çalışmalarında tarihsel yaklaşım sorgulanmakta ve kullanılmaktadır. (Gatti, 2011) 
Erenköy Kız Liseliler de, söylemlerini Gatti’nin belirttiği gibi tarihselliklerinden almak-
tadır. Bunun yansıması, Erenköy Kız Lisesi kurum tarihi araştırmasının bir ürünü olan 
kitaba verilen addır: Genç Fidanlar Bahçesi. Tarihsellikten faydalanarak oluşturulan 
örgütsel söylemin hedef kitle tarafından nasıl alımladığı bir başka çalışma konusu 
olarak araştırmacılarca izlenmektedir. Bu bildiride söylem açısından EKL’lilerin ortak 
imgelerinden biri ve önemli bir “mahal” olan “bahçe” söylemi üzerinde durmakla 
yetinilmiştir.

Connerton “kültürel bellek” kavramının öne çıkmasını modernitenin “unut-
mak” gibi bir sorununun olmasına bağlamakta, kültürel belleğin taşıyıcı iki mekânını 
“anıt mekânlar” ve “mahal” olarak ayırmakta; “anıt mekânlar”dan çok “mahal”e 
vurgu yapmaktadır. Ona göre, anıt mekânlar güçlü bellek merkezleridir, ancak bu 
mekânları yâd etme arzusunu doğuran şey kültürel amnezinin yarattığı korku ile 
tehdittir. (Connerton, 2017: 37-38) Kuşkusuz, Erenköy Kız Lisesi’ni bir “anıt mekan” 
olarak hatırlayanların bir bölümü (belki büyük bir bölümü) kültürel amnezi korkusu 
ve tehdidiyle bu okulu yad etmektedir. Ancak bu mekan 22 Şubat 1945’teki yan-
gınla kül olduktan sonra onu yeniden inşa etmek üzere harekete geçen mezunlar, 
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öğretmenler, idareciler için sadece bir “anıt mekan” değil, bir “mahal” hatta “ev”-
dir. 2010’lu yılların sonuna yaklaşırken, yangından sonra yapılan mevcut binanın 
da yıkılarak yeniden yapılması söz konusudur. İkinci okul binasını deneyimleyenler 
(burada okuyanlar, çalışanlar, veliler, mahalle sakinleri) için bu “mahal”in ortadan 
kalkması, yeni bir bellek mekânının yitimi anlamına gelmekte ve doğal olarak ilgili-
leri endişelendirmektedir. Kuşkusuz hiçbir mekân sonsuz değildir; fiziksel koşullar, 
ekonomik nedenler ya da toplumsal işlevler nedeniyle bu mekânlar sonlanır, son-
landırılır. Geriye kalan ve bu mekânı yaşatacak olan artık anılar ve belgelerdir. Anı 
ve belge ilişkisi çift yönlü işler; belgeler anıları çağrıştırır, gündemde tutar; anılar 
varlığını somutlaştırmak için belgelere başvurur. Genç Fidanlar Bahçesi Erenköy İnas 
Sultanisi’nden Erenköy Kız Lisesi’ne 1916-2016 (Sungur-Aytekin, 2017) başlıklı ki-
tap çalışması bu çift yönlü ilişkinin gözlemlenebileceği bir örnektir.

Türkiye’nin en eski kız okullarından biri olarak 1911’de İnas Numune Mektebi 
olarak açılan, kadınların yüksek düzeyde eğitim alması amacıyla 1916’da “Sultani” 
olarak lise eğitimine geçen Erenköy Kız Lisesi (EKL), günümüzde Erenköy Kız Ana-
dolu Lisesi olarak hizmet vermektedir. Mezunlar tarafından, okul binasının yanma-
sının ardından 1945’de kurulan Erenköy Kız Liseliler Derneği, EKL’nin lise eğitimi 
vermeye başlamasının 100.yıl dönümü için okul tarihçesini ortaya koymayı amaçla-
yan bir çalışma planlamıştır. 2015’de başlayan araştırmada emik ve etik yaklaşımlar 
bir arada yürütülmüş; araştırmacılar lisenin mezunu ve mezunlar derneğinin üyesi 
Elif Sungur kurum tarihine içeriden, Hakan Aytekin ise dışarıdan bakmayı öncele-
miştir.

Araştırma kurumsal arşiv, kişisel arşivlerdeki fotoğraf ve efemera taramaları 
yanında büyük oranda sözlü tarih yöntemiyle yürütülmüştür. Elde edilen veriler iş-
lenerek Erenköy Kız Lisesi’nin farklı kırılımlarda oluşturulan kurum tarihi “Yüzyüze” 
konseptiyle telif eserlere dönüştürülmüştür. Bu eserler; 24 Nisan 2016’da Erenköy 
Kız Anadolu Lisesi bahçesinde açılan etkileşimli sergi, 2017’de yayınlanan “Genç 
Fidanlar Bahçesi, Erenköy İnas Sultanisi’nden Erenköy Kız Lisesi’ne 1916-2016” ki-
tabı, 19 Mayıs 2017’de Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezinde açılan 
“Genç Fidanlar Bahçesi” fotoğraf ve anı eşyaları sergisi ve 5 Ocak 2019’da Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi’nde açılan “Lise Oluşunun 102.yılında Bilime, Kültüre, Sanata 
Değer Katan 102 Öncü Erenköy Kız Liseli Sergisi” dir.

Bildiride, bir kurum tarihi yazma deneyimi olarak araştırma çalışması ve üreti-
len eserler kurumsal tarih, mahal ve bellek mekanı kavramları kullanılarak tartışıl-
makta, özgün bir araştırma serüveni olan 4 yıllık çalışma ve sözlü tarih yöntemiyle 
elde edilen bulgular sunulmaktadır. 
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Yöntem

Araştırma birkaç etkinliği ve çıktıyı barındıran bir süreci ifade etmektedir. Eren-
köy Kız Lisesi’nin 100. yılında yapılabilecek etkinlikler planlanırken başlanan, litera-
tür taraması, sözlü tarih yöntemi ve yüz yüze görüşmelerle yürütülen araştırmada 
derlenen görsel – işitsel – yazılı belgeler, değişik kullanımlara uygun verilere dönüş-
türülmüş; bu verilerden yararlanılarak fotoğraf sergileri ve bir kurum tarihi kitabı 
hazırlanmıştır. Araştırma süreci aynı zamanda Erenköy Kız Lisesi ile ilgili olabilecek 
hedef kişilerle araştırmacılar arasında interaktif biçimde gelişen bir iletişim sürecini 
de ifade etmektedir.

Bilgisel ve belgesel değere sahip efemera, üretildikleri dönem hakkında ayrıntılı 
bilgiler veren belge türlerinden ve sosyal konularda, tarih araştırmalarında sıklıkla 
başvurulan kaynaklar (İnceoğlu, 2017: 209) olduğundan, kurumun tarihi araştırma-
sına mezunlardan fotoğraf ve efemera toplanarak başlanmıştır. Erenköy Kız Lisesi 
arşivinde çalışılmış, belgeler, öğrenci sicil defterleri vb. incelenmiştir. 1923’de eski 
harflerle basılmış “Mektebe Kabul Şeraiti” adlı belge gün yüzüne çıkarılmıştır. 

Bu süreçte, Erenköy Kız Lisesi’nin Kuruluşunun 100. Yılı münasebetiyle 24 Ni-
san 2016’da lise bahçesinde açılan 100 Yüze fotoğraf sergisi için derlenen görsel 
belgeler ve bilgiler kitabın en önemli içerik kaynaklarını oluşturmuştur. Sergi, lisenin 
kurum tarihini dönemlere ayıran yedi bölümden oluşmuştur. Sergi küratörleri tara-
fından yapılan sınıflandırma Erenköy Kız Lisesi tarihine ilişkin bir “dönemselleştir-
me” anlamına da gelmektedir.1

Mezunların belleklerindeki bilgiler ise sözlü tarih yöntemiyle derlenmiştir. Sözlü 
tarih çalışması yapılan bu kişilere Erenköy Kız Liseliler Derneği üzerinden ulaşılmıştır. 
Bakoğlu’nun aktardığına göre; Thompson toplumsal değişimi incelerken incelenen 
grup üzerinde bir tür denetimi olanaklı kıldığından farklı kuşaklarla görüşmeyi öner-
mektedir. (Bakoğlu, 2016: 134) Yaşayan ve sağlığı görüşme yapılabilecek durumda 
bulunan en eski mezunlardan başlayarak, 50 yıllık bir zaman dilimini yansıtacak 
biçimde mezunlarla sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Görüşülen kişiler; 
1939 mezunu öğretmen Mahmure Alşıran İnceoğlu, 1944 mezunu ve Erenköy Kız 
Liseliler Derneği kurucusu, hekim Dr. Mutlu Urcun Atagün, 1946 mezunu Zuhal 
Belgesay Aydın, 1955 mezunu elektrik mühendisi Sevgi Molvalılar Çubukçu, 1960 
mezunu tarihçi Dr. Gülgün Üçel Aybet, 1961 mezunu Emine Tezer Ercivelek Sungur, 

1 1911’den Cumhuriyet’e” (1911-1923); “Cumhuriyet’in İlk Yılları” (1923-1938); “Savaş Yılları” 
(1938-1945); “22 Şubat 1945 Okul Yangını” (1945); “1950’ler Genç Fidanlar Yeni Lise Binasında” 
(1950-1960); “1960’lardan 1980’lere” (1960-1980) ve “1990’lardan Milenyuma 100 Yıllık Bir 
Okul” (1990-∞).
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1961 mezunu Leman Arat Karadağ, 1974 mezunu mimar Nesibe Günalp Kal, 1974 
mezunu kimya mühendisi Nilgün Öztekin, 1974 mezunu işletme mühendisi Neşe 
Özkal, 1967 mezunu maden mühendisi Ayla Özdil Vuran, 1984 mezunu iletişimci 
Elif Sungur’dur.

Yaşam öyküleri üzerine kurulmuş olan sözlü tarih yöntemi kişisel anılardan 
hareketle toplumsal bellek oluşturma yöntemidir ve kişilere kendi anılarını kendi 
sözcükleriyle anlatma olanağı sağlar (Caunce, 2001: 128). Kuşkusuz geçmişin bilgisi 
bugünün algısı ve değerlendirmesiyle ortaya çıkarılmaktadır.

Mezunlar anlatılarında, öğretmenleri, dersleri, okul bahçesini, binaları, sınıf ar-
kadaşlarını berrak biçimde anlatmışlardır. Veriler ışığında uzun bir bütün olan 100 
yıllık kurum tarihinin 5 parçalı bir dönemselleştirme ile yazılması kararlaştırılmıştır; 
“Kuruluş Yılları” (1911-1923); “Yerinde Duramamak” (1923-1939); “Okul Karne-
sinden Ekmek Karnesine” (1939-1945); “Kül Olmak, Küllerinden Doğmak” (1945-
1955); “İnadına Yaşamak” (1955-1990). Her bir dönem içinde ise “Tarih Defteri” 
adlı bölümde kısa tarihçe önemli olaylar ve kişiler ele alınmıştır. “Bizden Biri” bö-
lümlerinde dönemi simgeleyen mezunların yaşam öyküsüne yer verilmiştir. “Hatırlı-
yorum” adlı bölümde dönemin öğrencilerinin ağzından okul yaşamı, tanıklıklar yer 
almış, “EKaLem” bölümlerinde EKL’nde yetişmiş veya liseyle yolu bir biçimde kesiş-
miş farklı yazarlardan yazılar yer almıştır. “Yaşamdan Kesitler” adlı bölüm dönemin 
belge ve fotoğraflarına ayırılmıştır.

Sonuç

Edward Hallett Carr “olgular yalnızca tarihçi onlara başvurunca konuşurlar; 
hangi olgulara, hangi sıra ve bağlam içinde söz hakkı verileceğini kararlaştıran tarih-
çidir. Tarihçi zorunlu olarak seçmecidir. Tarihi olguların oluşturduğu, tarihçinin yoru-
mundan bağımsız ve nesnel bir sert çekirdeğin var olduğuna inanmak, silinmesi çok 
güç bir yanılgıdır” demektedir (2002: 14-15). Erenköy Kız Lisesi’nin lise oluşunun 
100. yılı nedeniyle oluşturulan sergiler ve kitap tam da Carr’ın ifade ettiği gibi öznel 
bir sıra ve bağlam içinde verilmiştir. 

2019 yazında, 1954’te yapılmış okul binasının deprem güvenliği nedeniyle yıkı-
larak yeni ve üçüncü okul binasının yapımına başlanacağı günlerde “belek mekânı” 
kavramını tartışabilmiş olmak araştırmacılar açısından ilginçtir.

“Bir yapıyı “tecrübe etmek”, onu benimsemek, kendinin kılmak demektir. (…) 
Piyanistlerin piyanosuna hâkim olması, benim kendi bedenimin uzuvlarına ya da 
evime hâkim olmam gibi yaşadığım şehrin de yollarına, coğrafi özelliklerine ve böl-
gelerine hâkimimdir. Bir uzvumu kaybettiğim için artık kendi bedenimin uzuvlarına 
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hâkim olamamam ya da bir piyanistin görme duyusu zayıfladığı için piyanonsa 
artık hâkim olamaması aşırı derecede üzücü, acı veren bir felakettir. Tıpkı artık 
evime ya da yaşadığım şehirdeki yollara, coğrafi özelliklere ve bölgelere hâkim 
olamamamın yaratacağı felaket gibi…” Connerton, 2014: 42-43)

1945 yangınında yok olan Rıdvan Paşa Köşkü’nün yarattığı kayıp ya da 1990 
yılında lise bahçesinin bir bölümünün bir başka liseye tahsis edilmesi sonucu yatılı 
bölümünün kaybı gibi, bir uzvun kaybı olarak değerlendirilebilir. Ancak, nasıl ki 22 
Şubat 1945’deki yangından sonra 23 mezunun bir araya gelerek bugün varlığını 
sürdüren Erenköy Kız Liseliler Derneği (kuruluştaki adıyla Erenköy Kız Lisesini Biti-
renler Derneği) kurulduysa, bu “kayıp” da “bellek mekânına”, yani “bahçe”ye elde 
kalana olanca kuvvetle sahip çıkmaya ve kitabın bir bölümüne verilen “Kül Olmak, 
Küllerinden Doğmak” adı gibi, “Yenilenmek ve geleceğe kökleri, dalları ve yaprakla-
rıyla birlikte” uzanmaya vesile olabilir.
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TRYING TO WRITE THE HISTORY OF A 100 YEARS OLD  
GIRL HIGH SCHOOL EXPERIENCE OF ““GENÇ FİDANLAR BAHÇESİ, 

ERENKÖY İNAS SULTANİSİ’NDEN ERENKÖY KIZ LİSESİ’NE  
1916-2016”

Abstract

Erenköy Girls High School (EKL) is one of Turkey’s oldest girls’ school which 
opened in 1911 with the name Inas Numune School.The institution which serve 
as Erenköy Girls High School, transformed to “sultani” as Erenköy Girls school in 
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1916 for the purpose of giving training high level education to women. Erenköy 
Girls’ High Schools Association, which was founded in 1945 by the graduates af-
ter the school building was burned, planned a study aiming to reveal the school’s 
history for the 100th anniversary of EKL’s high school education. In the research 
that started in 2015, emic and ethical approaches were conducted together; EKL 
graduates and alumni association members Elif Sungur approach from inside to 
history of institution, while Hakan Aytekin look to from outside.

The paper describes the 4-year research process, which focuses on graduates 
as an institution’s historical writing experience and take forward through oral 
history and face-to-face communication. The works produced from the research 
exhibit and the book is an example of interaction with the public. In terms of 
business history, discussions were made using the concepts of institution history 
and memory space, and it was argued that Erenköy Girls’ High School was a 
memory place.

Keywords: Erenköy Girls High School, institution history, memory place, locus, 
educational institution in Turkey


