
Sevgili Öğrenciler, sevgili kardeşlerim, 
Sevgili Öğretmenler, 
Saygıdeğer Bağışçılarımız ve Üyelerimiz, 
 Sevgili Darüşşafakalılar, 
Sevgili Arkadaşlarım, 
 
 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ülkemizin sivil toplum hareketinin ve eğitim dünyasının öncü kuruluşu olan 
Darüşşafaka Cemiyetinin 147 inci kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle kurucularımız Yusuf Ziya Paşayı, Gazi Ahmet 
Muhtar Paşayı, Sakızlı Esat Paşayı, Vidinli Tevfik Paşayı, Ali Naki Efendiyi, çağdaş 
uygarlık hedefini önümüze koyan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve dava 
arkadaşlarını, Darüşşafaka’yı bağışlarıyla, hizmetleriyle bugünlere taşıyanları 
rahmetle, saygıyla anıyor, hayatta olanlara  nice kuruluş yıllarımızı bizlerle 
kutlayacakları uzun bir ömür diliyorum.  
 
Kurucularımız Darüşşafaka’yı  kurarken aydın olmanın sorumluluğu içinde ülkeye ve 
halka hizmet etme anlayışıyla yola çıktılar. Halk çocuklarına yine halkın destekleriyle 
çağdaş düzeyde eğitim vermeyi amaçladılar. Toplumların yücelmesinin anahtarı olan 
eğitimde fırsat eşitliğini o günün koşullarında sağlamanın önemini gördükleri için  
güçlerini birleştirdiler ve gurur kaynağımız Darüşşafaka’yı yarattılar. Kurucularımızın 
ideallerini yaşatmak için Osmanlı döneminin ve Cumhuriyetimizin kamuoyu önderleri 
Darüşşafaka’ya hizmeti görev bildiler.Atatürkümüzün en yakınları Zübeyde Hanım ve 
Makbule Atadan başta olmak üzere hayırsever vatandaşlarımız Darüşşafaka’ya 
bağışlarıyla destek oldular 
 
Yüzkırk yedi yıl boyunca Darüşşafaka toplumda öncülük rolünü sürdürdü. Osmanlı 
döneminin ilk telgrafçılarını yetiştirdi, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında öğretmen 
ihtiyacının karşılanmasında görev aldı, halk çocuklarının küresel dil haline gelen 
İngilizceyi öğrenmesini sağlayarak onların küresel ölçekte de lider kadroları arasında 
olmasının önünü açtı. Darüşşafaka öğrencileri Çanakkale destanının yazılmasında 
görev aldı. Darüşşafaka ülkemizin yaşadığı bazı acı olaylarda babasını kaybeden 
yavrularına kucak açtı. 
 
Savaş meydanında kazanılan başarıların eğitimde ve ekonomide kazanılacak 
başarılarla kalıcı olabileceğini değişik söylemlerinde ifade eden Atatürkümüzün 
girişimleri ile Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve ekonomimizin temel 
direklerinden biri olmayı sürdüren Türkiye İş Bankasının Darüşşafaka’ya destek 
olmak üzere iki yıl önce başlattığı “81 İlden 81 Öğrenci” Projesi, misyonumuzu 
geleceğe taşımanın güvencesini oluşturdu. Eğitimde başlattığımız yeni çıkış ile birlikte 
değerlendirildiğinde Darüşşafakada  yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 
 
Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrretmenler, 
Yaşadğımız dünya bilgi çağını yaşıyor. Bilişim teknolojisi sayesinde bilgi hızla 
çoğalıyor, çoğalan bilgiye erişmek kolaylaşıyor. Bilgiye erişim kolaylaştıkça dünya 
küreselleşiyor, toplumlar arası etkileşim yoğunlaşıyor. Geleceğe baktığımızda 
dünyamızın üstünde yaşadığı yer küreyi kurtarmak için çevre ekonomisinin, temiz 
enerji arayışlarının  öne çıkacağını görüyoruz.  



Kurucularımızın öncü olma ideallerini  sürdürmemiz, Darüşşafaka’da okuyan 
öğrencilerimizin  bugünün ve yarının dünyasını özümseyerek yetişmesine 
bağlı.Ülkemizin ve küreselleşen dünyanın lider kadrolarına Darüşşafakalıların 
katılması için siz gözbebeğimiz öğrencilerimizin, sorgulayan, ülkesine , topluma  ve 
çevreye duyarlı, dünyadaki gelişmeleri okuyan ve izleyen bireyler olarak yetişmesini 
istiyoruz. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetimi olarak bu yönde yetişmenizin gerektirdiği 
donanımı sağlamak için çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızla 
yetinmiyoruz, daha fazlasını sizlere sunma çabası içindeyiz. Öğretmenlerimizin de 
aynı bilinç ve çaba içinde olduğuınu görmekten memnuniyet duyuyoruz.  
 
Son iki yıl içerisinde yeni kurulan Robot Kulübünün Seattle’da ve  Chicago’da 
aldıkları ödülleri, Türkiye birinciliğini alarak Atlanta’da dünya şampiyonasına 
gitmeye hak kazanmalarını, küçük kardeşlerinizin “Destination Imagination” 
yarışmasında birinci olarak Knoxville’de dünya şampiyonasına katılmaya hak 
kazanmalarını, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığının “Web tabanlı eğitim içeriği 
geliştirme” yarışmasında  öğretmen ve öğrencimizin birinci olmasını, EBİKO 
Uluslararası Bilişim Olimpiyatlarında  kazanılan birinciliği Darüşşafaka’nın bugünün 
ve yarının dünyasına uyum sağlamak yönünde başlattığı yeni dönemin öncü başarıları 
olarak görüyoruz. Gelin başarılarıyla geleceğe umutla bakmamızı sağlayan 
arkadaşlarımızı hep birlikte alkışlayalım. 
 
Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımz planetaryum da başlattığımız yürüyüşün 
yeni bir  halkası olacak. Planetaryumun Darüşşafakalı bir ağabeyinizin başında 
bulunduğu Procter&Gamble tarafından sağlanan destekle açılıyor olması 
Darüşşafakadan yetişenlerin de bu çabaların içinde olduğunu göstermesi bakımından 
anlamlı. 
 
Üç yıldır bu kürsüden sizlere sesleniyorum. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımla 
beraber küçüğünüzden büyüğünüze hepinizi izliyoruz. Okul dışından sizlerle temas 
edenleri dinliyoruz. Herkesin ortak kanaati çok yetenekli ve çevresiyle iletişim 
kurmakta zorluk çekmeyen çocuklar ve gençler olduğunuz. Kurucularımızın 
ideallerini yarınlara taşıyacak ufkunuz da var, yeteneğiniz de var, gücünüz de var. 
Ama hayatın bir başka gerçeği de var. Yeteneklerin başarıya dönüşmesi çalışmadan 
olmuyor. Bugün saygıyla andığımız kurucularımıza layık olmak, Atatürk’ün sizlere 
bıraktığı emaneti ileri taşımak, iyi bir Darüşşafakalı olmak için sizden yalnızca ve 
yalnızca çalışmanızı istiyoruz. Kürsüden inmeden bu konuda toplu olarak söz 
vermenizi istiyorum. Soruyorum,söz mü? 
 
Hepinizi yeniden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.              
 
         
         


