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Batıya açılan
pencere...
481 de padişah olan ikinci
Bayazıt zamanında Galatada
Perşembe pazarından yukarısı bom
boştu; buralarda avlanıyorlardı.
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O sırada otuz bin arşınlık bir arsa
üzerine bir saray yaptırıldı ve buna
Galata Sarayı denildi. Burası o dev
re göre yüksek sayılabilecek bir okul
du; İkinci Selim zamanında medrese
haline kondu. Tekrar şarap oldu ve
1665 de Köprülü Fazıl Ahmet Pa
şanın sadrazamlığı sırasında bir defa
daha medrese haline getirildi. 1715
de bina büyük bir saray olarak ye niden inşa' edildi; birinci Mahmut
tarafından bir kütüphane ile bir med
rese ilâve olundu.
1820 de ikinci Mahmut binayı
büsbütün yıktırdı; ahşap olarak yap
tırdı; bir müddet sonra Tıbbiye mek
tebi buraya yerleştirildi; büyük bir
yangında kül oldu; 1861 de Sultan
Aziz kârgir olarak yaptırdı. 1868 de
Mekteb-i Sultanî bu binada leuruldu.
22 Şubat 1906 da bina yandı, yalnız
duvarları kaldı; bazı tadilât yapıla rak mektep halinde yeniden İnşasına
başlandı; 1908 de bitirildi. Bu itibar
la bugünkü Galatasaray lisesi 43 ya
şındadır.
Galatasaray lisesi şair Tevfik Fikretin bir şiirinde yazdığı gibi doğu
nun batıya açılan bir penceresidir.

Avrupa medeniyetini memleketimiz
de yaymak böylece varlığımızı ko ruyabilmek için batı kültürünü müm
kün olduğu kadar elde etmek lüzu mu mutlaktır. Bu ihtiyaç ilk defa
1839 da kabul edilmiş, çeşitli yol lardan gayeyedoğru yürünmüştür; fa
kat bu yürüyüş maalesef çok yavaş
olmuştur; lüzumu kadar hızlı gidebilseydik şimdi en basit İhtiyaçları mız için onlara muhtaç kalmazdık.
Galatasaray lisesi bir Fransız kül
tür mücssesesi halinde çalışıyordu,
iyi talebe yetiştiriyordu; oradan mc zun olanlar arasında bu memlekete
büyük hizmetler etmiş adamlar var
dır. Devlet adanılan, âlimler, diplo
matlar, tüccarlar, sanatkârlar, gene railer, mühendisler, doktorlar, mu harrirler gibi şahsiyetlerin listesi ya
pılsa sayısı yüzleri, belki binleri bu
lur. Zaten bunun içindir ki, pek çok
anneler ve bahalar çocuktan bu oku
la vermek istiyorlar. İsteklilerin çok
luğu dolayısiyle kabul şartlannda va
kit vakit daraltma yapıldı; geçen senedenberi giriş İmtihanı usnlü kon
du; şikâyetlerin önünü almak için
başka çare de yoktu.
Fakat meseleyi yakından bilenlere
göre on beş yirmi senedenberi Gala
tasaray lisesinden çıkanların bir kıs
mı maalesef daha evvelkiler derece
sinde değildir; bunun da sebebi prog
ramlarda yapılan tâdiller ve bilhassa
tek parti sisteminin tabiî neticesi olarak nüfuzlu şahsiyetlere mensup ta
lobeye gösterilen müsamahadır. İlti
masın hüküm sürdüğü bir cemiyette
kabiliyetler söder ve kabiliyetsizler
birer türedi halinde, birer parazit un
sur olarak ön saflarda görülürler;
giriş için imtihan usulünün konması
bu mahzurun kaldırılması yolunda
ilk adımdır.
Ankarada Galatasaray tipinde ve
öğretimi İngilizce bir lise açılacağı ha
ber veriliyor, ecnebi okullarda ücret
ler yüksek olduğundan bir çokları
çocuklarını oralara veremiyorlar; bu
itibarla İstanbulda da Ankarada açı
lacağı bildirilen lise gibi bir lisenin
kurulması mühim bir ihtiyaca cevap
verecektir.
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