Sayın Darüşşafakalılar,
Sayın Konuklarımız,
Bitmeyen hikâyemizin bir sayfasını, bir seneyi daha ardımızda bırakıyoruz.
Cemiyetimiz 147 yıldır Eğitimde Fırsat Eşitliği misyonuyla ülkemizin her
köşesinden çocukları alarak, eğitim veriyor ve başarılı liderler olarak topluma
kazandırıyor.
Cemiyet yönetimine geldiğimizde ele aldığımız konulardan birisi Eğitimde Fırsat
Eşitliği misyonumuzu Türkiye’nin her kentinde, her ilçesinde; her köyünde
yaşayan çocuklara götürmekti. Bu amaçla, 3 yıldır Türkiye genelinde tanıtım
toplantıları düzenledik, zihinsel yeteneği ve yaratıcı düşünme yeteneğini
değerlendiren sınavımızı bu yıl da 20 il merkezinde gerçekleştirdik. 1974
öğrencinin katıldığı sınavımızın sonuçları belli oldu. 47 ilden 120 öğrenci,
Eylül’de Darüşşafaka ailesine katılacak. Onların yaşamları da bitmeyen
hikâyemizin sayfalarını daha önce yazmaya başlayan ağabeyleri ablaları gibi
değişecek. Onlar da bizler gibi yaşamlarını tümden değiştirecek olan adımı bu
yuvaya gelerek atacak: Eğitim
Bir Darüşşafakalı olarak, ‐Eğitimle Değişen Yaşam misyonunun ne anlama
geldiğini kendi benliğinde yaşamış biri olarak‐ sizlere biraz eğitimden söz etmek
ve Darüşşafaka neden bu ülkenin en önemli değerlerindendir bunu açıklamak
istiyorum.
Günümüzün insan hakları belgelerinde “zorunlu eğitim” kavramı yerine “eğitim
hakkı”, “temel eğitim hakkı” gibi kavramlar kullanılmaktadır. Bu hak
kullanılırken öne çıkan kavram “eşitlik” kavramıdır. “Eğitimde fırsat eşitliği” ,
tam anlamıyla gerçekleştirilememiş olsa da artık üzerinde uzlaşılmış, doğruluğu,
tartışılmaz bir kavramdır.
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Darüşşafaka, 147 yıldır bu gerçeğin farkında olarak, aslında devletin
yurttaşlarının tamamına sağlaması gereken eğitim hakkının hayata geçmesine
katkıda bulunmayı kendisine misyon edinmiş bir kurumdur.
Darüşşafaka “eğitimde fırsat eşitliği” ile yetinmeyip daha da ileri giderek
“eğitimle değişen yaşam” ilkesini benimsemiştir.
Eğitim insanın kişiliğinin tam olarak gelişmesini sağlayacak ve insan haklarıyla
temel özgürlüklere saygıyı pekiştirecektir. Eğitim tüm uluslar, dinsel ve ırksal
gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğun geliştirilmesini sağlayacak ve
ayrıca barışın korunmasi için Birlesmis Milletler’in sürdürdüğü etkinliklerin
ilerletilmesini saglayacaktır.
Evet.. Eğitim evrensel bir hak çağdaş toplumlarda. Ülkemizde her yıl 1 milyon
350 bin çocuk doğuyor. Okuma çağında 25 milyon insanımız var. Avrupa’da her
10 çocuktan 9’u ortaöğretime devam edebilirken, Türkiye’de her 10
çocuğumuzdan sadece 5’i bu imkâna sahip olabiliyor. Üstelik bahsettiğimiz
eğitim, sizlerin burada alma imkânını bulduğunuz eğitimden çok uzak .
Darüşşafaka kurulduğu günden bu yana eğitim anlayışını çağın gereksinimlerine
göre çeşitlendirmiş ve bu nedenle ülkemizin öncü eğitim kurumu duruşunu
korumuştur. Benim öğrencilik yıllarımda bize yabancı dille eğitim fırsatı
sağlayan yenilikçi eğitim anlayışını biz, genel müdürümüzün de konuşmasında
yer verdiği gibi, bugünün ihtiyaçlarıyla birleştiriyoruz.
Bizler, sizlerin yaşama bakış açılarını değiştiren, uluslar arası düşünen ve
sorgulayan gençler olmanız için çalışıyoruz. İleride başarılı bir lider
olduğunuzda, az evvel size bahsettiğim ülkemizdeki eğitim oranlarını
değiştirmeniz için çalışıyoruz. Bugün Türkiye’nin 70 ilinden gelerek bu sıralarda

oturan siz Darüşşafakalılar, gelecekte Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen
kurum ve kuruluşlarını yönetecek ve geldiğiniz kentlere örnek oluşturacaksınız,
bu ülkeye umut ve inanç vereceksiniz.
Sözlerime son verirken, eğitim yolculuğumuzda emeği olan tüm çalışan ve
öğretmenlerimize teşekkür ediyor, siz çocuklarımı, kardeşlerimi başarılarınızdan
ötürü kutluyorum.
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