Keşke Burada
Olsaydın
İstanbul

Wish You Were
Here İstanbul
Bu kentte yaşayacak kadar şanslı olan herkesin bambaşka bir İstanbul’u var. Hepimiz farklı bir
İstanbul’a uyanıyoruz. Koşturuyoruz, koşuşturuyoruz ama çoğu zaman İstanbul’da yaşadığımızı
unutuyoruz. Bizden önce buralarda uyananları, tıpkı bizim gibi bitmek

bilmeyen koşturmalarla

hayatlarını eritenleri de unutuyoruz. İstanbul evim, ekmeğim, aşkım… Bazen düşmanım, rakibim,
benden nefret edenim. Ama hep çok sevdiğim, kopamadığım... Buse Nermin ile attık kendimizi
İstanbul sokaklarına ve yaşadığımız kenti var edenleri hatırlamak istedik. Bu çok sevdiğimiz kente
terini akıtanları, bize miras güzelliklere bırakanları, burada aşık olup, burada hayata veda edenleri
anımsamak istedik. Bazen gördüklerimiz karşısında aşkımız tazelendi bu güzel kente. Bazen bu kente
yaptıklarımıza çok üzüldük. Artık kırklarımıza geldiğimizden midir nedir, eskiyi özler olduk.
Siz de birkaç dakikalığına bu kentin nereden geldiğini anımsayın istedik. Umarız beğenirsiniz…
Ve evet, İstanbul keşke sen de burada olsaydın…
Rahşan Gülşan – Gazeteci & Yazar & Vlogger
Rahşan Gülşan 1975 yılında doğmuştur. Kariyerinin ilk yıllarında müzik dergilerinde çalışmıştır. Bir dönem
BMW Car dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Rahşan Gülşan, otomobil dergilerinde motor sporları
üzerine yazılar yazmış ve fotoğraflar çekmiştir. Özel olarak yaptığı programlar dışında 2004 yılından bu yana
aktif olarak gazetecilik yapmaktadır. Uzman TV’de “Rahşan Gülşan ile Popüler Teknoloji” programında ürün
incelemeleri yapan Gülşan Sözcü gazetesi ve sozcu.com.tr’de de teknoloji alanında önemli yazılara imza
atmıştır. Son zamanlarda gezi & seyahat üzerine de kaydettiği vloglarla dikkat çekmektedir.

Everybody who is lucky enough to live in this city has an utterly dif ferent Istanbul. We all wake up to
a dif ferent Istanbul. We run, we rush, but most of the time we forget that we live in Istanbul. We also
forget about those who woke up here before us, who lived out their lives with endless hustle and
bustle just like we do. Istanbul is my home, my bread and butter, my love... And sometimes it is my
enemy, my competitor, my foe. But it is always my beloved from which I cannot break loose.
Buse Nermin and I took to the streets of Istanbul and we wanted to remember those who brought
the city we live in into existence. We wanted to remember those who fought tooth and nail for this
city, left such beauties as legacy for us and fell in love and bid life farewell here. Sometimes our love
for this city was refreshed because of what we saw. And sometimes we felt very sorry for what we did
to this city. We started to miss the old times maybe because we are now in our forties. We wanted
also you to recall where this city has come from for a couple of minutes. We hope you will like it...
And yes, wish you were also here, Istanbul...
Rahşan Gülşan – Journalist, Writer & Vlogger
Rahşan Gülşan was born in 1975. During the first years of her career, she worked for music magazines.
She was editor-in-chief of BMW Car magazine for a period; she then wrote articles on motor sports for
automobile magazines and took photos for them. Apart from one-off programme appearances, she has been
an active journalist since 2004. She reviews products on the programme "Popular Technology with Rahşan
Gülşan" on Uzman TV and she has published signif icant articles in the field of technology in Sözcü newspaper
and on sozcu.com.tr.

