
Özel Darüşşafaka Lisesinin 140. Dönem Mezuniyet hoş geldiniz diyor hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.  

10 yıl önce derin bir heyecan ama büyük bir umutla  Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 
yeşil kapısından içeri giren ve bugün buradan mezun olan 81 öğrencimizi  hayata uğurlamak 
için bugün buraya toplandık. Hepinize bu güzel ve gururlu günümüzde bizlerle birlikte 
olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

 Çağdaş bir eğitim yuvası olan Darüşşafaka Lisesi’nden 81 öğrencimizi daha mezun 
edip hayata uğurlamanın sevinci ve mutluluğunu yaşarken, ayrılmanın hüznünü de ben şahsen 
ayrıca yaşıyorum. Bu nedenle eğer izniniz olursa kısa konuşmamın uzun bölümünü 
öğrencilerime seslenmek için kullanmak istiyorum. 

Sevgili Öğrencilerim,  
10 yıl boyunca buradaki uğraşlarınızın ve bu zaman zarfında burada görev yapmış şu 

anda aramızda olan ve olmayan tüm Akademik ve İdari personelin çabaları sonucunda analitik 

düşünebilmeyi, kariyer planlaması yapabilmeyi, kendinizi anadilinizde ve yabancı dillerde en 

iyi şekilde ifade edebilmeyi, planlı ve programlı bir yaşama kendinizi hazırlamayı, 

beklentilerinizi yükseltebilmeyi, duygu ve düşüncelerinizi usulüne uygun dile getirebilmeyi, 

teşekkür edebilmeyi selam verebilmeyi, yaşam sürecini yönetebilmeyi ve en önemlisi 

Darüşşafakalı olmayı öğrendiniz. 10 yılınızı burada geçirmiş olmakla akranlarınız arasında ne 

kadar şanslı ve donanımlı bir kitle olduğunuzu üniversite yaşamınızda ve sonrasında daha da 

iyi anlayacaksınız. Son bir aydır okulun farklı yerlerinde bana “hocam çok üzgünüm çünkü 

okulumdan ayrılıyorum”, hocam çok moralim bozuk çünkü buradaki arkadaşlarıma baktıkça 

ve önümüzdeki yıl onları göremeyecek olduğumu düşündükçe çok farklı ve derin biri hüzne 

kapılıyorum” şeklinde duygularını dile getiren bir çok arkadaşınız oldu. Evet haklısınız çünkü 

ayrılmak kolay değil, ama unutmayın ki belki buradan şimdilik ayrılıyorsunuz ama hayatınıza 

da yeni bir sayfa açıyorsunuz. Temennim odur ki bu sayfalar hepiniz için sağlık ve başarılarla 

dolsun. 

Şimdi okulumuz 5D Sınıfından Mihriban ÇELİK isimli öğrencimizin kendini mezun 

olurken,yani dokuz yıl sonra yani sizlerin bu gün içerisinde olduğunuz gün  sahip olacağı 

duygularını anlatan yazısını paylaşmak istiyorum. :Yazısının adı   SON GÜN 

Bugün farklı bir heyecanla uyandım. Çünkü bugün mezun oluyorduk. Son gün gelmişti 

sonunda. Yine de zor olacaktı şefkat yuvasından, arkadaşlarımdan ayrılmak. Son defa baktım 

o pırıl pırıl parlayan güneşin önündeki pencereye. “Evet, okul marşında olduğu gibi.” dedim. 
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“Canımız feda.” Çünkü okuldan ayrılsak da birbirimizi unutmayacaktık. Ne de olsa 

Darüşşafakalı çocuklar kardeştir.  

Sonra hep beraber mis gibi kokuların geldiği yemekhaneye girdik. Bugün daha 

neşeliydi aşçılar. Son kez oturduk bizim masamıza.  “İnanmayacaksınız ama ben şu bıçağı bile 

özleyeceğim.” dedim arkadaşlarıma. Şimdi daha iyi anlamıştık Darüşşafakalı olmayı. Sevinç, 

hüzün, neşe, her şey karmakarışıktı bugün. 

Yemekten sonra sınıflarımıza girdik. Zaman nasıl geçti anlamadık.  Son ders 

başlamıştı bile. Kalbimiz yerinden çıkıp okulun dört bir köşesine dağılacaktı sanki.  

Diplomalarımızı alma zamanı gelmişti. Adım okundu. İşte o an iki damla yaş akmıştı 

gözlerimden. Geriye dönüp bakıyorum da koca bir hayat var geride. Anlamıştım. 

Darüşşafaka’nın değerini şimdi daha iyi anlamıştım. Onun sayesinde çok güzel bir gelecek 

beni bekliyordu. Eve gidince aileme sevincimi nasıl anlatacağımı bilmiyordum ama onların da 

en az benim kadar mutlu olacaklarından emindim.  Annemin, öğretmenlerimin, okulumun 

benim üzerimdeki emeklerini boşa çıkarmayacağıma dair verdiğim Daçkalı sözünü tutmuş 

olmanın gururunu ben de yaşadım. 

Sevgili öğrenciler, bu günden sonra  öğrenciliğiniz geriye dönüp baktığınızda 

öğrenciliğiniz boyunca burada yaşadıklarınızın, kişiliğinizin ve duygularınızın  

olgunlaşmasına ve hayatınıza ayrı bir tat katmasına izin vermeniz gerektiğini, akademik ve 

entellektüel birikiminizin üst düzeylere gelmesine yardımcı olduğunu hatırlayınız.  

Sizleri, yüksek öğrenime ve hayata uğurlarken, sizler adına, her zaman sınırsız desteğini 

esirgemeyen ve sizleri kendi kardeşleri ve kendi evlatlarından ayrı tutmayan onlar için ne 

düşünürlerse sizler için de aynısını hatta fazlasını düşünen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 

Kuruluna teşekkür ediyorum. 

Ayrıca bu günlere gelmenizde özverilerini sizlerden esirgemeyen elleri öpülesi değerli 

velilerinizi kutluyorum.  

10 yıl boyunca  inanılmaz bir sabır, özen,özveri ve gayretle emeğini sizlere koşulsuz 

veren sevgili öğretmenlerinize, her an sevincinizi, üzüntülerinizi paylaşan, nazınızı, niyazınızı 

çeken Rehber Öğretmenlerinize ve Müdür Yardımcınıza, belletmen öğretmenlerinize ve tüm 

Darüşşafaka  çalışanlarına binlerce teşekkürler…. 

İnanıyorum ki ülkemizin geleceği sizin aydınlık düşüncelerinizle sağlam ellerde olacak.  

Yolunuz, bahtınız ve şansınız açık olsun Sevgili Öğrencilerim. 


