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BAŞKANIMIZDAN...

Birlikte hareket etmenin ve birlikte karar alma-
nın gücüne inanıyoruz. Bu nedenle Rize 2053 
Projesi kapsamında düzenlenen “Nasıl bir Ri-
ze’de yaşamak istiyoruz?” sorusunu çocukları-
mıza da sorduk. Hayallerini yansıtan resimleri 
ve kompozisyonları ile biz büyüklerin yolunu 
aydınlattılar. Geleceğimizi şekillendirme konu-
sunda söz sahibi oldular ve “2053’te Böyle Bir 
Rize’de Yaşamak İstiyorum” dediler.

Birbirinden kıymetli resim ve kompozisyonları 
değerlendirirken çok zorlandığımızı belirtmek 
isterim. Hepsinin eline, yüreğine sağlık diliyor 
ve gözlerinden sevgiyle öpüyorum. Yeni yarış-
malarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın. 

Prof. Dr. Reşat KASAP
Rize Belediye Başkanı

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI 

Yarışma Rize il genelinde düzenlenmiştir.
Jürimiz, öğrencilerimizden gelen birbirinden değerli eserler değerlendirmede oldukça zorlandı
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Ezgi Nil Dilber - Hüseyin Yardımcı İlkokulu 2A 

Rize - Merkez
Melis Latifoğlu - 11 Mart İlkokulu 2D

Rize - Fındıklı
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“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ



6 7
Ayşegül Tuğba Yazar - Fatma Nuri Erkan Bilim Ve Sanat Merkezi

Rize - Merkez
Almina Bilge Aksu - Tobb İlkokulu 4A 

Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ
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8 9
Ecem Zehiroğlu - 11 Mart İlkokulu 4b 

Rize - Fındıklı

Affan Talha Arslan  - Özel İlgi İlkokulu 4A
Rize - Merkez

Alper Kayra Çalişir - Doğuş Çay 2E
Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ
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Belen Canıbeyaz - Kaptanoğlu İlkolu 4A
Rize - Çayeli

Aslıhan Çağla - Doğuş Çay İlkokulu 2D
Rize - Merkez

Berra Sevindik  - Hamidiye Çözüm Koloji 3B
Rize - Merkez

Bartu Şeker - Doğuş Çay İlkokulu 2D
Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ
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Deniz Keskin -  Hamidiye Çözüm Koleji 4A
Rize - Pazar

Beyzanur Kurt - Rize Özel Çözüm İlkokulu 3C
Rize - Muradiye

Dilara Beşli - 11 Mart İlkokulu 3A
Rize - Fındıklı

Ceylin Kutay -  Taşlıdere Gazi İlkokulu 4B
Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ



14 15

Fatma Nur Yılmaz - Merkez İlkokulu 4A
Rize - Merkez

Elif İclal Demirci - Kaptanoğlu İlkokulu 4A 
Rize - Çayeli

Fatmanur Gumba - Düzmahalle İlkokulu 4A 
Rize - Çamlıhemşin

Faik Kaan Baytürk -  Merkez İlkokulu 3A 
Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ
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İclal Aktaş - Kaptanoğlu İlkokulu 3A 
Rize - Çayeli

Haktan Emir Eksikli 
Fatma Nuri Erkan Bilim Ve Sanat Merkezi 4

Rize - Merkez

Kemal Mahir 
İto Şehit Binbaşi Ömer Aktuğ İlkokulu 3A 

Rize - Çamlıhemşin

Hasan Çamkerten 
İto Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ İlkokulu 4A

Rize - Çanlıhemşin

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ
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Nehir Bilge 
Fatma Nuri Erkan Bilim Ve Sanat Merkezi 4

Rize - Merkez

Maviş Zeynep Karaman Düzmahalle İlkokulu 4A 
Rize - Merkez

Nilsu Sayın - Rize Özel Çözüm İlkokulu 3A
Rize - Muradiye

Mert Ali Okumuş -  Hamidiye Çözüm Koleji 4A
Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ
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Rümeysa Gündoğdu - Merkez İlokulu 4A 
Rize - Merkez

Özgür Can Pirpir - Özel Bilge Okullari 4A
Rize - Merkez

Safiye Sena Badoğlu 
İto Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ İlokulu 2A 

Rize - Çanlıhemşin

Pınar Karaman - Düzmahalle İlkokulu  4A 
Rize - Çamlıhemşin

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ
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Tayfun Bergal
İto Şehit Binbaşi Ömer Aktuğ İlkokulu 4A

Rize - Çamlıhemşin

Sevde Yağcı 
İto Şehit Binbaşi Ömer Aktuğ İlkokulu 4A

Rize - Çamlıhemşin

Yağız Kağan Al - Özel İlgi Okulu 4
Rize - Merkez

Sueda Sonay - Merkez İlokulu 4A
Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ
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Zeynep Karaman - Düzmahalle İlkokulu 4A 
Rize - Çamlıhemşin

Zehra Polat - Rize Özel Çözüm İlkokulu 4B
Rize - Muradiye

Zeynep Feyza Şirinoğlu - Fuat Ergenç İlokulu 4A 
Rize - Pazar

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - İLKOKUL KATEGORİSİ



26 27
Alipaşa Öztürk - Şevket Yardımcı İlkokulu 6C 

Rize - Merkez
Ümmügülsüm ŞALAP - Hüseyin Sarıoğlu Ortaokulu 6A 

Rize - Pazar

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ
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28 29
Beyzanur Yılmaz - Merkez Atatürk Ortaokulu 

Rize - Merkez
Esma Karafazlı - Çiftlik Ortaokulu 7A 

Rize - İyidere

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ
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RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ
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30 31
Damla Yılmaz - Çaykur Ortaokulu 6C 

Rize - Merkez

Ahsen Nur Karadeniz
Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 8A 

Rize - Derepazarı

Ahsen Semiz 
Hazar Çaysan Ortaokulu 6B 

Rize - İyidere

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ
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32 33

Ali Bergal 
İto Şehit Binbaşi Ömer Aktuğ Ortaokulu 8A 

Rize - Çamlıhemşin

Ahsenur Delibaş 
15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 7A

Rize - Merkez

Ali Hakan Kasarcı
Hüseyin Rüştü Altunbaş Ortaokulu 8D

Rize - Çayeli

Aleyna Kayış - Özel İlgi Okulları 6B 
Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ



34 35

Beyza Sazaver
Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip 

Ortaokulu 8A Merkez 
Rize - Merkez

Ayça Buse Yazıcı
Merkez Ortaokulu 5A

Rize - Merkez

Beyza Yazici
Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu 7D 

Rize - Çayeli

Beyza Bağdatlı - Denizciler Ortaokulu 7A 
Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ



36 37

Ceren Tepe - Hazar Çaysan Ortaokulu 6A 
Rize - İyidere

Beyzanur Başaran - Özel İlgi Okullari 5A
Rize - Merkez

Ceyda Akbulut
Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu 6A 

Rize - Merkez

Ceren Albardak - Atatürk Ortaokulu 5A 
Rize - Çamlıhemşin

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ



38 39

Ecenaz Çiğdem - Yamantürk Ortaokulu 7F 
Rize - Çayeli

Deniz Onat Vural
Fatma Nuri Erkan Bilim Ve Sanat Merkezi 6 

Rize - Merkez

Efe Kürkçü - Taşlıdere Gazi Ortaokulu 5A 
Rize - Merkez

Dilara Aksu - Merkez Ortaokulu 5A 
Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ



40 41

Elif Karaibrahimoğlu
Denizciler Ortaokulu 6A

Rize - Merkez

Efekar Çetin
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8B 

Rize - Merkez

Elif Nisa Gedikli - Çaykur Ortaokulu 6A 
Rize - Merkez

Elanur Torlak
Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu 5C 

Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ



42 43

Günseli Taşçı - Bilge Okulları 6E 
Rize - Merkez

Elif Su Güven - Özel Rize Çözüm Okulu 
Rize - Muradiye

Hafize Yağcı
İto Şehit Binbaşi Ömer Aktuğ Ortaokulu 6A 

Rize - Çamlıhemşin

Fikri Koç - Özel İlgi Okulu 8A 
Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ



44 45

Hesna Demirci
15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 5C 

Rize - Merkez

Hayrunisa Dizman
Haberal Vakfı Yaşar Medine Haberal Ortaokulu 5B 

Rize - Muradiye

Hümeyra Kurt - Hazar Çaysan Ortaokulu
Rize - İyidere

Hayrunnisa Şahsi
Merkez Atatürk Ortaokulu 

Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ



46 47

M. Yasin Demirel - Denizciler Ortaokulu 6A
Rize - Merkez

İlem Bildiren - Çamlıhemşin Atatürk Ortaokulu 5A 
Rize - Çamlıhemşin

Melek Aşçı - Merkez Ortaokulu 6A 
Rize - Merkez

Kübra Serkaya
Hüseyin Rüştü Altunbaş Ortaokulu 6B

Rize - Çayeli

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ
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Muhammet Savut
Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 5B 

Rize - Derepazarı

Merve Erduran - Özel Bilge Okulları 6B 
Rize - Merkez

Mustafa Kemal Yazar
Merkez Atatürk Ortaokulu 6B

Rize - Merkez

Muhammed Hüseyin Nalkıran 
Rize İmam Hatip Ortaokulu 6E 

Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ
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RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ
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Nisa Eyüpoğlu
Hüseyin Rüştü Altunbaş Ortaokulu 6C 

Rize - Çayeli

Mustafa Kesti
İto Şehit Binbaşi Ömer Aktuğ Ortaokulu 8A 

Rize - Çamlıhemşin

Nisanur Sağlam
Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu 7B 

Rize - Merkez

Neslihan Baylar - Dikkaya Ortaokulu 8A 
Rize - Çamlıhemşin

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ
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Ömer Alkan - Özel İlgi Okulları 7 
Rize - Merkez

Orhan Ata Kopuz - Özel Bilge Okullari 5A
Rize - Merkez

Özlem Eylül Çom
15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 7A 

Rize - Merkez

Ozan Hilmi Çelikarslan
Hüseyin Rüştü Altunbaş Ortaokulu 7A 

Rize - Çayeli

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ
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Simge Uygur
Haberal Vakfı Yaşar Medine Haberal 

Ortaokulu 5A 
Rize - Merkez

Petek Maçça - Çamlıhemşin Atatürk Ortaokulu 5A 
Rize - Çamlıhemşin

Şeyda Alay - Fuat Ergenç Ortaokulu 6B 
Rize - Pazar

Sernaz Kahya - Çaykur Ortaokulu 6C
Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ
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Yasincan Kabil - Kömürcüler Ortaokulu 7A 
Rize - Merkez

Şeyma Bostanoğlu - Taşlıdere Gazi Ortaokulu 5B
Rize - Merkez

Zehra Bilgin - Yamantürk Ortaokulu 7F 
Rize - Çayeli

Ümmügülsüm Şalap
Hüseyin Sarıoğlu Ortaokulu 7B 

Rize - Merkez

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - ORTAOKUL KATEGORİSİ
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58 59
İzzet Yıldız - Hasan Kemal Yardimci Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 12C 

Rize - Merkez
Dilara İrem Sancar - Sosyal Bilimler Lisesi 11C 

Rize - Merkez

1

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - LİSE KATEGORİSİ
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RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - LİSE KATEGORİSİ
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60 61
Esra Naz Bucan - Sosyal Bilimler Lisesi

Rize - Merkez
Fatih Demir - Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi 11A 

Rize - İyidere

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - LİSE KATEGORİSİ
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RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - LİSE KATEGORİSİ

3 4



62 63
Cengizhan Yavuz - Pazar Fen Lisesi 11B 

Rize - Pazar
Çağdaş Karafazlı - Adem Özdemir Anadolu Lisesi 10B

Rize - Derepazarı
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Tuğbanur KÜÇÜK – 9/C
Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi

Rize - Merkez

İKİ BİN ELLİ ÜÇTE RİZE’YE UYANMAK

    Pencerelerin yüz yüze bakmadığı, her adımımızda ölümü haykıran 
o pasaklı kaldırımların ruhsuz feryatlarından örülmüş yolların olduğu, 
sarmaşıkların yığılan betonları adeta yutmak için sardığı, ağaçların bile 
birbirini tanımadığı yer; günümüz toplumlarının şehir anlayışı. Hayatın 
sadece yaşamak ve ölmekten ibaret olduğunu düşünen bencil insan-
lar gibi soğuk ve samimiyetsiz. 

    Renklerin bile ölü olduğu böyle dipsiz bir kuyuda ömrümüzün geç-
mesine olanak sağlayan her şeye bir dur demeliyiz. Geçmiş yıllarımı-
zı tekrardan yaşayamasak da gelecek yıllarımızın çöpe gitmesine izin 
vermemeliyiz. Bu yüzden 2053’te farklı bir kapıdan girmeli insan şehre. 

Seslerin gül gibi kokan hayattan hiç eksik olmadığı, sokakları semaların 
özgür kuşlarının doldurduğu, ağaçların bu güzellikleri binbir gözle iz-
leyebileceği bir yer olmalı bu şehir.

     Başta güvenilecek insanlar olmalı toplumda, özgürlüğü çocuklara 
rahatça sunabilmemiz için. Her anne bir bedel ödemeden salabilmeli 
küçüğünü sokağa. Bütün çocuklar zincirin birer halkası, zincir ise birlik 
olma duygusu olmalı. İşte o zaman hayatın kapıları doğruluğa açılır.

     Şimdilerde veren el alan elden üstün.  Veren insan güya  paylaşıyor 
ama  kibirli, alan insan muhtaç olduğu için yerin bin kat dibinde. Hoş-
görü kalmadı hayatta. Bütün yaptıklarımızı gösteriş, şan, şöhret için 
yapmaya başladık. Eskilerde gelenek vardı, acaba onu hatırlayan var 
mı? Her sokağın başında küçücük bir sadaka taşı ve o küçücük taşın 
doyurduğu insanlar… Ne veren böbürlenir ne  alan alçalırdı. Öyle za-
manlar vardı ki, o sadaka taşındakiler hiç bitmezdi. İnsanlar ihtiyacı 
kadar olanı alır, gerisine dokunmazdı. Peygamberimiz de öyle emret-
mişti ya…
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  Aslında bütün olay insanın kendini sınırlamasıydı. Geçmişimizde 
ibadet alanı dışında sosyal faaliyetler için de kullanılan camiler, günü-
müzde sadece ibadet için kullanılmaya başlandı. İnsanlar kendilerini o 
kadar kısıtladılar ki, camilerin eğlence yerleri olarak da kullanıldıklarını 
dahi hatırlayamadılar. 2053’te bir çocuğun bir camide koşuşturduğunu 
görmek, hayatımıza neşe katan bir ilaç olacaktır. Bir diğer kendimizi sı-
nırlamamız ise doğal güzelliklerimiz. İnsanlar keşfedilen bu güzellikleri 
öyle bir mahvetme ihtiyacı duyuyorlar ki, doğallık haricinde her şeyi 
görebiliyoruz. Gönüllerimiz 2053’te taşa dönmüş bir Ayder istemiyor. 
Hala kahverenginin en tatlı tonlarının olduğu, yeşilin hakimiyetini elde 
tuttuğu yer olsun istiyoruz yaylalar. 

     2053’ün Rize’si; ömrümüzün dolu dolu olduğu, her yeni bir gü-
nün hayatımız için yeni bir umut olduğu, renklerin solmamak için can 
attığı, sevinç mırıldanmalarının dört tarafımızı sardığı bir yer olması 
ümidiyle… Tıpkı 600 sene önceki Fatih’in sevinç mırıldanmaları gibi…

Derya SALEP - 12A
Pazar Anadolu Lisesi

Rize - Pazar

ZAMANIN ZEMBEREĞİNDE 

   Bir ressamın çatı katında unuttuğu bir yağlı boya tablosu, sırayla 
dizilmiş karla kaplı dağlar ve üstünde siyah birer lekeyi andıran kuşlar. 
Şimdi bir cam şişenin içindeki yelkenleri görüyorum. Şişe mi çok bü-
yük yoksa ben mi şişe için çok küçüğüm bilmiyorum. Baktıkça kaybo-
luyorum…  Gökyüzümün yıldızları yeşil birer birer fener olup konuyor-
lar en ücra köşeye kentimde. Renklere karışıyor denizim, mavi değil… 
Sorsan hep bulutlar ağlar ama mecnun değil. Gökyüzünden mi düş-
müş yeşilin bin bir tonu şehrimin üstüne? Sanki şehrim şimdi yeşilden 
bir çığa gömülmüş de. Bunun üstüne bir çay demleyip üşüyesi geliyor 
insanın işte. Üşüyüp de eriyesi, eriyip de karışması bir ağacın özüne. 
Hele ki tulumun tiz sesi duyulunca bilinmeyen bir dağın bir yerinde 
kalkıp gençleşesi geliyor Dursun Emicenin. Bir türkü tutturası, 
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çemberinde boncuklarıyla Fadime Ana’nın. Benim şehrimde ne elli yıl 
ne elli asır yetmez sobamın üstünde demlenen çayımı söndürmeye. 
Koyulaşan muhabbeti dizginlemeye. Bir Temel fıkrası atıversin ortaya 
Ömer Dede hele. Çocukların kahkahalarını taşır işte o zaman irkilen 
kuşlar gökyüzüne.

   Sonrasında ellinin, denizim hala coşkun. Hırçınlığından hiç ödün ver-
miyor. Sandıkları gibi kanser değilmiş toprak ana, saçları dökülmüyor. 
İlkbahar bir çiçek busesi konduruyor her bir teline. Gökkuşağına yakışır 
bir mabet kurulmuş bak gökyüzüne! Kuşlara ait, mavi hala ve yeşil en 
çok yine Kaçkarlara yakışıyor. Sanki hep oraya aitmişçesine. Yağmur 
ıslatıyor en şiddetli rüzgârlarını yollarken. Boyası akıyor ve şehir karışı-
yor benliğime. Ben Rize oluyorum, Rize ben oluyor birden bire. En şa-
irane sözcüklerime yansıyor, şiir oluyor karışıp da kırılan renkler.  Dilim 
oluyor, benliğim oluyor ve ben oluyor. Soluyorum tüm ıslanmışlığa 
rağmen. Hele ki mevsim kışa dönerken kurulur balıkçı gemileri son 
kez Karadeniz’imin üzerine. Martılar kâğıttan gemileri andırır ağların 
etrafına doluşup süzülürken. Gemiler martılara mı karışır yahut beya-
zın masumiyetine mi saklanır bilmem. Dağların başı kara bulanır.  Mis 
gibi ekmek kokusu gelir ta köyün girişinden. İdris Dayı gene yollamış 

köyün çocuklarını kestane toplamaya. Karşı beriden geliyor ellerinde 
çuvallarla. Bir heyecan diziliyor kestaneler kocaman tepsilere. Yanan 
ateşi izleye izleye bir patik örüyor Hanife Nene. Bir sis çöküyor hu-
zurun buluştuğu bu cennete. Bir sis ki yanık yanık türküler söyletiyor 
suyu durmayan derelere. Ağlıyor bulutlar, Fırtına Deresi coşuyor. Ka-
bullenemiyor tek bir hüznü aktığı toprakların üstünde. Coşuyor ama 
coştuğuyla kalıyor gene. Bir ayı bir kovanın balından çalıyor, bir arı bir 
çiçekten özünü. Bir tarafım puşi takıyor bir taraf laz usulü.

   Ne zenginlik arar gözlerim ne de modern bendenler. Umarım ki 
memleketim 2050’sinde yine mavinin yeşile eşlik ettiği bir tonda kal-
sın. Fadime Anaların yanık sesiyle yankılansın dağlar. Dursun emice-
ler yaşlanmadan önce tulumun sesine kapılsın. Kestane kokusu sarsın 
tüm odaları. Bir yandan Hanife Neneler patik örsün çeyizlik. Bir yan-
dan Ömer Dedeler anlatsın Temel fıkralarını. Benim memleketimde 
2050’ler, 2100’ler hatta binler sonrasında hep çay koksun toprağım 
ve dumanı tütsün üstünde sobamın. Benim memleketim, Rize’mde, 
martılar gemileri sarıp kucaklasın. Hasan Reis’in kahkahaları yankılan-
sın Karadeniz’imde. Böyle kalsın memleketim. Kendi gibi… Fazlası hiç 
değil. Mavinin yanına en yakışan yeşil gibi… 
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Ahmet DOĞRU
Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize - Merkez

YARIN ARTIK BUGÜNDÜR

     Karadeniz’in yeşil gerdanında bir incidir Rize’miz. Öyle güzeldir ki 
aksetmiştir hırçın dalgalara sureti. Tabiatının asiliği insanın mertliği ile 
birleşince bir efsane olmuştur yüreklerde. Yanık, içli türküleri gönülleri 
yakmış; sevdası dilden dile dolaşmış; tulum sesleri kardeş olmuştur 
çiçeklerle. Rize’mizin suyundan içen ekmeğinden yiyen horonla kar-
deşçe birleşip ezgiler söyleyenler bilir buranın kıymetini. Huzur verir 
bu topraklar insana. Yeşile, maviye aşık olduğumuz; bereketli toprak-
larında doyduğumuz yerdir Rize. Çocukluğum bu yeşil çayırlarda, ulu 
ağaçların gölgesinde geçti. Kardeş olduk ağaçla, yaprakla. İsimler ver-
dik onlara. Ama şimdi tek tek yok oluyor fidanlarımız. Yani Ayşeler, 
Fatmalar, Ahmetler yok oluyor. Yüksek yüksek binalar dikiliyor yerleri-
ne. Çocukluğumuz betonlarla kapanıyor bir daha uyanmaksızın. Oysa 

yeşil alanları korumalı tabiatımızı zenginleştirmeliyiz. Bunları gelecek 
kuşaklara aktarmak ortak bir zorunluluktur. Çocuklarımıza bırakacak 
başka Rize Yok bunu unutmayalım. Bunun için her bireyin yapabilece-
ği bir şeyler var, bu uğurda çabalayalım. Yemyeşil bir Rize’de yaşamak 
istiyorum ben. Tertemiz havasını ciğerime çektiğimde gıda olsun isti-
yorum bedenime. Çocuklarımız yeşil alanlar içerisinde oynasın, salın-
caklar kursunlar ağaçların gölgesinde. Yüksek binaların inadına haykır-
sın doğal yaşamın zevkini tüm yurda.

     İnsanlar akın akın gelsin, görmek istesin Ayder’imizin güzelliğini. 
Ziraat’a çıkıp nefes alsın, Kıble Dağı Camii’nde namaz kılsın, Arap düzü’ 
nde piknik yapsın. Şehir merkezinde arabaların içinde kaybolmasın ça-
resiz. Yeraltı Tünelleri yapılsın, araç park yerleri buralarda oluşturulsun. 
Korna sesi yerine ezan sesi inlesin şehrimizde. Alışveriş yaptığımızda 
dinlenmek istediğimizde caddelerimizin muhtelif yerlerine banklar ya-
pılsın. Küçük Küçük kütüphaneler olsun mesela bu bankların yanın-
da. Oturan kardeşimiz bir iki kelam okusun, arkadaşıyla sohbet etsin, 
yorgunluğunu atsın. Kitap kumbaraları, giyecek kumbaraları arttırılsın. 
İhtiyacı olan insanlara buradan yardım yapılsın. Trafiğe kapalı alanlar 
çoğaltılsın, insanımız doğanın yeşilin tadına varsın. Teleferik yapılsın 
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şehrimin bir ucundan bir ucuna. İnsanlar büyülensin Rize’min gökyü-
zünden görünüşüne. Başka şehirlerden gelenler şaşırsın, aşık olsunlar 
şehrimize. Anlatsınlar sevdamızı dilden dile. Rize’miz yurdumuz insa-
nının mesire alanı olsun. Büyük şehrin gürültüsünün olmadığı tabi-
atıyla ruhların gıdası, bedenlerin sıhhati olsun. Ülkemin birçok şehri 
plansız bir şekilde betonlanmış şekilde. Rize’min bir farkı olsun. Tabi-
at korunsun, zenginleştirilsin. Demli çayı damaklarda tat olarak kalsın. 
Huzur şehri olsun Rize’m. İnsanların mavi, yeşil deyince akıllarında ka-
lan yer şehrimin güzelliği sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya duyu-
rulsun. Bunun için çalışmalar yapılsın. Yurtdışından insanlar şehrime 
davet edilsin. Misafirperverlik nedir öğretsin uşağım tüm dünyaya. Ri-
ze’m farklı olsun!  Rize’m farklı olsun! Doğal yapısı korunsun tertemiz 
çevresi ile Karadenizin başkenti olsun. Günümüzün en büyük sorunu 
çarpık kentleşme ve trafik. Bunlar bir kanser gibi kemirmekte yok et-
mekte şehirleri. Rize’min bu hastalığın pençesinden kurtulmasının tek 
yolu tabiatını korumaktır. Bunu gelecek kuşaklara bırakmak bu uğurda 
tüm dünyaya örnek olmak en önemli insanlık vazifemizdir. Çocukları-
mızın Rize’mizin yeşilini sadece fotoğraflarda görmesini istemiyorsak 
bir beden olarak kenetlenelim. 2053 ve daha nice yıllara yem yeşil bir 
Rize bırakalım yarın çok geç olabilir. “YARIN ARTIK BUGÜNDÜR” unut-
mayalım…

Doğu KAN 
HKY Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize - Merkez

HAYALDEN GERÇEĞE GİDEN YOL

         En büyük hayal gerçekleşmesi en zor olandır. Değiştirilmesi en 
zor varlık da insandır. Fakat onu yani insanı değiştirmeyi başarabilirseniz 
onunla birlikte bütün yaşam ve çevrenin değişeceği de muhakkaktır.

        Okuyan, merak eden ve üreten bir şehir. Edebiyat, kültür ve sa-
natla yoğrulmuş hayatlar. Bir şehir adına kurulabilecek en büyük hayal 
herhalde bunlardır. Çünkü bunları gerçekleştirdiğinizde her şeyi başara-
bilmeniz mümkün olacaktır.

        Okuyan, düşünen, sorgulayan bir şehir sahip olduğu bütün po-
tansiyeli açığa çıkarabilecektir. Artık sizin önünüzde hiçbir engelin dur-
ması mümkün değildir. 
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        Bu şehre ilk baktığınızda dağlar ve tepeler yerleşim açısından 
engel olarak görülebilir. Bu sığ ve basit bir değerlendirmedir. Bence 
ileri mühendislik bilgileri ile bu dağlar viyadük ve teleferik sistemleriyle 
birbirine bağlanabilir. Bambaşka bir mantıkla yepyeni bir şehir kurabi-
lirsiniz. 
       Valilik, belediyeler, kaymakamlıklar, sivil toplum örgütleri, okul-
larda kurulabilecek birimler bu çalışmalara destek verebilir. İlgili liseler 
ve üniversite bölümleri projeler hazırlayabilir. Belirlenen şehre yakın 
bazı tepeler viyadüklerle birbirine ve güney çevre yoluna bağlanabilir, 
pilot bölgeler oluşturulabilir, örnek yerleşim yerleri kurulabilir. Bu yön-
tem ortaya yepyeni bir şehir çıkaracak, başlı başına bir turizm potansi-
yeli yaratacaktır. Bu yaklaşım arsa-toprak sıkıntısı yaşayan bu şehir için 
denemeye değerdir. 
       Olumsuzluk gibi görünen şeyler ehil ellerde birer başarı hikaye-
sine dönüşebilir. Vazgeçmeden mücadele etmek, imkansızı başarmak 
deyince benim aklıma hep Japonya örneği gelir. Tek bir madeni olma-
dığı halde dünyanın otomotiv ve elektronik devi olmayı başarmak. Bü-
tün ülkeyi köprülerle birbirine bağlayarak ülkeyi  modern bir anlayışla 
imar etmek. Evet, her şey mümkündür. Yeter ki insan hayal etsin ve bu 
hayale ulaşabilmek adına çalışsın.

Derelerimizi ve dere vadilerini değerlendirebilirsek Rize Venedik’ten 
daha güzel bir şehre neden dönüşmesin. 

       Şehrimizin iki yüzü var: dağ ve deniz. İkisi de bu şehir için bü-
yük bir potansiyel taşıyor. Denizi, deniz olarak değerlendirmemiz ge-
rekir. Mesela yapay resifler oluşturularak balık popülasyonu artırılabilir 
ve şehrimiz dalış sporlarının merkezi haline getirilebilir. Dağlarımızın 
İsviçre Alp’lerinden ne farkı var? Bir doğa katliamına yol açmadan farklı 
alternatifler sunarak dağlarımızı ve yaylalarımızı uluslararası turizme 
açmalıyız. Kayak merkezleri, orman içlerinde yürüyüş parkurları, doğa 
sporları, yerinde organik ürünler sağlama imkanı gibi alternatifler su-
nulabilir. 

 Gelecekte turizm adına fark yaratmak istiyorsak kesinlikle en 
büyük sermayemiz olan dere, deniz, dağ ve yaylalarımızı korumalıyız. 
Doğal kaynaklarımızı hiç bitmeyecek, tükenmeyecekmiş gibi hunhar-
ca harcamaktan vazgeçmeliyiz. Bir insanın ve bir müslümanın en bü-
yük sorumluluğunun dağı-taşı, kurdu-kuşu ile tüm doğayı korumak 
olduğu gerçeğini bilen nesiller yetiştirmeliyiz.
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      Herkes bakar ama herkesin gördüğü şey aynı değildir. Bu şehir 
denizi ve dağlarıyla her şeye sahip. Yapmamız gereken şey bakış açı-
mızı değiştirmek. Bunu başarabildiğimizde ve bu şehrin menfaatlerini 
her şeyin üstünde gördüğümüzde, genç girişimcilere fırsatlar sağladı-
ğımızda her şey değişecektir.  

 Hayal kurabilmeye başlamak, başarmanın yarısından da çoğu-
dur. Hayalden gerçeğe giden yolda vasıtanız akıl, ahlak ve aşkla-şevkle 
çalışmaktır.
 

Şadiye TUĞCU
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize - Merkez

2053’TE RİZE

       Rize küçük bir şehir olmasına rağmen kargaşa yaratacak bir şehir 
değildir, insanları iyi huylu, merhametlidir. Rize’nin olmazsa olmazı çay, 
bu şehrin bereketidir. Hem Rize insanlarına hem de Türkiye ekonomisi-
ne büyük katkı sağlar.

         Rize’nin kendine özel doğal güzellikleri vardır, kimse bu özelliklerin 
kaybedilmesini istemez, fakat ne yazık ki biz, insanlar o güzellikleri yok 
ediyoruz. Ayder Yaylası bir turistik yer iken günümüzde çarşı gibi kul-
lanılmaya başlandı. Bu da doğal güzelliklerin zamanla yok olması için 
bir tehlikedir. Biz insanlar Ayder Yaylası’nı eskiye çevirebiliriz ve doğal 
güzelliklerimiz bir tehlike içinde olmamış olur.

5
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 Eğitim olmazsa olmazımız. Eğitimsiz bir toplumda bir şeylerin 
gelişebileceği düşünülemez bile, gelişmemiş toplum demek boş bir 
sayfa demektir. Biz o boş sayfayı eğitim sayesinde doldurabiliriz. Eği-
time büyük bir önem göstermeliyiz. Okullarımızda son derece tek-
nolojiyle donanması ve öğrencilerin disiplinli bir ortamda eğitim gör-
mesi gerekir. Eğitimsizlik kavramı Rize için kullanılmayan bir kelime 
olmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan üniversitesini daha yüksek bir sevi-
yeye gelmesini sağlayabiliriz, son derece donanımlı aletlerle, gelişmiş 
makineler ve en iyi öğretim görevlileri ve gelişmiş faaliyetler sayesinde 
üniversite seviyesini bir hayli yükseltebiliriz. 2053’te Rize Türkiye’nin 
eğitimde parlayan yıldızı olurken Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
ise dünyanın sayılı üniversitelerinden biri haline neden gelmesin?

 Rize’nin en değerli cevheri bence insanıdır. 2053’te insanlar 
arası ilişkilerin daha gelişmiş olmasını arzularım. Sosyal yardımlaşma 
duygusuyla bütün eksiklerini gideren, bütün dara düşmüşlerine yar-
dım eden, bu sayede darlık, yokluk bilmeyen bir Rize görmek istiyo-
rum.

 

 Rize çok yağış alan bir şehir olduğundan maalesef sel dolayı-
sıyla canlar kaybedilmekte, evlerimiz tehlike altında kalabilmektedir. 
Kazaların çoğalmaması için çeşitli önemler alınmalıdır, dere yatakları-
na bilinçsiz yapılanma durdurulmalı, ağaçların kesimleri azaltılmalıdır 
onun yerine daha çok ağaç fidanı dikilmelidir. 2053’te yağmura doyan 
ama sel felaketi yaşamayan bir Rize görmek istiyorum.

            2053 yılına kadar Rize, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden 
çok farklılık göstermelidir. İnsanlar arasındaki ilişkiler daha da çok güç-
lenmelidir. Hayallerimin Rize’si sadece Türkiye’ye değil tüm insanlığa 
katkı sağlayacaktır.     
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Aysima YILDIZ
Çamlıhemşin Çok Programlı Anadolu Lisesi

Rize - Çamlıhemşin

YEŞİL HAYALLER

 Her çocuğun kendi şehri ile ilgili hayalleri vardır. Benim de kendi şehrimle ilgili yem-
yeşil hayallerim var; fakat bu hayallerimi şimdiden beton yığınları yok etmeye başladı. Adı 
üstünde bu güzel şehrim, adı gibi yemyeşil kalmadı bence. Bu doğup büyüdüğüm yer İs-
tanbul gibi, Ankara gibi büyük bir beton yığını olmamalı; yemyeşil kalmalı bence. Çünkü bu-
rası Rize, çünkü burası yeşilliğin göbeği, çünkü burası yeşille yanıp tutuşan insanların şehri. 

 Badara, Pokut ve Gito gibi yaylalara birkaç tane bungalov ya da yayla evleri yapıp, 
gelen yabancılar için konaklama ihtiyacı karşılanabilir. Fakat bunu yaparken de abartıp yay-
lalarımızı Ayder’e çevirmemeliyiz. Gördüğümüz üzere artık Ayder Yaylası yayla olmaktan 
çıktı. Bunu kendim Ayder’e bizzat gelen insanlardan bile duyar oldum. Eskiden gelen insan-
lar, şu an Ayder’i gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Bu yaylayı nasıl bu kadar katledebildik, diye. 
Bence haklılar da. Eski Ayder ve şimdiki Ayder arasında çok fark var. Diyeceğim şu ki: Bırakın 

yaylalarımız, yayla olarak kalsın. 

 Tesislerimiz ahşap görünümlü olabilir ya da yayla evleri yapıp ormanlarımıza uyum-
lu modeller seçebiliriz. Betonlaşmayı azaltıp doğal görünümlere daha çok yer vermeliyiz. 
Lakin 2053’te Rize bir yandan da gelişmiş olmalı. Aslında bakarsanız yeşilliğin ortasından 
geçen bir metro gayet güzel ve çekici olurdu. İnsanların Rize’ye daha kolay gelebilmesi için 
mutlaka havaalanı olmalıdır. Turistleri ilimize çekebilmek için çeşitli festivaller ya da etkin-
likler yapılabilir. Bu da şehrimizin, insanların dikkatini cezp etmesini sağlayacaktır. Herhangi  
bir yerde Rize Sokağı olabilir. Yani bir sokakta yaylalarımız, tarihi eserlerimiz vb. şeylerin 
resimleri sokağa çizilebilir. Bir grafiti çalışması gibi…

 Bu resimlerin yanında ahşap ev, çay toplayan bir kadın, tulum çalan bir abi, ekmek 
yapan bir abla, balık tutan bir amca, çay toplayan bir teyze gibi heykeller yapılabilir. Böyle 
bir sokak Rize’yi tanıtma açısından çok olumlu olacak ve yakışacaktır da.

 Kısacası Rize’miz gelişmiş ama yeşilliğini kaybetmemiş olmalı. Herkesin mutlaka ge-
lip görmek isteyeceği bir yer olmalı. Diğer şehirlerden farklı, güzel ve değişik. 
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Batuhan DOĞANAY
      PAZAR FEN LİSESİ

Rize - Pazar

AKVARYUM

 Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, Rize denilince yeşil ve mavinin buluştuğu yer 
diye bir tabir duyarsınız. Belki de bu Rize’nin diğer illerden en büyük farkıdır. Ancak sadece 
bu yeterli değildir. Aynı zamanda Rize’nin sosyal ve kültürel açıdan da diğer iller tarafından 
tanınması ya da ne bileyim ünlü bir şairin, ünlü bir ressamın memleketi olması da gereklidir.

 Bu nasıl olabilir? 2053’te herkesin imrenerek baktığı bir yer nasıl olabiliriz? Bunu ancak 
yöre kültürünü koruyup yine değişen şartlarla harmanlayarak yapabiliriz. Bir tiyatro salonu 
kurup burada hem yerel hem ulusal hem de evrensel kültür ürünleri sergileyebiliriz. 

 Her tarafından denizi görebildiğimiz Rize’mizin neden büyük bir deniz akvaryumu 
yok mesela. Bu kadar denizle iç içe geçmiş bir yerin çocukları, neden deniz canlılarını ya-
kından tanımasın? Bence bu hem eğlenceli hem de kalıcı öğrenmeyi sağlar. 

 Çocukların kaliteli vakit geçirebileceği etkinlik salonları ya da yaparak ve yaşayarak öğren 
melerini gerçekleştirebilecekleri yaşam alanları onların zamanın heba olup gitmesini en-
geller. Sanal âlemin soyut dünyasından çocukları bana göre ancak böyle ayırabiliriz. 

 Devir gittikçe teknoloji çağına dönüşüyor; teknolojiyi bir kenara atmamalıyız; ama 
sokaklardan gol seslerini, anne seslerini de eksiltmemeliyiz. Doğar doğmaz çocukları tek-
noloji dünyası ile baş başa bırakmamalıyız. Bir çocuğu, bir nesli, bir kültürü makineler bü-
yütmesin; rengârenk sokaklar da büyüsünler. Hedeflerimiz arasında, otuz altı yıl sonra 
teknoloji alanında ilerlemiş bir il olmanın yanında, insanların güven içinde yaşadıkları, dü-
rüstlüğün sokaklara hâkim olduğu bir yer haline dönüşmek de olmalıdır. 

 Ben  2053’te su savaşı yaparak birbirlerini ıslatan çocuklar görmek istiyorum, ben 
2053’te sokaklarda aynı bardaktan su içip kol kola gezen çocuklar görmek istiyorum. Aynı 
zamanda bu çocuklar, bir tiyatro oyununu cam ekranların arkasında değil de bizzat o tiyat-
ro salonunun tozunu soluyarak izlesin istiyorum. Bunu yaparken maddi imkânların sınırlı 
dünyasına kapılmadan rahatça yapabilsinler istiyorum. 

 Bu çocuklar aynı zamansa otobüste bir yaşlı gördüğünde yer veren bir nesil olsun 
istiyorum. 2053’te, yaşlandığımda otobüste bana yer veren saygı, sevgi nedir bilen genç-
ler olsun istiyorum. Ben böyle bir Rize istiyorum. Bunları gerçekleştirmek bizim elimizde, 
umarım bu yemekte benim de bir nebze de olsa katkım olabilir.
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Buket GÜR
Pazar Atatürk Anadolu Lisesi

Rize - Pazar

Ebru AKTAŞ 
Tevfik İleri Anadolu Lisesi

Rize - Merkez

2053’TE RİZE

 2053’ten beklentim, ilk olarak buradaki insanların sosyal hayatının olması, daha aktif 
bir Rize olmasını sağlar. İnsanların bir yerlerde oturup, sohbet edebileceği hele ki ev kadınları 
için çeşitli kursların açılması, çocuklar için eğlence park alanlarının yapılması Rize’yi güzel-
leştirir. Hem de insanların etrafa karşı daha farklı bakış açıları oluşur.
 Rize’nin turizmine gelirsek yaylaları, köyleri doğaya zarar verilecek şekilde kullanılıyor. 
Oysa ki 2053’te yaylaların ve köylerin doğaya zarar verilmeyecek bir şekilde kullanılması, 
hem göz zevki uyandırır hem de turizmini geliştirir. İnsanlar Rize’ye karşı daha ilgili ve me-
raklı olurlar.
 İnsanların daha duyarlı,sakin,anlayışlı,modern olması buradaki gerginliği alır. İnsanlar 
daha rahat ve neşeli olurlar. Bu şekilde Rize daha güzel bir şehre dönüşür.

KARADENİZ’İN İNCİSİ

 Dalgaların hafif hafif vurduğu kayaların üstündeyim. İlk kez deniz kötü kokmuyor. 
Hatta rengi daha canlı gibi ve fark ettim de denizde çöp yok. Şaşkınlığımı bir kenara bırakıp 
yüzümdeki hafif tebessümle denizi izledim. Karnımın guruldaması beni hayallerden uzak-
laştırdı ve kayalardan kalkıp evin yolunu tutmaya başladım. Kafamı yerden kaldırdığımda 
gördüğüm manzara karşısında nutkum tutuldu. 

         Manzara arkamdaydı aslında. Muhteşem bir deniz… Fakat önümde duran düzgün yollar, 
dağlara değil de dağ eteklerine dizilmiş olan evler, havanın temiz kokusu... Aman Tanrım! 
Yerlerde çekirdek kabuğu bile yok. Hayretler içindeyim. Şu an gözümün önündeki şehir 
Rize olamaz. Hemen bir dolmuşa binip eve gitmeliyim. Üst geçitten geçerken üzerimden 
bir uçak geçti. Uçak? Rize’de olmadığıma eminim şimdi. Üst geçitten bakınca daha fazla 
şey gördüm. Yolu izliyorum şimdi. Dolmuş olduğuna karar verdiğim araçlar hatırladığımdan 

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - KOMPOZİSYON

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - KOMPOZİSYON



86 87

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - KOMPOZİSYON

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - KOMPOZİSYON

daha büyük ve sayılarının fazla olmasına rağmen trafiği aksatmıyorlar. Diğer araçlar onlara 
kıyasla daha küçük ve havaya egzoz yaymıyorlar. Neredeyse iki dakikadır yolu izliyorum. 
Henüz birbirine korna çalan araçlar görmedim. Bu bir ilk olabilir. Durağa vardığımda dolmuş 
hemen geldi. İçeride hiç beklemediğim bir manzarayla karşılaştım. Ayakta kimse yoktu ve 
oturanlar da emniyet kemeri takıyordu.         Çok geçmeden ineceğim yere geldim. Adımı-
mı attığım yer sanırım bulunduğum şehrin merkeziydi. Çok sayıda turist var. Heykellerin, 
bunlar daha önce burada yoktu, ve etrafın fotoğraflarını çekiyorlar. İnsanlar güler yüzlü bir 
şekilde dolaşıyorlar. Bunlar bildiğimiz, tanıdığımız agresif Rize insanları mı? Bir gecede nasıl 
bu kadar çok şey değişmişti bilmiyorum ama Rize artık Rize değildi. Adeta bir kömür gibi 
başkalaşım geçirip elmas olmuştu. 

           Tüm mağaza ve marketlerin sıralandığı sokakları arıyordu gözlerim fakat yoktular. 
Karşımda bir AVM var. Sanırım hepsi burada toplanmış. Her şey hayallerimdeki gibi. İnsan-
lar mutlu, dağlar yemyeşil ve üstlerinde ev yok, deniz temiz ve gökyüzünden daha mavi, 
sokaklar geniş ve uzun, binalar ve alışveriş merkezleri iç içe değil. Birkaç tane üniversite 
görüyorum. Kampüsleri bile var. Eğitim için olanaklar gelişmiş. Havaalanı denizin üstünde 
adeta büyük bir ada gibi. Her şeyi hayretle izliyorum. Birden büyük bir saat fark ettim. Tarihi, 
saati ve hava durumunu gösteriyor. 30 Kasım 2053. Güneşli ve saat 12.30. 

            Aniden bir gürültü duyuyorum. İş makinalarının sesine benziyor. Gözlerimi aralıyo-
rum ve çok farklı bir atmosfer beni karşılıyor. Pencereye yaklaşıp etrafa bakıyorum. İşçiler 
yeni bir binanın temellerini atıyorlar. Her şeyin bir rüya olduğu gerçeğini aklım almak iste-
miyor fakat maalesef ki öyle. Rize şu an sadece, çay denilince akla gelen bir yer. Fakat bir 
gün Rize’nin, rüyamdakinden de güzel bir şehir olacağını biliyorum.  
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Emine SAYIN
PAZAR FEN LİSESİ

Rize - Pazar

TOPRAK KOKUSU

  İnsanlar kendilerine huzur veren yerlerde yaşamak isterler. Bu huzur veren yerlere 
gereken değerin verilmediğinde bir gün tükenip gideceğini akıllarına getirmezler. Oksijenin 
bitip karbondioksitin artması, ağaçların kesilip yerine binaların, gökdelenlerin dikilmesi ve 
buna benzer nice felaket…

 2053’ü düşününce ıssız bir dünya, evren geliyor aklıma. Bir de buram buram toprağın 
ve çayın koktuğu, çam ağaçlarından reçinenin aktığı, bahçelerinde rengârenk yağmurların 
ürünlerini gördüğümüz Rize geliyor. Ben Rize’yi doğal bir ortam halinde bırakmak istiyorum. 
2053’te Rize’yi ölmemiş toprağıyla, sonu görünmeyen bahçeleriyle bulmak istiyorum.

 Elbette eksikleri var bu çay diyarının özellikle bu eksiklikler ilçelerde yoğunlaşmakta 
buralar hem alabildiğine güzel, cennet bahçesi hem de imkânlar açısından merkeze bağlı 
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bir kısıtlı dünya.  Buralar imkânlar dâhilinde bence geliştirilmeli. Çünkü herkesin gücü her 
an merkeze gitmeye yetmeyebilir. 

 Ben 2053’te hem toprak kokusunu hem de kültürün kokusunu duymak istiyorum 
Rize’de. Kendini yenileyip geliştiren; ama aynı zamanda özünü koruyan bir Rize istiyorum. 
2053’te teknolojinin faydalarından yararlanılarak güzelleştirilen; ama teknolojinin tek tip 
şehirleştirmesinden uzak kalmış bir Rize bulmak dileğiyle.
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Emir METE 
İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize - İyidere

2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM

 Doğada sessiz bir Rize’de yaşamak isterdim. Sessiz ortamda daha iyi doğada diz dize 
temiz doğayla kavuşmak, orada yaşamak isterdim. İşte burada o yerde yaşayıp giderim. 
 Ailem ile temiz doğada yürümeye giderdim hem spor hem de temiz hava bana iyi 
gelir. O yerde meyveni yetiştir, hayvanlarını besle, doğanın tadını al. Ondan sonra kendin 
doğadan yaptığın meyve ya da domatesleri ye. Büyük bir hem vitamin deposudur. 
 Aklına gelen şeyleri yap; doğanın kokusu senin içini dağıtır, doğaya doğru dön!  Ora-
da doğanın sesini dinlerim. Sessiz, kimse yok. Sadece ben ve ailem. Oturup manzaranın 
tadını çıkarırız. Kimse yok, kavga gürültü yok, ailemle orada yaşayıp giderdim. İşte otur orada 
doğaya karşı manzara hem de temiz havada çayını demle, doğaya karşı orada otur tadını 
çıkarana kadar manzaranın. Tatilde böyle bahsettiğim yerlere gitmek isterim.
  2053’te böyle Rize olmasını ve böyle bir yerde olmak ister miyim, sorun isterdim. Ben 
böyle yere gitmek isterdim temiz havada, sen de orada olmak isterdin.
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EMRE CAN AY
ÇAYELİ VAKIFBANK ANADOLU LİSESİ

Rize - Çayeli

DAHA YAŞANILIR BİR RİZE İÇİN

 İnsan dünyaya bir kez geliyor ve tek şansı var o da “yaşamak”. Yaşamak ama nerde, 
nasıl yaşamak? İnsanoğlu maalesef nasıl bir ailede, nasıl bir çevrede dünyaya geleceğini 
bilemiyor ve bunu seçemiyor da. Ama ben Rize’de, Rizeli bir ailede doğduğum için kendimi 
çok şanslı hissediyorum ve bu durum bana gurur veriyor. Çünkü Rize denilince zihinlerde 
yemyeşil, cennet gibi eşsiz bir doğa, her bir taşının altından çıkan küçük küçük çağlayanlar, 
iyi yürekli, tertemiz insanlar canlanıyor.

 Savaşlarla, terör olaylarıyla, hırsızlıklarla, cinayetlerle günden güne yaşanmaz hale 
gelen bir dünyada hala kendisini koruyabilen bir çevrede yaşıyor olmak bana hem gurur 
hem de mutluluk veriyor.

 Günden güne değişen, gelişen bir ildir Rize. Yemyeşil, tabiat harikası yaylaları, sesiyle 
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insanın içine işleyen tulumu, adeta birliği beraberliği simgeleyen horonu, sımsıcak gülüşü, 
samimi tavırları, misafirperverliği ile yöre insanı adeta turistleri kendine çekiyor. Her mev-
sim ayrı bir güzelliğe sahip olan bu memleket, kataloglara konu olacak doğa güzelliklerine 
sahiptir. Bu kadar eşsiz güzelliğe sahip bir şehrin elbette eksikleri var.
Ben on altı yaşında bir gencim. Haydi gelin, benim gözümden nasıl bir Rize’de yaşamak 
istediğimin hayalini kuralım. Büyüklerimiz her zaman: “Bundan on yıl önce böyle imkânlar 
yoktu, Rize çok gelişti.” gibi cümleler kurar. Evet Rize günden güne gelişiyor hem de çok 
hızlı bir şekilde. Bundan sonra da eminim ki durmadan gelişmeye ve değişmeye devam 
edecektir. Benim nazarımda burayı daha yaşanılır kılmak adına sosyal ve kültürel anlamda 
daha faza çalışmalar yapılabilir.
 
 Yöre insanı olarak maalesef sanata gereken önemi vermiyoruz. Kitap okumaya, eği-
time ihtiyaç duymuyoruz. Bu da bizi diğer bölgeler arasında gerilere itiyor. Öyle bir gün 
gelmeli ki Rize’de her aile evde otursun çocuğuyla birlikte kitap okusun, her aile çocuğu-
nun kolundan tutup sinemaya, tiyatroya gitsin. Sinemalara kaliteli filmler gelsin. Çok bü-
yük ve güzel bir kültür merkezi var orada çeşitli oyunlar sergilensin. Çeşitli spor dallarında 
gelişme kaydedilsin, ulusal çapta müsabakalar ilimizde yapılsın. Örneğin rafting için en 
uygun nehirlerden birisi bizim ilimiz sınırlarında ama tanıtımı yeterli seviyede yapılmadığı 
için yeteri kadar ziyaretçiyi ağırlayamıyor. İlimizin görülmedik o kadar güzel yaylaları var ki 
maalesef gelen herkes belli başlı bir iki yeri görüyor sonra da geri memleketine dönüyor.  

 Bu yaylaları gösterebilmek için yollar yapılmalı, konaklama imkanı sağlanmalı. Tabi 
bütün bunlar yapılırken de doğa tahrip edilmemeli, doğal güzellikler korunmalı.

 Büyük tünellerin yapılmasıyla bir bakmışız şehirde deniz ticareti canlanmış. Şehrin 
en büyük problemlerinden biri olan trafik ve araç fazlalığı; yolların genişletilip, yeraltı oto-
parklarının yapılmasıyla ortadan kaldırılmış ve şehirde yaşayan insanların rahat bir nefes 
alması sağlanmış, havalimanının tamamlanmasıyla birlikte yörenin tanıtımı çeşitli yollarla 
yapılmış, binlerce insan bölgeye çekilmiş ve bu da bölgenin turizminin hareketlenmesine 
ve yörenin gelişmesine, değişmesine katkıda bulunmuş olsun.

 Doğu Karadeniz Bölgesi, düz araziye sahip olma bakımından zayıf bu yüzden de çok 
yüksek binalar yapılıyor ve bunların plansız ve eksik altyapıya sahip olması, ilin çekiciliğini 
zayıflatıyor. Daha planlı yapılaşma sağlanırsa daha yaşanılası bir Rize’ye sahip olabiliriz.
Hepimiz biliyoruz ki, Rize doğasıyla var. Bu yüzden doğaya zarar vermeden yapılacak her 
bir yenilik şehri daha yaşanılır kılacaktır.
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yıllarıma dönsem hiç düşünmeden burayı tercih ederdim. Üniversitenin hemen karşısına 
bir tramvay hattı kurulmuştu. En çok hoşuma giden şey ise fakirlik kavramının ortadan kalk-
mış olmasıydı. Artık herkesin başını sokabileceği bir evi vardı, sokaktaki dilencilerin yerini 
gitar çalan gruplar almıştı. Aynı zamanda çok köklü bir hastane açılmış, bütün hastalıklara 
tedavi bulunmuştu.

           Gerçekten rüya gibi bir şehirdeyim. İnsanın baktıkça bakası, anlattıkça anlatası geliyor.
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Feyzanur TOPÇU
Tevfik İleri Mersleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize - Merkez

GERİDE BIRAKTIĞIM ŞEHİR

 Bu şehre öğretmen olarak gelmek beni fazlasıyla duygulandırdı. Çocukluğumun en 
güzel yıllarını burada geçirmiştim. Şimdi o küçük çocuk büyüdü, öğretmen oldu. Karşısında 
ise bambaşka bir Rize var.

            Rize, bıraktığım gibi kalmamıştı ve güzelliğine güzellik katmıştı. Küçükken hep yaşa-
mak istediğim o büyük şehirlerden tek farkı yeşilini ve mavisini eskisi gibi koruyor olmasıydı. 
Uçaktan ilk indiğimde yüksek binalar gözüme çarpmıştı. İzlemeye doyamadığım o deniz 
tertemizdi ve vapur turları düzenlenmeye başlanmıştı. Kocaman yollar yapılmıştı. Merakla 
şehri gezmeye başladım. Büyük bir alan sadece lokantalar ve mağazalar için ayrılmış, aynı 
zamanda dokuz katlı bir alışveriş merkezi yapılmıştı. Dakikalarca o şahane yapıtları izledim. 
Hele o yeni açılan üniversite… Denizin üstüne yapılmıştı. Mükemmel bir mimarisi vardı. İn-
sanın aklına gelebilecek her bölüm vardı. Bununla birlikte her çeşit öğrenci de… Öğrencilik 
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Gizem ŞAHİNGÖZ
Pazar Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Rize - Pazar

KEŞKE HAYALLERİM GERÇEK OLSA !

       Rize benim göz bebeğim, canım memleketim! Yeşiliyle, mavisiyle, doğasıyla adeta 
bir cennet! Elbette,  bu işin gönül kısmı.  Ama bazı kusurları da görmekten gelmek olmaz. 
Şimdi size memleketim ile ilgili hayallerimden bahsedeceğim.

      Okullarımızın daha güzel, daha temiz olmasını, bahçelerimizin çiçeklerle bezenmesini 
ve çeşitli spor dallarının yapılabileceği alanların olmasını istiyorum. En azından öğrencilerin 
okulda sıkılmayacak, daha çok bağlı kalacakları bir yere olmasını istiyorum. Okullarımızdaki 
kütüphanelerin daha aktif olması için kitapların daha eğlenceli, daha çok çeşit kitapların 
olmasını isterim. Okumak isteyen ama imkanı olmayan insanlar var, onlara maddi manevi 
destek olmasını isterim. Onlara özel kurslar yapılmasını isterim.

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - KOMPOZİSYON

     Bizim kültürümüze uygun eğlenceli etkinlikler yapılmasını isterim. İnsanların aileleriyle 
birlikte daha iyi, daha rahat vakit geçirebilecekleri, piknik yapabilecekleri, eğlenebilecekleri, 
güzel, temiz, geniş, çimenli alanların olmasını isterim. Çevrenin daha temiz olmasını, te-
mizlik konusunda insanların daha özen göstermelerini isterim. 

    Rize’de insanların daha iyi, daha rahat ve geniş bir ortamda alışveriş edebilecekleri koca-
man AVM’ ler olmasını isterim. İçerisinde sinema salonları, tiyatro alanları, müzik alanında 
kendin geliştirmek isteyen insanların gidebilecekleri kurslar olmasını isterim. Çocukların 
evlerine yakın yerlerde rahatça, güvenli bir şekilde oynayabilecekleri lunaparklar olmasını 
isterim. Yolculuklarda trafik kurallarına daha özen göstermelerini isterim.

    Benim memleketimde ki insanların daha saygılı olmasını istiyorum. Küçüklerin büyük-
lere, büyüklerinse küçüklere küfürsüz, şiddetsiz konuşarak anlaşabilmelerini isterim. Fakir 
insanların, Suriyeli vatandaşlarımıza daha özen göstermelerini, ilgilenmelerini isterim. İhti-
yacı olan insanlara maddi manevi destekte bulunmalarını istiyorum.

      Düğünlerde, törenlerde, özel günlerde atılan silahlar yüzünden hayatını kaybeden birçok 
insan var. Çocukların bu ortamda bulunmamalarını bu tür şeylerde daha dikkatli olmalarını 
isterim. En önemlisi annelerimizi kaybediyoruz. Sırf bu maganda, kötü eşleri yüzünden 
şiddete maruz kalan annelerimiz, çocuklarımız var. Bu insanlar yüzünden çocukların psi-

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - KOMPOZİSYON



98 99

“2053’TE BÖYLE BİR RİZE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM“
RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI - KOMPOZİSYON

kolojileri bozuluyor. Başta çocuklar olmak üzere daha güvenli ortamlar olmasını, bu kişilere 
karşı daha ilgili davranmalarını istiyorum. Hasta insanlara ve yaşlılara daha özen gösterme-
lerini, bu insanların evlerine yakın yerlerde aile hekimlerinin bulunmasını istiyorum. Eski 
evlerin bulunduğu yerlerde daha güzel, daha güvenli evlerin yapılmasını istiyorum. 

    Yani anlayacağınız öyle bir Rize istiyorum ki insanların yaşamaktan zevk aldıkları, mutlu, 
huzurlu, sağlıklı olduğu bir Rize istiyorum. Ben bu hayallerimi kendim için değil, Rizemin 
insanları için istiyorum. Memleketimin daha iyi olmasını istiyorum. Namık Kemal’in de de-
diği gibi vatan sevgisi,  toprak sevgisi değil üzerinde yaşayan insanlara duyulan sevgisidir. 
Ben de yüreğimin her zerresinde bunu duyuyorum.

     Keşke hayaller gerçek olsa!
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Halime MAFRATOĞLU
Tevfik İleri Anadolu Lisesi

Rize - Merkez

BÜYÜLÜ ŞEHİR

 30 Kasım 2053 ve ben uzun zaman sonra ilk defa Rize’ye geldim. Bugün sabah dokuz 
gibi uçaktan indim ve gördüğüm manzara beni büyüledi. Rize’nin eşsiz manzarası ayakla-
rımın altında duruyordu. Bu benim hatıralarımdaki geri kalmış ve gelişmemiş şehir değil. 
Aradan geçen 36 yıl Rize’ye çok şey katmış.

             Eski Rize’de akşam olunca herkes evine çekilir ve sokaklar boşalırdı ama o eski ha-
linden eser yok şimdi yerli ve yabancı turistler şehri tanımaya çalışıyor. Tabi ben de dahil 
olmak üzere. Eskiden yol kenarlarında trafiğin kirlenmesine neden olan arabalar artık yok ve 
trafik duraksamadan akıyor. Her sokak başında küçük küçük kütüphaneler var ve insanlar o 
kütüphanelerde kitap okuyor. 36 yıl önce sadece bir tane kütüphane vardı o da il kütüpha-
nesiydi. Sokakta yürürken dikkatimi türkü evleri çekti ve sorup öğrendim. Türkü evleri Rize 
kültürünü yaşatmak ve tatil için gelen turistlere Rize’yi daha iyi tanıtmak için yapılmış ve yılın 
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belirli zamanlarında şenlikler düzenliyorlarmış aynı zamanda eski kültür merkezinin yerine 
yeni ve daha gösterişli bir kültür merkezi yapılmış. Kültür merkezinin dışında opera salonu, 
tiyatro salonu ve daha birçok şey yapılmış. Ayrıca Rize’nin genç yeteneklerinin eserlerinin 
sergilendiği bir sanat galerisi de açılmış. Gün içerisinde öğreniyorum ki Rize dünyanın en 
gelişmiş liman kentlerinden biri haline gelmiş. Ama her şeyden önce gözüme çarpık kent-
leşmenin giderildiği çarptı. Lisede 10. sınıftayken sınıfımız denizi gören taraftarı ama çarpık 
kentleşme yüzünden denizi hiç göremedik. Deniz havası almak için sahile gittiğimde vapur 
turları için birçok ailenin sıraya girdiğini gördüm ben küçükken sahil deyince anne baba-
ların aklına hep kötü şeyler gelirdi ve çocuklarının sahile gitmesine izin vermezdiler ama 
şimdi görüyorum insanların kafalarındaki sahil tanımı değişmiş ve insanlar aileleriyle birlik-
te sahile akın ediyorlar. Bu şehrin sokaklarında yürürken kendimi yabancı bir şehirdeymiş 
gibi hissediyorum. Bir sokakta sokak sanatçıları sanatlarını icra ediyorlar ve insanlar onları 
izliyordu. O manzarayı görünce aklıma bir anın geldi. Yağmurlu bir gündü gerçi Rize’nin 
yağmursuz bir günü yok ama neyse Kuyumcular sokağında yürüyorum dün ve oradan 
bir grup arkadaş gitar çalıp şarkı söylüyorlardı açıkçası benim ilgimi çekmişlerdi daha önce 
Rize’de öyle bir sahneyle karşılaşmamıştım ama yanımdan geçen bir adam “ Şunlara da 
bak yağmurun altında şarkı söylüyorlar. Allah akıl fikir versin.” dedi bunu duyduğumda o 
şehirden ayrılmam gerektiğini düşünmüştüm ve bu sahneyi görünce ister istemez eskiyle 
yeniyim karşılaştırırken buldum kendimi.

             Hatırlamıyorum da eskiden bu şehirden kurtulmak için yılları sayardım ama şuan 
görüyorum ki Rize artık turizm şehri olmuş ve insanlar bir zamanlar benim kaçıp kurtulmak 
istediğim şehri görmek için geliyorlar. Artık Rize sadece çayıyla anılmıyor.
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İbrahim TÜFEKÇİ
İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize - İyidere

2053’TE RİZE’NİN NASIL OLMASINI İSTERSİNİZ

       2053’te Rize’nin büyük şehir olmasını isterim. Rizemizde yok robottur yok uçan 
arabadır öyle bir sey istemem ama Rize’de olması gereken şeyler de var: Rizemizin insanla-
rının iyi niyetli, kibar olması bize yeter ancak .

 Rize’nin büyük olmasını isterim çünkü seviyorum Rizemi. Okullarımızın büyümesini 
isterim mesela İyidere’nin köylerinde çok iyi satılan bir malımız var. Bu malları çok güzel bir 
şey Derepazarı’nın köylerinde büyüme isterim okulların büyümesi bizi ve Türkiyemizi temsil 
eder. ALLAH’A şükürler olsun ki bu zamana kadar yoksulluk çekmedim babam sağ olsun 
2053’te büyük şehir olmak bizim gururumuz olur. Ben İyidere’nin büyük olmasını isterim. 
Bisikletlerin elektrikli olması, arabaların elektrikli olması çok güzel olur. 

 Burada çay yapmak bizim işimiz. Çay yapmaz isek  Türkiye’miz nasıl çay içebilir  so-
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ruyorum size. Rizemiz gururlu insanlarla dolu, ben bunu seviyorum iste. Gururlu insan-
lar çok sakin olur en çok sevdiğim. İnşallah böyle devam etmemize yardımcı olur. Böyle 
devam ederiz inşallah. Mesela trafik kurallarına daha yatkın bir il olması bizi mutlu eder. 
Mesela her gün kavga gürültü olan Rizemizde olmasını istemiyorum, ben böyle bir hayat 
istiyorum.

 Rizemi seviyorum ALLAH bize yardımcı olsun ve bizi korusun. En sevilen insanlar 
burada bunun için teşekkür ederim. Rizemiz bize yeter ben bunu istiyorum yeşillik içinde 
yaşamak istiyorum.
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Makbule DEMİREL
Derepazarı Adem Özdemir Anadolu Lisesi

Rize - Derepazarı

İNANIYORUM

       İnsanoğlu sürekli hayal kurar iyi veya kötü herkesin bir hayali vardır. Kimimizinki 
gerçekleşecek bir şeydir, kimimizinki ise imkânsızdır. Fakat insanoğlu bunu düşünmez sade-
ce hayal kurar ve bunun gerçekleşmesi için de çalışır. 

 Benimde herkes gibi bir hayalim var. Tabii ki benim hayalim yaşadığım yerle ilgili ya-
şadığım yerin her açıdan gelişmesi ve onun diğer şehirlerle yaşayabilecek seviye de olması, 
hatta daha üstün olmasını istiyorum. Bu aslında gerçekleşebilecek bir şeydir. Bunun ön ko-
şulu da daha fazla çalışmak ve insanlarımızın kendilerine gerek eğitim gerek görgü kuralları 
açısından geliştirmeleriyle olur. Türkiye neden hep İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleriyle 
tanınıyor. Turistlik şehirler olduğu için mi? Belki de evet. Peki Rize, Rize neden turistlik, tanı-
nan bir şehir değildir. Bence nedeni şu ki; kendimizi hiçbir konuda geliştirmememiz, çalış-
mamamız ve birbirimize güvenmememiz.
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 Rize’de yapılan projeler neden hayata geçirilmiyor? Örneğin Rize’de yapılan Tubitak 
projeleri Avrupa’da el üstünde tutulurken Rize’de unutuluyor?

 Ben bu yazdıklarımı sadece hayallerimde yaşatmak istemiyorum.2053 Rize’sinin 
gerçeklere bağlı, inanılan güzel bir yer olmasını istiyorum. Eğer herkes de inanırsa Rize’yi 
daha güzel yaşam yerine dönüştürebiliriz. Biliyorum. İnanmak zaten başarının yarısı değil 
miydi?
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Meralgül AZAKLI
Pazar Atatürk Anadolu Lisesi

Rize - Pazar

2053’TE RİZEMİZ

       Gelecekte bir Rize’nin hayalini kurmak için öncelikle Rize’nin insanları etkileyen 
olumsuz yönlerini bilmek gerekir. Rize’deki insanların bu olumsuzluklarla nasıl başa çıktığını 
ve diğer bölgelerde de olduğu gibi ekmek parası için nasıl canla başla çalıştığını bilmek la-
zımdır. Fazla bir plajı olmayan yeşilin yerini taş binaların kaplamaya başladığı dönemlerdeyiz 
Rize’de. Rize’nin bazı insanlara geçim kaynağı olan uçsuz bucaksız masmavi denizi bilinçsiz-
ce kirletilmeye devam ediliyor.

 Aynı denizi gibi bir de uçsuz bucaksız çay tarlaları vardır Rize’nin. Hava kararıncaya 
kadar çay tarlalarında insan görmek mümkündür buralarda. Çaysız bir Rize düşünmek bile 
istemez bir Karadenizli.2053’te hayal dünyamda canlandırdığım Rize çay tarlaları yemyeşil 
uzanan, masmavi tertemiz denizi, taş binalarla kaplı olmayan yemyeşil bitki örtüsüyle başka 
yerlerden gelmiş insanları mest eden bir Rize.
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 Karadeniz’in kusursuz yaylalarına yapılan taş binaların yıkıldığını, denizinde insan-
ların neşeli ve huzurlu bir şekilde yüzdüğü, balığı bol ve ucuz, deniz taşımacılığı gelişmiş, 
çöp yığınlarının üstüne binaların yolların yapıldığı bir Rize hayal ediyorum2053’te.Fabrika 
bacalarından çıkan duman kokusu yerine doğada ki rengarenk çiçeklerin kokusu doluşsun 
insanların içine. Yükseklere doğru çıkıldıkça tulum sesinin kulaklara doluştuğu gibi.Mısır,-
fındık,çay tarlalarında topluca insanların birbirine yardım ettiği, hem çalışıp hem eğlendiği 
günlerin gelmesini istiyorum.Taşı,toprağı,havası ve doğasıyla insanların içinde iz bırakan 
eşsiz Rize’mizin 2053’te doğasına zarar gelmeden gelişmiş bir şehir olması ise en büyük 
dileğimiz.
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Neslişah ŞAHİN
Derepazarı Adem Özdemir Anadolu Lisesi

Rize - Derepazarı

HAYALLERİM GERÇEK OLSA

            Her insan hayal kurar öyle değil mi? Bazen kendimizle ilgili, bazen geleceğimiz 
ile ilgili, bazense yaşadığımız âşık olduğumuz şehir ile ilgili. Özeniriz başka illerde yaşayan 
insanlara. Mesela İstanbul’da, Ankara’da yaşayan insanlar neden kendilerini çok bilinçli ve 
kültürlü sanırlar? Yaşadıkları şehrin büyüklüğü mü onları daha çok bilinçli ve kültürlü yap-
mış? Tabii ki hayır. Büyük şehirlerde belki hava ve insan kirliliği var lakin onların sayısını bi-
lemediğimiz kadar kitap fuarları, müzeleri, sinema salonları, hayvanat bahçeleri var. Onları 
daha bilgili işte bu unsurlar yapıyor. Keşke Rize’de de bunlar olsa. Hatta olmalı. Ben 2053’te 
daha gelişmiş, müzelerini, kitap fuarlarını saymakta zorlanacağım hayvanat bahçesi olan, 
küçük sinema salonları olmayan bir Rize istiyorum.

     Hatta insanların birbirleriyle daha dayanışma içinde olduğu, saygı, sevginin eksik ol-
madığı, selamın dilden düşmediği, tebessümün yüzden eksilmediği, sokaklarda arabadan 
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çok bisiklet süren insanın olduğu, banklarda kitap okuyan insanların olduğu bir Rize hayal 
ediyorum 2053’te. Rize coğrafi konum olarak çok şanslı bir şehir. Yeşilliği ayrı, mavisi ayrı-
dır Rize’nin. Yeşille mavinin buluşma kıtasıdır Rize. Lakin gelişmişliğe önem verilmemekte. 
Biraz daha büyüsek kötü mü olur? Zaten Rize gelen yabancıların turistlerin hepsi sevmekle 
birlikte her yıl ziyaret etmek istiyorlar. Yabancılar için Rize’yi temsili daha çok objeler sa-
tılmalı. Hediyelik eşyalar dağıtılan bir Rize hayal ediyorum. Sokakların rengârenk boyandı-
ğı, kaldırımda renkli küçük kafelerin olduğu, caddelerde heykellerin, palyançoların olduğu, 
çocukların dünyası olan dünyada onlara daha çok yer açtığımız bir Rize hayal ediyorum. 
Caddeden tramvayın geçtiği bir Rize hayal ediyorum. 

     Sevginim, saygını, dürüstlüğün eksik olmadığı bir şehir hayal ediyorum. Şehrimin eşsiz 
güzelliklerini ön plana çıkaracak yenilikler istiyorum. Gelişmiş bir şehir istiyorum. Hayal-
lerimin gerçekleşmesi çok zor olmamalı. Benim gibi birçok kalpte bu hayaller atıyor. Bu 
hayallerimin gerçekleşmesi umuduyla 2053’ e göz kırpıyorum.
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Sedanur ŞAHİN
Derepazarı Adem Özdemir Anadolu Lisesi

Rize - Derepazarı

GELİŞMİŞ MEMLEKETİM

 Her kişinin hayalinde iyi ve huzurlu bir yerde yaşama isteği vardır. Bu bazen bir okul, 
bazen bir ilçe, bazen ise bir ildir. Rize küçük, şirin bir olmasına rağmen insanı ve güzelliği ba-
kımından oldukça eleştiri alan bir ildir. Ama git gide azalan yeşillikleri ve artan beton yığınları 
özellikle dikkat edilmesi gereken konular içindedir.

     Rize’nin en çok yağış alan il olduğunu herkes bilmektedir. Fakat bu gerçek aşırı yağ-
mur nedeniyle yıkılan evleri, selleri ve kişi kayıplarını değiştirmemektedir. Dere ve deniz 
kenarlarına yapılan evler ise bu riski daha çok tetiklemektedir. 2053 Rize’si yağışa karşı da-
yanıklı, yeşilliği bol, eğitimde seviye atlamış, nüfusu artmış, temiz, rahat ve huzurlu bir yer 
olmalıdır. Sokaktaki çocuklara da özellikle dikkat edilmelidir. O çocukların güvenli ortam-
larda yaşayabilmesi ve okuyabilmesi Rize için önemli bir gerçektir. Sadece insanlar mı? Ya 
hayvanlar; hayvanlar olmadan insanlar olabilir mi? Hayır. Özellikle de barınaktan hayvan 
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sahiplenmek yerine sokaktaki hayvanlara sahip çıkmak ayrı bir huzur ortamı yaratacak. 
2053 Rize’si özellikle eğitim, spor ve sağlık yönünden de gelişmelidir. Yeni üniversiteler, yeni 
hastaneler, yeni spor sahaları ve birçok şey…

 Rize’nin küçük ve şirin bir il olduğuna bakılmamalıdır. Aslında birçok yönden geliş-
mesi gereklidir ki 2053 Rize’si daha güzel daha huzurlu bir yer olmalıdır.
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Seher KAYNAR
Pazar Atatürk Anadolu Lisesi

Rize - Pazar

GELECEKTEKİ RİZE

 Hayalim gelişmiş bir Rize. İnsanların birbirine öfkeli, küfürlü değil de sevgi dolu dav-
ranmasını, herkesin kahvelerde boş oturduğu değil de herkesin okumuş bilgili olduğu bir 
Rize istiyorum. İnsanlarının her zaman misafirperver iyi niyetli olan Rize’nin hiçbir zaman 
bunu kaybetmemesini istiyorum.
 Gelişmiş bir şehir değiliz.2053’te okuldan çıktığımda gezebileceğim yapabileceğim 
aktivitelerin olmasını istiyorum. İnsanların bilgilerinin daha da artmasını daha da açık fikirli 
olmasını ,bu efsane doğa güzelliklerinin hiçbir zaman yok olmamasını istiyorum.2053’te ye-
şilliklerin yerine her yeri betonların kaplamasını istemiyorum. Rize’nin kendine has tavrı yine 
dursun ama insanlarının değişmesini istiyorum.
 Tek Rize’nin değil 2053’te ülke olarak gelişmek istiyorum. Türkiye’nin de her konu da 
gelişmiş bir ülke olması çok güzel bir şey. Her şeyden önce Rize’de birçok yerde barış olsun 
istiyorum. İnsanların birbirine güzel ve iyi davranmak yerine kötü ve kaba davrandıktan son-
ra Rize gelişip 2053’lere gelse bile benim için hiçbir şey değişmez
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Seyda ÇOĞALMIŞ
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize - Merkez

HAYALLERİMİN RİZE’Sİ

 Öncelikle Rize’nin eşsiz yeşillikleri, doğal güzellikleri var ama maalesef bu güzellikler 
gitgide azalıyor. Bu gibi doğal güzelliklerin korunması, insan eliyle bozulmuş güzelliklerin 
giderilmesi eski haline getirilmesini isterim. Rize’nin iklimi çok yağışlı olduğu için, derelerin 
taşması ve selin oluşması meydana geliyor bu yüzden derelerin kenarlarına ev yapılmaması 
ve etrafın bolca ağaçların dikilmesini isterdim. Ayrıca derelerin kenarlarına ev yapılmaması, 
sel olduğunda bizim can kaybetmemizi önler.

 Rize’de sanayileşmenin fazla olduğu söylenemez. Olanların da çevreye zarar verdiği 
görülmektedir. Çay fabrikaları ve küçük sanayi sitelerinden çevreye, oldukça fazla zararlı 
atıklar atılmaktadır Bu, yaz aylarında daha da belirgin olmaktadır. Açıkçası 2053’de çöpsüz, 
havası temiz bir Rize istiyorum. Bunun için sanayileşmenin olumsuzluklarını yaşamayacağı-
mız bir Rize düşünüyorum. Hayalimdeki Rize, 2053 yılına geldiğinde bilim üretiyor, teknoloji 
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üretiyor, hastalıklara çare, kanserlere ilaç buluyor.

 Teknolojinin insan yaşamında önemli kolaylıklar getirdiği bir gerçektir. Ama olum-
suz yönlerinin de olduğunun aksini kimse söyleyemez. 2053’de daha neler çıkacağını kes-
tirmek oldukça zordur. İnsanların kitaplara, küçüğüne, büyüğüne olan iletişimlerini arttır-
masını istiyorum. Kısacası sokaklarda dolaşan robotlar veya robot insanların dolaşmasını 
istemiyorum.   

 Rize’nin sosyal ve kültürel olarak ilerlemesini, insanlar arası ilişkileri, yardımlaşma ve 
dayanışma ruhu, maddi manevi desteklemesi, durumu olmayan ailelerin çocuklarına eği-
tim de yardım edilmesini isterdim. Adaletin ön plana çıkmasını adaletsizliğin yok olmasını 
isterdim.

 Rize’min var olan doğal güzelliğinin ön plana çıkarılmış olmasını, yurt içi ve yurt dışı 
tanıtımının hakkıyla yapılmış olmasını, gelecek nesillere de 2153’de ”Nasıl bir Rize istiyorsu-
nuz?” sorusunun sorulabilecek öğrencilerin olmasını isterim.
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Sibel SALEP
Pazar Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Rize - Pazar

GELECEKTE RİZE

 Dinle, bak bir kuş ötüyor yine. Denizine açan çiçeğine, her zerresine aşık olduğun 
memleket Rize ‘de her rüzgar esişinde o eşsiz kokuyla harmanlanıyor, nefesine karışıyor. 
Tuzlu suyun kokusu peştamalı beline sarmış kızlar, arkasına sırtlandığı bohçayı taşıyor sabah 
güneşinde.
        Adım attığın her yer emek kokuyor, içtiğin her çay sana Rize’yi o nasırlı elleriyle çay 
demleyen yüzündeki bilmem kaçıncı kırışıklığına birkaç tane daha ekliyor. Mutluluğu oradan 
anlıyorsun işte, bir gülüşten veya bir yudum sıcak çaydan. Seccadeye değen her alından. 
Burası başka çok başka yağmurun yere düşüşünü bile seviyorsun fark etmeden. Sana kucak 
açan anne şefkati ile sarılıyorsun Rize‘ye. Elbette bu küçük dokunuşların olmayacağı anla-
mına gelmiyor. Memleket güzel çok güzel adeta yeryüzünde bir cennet, ama içinde bulu-
nan insanlar güzel değilse hiçbir anlamı kalmıyor. Herkes refah, huzur istiyor ama bunun 
kendi ellerinde olduğunu göremiyor. İnsan iyiyse zaman da iyidir insan kötüyse zaman da 
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kötüdür. Kuş cıvıltıları yerine küfür ve hakaret duymak, yardım eli görmek yerine ağır bir 
tekme yemek kimsenin isteyeceği bir şey değil. Horon da tulum da birleşen eller yardım 
için birbirini bırakmayacak şekilde kenetlensin, ve hiçbir kuvvet ayıramasın, çünkü bu şehir 
ancak birlik, beraberlik, güler yüz ve samimiyet ile ayakta kalır. Tek ihtiyaç yiyecek yemek 
ve içecek su değil, azıcık sevgi, biraz gülümseme de gerek bu hayatta. Kütüphaneler dolsun 
taşsın mesela, elinde üç beş kitapla çıksın her insan dışarıya. Okusun öğrensin Rize’yi. Tara-
sın dağını taşını dört bir yanını. Rizeli anneler çalışmadan duramaz, elleri emeğin göstergesi 
yüzlerindeki çizgiler yaşanmışlıkların iziyle dolu. Ama onlar yorulmasın artık kimi kırk, kimi 
elli, kimi altmış, kimi ise haddi geçmiş yaşta, tutalım ellerinden, kaldıralım eğik başlarını. 
Aslında Rize‘nin bu kadar ileriye değil az biraz geriye gitmesi gerek eski insanlara özenmesi 
onların tecrübelerini hayatına bir bir geçirmesi gerek. 
   Gencin, yaşlının, çocuğun el ele vermesi, bir olması gerek . Boşuna dememiş üstad Meh-
met Akif Ersoy    ‘’ Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın!  
                              Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın  
                                  Doğacaktır sana vaad ettiği günler  Hakkın ! 
                                  Kim bilir belki yarın , belki yarından da yakın ‘’ 

 sen sen ol elinden tut kardeşinin,  işte o zaman hayal olmakla kalmayıp gerçeğe döner 
tüm güzel şeyler .
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Sudem SELİMOĞLU
İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize - İyidere

2053’TE NASIL BİR RİZE HAYAL EDİYORUM

 2053’te nasıl bir Rize’de yaşamak istiyorum diye kendi kendime hayal kurmaya baş-
lamıştım ve aklıma şöyle bir şey geldi: Düşünüyorum turistik yerlerde olan coğrafi konumu, 
denizleri, tarihi eserleri acaba diyorum biz de el birliği ile böyle bir şey yapamaz mıyız? 
Bizim yeşilliğimiz, hırçın denizimiz, yaylalarımız var ama bizim denizlerimizde kum yerine 
kayalıklar var ve insanlar genelde kumsal olan yerleri tercih ediyor. Çünkü insanlar şezlong-
larına uzanıp dalgaların sesinde güneşlenmek istiyor. Bu sorunu çözmek için de kayalık olan 
yerlerin bir kısmını kum ile doldursak. 

 Dağlarımız birçok şehre nam salmış durumda. Anzer’den, Ayder Yaylası’na kadar ün-
lenmiş bu mekanları değerlendirmemiz lazım ve bence bu sorunlara şöyle bir çözüm ge-
tirilebilir: Teknolojik olarak 5 kişilik bir aile sığacak kadar bir hava aracı 1 saatlik bir tur. Gök-
yüzünden muhteşem bir görüntüyü seyretmek. Doğal yollarla seyretmek için de yüksek 
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teleferikler dört bir yanı açık. Böyle bir şey yapmamız bizi ekonomik yönden olumlu bir 
şekilde etkiler. Dağınık bir yerleşime sahipiz, bu dağınık yerleşimden kurtulup toplu bir or-
tam oluşturup kalan bölgeleri değerlendirip şehirleştirmek için AVM’ler, teknoloji mağaza-
ları, kafeler, aktivite alanları yapmak ve şehrimizi şehirleştirmek ve bunları yaparsak büyük 
bir ihtimalle bozuk köy yolları düzeltilip ulaşımın kolaylaştırılması hem kara hem de hava 
ulaşımını kolaylaştırmak bence bizi iyi yerlere taşır. Turistik gelirler artar, gelişmiş bir şehir 
oluruz.

 Ve hayallerimi böyle bitirmeye karar vermiştim. Derin bir ah çekerek keşke böyle bir 
Rize’de yaşasam diyordum. Çünkü insan hayal ettikçe vardır.
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