




“Darüşşafakamızın kapısını annesi hayatta
olmayan çocuklarımıza da açtık”

Değerli okuyucular,

 Darüşşafaka’nın yönetimine geldiğimiz günden itibaren gündemimizde kaldı. Katılımcı ve uzlaşmacı bir yol izledik. 
Camiamızın, dostlarımızın, bağışçılarımızın ve toplumun önde gelen fikir liderlerinin görüşünü aldık. Hedefimiz, bir buçuk 
asırdır babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocuklarımıza sunduğumuz “eğitimde fırsat eşitliği”ni, en az onlar 
kadar bu olanağa ihtiyaç duyan annesini kaybetmiş çocuklarımıza da hiçbir karşılık beklemeden sunabilmekti. 
 Darüşşafaka’nın şefkatine ihtiyaç duyduğuna inandığımız annesi vefat etmiş çocuklarımıza da kapılarımızı açabilmek 
için 14 Nisan 2012’de Olağanüstü Genel Kurulumuzu topladık. Cemiyetimizin doğal Başkanı, Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da destekleriyle tüzüğümüzün amacını düzenleyen 2. maddesinde yer alan eğitimde fırsat eşitliği ilkesini 
genişlettik ve Darüşşafakamızın kapısını annesi hayatta olmayan çocuklarımıza da açtık. 
27 Mayıs’ta düzenlediğimiz sınavımıza annesi hayatta olmayan 240 öğrenci başvurdu, 20’si asil ve yedek listelerde yer 
almayı başardı. Hatta Diyarbakır’dan sınavımıza giren Elif, derece yaparak sınav beşincimiz oldu. Önümüzdeki eğitim-
öğretim yılında annesi hayatta olmayan ilk öğrencilerimiz Darüşşafaka sıralarındaki yerini almış olacak. 
 Bunun yanı sıra eğitim çınarı Darüşşafakamızda çağın en ileri eğitim olanaklarını sunduğumuz öğrencilerimize 
kuruluşumuzdan bu yana kazandırmayı hedeflediğimiz nitelikleri, amaç maddesinde ifade ederek kurumsallaştırdık. 
Genel Kurulumuza hitap eden Başkanımız ve Başbakanımız; ortaöğretimde sürdürülebilir kıldığımız kaliteli eğitim 
anlayışını “Darüşşafaka Üniversitesi” ile yükseköğretime de taşıyarak 150 yıllık kurumsal yapımızı taçlandırmamızın 
uygun olacağını ifade ettiler. Ayrıca, Darüşşafakamıza sürekli kaynak yaratarak, geleceğini teminat altına alma he-
defi doğrultusunda geliştirdiğimiz “Kampüs Projesi”ne de desteklerini dile getirdiler. Darüşşafaka’nın çağdaş eğitim 
yolculuğuna güç veren bu değişikliğin gerçekleştirilebilmesini sağlayan başta Başkanımız ve Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm üyelerimize, bağışçılarımıza ve dostlarımıza bir kez daha teşekkür ederim. 
 Geride bıraktığımız dönemde bizleri mutlu eden bir diğer gelişme ise, yaklaşık 2 milyon adayın katıldığı YGS’de iki 
öğrencimizin ilk 500’e girmesi oldu. Ayrıca, 138. dönem öğrencilerimizi uğurladığımız mezuniyet töreninde, benim de 
aralarında bulunduğum, 50 yıl önce Darüşşafaka’dan mezun olanlara da anı diplomaları vererek, yeni bir geleneğin ilk 
tohumunu ektik. 
 Dergimizde, bu haberlerin ayrıntılarının yanı sıra, sporda fırsat eşitliğinin temsilcisi Darüşşafaka Spor Kulübü’nün 
1914’ten başlayıp bugüne uzanan öyküsünü; dünyanın önde gelen ekonomistleri arasında yer alan 1967 mezunumuz 
Vefa Tarhan’ın söyleşisini; daha fazla öğrenciye ulaşmak için her yıl tekrarladığımız sınav kampanyasında yapılan 
çalışmaları, vasiyet bağışçımız Nafia Eser Teker’in hayatından kesitler sunan söyleşisini, 25 Ocak’ta hayata veda eden ve 
aradan geçen 72 yıla rağmen Darüşşafaka’yı unutmayarak tüm mal varlığını Cemiyetimize bağışlayan Hasan Namık Üzer 
Ağabeyimizin yaşam öyküsünü, modern Libya devletinin kurucularından sayılan Darüşşafakalı 
Büyükelçi Ali Esad El Cerbi’nin 63 yıllık hikayesini, her biri alanında önemli başarılara imza 
atan Hipokrat yeminli Darüşşafakalılar ile söyleşileri ve daha pek çok haberi okuyacaksınız.
 Son olarak Darüşşafakalı çınar Halit Ziya Yılmayan Ağabeyimizi bir kez daha saygı, 
sevgi, özlem ve rahmetle anıyor, Yönetim Kurulumuzun onun ve ayrılmaz dostu
Cihat Örge’nin isimlerini geleceğe taşımak amacıyla her yıl bir öğrencimize verilmek üzere 
“Cihat Örge-Halit Ziya Yılmayan Sosyal Sorumluluk Ödülü” ihdas ettiğini belirtmek isterim.
 Bugünden sizlere iki de duyurum olacak. 18 Ekim’de Bağışçılar Günümüzün ikincisini
kampüsümüzde gerçekleştireceğiz. Ayrıca, 30 Mart 2013 tarihinde 150. yılımızı 
Darüşşafakalılarla, Darüşşafaka’ya gönül verenlerle, destek verenlerle hep birlikte 
coşku içinde kutlamanın hazırlığı içindeyiz. Lütfen her iki tarihi de bugünden not ediniz.

İyi okumalar

Sevgi ve saygılarımla,

Zekeriya Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkanı
Darüşşafaka Cemiyeti
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Darüşşafaka annesi olmayan 
çocuklara da kucak açtı

Darüşşafaka Cemiyeti, 14 Nisan’da Doğal Başkanı, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katıldığı Olağanüstü Genel Kurul ile tüzüğünün amacını 
düzenleyen 2. maddesini değiştirerek, annesi hayatta olmayan çocuklara 
da eğitimde fırsat eşitliği hakkını tanıdı. 
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Yaklaşık bir buçuk asırdır 
ülkemizde çağdaş eğitimin öncüsü 
ve eğitimde fırsat eşitliğinin 
sembolü olan Darüşşafaka, bu 

yıl tarihi bir adım attı. Bugüne kadar 
babası hayatta olmayan, maddi durumu 
yetersiz ve yetenekli çocuklara çağının en 
ileri eğitim fırsatını sunan Darüşşafaka, 
bu olanaklardan annesi hayatta olmayan 
çocukların da yararlanabilmesi için 
tüzüğünün amacını düzenleyen 2. 
maddesini değiştirdi. Yapılan değişiklikle 
Darüşşafaka’da öğrenim gören öğrencilere 
kazandırılması hedeflenen nitelikler ve 
değerler de belirlendi. Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin 1863 tarihli kuruluş ana 
nizamnamesi ve yürürlükteki Tüzük 
hükümleri uyarınca, Osmanlı Devleti 
süresinde dönemin Sadrâzamları, 
Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ise 
dönemin Başbakanları,  Cemiyetin Doğal 
Başkanı’dır. 150. yılını kutlayacağı 2012-
2013 eğitim yılında annesini kaybetmiş 
öğrencilere de kapılarını açabilmek için 
harekete geçen Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Üyeleri, bu doğrultuda 
19 Kasım 2011’de Cemiyetin Doğal 
Başkanı, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ı ziyaret ederek, desteğini aldı. 

Bu gelişmenin ardından Olağanüstü 
Genel Kurul, 14 Nisan 2012 Cumartesi 
günü TİM Gösteri Merkezi’nde, Cemiyet 
Tüzüğü’nün Cemiyet’in amacını belirten 
2. maddesinin değiştirilmesi gündemiyle 
toplandı. Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
Doğal Başkanı, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımlarıyla yapılan 
Olağanüstü Genel Kurul’a; İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet 
Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra çok sayıda yerel ve kamu 
görevlisi katıldı. 421 cemiyet üyesinin hazır 
bulunduğu Olağanüstü Genel Kurul’un 
katılımcıları arasında Darüşşafaka Cemiyeti 
Yüksek Danışma Kurulu Üyelerinden CHP 
Milletvekili Oktay Ekşi, Türkiye İş Bankası 
Genel Müdürü Adnan Bali, Aydın Eski 
Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu ve Turizm 
Eski Bakanı Bülent Akarcalı da yer aldı. 
Tarhan Erdem’in başkanlığındaki Divan
Heyeti’nin seçilmesinden sonra kürsüye 
gelen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, 
“Bugün Darüşşafaka tarihine iz düşecek 
bir toplantı yapıyoruz. Toplantımızın 
gündem maddesi  Darüşşafaka’da yeni 
bir açılımın önünü açarken Başkanımız 

ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ülke içinde ve dışında 
sürdürdükleri yoğun mesailerinden 
zaman ayırıp bu açılıma varlıklarıyla 
destek olmaları ve Darüşşafaka ailesini 
onurlandırmaları da Darüşşafaka 
tarihinde bir ilk olarak yerini alacaktır. 
Başta Cemiyetimizin Başkanı Sayın 
Başbakanımıza ve bugün bizi yalnız 
bırakmayan, burada bulunarak bizlere 
güvenini ve desteğini ifade edenlere, 
Darüşşafakalılara Yönetim Kurulu adına 
şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

“Darüşşafaka’nın çağa ayak 
uyduran çizgisinin yeni bir örneğiyle 
karşınızdayız”
 Darüşşafaka’nın 1863 yılından 
bu yana sağladığı fırsat eşitliği ve 
eğitim kalitesiyle ülkemizin öncü 
kuruluşu olduğunu kaydeden Yıldırım, 
“Ülkenin telgrafçılarını yetiştiren, 
Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında 
öğretmen ihtiyacının karşılanmasına 
yardım eden, 1955’te varlıklı ailelerin 
imtiyazında olan İngilizce eğitimini yoksul 
öğrencilerine sunan, 1971’de kapılarını

“Annesini kaybeden 

öksüz çocuk, babasını 

kaybeden yetim 

çocukla aynı yerde 

durabiliyor ve ihtiyaçlar 

noktasında aynı kaderi 

paylaşabiliyor. İşte 

bu nedenle, biz artık 

Darüşşafaka’da, yetim 

ve öksüz diye bir 

ayrımın yapılmasının 

uygun olmadığını 

düşünüyor ve tüzükten 

bu ayrımı kaldırıyoruz.”



kız öğrencilere açan, 1994’te daha 
fazla öğrenciyi okutmak için Fatih 
Çarşamba’daki tarihi binasını terk ederek 
Maslak’taki modern kampüsüne taşınan 
Darüşşafaka, dört yıl önce Anadolu 
Açılımını başlattı. Anadolu Açılımından 
sonra, daha önceki yılların aksine, 
son dört yılda Darüşşafaka’ya giren 
öğrencilerin yüzde 70’i Anadolu’dan, 
yüzde 30’u İstanbul’dan geliyor. Bu 
vesileyle “81 İlden 81 Öğrenci” projesiyle 
her yıl yeni aldığımız 81 öğrencinin tüm 
giderlerini karşılayarak Anadolu Açılımını 
mümkün kılan Türkiye İş Bankası’na 
huzurlarınızda bir kez daha Darüşşafaka 
ailesi adına şükranlarımızı sunuyorum” 
diye konuştu. Darüşşafaka kampüsünü 
yeniden yapılandırarak, daha fazla çocuğa 
eğitimde fırsat eşitliğini götürmek için 
çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, “Bugün 
Darüşşafaka’nın çağa ayak uyduran 
çizgisinin yeni bir örneğiyle karşınızdayız” 
dedi.

“150. yılımıza girerken ‘Büyüyen 
Darüşşafaka’nın ilk adımını bugün 
atmak istiyoruz”
 Tüzük değişikliğinin gerekçelerini 
açıklayan Yıldırım, “Darüşşafaka’nın 
kurulduğu yıllarda aile geçiminin 
baba tarafından sağlanıyor olması 
ve babaların uzun süren harplerde 
kaybedilmesi yoksulluğun babasızlıkla 
eş anlamlı olarak görülmesine neden 
olmuştur. Bu yüzden dönemin öncü 
sosyal girişimi olan Darüşşafaka’ya girişi 
kurucularımız baba kaybına bağlamışlar. 
Bugün ise farklı bir dünyada yaşıyoruz. 
Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla  
kadınlarımız ailenin geçimini sağlamakta 
aktif bir rol üstlenmekte. Maddi açıdan 
anne kaybı da baba kaybı kadar önemli 
olabilmekte. Manevi açıdan, çocuğu 
sahiplenme açısından ise anne kaybının, 
baba kaybından daha da önemli etkileri 
olabilmekte. Annenin önemini bizler 
maddi durum tespitini yaptığımız ev 
ziyaretlerinde görüyoruz, yaşıyoruz. Öte 
yandan kamuoyunda ve Anadolu’da 
yaptığımız tanıtım toplantılarında 
annesizliğin neden kabul koşullarında 
bulunmadığı sıkça sorgulanır oldu. Bu 
düşüncelerin etkisiyle getirdiğimiz tüzük 
değişikliğiyle babası hayatta olmayan 
çocukların yanında annesi hayatta 
olmayan çocukların da Darüşşafaka’ya 
kabul edilmesinin yolu açılmakta. 
Darüşşafaka, Osmanlı’nın ilerici 
düşünceye sahip genç aydınları 
tarafından o günün koşullarına göre 
kuruldu. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 
Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine uyum 
sağladı ve eğitim dünyasında öncü rolünü 

sürdürdü. Bugün Darüşşafaka’ya düşen 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası’nın 
vatandaşlar arasında eşitliği gözeten 
ilkelerine ve milli eğitimi düzenleyen 
temel kanunlara uyum sağlamak. Onun 
için Darüşşafaka’ya kabul koşullarında 
yer alan ‘Türk İslam koşulunu,’ 
‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı’ olarak 
değiştirmeyi öneriyoruz. Üçüncü olarak 
Tüzük değişikliğinde Darüşşafaka’da 
öğrenim gören öğrencilere kazandırmayı 
hedeflediğimiz nitelikleri ve değerleri 
belirledik. Belirtilen nitelikler ve değerler 
bugüne kadar Darüşşafaka’da var olan 
değerler zaten. Ancak Darüşşafaka 
farklılığının ortaya konulması bakımından 
bu niteliklerin ve değerlerin amaç 
maddesinde ifade edilmesini önemli ve 
yararlı gördük” dedi. 
Tüzük değişikliğinin katılımcı bir anlayışla 
yürütülen beş yıllık bir çalışmanın ürünü 
olduğunu vurgulayan Yıldırım sözlerini 
şöyle noktaladı: “Son yasa ile Milli 
Eğitim’de yapılan değişikliklere uyum 
sağlamak için ortaokulumuzu yeniden 
açacağız. 2013-2014 eğitim ve öğretim 
yılında dördüncü sınıf yerine, beşinci sınıfa 
öğrenci alma hazırlığına başladık.  Tüzük 
değişikliği kabul edilirse annesi hayatta 
olmayan çocuklarımıza da 2013-2014 
eğitim ve öğretim yılında Darüşşafaka’nın 
kapılarını açacağız.  150. yılımıza girerken 
‘Büyüyen Darüşşafaka’nın ilk adımını 
bugün atmak istiyoruz.” 
 

Başbakan Erdoğan:
“Böyle tarihi nitelikte bir değişikliğe 
şahitlik ediyor olmaktan büyük gurur ve 
heyecan duyuyorum”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı 
konuşmada, 1863’te Darüşşafaka’yı kuran 
Yusuf Ziya Paşa ve arkadaşlarını rahmetle 
ve minnetle yad ettiğini söyledi. 150 
yıllık süre boyunca, bu köklü kuruluşta 
yöneticilik, öğretmenlik, bakıcılık yapmış, 
babasını yitirmiş evlatlara kol kanat germiş
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“Bizim millet olarak, yüzyılların, 

hatta bin yılların içinden süzülerek 

gelmiş dayanışma kültürümüz, 

1863 yılında Darüşşafaka’da 

kurumsal bir kimliğe büründü. 

Türkiye’de yetimlerin, öksüzlerin, 

yoksulların ve yolda kalmışların 

elinden tutmak isteyen her oluşum, 

her kuruluş, kendisine 

Darüşşafaka’yı, Darüşşafaka’nın 

tecrübesini örnek olarak, 

model olarak aldı. İşte o nedenle 

Darüşşafaka, hem bu ülkenin, 

hem de bu milletin göz bebeği bir 

kuruluştur.”
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tüm çalışanlara milletçe bir kez daha 
şükranlarını ilettiğini dile getiren 
Erdoğan, bir buçuk asırlık süre içinde 
ve bugün yardımlarıyla, katkılarıyla, 
destekleriyle Darüşşafaka’yı ayakta 
tutmuş, büyütmüş tüm hayırseverlere 
de teşekkür ettiğini belirtti. Başbakan 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün, 
Darüşşafaka Cemiyeti’nin tüzüğünde 
gerçekten tarihi nitelikte bir değişiklik 
gerçekleştiriyoruz. Tüzükte yapacağımız 
değişiklikle, bugünden itibaren, 
inşallah Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
artık sadece babasını kaybetmiş vatan 
evlatlarına değil,  babası veya annesinden 
her ikisini veya herhangi birini kaybetmiş 
çocuklarımıza da kapılarını açacak. Yine 
yapacağımız değişiklikle, tüzüğün 2’nci 
maddesindeki Türk ve İslam olma şartını, 
‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı’ olarak 
değiştiriyor, Cemiyetin kapsama alanını 
böylece genişletiyoruz.” Gerçekleşecek 
bu tüzük değişikliğinin şimdiden hayırlı 
olmasını dileyen Erdoğan, “Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı olarak, Cemiyetin 
Başkanı sıfatıyla, böyle tarihi nitelikte 
bir değişikliğe şahitlik ediyor olmaktan 
büyük gurur ve heyecan duyduğumu da 
burada ifade etmek istiyorum” dedi.

“Darüşşafaka, hem bu ülkenin, hem de 
bu milletin göz bebeği bir kuruluştur”
 Erdoğan, Darüşşafaka’nın kurumsal 
anlamda, Türkiye’de alanında bir çığır 
açmış, bu alandaki tüm faaliyetlere 
öncülük etmiş, örnek teşkil etmiş bir 
kuruluş olduğunu söyledi. Başbakan 
Erdoğan, “Bizim, toplum olarak, millet 
olarak, yüzyılların, hatta bin yılların 
içinden süzülerek gelmiş dayanışma 
kültürümüz, 1863 yılında Darüşşafaka’da 
kurumsal bir kimliğe büründü. 
Türkiye’de yetimlerin, öksüzlerin, 
yoksulların ve yolda kalmışların 
elinden tutmak isteyen her oluşum, 
her kuruluş, kendisine Darüşşafaka’yı, 
Darüşşafaka’nın tecrübesini örnek 
olarak, model olarak aldı. İşte o nedenle 
Darüşşafaka, hem bu ülkenin, hem de bu 
milletin göz bebeği bir kuruluştur” diye 
konuştu. Toplumsal dayanışmada bu
kadar önemli bir yer edinen 
Darüşşafaka’nın, toplumsal değişimde 

de aynı derecede sorumluluk üstlenmek 
durumunda olduğunu vurgulayan  
Erdoğan, şunları kaydetti: “1971 yılında
Darüşşafaka, sadece yetim erkekleri  
değil, yetim kızları da çatısı altına 
kabul ederek, toplumdaki değişime, 
dünyadaki gelişmelere paralel bir 
düzenlemeyi gerçekleştirmişti. Ancak 
sadece yetimlerin, sadece Türk ve İslam 
olanların kabulü gibi, Darüşşafaka’nın 
özüne, ruhuna, misyonuna paralel 
düşmeyen bir durum vardı. Elbette 
kurulduğu yıllarda, sadece yetimlerin, 
sadece Türk ve İslam olanların kabulü bir 
ihtiyaçtı. Zira, ordumuz onlarca cephede 
mücadele ediyor, vatan savunmasında yüz 
binlerce Mehmetçiğimiz şehit düşüyordu. 
Hemen her gün, Anadolu’nun yoksul 
köylerine mektuplar ulaşıyor, hemen 
her gün çocuklar yetim kaldıklarını 
öğreniyorlardı. 150 yıl önce tamamen 
bir gereklilikten, bir ihtiyaçtan hasıl olan, 
esasen, hedef kitleyi mümkün olduğunca 
daraltarak, kaliteli hizmet vermeyi 
sağlayan şartlar, bugün artık geride 
kalmış durumda...” Erdoğan, bugünün 
dünyasında, bugünün Türkiye’sinde, 
yetim ve öksüz ayrımının artık kabul 
edilemez olduğunu vurgulayarak, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Annesini 
kaybeden öksüz çocuk, babasını 
kaybeden yetim çocukla aynı yerde 
durabiliyor ve ihtiyaçlar noktasında aynı 
kaderi paylaşabiliyor. İşte bu nedenle, 
biz artık Darüşşafaka’da, yetim ve öksüz 

“Bu arazi üzerinde bizim 
vakıf ruhumuzda olan 
sabit bir akar noktasında 
bir temin çalışması 
yapılmakta. İnanıyorum 
ki bu çalışmanın 
nihayete ermesiyle 
birlikte çok ciddi bir 
akarın sağlanması 
Darüşşafaka’nın 
geleceğini teminat 
altına alması 
bakımından isabetli 
olacaktır. Fanilerle 
buraları ayakta 
tutmaktan çok, ilkelerle 
kurumsallaştırarak 
ayakta tutmak daha 
isabetli, daha sağlam 
olacaktır. Şu andaki 
yönetimin de başarılı 
girişiminin, başarılı 
adımının bu olacağına 
inanıyorum.”
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Gerçekleştirdiği tüzük değişikliğiyle 
annesi hayatta olmayan çocuklara 
da kapılarını açan Darüşşafaka’nın 
annesini yitirmiş ilk öğrencileri 2012-
2013 ders yılında Darüşşafaka’nın 
sıralarındaki yerini alacak. Bu yıl 
sınavına giren 1.981 adayın 240’ı 
annesini kaybetmiş çocuklar olduğunu 
belirten Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya 
Yıldırım, “Bu çocuklarımızın 12’si 
asil, 8’i ise yedek listelere girmeyi 
başardı.  Umuyorum ki bu öğrenciler 
Darüşşafaka’nın sunduğu olanaklar 
sayesinde yaşamlarını hayallerindeki 
gibi şekillendirebilecek” dedi. 
Darüşşafaka’nın 150. yılında annesi 
hayatta olmayan çocuklara da kucak 
açmasının mutluluğu ve gururunu 
yaşadıklarını belirten Yıldırım, 
“Olağanüstü Genel Kurulumuza 
sunduğumuz tüzük değişikliği 
katılımcı bir anlayışla yürütülen 
beş yıllık bir çalışmanın ürünü. 
Darüşşafaka’nın paydaşları içinde yer 
alan mezunlarımızın, bağışçılarımızın 
ve akademik kadromuzun görüşlerini 
aldık. Kamuoyundan gelen talepleri 
değerlendirdik, Yüksek Danışma 
Kurulu’nun görüşlerini aldık, iletişim 

danışmanlarımızın görüşlerinden 
yararlandık. Yönetim Kurulu olarak 
Darüşşafaka’nın çağdaş yürüyüşünü 
sürdürmesini sağlayacak yeni bir adım 
attığımıza inanıyoruz” diye konuştu. 
Günümüzde anne kaybının maddi ve 
manevi yönden baba kaybından farksız 
hatta daha da önemli olabildiğini 
vurgulayan ve yapılan değişiklikle daha 
fazla çocuğa eğitimde fırsat eşitliğinin 
tanındığına değinen Yıldırım, 
“Değişikliğin yetkili makamlarca 
onaylanarak yürürlüğe girmesi 
üzerine, Cemiyet yönetimi, bir yılı 
beklemeden, 27 Mayıs’taki sınavımıza 
annesini kaybetmiş öğrencilerin de 
katılmasına karar verdi. Bu doğrultuda, 
yürüttüğümüz sınav kampanyasına 
annesi vefat etmiş, ilköğretim üçüncü 
sınıf öğrencilerini de dahil ettik ve 
ülke genelindeki yaklaşık 3 bin 500 
civarındaki annesiz çocuğumuza da 
sınav davetiyesi gönderdik.  Bu yıl, 
12’si asil, 8’i ise yedek listelerde olmak 
üzere 20 annesi vefat etmiş çocuğumuz, 
sınavımızı kazanarak, Darüşşafaka 
ailesine girmek için ilk adımı attı. Bu 
öğrencilerimizden biri de sınavımızı 
5.’likle kazanan Diyarbakır’dan Elif” 
dedi. 

Annesi hayatta olmayan öğrenciler, 
Darüşşafaka sıralarında…

“Darüşşafaka, üniversitesini kurmak suretiyle 
kurumsal yapısını tamamlayacak ve150 yıl 
önce atılmış adımı taçlandıracak. Darüşşafaka 
Üniversitesi’ni bitirmiş olmak mezunlarına farklı bir 
özgüven ve güç katacaktır.”

diye bir ayrımın yapılmasının uygun olmadığını 
düşünüyor ve tüzükten bu ayrımı kaldırıyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliğinde 
buluşmuş herkes, hem devletin, hem de devlet 
kurumlarının karşısında her yönüyle eşittir. 
Özellikle, çocuklar arasında din ve etnik köken 
bakımından bir ayrıma gidilmesine müsaade 
edemeyiz. Tüzükten, artık bunu çıkartıyor, 
Darüşşafaka’yı özüne ve ruhuna yaraşır bir 
vizyona kavuşturuyoruz.” Kimsesizlere sahip 
çıkma noktasında Darüşşafaka’nın, ülkenin ve 
milletin gurur duyduğu bir kuruluş olduğunu 
söyleyen Erdoğan, “Darüşşafaka’yı, bu ülkenin 
medarı iftiharı olarak, bir iyilik, bir sevgi ve 
şefkat timsali olarak yaşatmaya, büyütmeye aynı 
şekilde devam edeceğiz” dedi.
 
“Darüşşafaka Üniversitesi de kurulsun”
Artık Darüşşafaka’nın üniversitesini de kurmak 
suretiyle kurumsal yapısını tamamlamak 
durumunda olduğunu ifade eden Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnanıyorum 
ki Darüşşafaka bunu yapmak suretiyle 150 
yıl önce atılmış adımı taçlandıracak. Böylece 
Darüşşafaka’ya girenlerin, Darüşşafaka 
Üniversitesi’ni de bitirmiş olarak buradan 
mezun olmaları onlara farklı bir özgüven ve 
güç katacaktır. Ayrıca yaptığımız bir çalışmayı 
da zaten biliyorsunuz. İnşallah bu bölgede, bu 
arazi üzerinde  gerek belediyemiz gerekse Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte bizim vakıf 
ruhumuzda olan sabit bir akar noktasında bir 
temin çalışması da yapılmakta. İnanıyorum ki 
bu çalışmanın da nihayete ermesiyle birlikte 
çok ciddi bir akarın sağlanması Darüşşafaka’nın 
geleceğini teminat altına alması bakımından 
isabetli olacaktır. Geçenlerde de söyledim, 
fanilerle buraları ayakta tutmaktan çok, ilkelerle 
kurumsallaştırarak ayakta tutmak daha isabetli, 
daha sağlam olacaktır. Şu andaki yönetimin 
de başarılı girişiminin, başarılı adımının bu 
olacağına inanıyorum.” 

Kurul sonunda yapılan açık oylamayla Cemiyet Tüzüğü’nün 2. Maddesi, 413 
kabul, 1 çekimser olmak üzere oy çokluğuyla şu şekilde değiştirildi: “Madde 2 - 
Derneğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta 
olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlayarak yurt içinde ve dışında çağdaş eğitim esaslarına göre okutmak, yaşam 
boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma 
karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştirmektir.”
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138. dönem törenle 
uğurlandı

Darüşşafaka Lisesi 138. dönem 
öğrencilerinin mezuniyet 
töreni, 25 Haziran’da TİM 
Gösteri Merkezi’nde yapıldı. 

Törende bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek, 
Darüşşafaka’dan 1962 yılında mezun olmuş 
ağabeylere de anı diplomaları takdim edildi.  
Aralarında Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım’ın da 
bulunduğu 50. mezuniyet yılını kutlayan 
Aydın Otçu, Mehmet Tunbiş, Ali Kadri 
Arsın, Ömer Orhan Koçoğlu, Hasan Cihat 
Erbaşol, Mustafa Muzaffer Azeloğlu,  İsmail 
Yavuz Şeremetoğlu, Refik Urkan ve Ergun 
Bankoğlu anı diplomalarını, o dönem 
okulda yönetici ve öğretmen olarak görev 
yapmış Prof. Dr. Bozkurt Güvenç ve Günay 
Etiman’ın elinden aldı.
 

Ersan: “Sizleri Atatürk’ün yolunda 
vicdanlı ve daima galip gelecek şekilde 
hayata hazırlamaya çalıştık”
Törenin açılış konuşmasını yapan 
Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs 
Koordinatörü Adnan Ersan, 138. 
dönem mezunlarına, “Sizleri her zaman 
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yolunda vicdanlı ve daima galip gelecek 
şekilde hayata hazırlamaya çalıştık. 
Ödünsüz, kararlı ve tutarlı... Sizlere her 
konuda güvenimiz tam ve sonsuzdur. 

Sizler sevginin paylaştıkça büyüdüğünü 
bilen, yüreği sevgi dolu gençler olarak 
okulunuzdan ayrılıyorsunuz. Artık 
Darüşşafaka’nın gerçek sahipleri oldunuz. 
Bu tarihsel kurumu yaşatacak, ona sahip 
çıkacak ve daha ileriye götürecek olan 
sizlersiniz” dedi.
1962  mezunları adına konuşan Hasan 
Cihat Erbaşol ise, “Darüşşafaka sadece 
bir okul, bir öğrenim kurumu değildir. 
Kardeşlik bağı, iyi insan ilişkileri sağlayan, 
yetiştiren, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş 
kişi olmanın hazırlığını sağlayan emsalsiz 
bir kurumdur” diye konuştu.

Yıldırım: “Yaşamın karelerini doldurma 
nöbeti sizde!..”
50. yıl anı diplomasını Darüşşafaka’nın 
en küçük bağışçısı ve torunu Neşe 
Yıldırım’a teslim eden Zekeriya Yıldırım 
ise yeni mezun Daçkalılara şöyle seslendi: 
“Bugün bu sahnede 149 yıllık bir gururu 
yaşıyorsak bunu kurucularımıza ve onların 
misyonunu sahiplenen, onların izinden 
giden bağışçılarımıza, Darüşşafaka’dan 
yetişenlere, değerli öğretmenlerimize ve 
çalışanlarımıza borçluyuz. Günümüzün 
en başarılı borsa yatırımcısı ve en büyük 
hayırseverlerinden biri olan Warren 
Buffet’e ait bir özdeyişi paylaşmak 
istiyorum. Sanki bizim bitmeyen 

hikayemizi anlatıyor. “Birisi bugün 
ağacın gölgesinde oturabiliyor, çünkü 
uzun zaman önce birisi bir ağaç dikti.” 
Bugün diplomanızı alırken daha uzaklara 
bakmanızı bir gün bu sahnede bizlerin 
yerini almayı bugünden hayal etmenizi, 
arzulamanızı, hedeflemenizi istiyorum. 
Daha da önemlisi o aşamaya gelmeden 
de Darüşşafaka’yı en iyi şekilde temsil 
etmeniz, çevrede varlığınızı, farklılığınızı 
Darüşşafakalı kimliğinizle hissettirmenizi… 
Çevrenizdekilerin “o Darüşşafakalı” diye sizi 
işaret etmelerini... Fatih Çarşamba’daki 
tarihi kampüsümüzün bahçesinde 1962 
yılında aldığımız diplomalardan sonra elli 
yıl boyunca yaşamın karelerini doldurduk. 
Darüşşafaka Cemiyeti’nde, Darüşşafaka 
Spor Kulübü’nde görevler üstlenerek, 
sorumluluklar aldık. Bizim nesil şimdi 
karelerden yavaş yavaş çekiliyor. O 
kareleri doldurmak, tabloya yeni kareler 
yerleştirmek nöbeti, artık sizlere geçiyor. 
O kareleri doldururken en önemli 
referansınız Darüşşafakalı kimliğiniz 
olacak. Bizim yaşama atıldığımız günlere 
kıyasla kare seçenekleri çoğaldı. Ama o 
kareler için yarışanlar da çoğaldı. Yarışı 
önde götürmenin üç temel koşulu var: 
Darüşşafaka’nın 10 yıl boyunca sizlere 
kazandırdığı değerleri korumak, çalışmak 
ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmek. 
Yolunuz açık olsun!..” 

Darüşşafaka Lisesi, 138. dönem mezunu 58 öğrencisini, TİM Gösteri 
Merkezi’nde 25 Haziran’da düzenlenen törenle uğurladı. İş Bankası 

Genel Müdürü Adnan Bali’nin son dersi verdiği törende, 1962 yılında 
Darüşşafaka’dan mezunlara da anı diplomaları takdim edildi.
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138. dönem öğrencilerinin mezuniyet 
coşkusuyla 1962 yılı mezunlarının 50. yıl 
kutlamasının birlikte yaşandığı törende 
hayatta olmayan 1962 mezunları da tek 
tek anıldı. Dereceye giren öğrencilere; 
okul birincisi Zeynep Kutlu, okul ikincisi 
Füsun Cemre Karaoğlan ve okul üçüncüsü 
Sezen Mert’e diplomalarıyla birlikte 
Darüşşafaka Cemiyeti tarafından ödülleri 
takdim edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Oyak Çimento Yönetim Kurulu Başkanı 
Celalettin Çağlar (DŞ’69)  tarafından alan 
birincilerine para armağanı verildi. Bu yıl 
Celalettin Çağlar’ın ödülünü Fen Bilimleri 
alanı birincisi Füsun Cemre Karaoğlan ile 
Türkçe Matematik alanı birincisi Kıymet 
Damla Özleş aldı. 1962 mezunları da, 
okul birincisi Zeynep Kutlu’ya ayrıca 
bir armağan verdi. Üniversiteye girişte 
en başarılı olacak mezuna verilmek 
üzere yine 1962 mezunları tarafından 
hazırlanan ödül de Lise Müdürü ve 
Kampüs Koordinatörü Adnan Ersan’a 
teslim edildi. 138. dönem adına okul 
birincisi Zeynep Kutlu’nun okul kütüğüne 

plaka çakmasının ardından kürsüye gelen 
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan 
Bali, Daçkalılara son derslerini verdi.

Bali: “Burada gelişmiş, insancıl bir 
ortamda, çağdaş değerlerle yetişme 
imkânı buldunuz”
İş Bankası ile Darüşşafaka ilişkisinin çok 
eskilere dayandığını belirten Bali, 138. 
dönem mezunlarına, sürekli yeni şeyler 
öğrenme ve kendini geliştirme gayreti 
içerisinde olmalarını öğütledi. Bali,  
Daçkalılara şöyle seslendi: “Dayanışmanın, 
yardımlaşmanın, fırsat eşitliğinin ve 
nitelikli eğitimin bir sembolü olan 
Darüşşafaka mezunu olmakla hayatınızın 
çok önemli ve değerli bir aşamasını 
geride bırakmış oluyorsunuz. Bunun hep 
farkında olmanız, gururunu yaşamınızın 
sonuna dek taşımanız gerekir. Değerli 
gençler, burada gelişmiş, insancıl bir 
ortamda, çağdaş değerlerle yetişme 
imkânı buldunuz. Elde ettiğiniz bu 
başarıyı hayattaki ideallerinize kavuşmak 

için aynı hızla sürdürmek zorundasınız. 
Ben eğitim olanakları açısından sizler 
kadar şanslı değildim. Aldığınız eğitimin 
ve burada size sağlanan donanımın 
farkında olup, kıymetini bilmelisiniz. 
Hayatta hiçbir şey imkânsız değildir. Yeter 
ki siz gayret ediniz, yeter ki çalışınız. Hep 
daha ilerisini, daha iyisini düşünmek 
durumundasınız. Yürekten inanıyorum 
ki, yüksek donanımınız ve yetiştirildiğiniz 
çağdaş değerler, sizin çok daha iyilerini 
yapmanıza imkan verecek. Bu ülkeye 
ve insanlığa çok önemli katkılarda 
bulunacaksınız.” 
 Bali’nin verdiği son dersin ardından 
138. dönem mezunları tek tek sahneye 
davet edilerek diplomalarını aldı. 2010’da 
kaybettiğimiz, 138. dönem öğrencilerinden 
Anıl Ahmet Oğuzalp’in anısına, diploması 
annesi Yaşar Oğuzalp’e verildi. Törende 
ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya 
Yıldırım’a hem dönem arkadaşları hem 
de yeni mezunlar, birer teşekkür plaketi 
takdim etti.
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800 bini aşkın öğrencinin katıldığı Lisans Yerleştirme 
Sınavı’nda (LYS), Darüşşafaka Lisesi’nden dört 
öğrenci ilk 2.500’de; yedi öğrenci ilk 5.000’de yer 
aldı. Toplam 52 öğrencisi sınava giren Darüşşafaka 

Lisesi’nin 38 öğrencisi ise Yabancı Diller alanında ilk 5.000’e 
girdi. Darüşşafaka Lisesi’nin öğrencileri arasında en önemli 
başarıyı aynı zamanda okul ikincisi olan Füsun Cemre 
Karaoğlan elde etti.  Cemre Karaoğlan,  Matematik Fen (MF)
alanında 63. oldu. Türkçe Sosyal alanında Deniz Kartepe 
676.; MF alanında okul üçüncüsü Sezen Mert 1.213.; okul 

birincisi Zeynep Kutlu  ise 2.025.; tercihini Yabancı Diller 
alanında yapacak olan Bahar İpek Gündoğmuş 2.086.; MF 
alanında Emrullah Adan 3.948. ve Yunus Seven 4.403. oldu. 
Eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 
devam etmeyi hedefleyen Cemre Karaoğlan, başarısını 
Darüşşafaka’da aldığı eğitime borçlu olduğunu belirtiyor.  
Cemre Karaoğlan, “Okulda öğrendiklerimin dışında bir 
hazırlık  yapmadım. Dershaneye de gidiyoruz ama en büyük 
pay, okulumuza ait” diyor.  Cemre Karaoğlan ile Sezen Mert,        
1 milyon 837 bin 737 adayın katıldığı 2012 Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı’nda (YGS) da ilk 500’ün içinde yer almıştı.

LYS’de ilk 2.500’de dört 
Darüşşafakalı var

Soldan sağa: Sınavda  MF alanında 
1.213. olan Sezen Mert ile 63. olan 
Füsun Cemre Karaoğlan bir arada...

Aynı zamanda okul birincisi olan Zeynep Kutlu, 
MF alanında 2.025. oldu.

Darüşşafaka Robot Kulübü, FLL 2012 Dünya 
Şampiyonası’nda Jüri Ödülü kazandı 

2012 Türkiye Şampiyonu Darüşşafaka FLL (First Lego 
League) Takımı “Panic at Daçka”, 26-28 Nisan’da ABD’nin 
Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Edward Jones 
Dome’da düzenlenen FLL Dünya Şampiyonası’nda 

Türkiye’yi temsil etti. Darüşşafaka FLL Takımı, katıldığı bu 
büyük organizasyonda, “Besin Faktörü” temasıyla hazırladığı 
“Meatguard” isimli projesi, başarılı takım çalışması ve robotlarıyla 
jürinin ilgisini çekerek, “Judges Award” (Jüri Ödülü) almaya hak 
kazandı.  Darüşşafakalı öğrenciler, üç gün süren yarışma boyunca, 
ABD’den 41, Kanada’dan 5 ve diğer ülkelerden 31 takım olmak 
üzere toplam 77 takımın içinde yer alarak farklı kültürlere sahip 
yaşıtlarıyla tanışma ve ülkelerini tanıtma fırsatı buldu.
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Türkiye İş Bankası Yöneticileri, Darüşşafaka’daydı 

Türkiye İş Bankası ile Darüşşafaka Cemiyeti iş birliğiyle 
hayata geçirilen ve ülkemizin eğitim alanındaki en 
uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi olan “81 
İlden 81 Öğrenci”nin dördüncü yılında, Türkiye 

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Genel 
Müdürü Adnan Bali, Kurumsal İlişkiler Müdürü Suat Sözen 
ve Kurumsal İletişim Birim Müdürü Zuhal Üreten, 2 Nisan’da 
Darüşşafaka’yı ziyaret etti. 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya 
Yıldırım, Başkan Vekilleri Talha Çamaş ve Fırat Tekin, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Beşir Özmen, Sertaç Ökten, 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Betül Oran Akan, Lise Müdürü 
ve Kampüs Koordinatörü Adnan Ersan, İlköğretim Müdürü 
Çiğdem Kaya ve Genel Sekreter Ahmet Buldam ile bir araya 
gelen Ersin Özince ve Adnan Bali, Türkiye İş Bankası’nın 
“81 İlden 81 Öğrenci” projesiyle Darüşşafaka’ya sağladığı 
kaynağın nasıl değerlendirildiği hakkında bilgi aldı. 

Toplantının sonunda Zekeriya Yıldırım, Ersin Özince ve 
Adnan Bali’ye birer şükran plaketi takdim etti. 

58. Sait Faik Hikâye 
Armağanı’nın sahibi 
Yalçın Tosun oldu  

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından Sait Faik 
Abasıyanık anısına her yıl bir yazara verilen Sait 
Faik Hikaye Armağanı’na bu yıl “Peruk Gibi 
Hüzünlü” kitabıyla Yalçın Tosun layık görüldü. 

Bu yıl ilk kez İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle verilen 
Armağan, 11 Mayıs’ta İş Bankası Genel Müdürlüğü’nde 
düzenlenen törenle yeni sahibi Yalçın Tosun ile buluştu. 
Doğan Hızlan, Murat Gülsoy, Prof. Dr. Jale Parla, Metin 
Celal, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel ve Beşir Özmen’den 
oluşan jüri, “Kenarda kalanların, genel kabul görmeyenlerin, 
olmamışların, olamamışların yaşamlarından kesitleri 
kendine özgü bir yalınlık ve sahicilikle anlatmaktaki başarısı 
nedeniyle” oybirliğiyle Armağan’ın Tosun’a verilmesini 
kararlaştırdı. Ödül töreninde konuşan yazar Tosun, Sait 
Faik’i okumanın kendisi için edebi bir arınma gibi olduğunu 
belirterek, Sait Faik’in adını taşıyan bu ödülü almaktan büyük 
kıvanç duyduğunu söyledi. 

Elektronik ve ev aletleri markası Profilo 
ile Doğan Egmont Yayıncılık iş birliğiyle 
annelerin çocuklarıyla geçirdikleri zamana 
değer katmak, iletişimde karşılaştıkları 

sorunların üstesinden kolaylıkla gelmelerini sağlamak 
amacıyla hazırlanan “Bir kere de ‘peki annecim’ de”  
isimli kitabın satışından elde edilen gelir Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları’na bağışlanıyor. “Bir kere de ‘peki 
annecim’ de”, annelere çocuklarıyla birçok konuda 
daha iyi iletişim kurmalarını, onlarla daha iyi vakit 
geçirmelerini sağlayacak bilgiler ve ipuçları sunan 
bir rehber kitap. Kitap sofraya oturan ancak yemek 
yemek istemeyen çocukların iştahını açacak, sabah 
koşuşturması içinde okula hazırlanan çocukların 
daha hızlı hareket etmelerini sağlayacak birçok 
yöntem içeriyor.

“Bir Kere de ‘Peki Annecim’ 
de”nin  geliri Darüşşafaka’ya
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Hayal Okulu’nun dersleri bu yıl bitti

Young Guru Academy (YGA) 
liderliğinde ve Microsoft 
çalışanlarının iş birliğiyle 
hayata geçirilen Hayal Okulu, 

5 Haziran’da derslerini tamamladı. 
Geleceğin sosyal sorumluluk liderlerini 
yetişmeyi hedefleyen Hayal Okulu, 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Başkanı Zekeriya Yıldırım, Başkan Vekili 
Fırat Tekin, İlköğretim Okulu Müdürü 
Çiğdem Kaya, Müdür Yardımcısı Neşe 
Eşer, PYP ve Projeler Koordinatörü 
Meltem Ceylan Alibeyoğlu, Hayal Okulu 
öğrencileri, velileri, YGA gönüllüleri,

Microsoft Türkiye Genel Müdür 
Yardımcıları Mustafa Çağan, Melek 
Pulatkonak, İpek Bayburt başta olmak 
üzere Microsoft Türkiye üst düzey 
yöneticilerinin ve çalışanlarının da 
katılımıyla son dersini yaptı. Kapanış 
töreninde Hayal Okulu öğrencileri 
yıl içinde yaptıkları çalışmalardan 
bölümler sundu. Ekim ayında başlayan 
proje kapsamında, 12-15 yaş aralığındaki 
10’u Darüşşafakalı toplam 15 öğrenci, 
her cuma YGA gönüllüleri ve Microsoft 
Türkiye çalışanıyla birlikte, ders yaptı. 

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, 
üniversite eğitimini sürdüren Darüşşafaka 
mezunlarıyla 19 Mayıs’ta Darüşşafaka 
Life GYM Spor Tesisleri’nde düzenlenen 

kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya geldi. Düzenli 
olarak gerçekleştirilen toplantıların dördüncüsüne, çok 
sayıda üniversiteli Darüşşafaka mezunu, Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, 
YK üyeleri, Darüşşafaka Eğitim Kurumları idareci ve 
öğretmenleri katıldı. Buluşmada hem hasret giderildi 
hem Darüşşafaka’yı daha güçlü kılmak için görüşler, 
öneriler paylaşıldı.

Üniversiteli Daçkalılar 
4. kez buluştu

Daçkalılardan 
yaşıtlarına ek ders

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Uluslararası Projeler 
Kulübü öğrencileri, rehber öğretmenleri Alper 
Etyemez’in öncülüğünde, geniş çaplı bir sosyal 
sorumluluk projesine imza attı. İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nden yola çıkan öğrenciler, yakın çevrelerinde 
insanca bir yaşamı ihlal eden sorunlar üzerinde çalışmaya 
başladı. Bu bağlamda Sarıyer Derbent Mahallesi’nde ikamet 
eden öğrencilerin, ailelerinin ekonomik ve eğitim durumları 
nedeniyle ders ve ödev yardımından mahrum olduklarını tespit 
eden Darüşşafakalı öğrenciler, bu sorunun çözümünde görev almak 
için harekete geçti. Darüşşafaka’da temizlik, güvenlik gibi işlerde 
görev yapan ve Derbent’te ikamet eden personelin çocuklarını 
okula davet eden Darüşşafaka öğrencileri, şubat ayında onlara 
ders vermeye başladı. İlk ek ders zili 14 Şubat’ta, 20 öğrencinin 
katılımıyla çaldı. Ek ders alan öğrencilerin artan başarısı derslere 
ilgiyi artırdı ve iki ayın sonunda Derbent’te yaşayan 50’yi aşkın 
öğrenci, her salı Darüşşafaka’daki ek derslere katılmaya başladı.
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Darüşşafaka ve BonnyFood iş birliğiyle 
yeni bir sosyal sorumluluk projesi hayat 
buldu. Proje kapsamında, BonnyFood 
ürünlerinden “DS1863” indirim koduyla 
yapılan tüm alışverişlerin yüzde 20’si 
eğitimde fırsat eşitliğinin sembolü 
Darüşşafaka’ya bağış olarak dönüyor.  2012 

yılı boyunca sürecek olan kampanyaya 
destek olmak için yapmanız gereken, 
BonnyFood ürünlerini telefonla sipariş 
verirken müşteri temsilcisine “DS1863” 
indirim kodunu belirtmek, internet 
üzerinden siparişlerinizde ise indirim kodu 
alanına Darüşşafaka’nın kuruluş tarihi olan 

“DS1863” kodunu girmek. Böylece lezzetli 
armağanlarla sevdiklerinizi mutlu ederken, 
aynı zamanda da ülkemizin 65 ilinden 
gelerek eğitim hayatlarına Darüşşafaka’da 
sürdüren 900’ü aşkın çocuğun eğitim 
giderlerine katkı sağlayabilirsiniz.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin öğrencileri 
ile bağışçılarını bir araya getiren, 
fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un 
danışmanlığını üstlendiği 9’dan 90’a 
projesinde üretilen fotoğraflardan 
oluşan 9’dan 90’a Darüşşafaka Sergisi, 
13 Mart’ta Cemiyet binasında açıldı. 
Bağışçı ve öğrencilerin Mehmet 
Turgut’un stüdyosunda, Umut 
Eker’in sanat yönetmenliğinde çektiği 
fotoğraflardan oluşan sergi, Darüşşafaka 
Maslak kampüsünün ardından İstinye 

Park Alışveriş Merkezi, Darüşşafaka 
Urla Rezidans, İzmir Optimum Outlet, 
İzmir Ege Park Moda ve Alışveriş 

Merkezİ, İstanbul Optimum Outlet’te 

sanatseverlerle buluştu. Bağışçıların ve 

öğrencilerin birbirlerini hayallerindeki 

mesleğin kostümüne bürünmüş olarak 

fotoğrafladığı projedeki en küçük 

öğrencinin 9, en yaşlı bağışçının ise 

90’lı yaşlarında olması nedeniyle sergiye 

“9’dan 90’a” adı verildi. 

“DS1863” koduyla “Lezzet Çiçekleri” 
Darüşşafaka için açıyor!..

 9’dan 90’a 
Darüşşafaka 
Fotoğraf Sergisi, 
Türkiye’yi geziyor
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Darüşşafakalılar, 
“1Buçuk Asra 1Kala 
Gecesi”nde buluştu

Önümüzdeki sene 150. yılını kutlayacak olan 
Darüşşafaka’nın öğrencileri, 150. yılın 
fitilini ateşlemek için 6 Nisan’da Kadir 
Has Üniversitesi’nde “1Buçuk Asra 1Kala 

Darüşşafakalılar Gecesi”ni düzenledi. Daçka Kültür 
Hareketi, Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafakalılar 
Derneği, Darüşşafaka Spor Kulübü ve Daçkalı Kızlar iş 
birliğiyle hazırlanan gece, yolu Darüşşafaka’dan geçen 
herkesi buluşturdu. Darüşşafaka öğrencilerinin şiir 
dinletisi ve bale gösterileriyle renklenen gecede Boğaziçi 
Caz Korosu da performansıyla büyük beğeni topladı. 
Darüşşafaka’ya kız öğrencilerin kabul edilmesinin 40. yılı 
vesilesiyle geçtiğimiz yıl başlatılan “Daçkalı Kızlar 40. Yıl 
Kampanyası”nın da finali de yapıldı.

Darüşşafakalı çınar Halit Ziya Yılmayan, 
son yolculuğuna uğurlandı 

Darüşşafaka Cemiyeti Haysiyet 
Divanı Başkanı, 1940 
Darüşşafaka mezunu, en 
kıdemli Darüşşafakalı Halit 

Ziya Yılmayan, 14 Mayıs’ta TİM Gösteri 
Merkezi’nde düzenlenen törenle son 
yolculuğuna uğurlandı. 11 Mayıs’ta 
vefat eden Darüşşafaka’nın sembol 
ismi Yılmayan’ın cenaze merasiminde 
en küçüğünden en büyüğüne kadar 
Darüşşafaka ailesinin tüm mensupları, 
ailesi ve sevenleri hazır bulundu. Törende 
konuşan Halit Ziya Yılmayan’ın oğlu Esat 
Rükün, “Çok sevdiğim babamı kaybettim, 
51 yıllık beraberliğimiz son buldu. Babam 
kelimelerle anlatılacak bir insan değildi. 
Hayat felsefesi sevgi üzerine kurulmuş, 

kalp kırmamayı ilke edinmiş, neslinin 
son örneği bir insandı. Hastalığı boyunca 
desteğini hiç eksik etmeyen bu güzide 
camiaya çok teşekkür ederim. Babamın 
Darüşşafaka sevgisi, sevginin ötesinde, bir 
tutkuydu. Darüşşafaka’dan bahsedildiğinde 
yüzündeki mutluluk çok farklı olurdu. Bu 
sevgi babamı, bu zamana kadar mutlu bir 
şekilde yaşattı” dedi. Yılmayan’ın naaşı, 
Erenköy Sahrayıcedid Camii’nde kılınan 
öğle namazından sonra Sahrayıcedid 
Mezarlığı’na defnedildi. Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu, Darüşşafaka’nın 
Halit Ziya Yılmayan’ın adını yaşatmak 
amacıyla her yıl sosyal sorumluluk alanında 
öne çıkan bir öğrenciye “Cihat Örge-Halit 
Ziya Yılmayan Sosyal Sorumluluk Ödülü”nü 
verme kararı aldı. 

Minik öğrencilerimizden 
şefkatli bir davranış…

 

Darüşşafaka’da yaşayan ve bir ayağı yaralanan 
okulun kedisi Gaffur, 4. ve 5. sınıflardan bir 
grup öğrencinin öncülüğünde mayıs ayında 
tedavi ettirildi. Okul bahçesinde ayağı yaralı 

olarak dolaşan sevimli kedi Gaffur’un durumuna üzülen 
çocuklar, 4. Sınıflar Müdür Yardımcısı Neşe Eşer’in kapısını 
çaldı ve aralarında para toplayarak onu tedavi ettirmek 
istediklerini söyledi. Bu fikri çok olumlu bulan Eşer, 
İlköğretim Müdürü Çiğdem Kaya’nın da izniyle hemen 
harekete geçti. Bir gecede 190 TL toplayan öğrenciler, 
öğretmenleriyle birlikte  kedilerini hemen veterinere 
götürdü. Veterinerin verdiği bilgiye göre, Gaffur’un ayağı 
enfeksiyon kapmıştı ve tedavi edilmeseydi ayağı kesilmek 
zorunda kalabilirdi. Klinikteki tedavisi 10 gün süren 
Gaffur, 24 Mayıs’ta okula döndüğünde çocuklar onu sevinç 
çığlıklarıyla karşıladı.
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DAÇKAFEST yine coşturdu 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
öğrencileri tarafından bu 
yıl 19’uncusu düzenlenen 
Darüşşafaka Kültür ve Sanat 

Şenliği DAÇKAFEST, 31 Mayıs - 7 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festival, 
Darüşşafaka öğrencilerini, okulun son 
haftasında, uçurtma şenliğinden spor 

turnuvalarına, sanat gecesinden tiyatroya, 
konserlerden atölye çalışmaları ve 
söyleşilere kadar hem eğlendirici hem 
eğitici pek çok etkinlikle buluşturdu. 
Festival kapsamında, bu yıl ilk kez 
yaptıkları anket çalışmasıyla televizyon 
dünyasının en iyilerini belirleyen 
Daçkalılar, düzenledikleri törenle 

de bu kişilere ödüllerini sundu. Yine 
DAÇKAFEST programındaki  4. Sanat 
Gecesi ve “Lüküs Hayat’ı Nasıl Bilirdiniz” 
isimli tiyatro oyunu, Darüşşafakalı öğren- 
cilerin  sahnede devleştiği etkinlikler olarak 
festival tarihindeki yerini aldı. Darüşşafaka 
öğrencilerinin organizasyonuyla gerçek- 
leşen DAÇKAFEST,  19 yıllık tarihinde ilk 
kez bu kadar kapsamlı olarak hayata geçti.

Sencer Divitçioğlu 
Anlatıyor!

Tüm mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayan, bilim 
adamı, iktisatçı ve tarihçi Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu’nun 
dopdolu ve özgün yaşam öyküsü, İbrahim Ekinci ile 
Hakan Güldağ (DŞ’80) tarafından hazırlanan “Sencer 
Divitçioğlu Anlatıyor” adlı kitapla okurla buluştu. Yapı 
Kredi Yayınları’ndan çıkan kitap, Sencer Divitçioğlu’nun 
bilimsel yolculuğunun yanı sıra aile çevresi, çocukluğu, 
ilk gençliği, bilim ve sanat dünyasından tanıdıkları ve 
bilimdışı ilgileriyle yaşamını tüm yönleriyle aktarıyor. 
14 Şubat 1927’de İstanbul’da doğan Prof. Dr. Divitçioğlu baba 
tarafından Padişah Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde 
kumandanlık ve valilik yapmış müşir (bugünün mareşal 
rütbesine eşit) Divitçi İsmail Paşa’ya, anne tarafından ise

19. yüzyılda maliye ve maarif (eğitim) nazırlığı yapmış 
Zühtü Paşa’ya dayanıyor. 1950’de İstanbul Üniversitesi 
(İ.Ü) İktisat Fakültesi’nden mezun olan Divitçioğlu, 
1951’de Sevgi Demirkuşak ile evlendi ve eşiyle birlikte 
Fransa’ya gitti. Paris Üniversitesi Hukuk ve İktisadi Bilimler 
Fakültesi’nde doktorasını yapan Divitçioğlu, 1957’de İ.Ü. 
İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine başladı. 1976’da 
profesörlüğe yükselen Divitçioğlu 1978-82 yıllarında Boğaziçi 
Üniversitesi’nde, 1982-84 arasında ise Paris-X Nanterre 
Üniversitesi’nde dersler verdi. Bilimsel yaşamında 40 yıl iktisat 
teorisiyle, son on altı yıldır da tarihle uğraşan Divitçioğlu’nun 
çok sayıda kitabı bulunuyor.
Eşi Sevgi Divitçioğlu ile birlikte tüm mal varlığını Darüşşafaka’ya 
bağışlayan Sencer Divitçioğlu bunun nedenini kitapta 
yayımlanan söyleşisinde şu sözlerle açıklıyor: “Her şeyimizi 
Darüşşafaka’ya bağışladık. Evleri, varlıkları, hepsini… Eşim 
Sevgi Divitçioğlu da servetini verdi. Ne varsa Darüşşafaka’ya 
verdik. İyi de yaptık diye düşünüyorum. Yoksul ve babasız 
çocukları alıyor, onları ayakları yere basan sağlam bireyler 
olarak yetiştiriyor. Akıllı, pozitif insanların yetişmesinden 
daha güzel ne var? Sonra da gerekirse, bize, yaptırdıkları 
rezidansta bir küçük daire verip bakımımızı üstleniyorlar. 
Bizim çocuğumuz yok. Orası ticarethane değil. Bağış yapan 
insanlara böyle bir karşılık veriyorlar.” 
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Urla’da 55 yaş üstü 
için yeni bir yaşam 

merkezi açıldı 

Darüşşafaka Cemiyeti,  İzmir Urla’da 55 yaş 
üzeri kişilerin modern ve güvenli bir ortamda 
yaşayabilecekleri yeni bir tesisi törenle hizmete 
açtı. Darüşşafaka’nın rezidanslar projesiyle ileri 

yaş bakımında yakaladığı başarıyı daha geniş kitlelere 
ulaştırmayı hedefleyen Urla Yaşam, Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım’ın ev sahipliğinde 
düzenlenen törenle hizmete girdi. Tesisin açılış törenine; 
Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu, İzmir İl 
Sosyal Hizmetler Müdürü Zekeriya Ertaş, Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Talha Çamaş 
ile Fırat Tekin, Yönetim Kurulu Üyeleri Beşir Özmen, 
Mükremin Altuntaş, Lütfi Telci, Yönetim Kurulu Yedek 
Üyeleri Hakan Tahiroğlu, Mustafa Demirci, Darüşşafaka 
Cemiyeti Genel Sekreteri Ahmet Buldam, Darüşşafaka 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Prof. Dr 
Mehmet Beyazova,  Maltepe Özel Bakım Ünitesi Müdürü 
Dr. Can Bostancı, Darüşşafaka Urla Rezidans Kurum 
Müdürü Dr. Atilla Öztürkeri, Urla Yaşam Kurum Müdürü 
Neval Yıldız, Darüşşafaka bağışçıları ile çok sayıda konuk 
katıldı. 
Törende konuşan Zekeriya Yıldırım, Darüşşafaka’nın 
kaynak çeşitliliği açısından da ülkemizin en özgün sivil 
oluşumlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “1997’de 
rezidanslar projesini hayata geçirdik. İleri yaş bakımına 
farklı bir boyut katan ve artık ülkemizde bu alanda 
önemli bir boşluğu dolduran Rezidanslarımız, bir yandan 
Darüşşafaka için önemli bir kaynak yaratıyor diğer yandan 
da bağışçılarımıza olan vefamızı gösterme şansı tanıyor, 
onlara ikinci baharlarını yaşayacakları huzurlu bir ortam 
sağlıyor. Açılışını yaptığımız Urla Yaşam, Darüşşafaka için 
sürdürülebilir kaynak yaratma çabalarımız uzantısında 
hayata geçirdiğimiz yeni bir işletmemizdir. Bu tesisten 
elde edilecek gelir, Darüşşafaka’da okuyan çocuklarımızın 
eğitimine aktarılacak” dedi.

Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu’nun (YDK) 
sekizinci ve dokuzuncu toplantıları, gazeteci-
yazar Tarhan Erdem’in başkanlığında 28 Nisan 
ve 9 Haziran’da Darüşşafaka Life GYM Spor 

Tesisleri’nde yapıldı. Kamuoyu önderlerini Darüşşafaka 
için bir araya getiren toplantıların sekizincisinde “Kampüs 
Projesi”, Tüzük değişikliği, 4+4+4 eğitim sistemi ve 
Darüşşafaka Üniversitesi konuları ele alındı. Darüşşafaka 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım’ın 
Cemiyet’in üç aylık faaliyetlerini içeren sunumuyla 
başlayan toplantıda Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs 
Koordinatörü Adnan Ersan, yeni 4+4+4 eğitim modelinin 
Darüşşafaka’ya etkisi hakkında bilgi verdi ve yeni eğitim 
sistemiyle birlikte Darüşşafaka’nın 2013-2014 eğitim 
yılında 5. sınıftan öğrenci alacağını belirtti. Prof. Dr. Betül 
Çotuksöken, Berrin Önder, Fırat Tekin ve Prof. Dr. Yılmaz 
Nişancı tarafından hazırlanan “Darüşşafaka Üniversitesi 
Araştırma Raporu”nun da açıklandığı toplantıda, mevcut 
model ile üniversite modelinin güçlü ve zayıf yanları da 
masaya yatırıldı. Prof. Dr. Zehreddin Aslan, Prof. Dr. 
Mehmet Durman, Prof. Dr. Nilüfer Eğrican, Prof. Dr. 
Kaan Harun Ökten’in konuk olduğu dokuzuncu YDK’da 
ise “Darüşşafaka Üniversitesi kurulmalı mı, kurulursa nasıl 
bir üniversite olmalı, nerede kurulmalı?” konu başlıkları 
ele alındı. Toplantıya katılan Kutlu Aktaş, Vedat Özdan, 
Ergun Bankoğlu, Prof. Dr. Nahit Çakar, Necip Akbaş, İsmet 
Kasapoğlu, Engin Tayfun, Ümit Başkırt, Beşir Özmen, 
Haluk Bal, Mükremin Altuntaş, Doç. Dr. Nur Otaran, Beyza 
Zapsu, Cem Kozlu,  Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu, Fırat 
Tekin, Prof. Dr. Yusuf Balcı, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, 
Doç. Dr. Gülseren Topuz, Berrin Önder, Lale Aytaman, 
Mehmet Alev Göçmez, Verda Sürek gibi isimler, gündem 
maddelerine ilişkin fikirlerini dile getirdi. 9. YDK Toplantısı,  
kamuoyu önderlerinin 20 Ekim 2012 tarihinde yeniden 
toplanması kararıyla sona erdi.

Üniversite ve Kampüs 
Projesi YDK’nın gün-
demindeydi 
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Daçkalılar, 
araştırarak büyüyor
İlk olarak 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 
Darüşşafaka’da uygulanmaya başlanan Araştırmacı 
Çocuk Programı, 5. sınıf öğrencilerine bilimsel araştırma 
yöntemlerini öğretiyor. Darüşşafaka, 22-23 Haziran 
tarihlerinde de 2. Uluslararası Araştırmacı Çocuk 
Konferansı’na ev sahipliği yaptı.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 
Araştırmacı Çocuk Merkezi 
işbirliğiyle iki yıldır yürütülen 
Araştırmacı Çocuk Programı 

kapsamında bugüne kadar toplam 232 
öğrenci, bilimsel araştırma yöntemini 
öğrenerek, merak ettikleri konularda 
kendi araştırmalarını yürüttü ve 
araştırmalarını sene sonunda sundu. 
Bu yıl 22-23 Haziran tarihlerinde 
Araştırmacı Çocuk Merkezi, Darüşşafaka 
ve Open University Children Research 
Centre iş birliğiyle, Darüşşafaka’nın ev 
sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası 
Araştırmacı Çocuk Konferansı’nda ise 
Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Avustralya 
ve İran’dan araştırmacı çocuklar buluşarak 
araştırmalarını paylaştı. Konferans 
yaklaşık 170 katılımcıyı buluşturdu.  
Araştırmacı Çocuk Merkezi’nden Dr. Derya 
Şahhüseyinoğlu’nun danışmanlığında, 
Darüşşafaka İlköğretim Okulu’ndan 
tüm 4. ve 5. sınıflar seviyesindeki sınıf 
öğretmenleri Gül Eşsizoğlu, Ayşe 
Köstekli, Sanem Bülbül Hüner, Ayten 
Garip, Leyla Tiryaki, Mürvet Yıldız, 
Gülhan Hatipoğlu, Can Durhan, Melis 
Güzeldere, Eylem Köse, PYP ve Projeler 
Koordinatörü Meltem Ceylan Alibeyoğlu, 
4. Sınıflar Müdür Yrd. Neşe Eşer, 5. Sınıflar 
Müdür Yrd. Demir Sipahi ve astronom 
Büşra Gürbak’ın rehberliğinde hayata 
geçirilen program kapsamında öğrenciler, 
“Kediler ve köpekler neden birbirleriyle 
anlaşamazlar?”, “Gözyaşı nedir? Nasıl 
oluşur? Mikrop öldürme özelliği var 
mıdır?”, “Bermuda şeytan üçgeninin sırrı 
nedir?”, “İlk insanlar nasıl oluşmuştur?” 
gibi birbirinden ilginç sorulardan hareketle 
araştırmalar yürüttü.

“Sorgulayan ve eleştirel düşünen 
bireyler yetiştirmek istiyoruz”
Darüşşafaka Eğitim Kurumları PYP ve 
Projeler Koordinatörü Meltem Ceylan 

Alibeyoğlu, Araştırmacı Çocuk Programı’nı 
niçin uygulamaya koyduklarını şöyle 
açıklıyor: “Darüşşafaka’da, liderlik 
ve araştırma becerileri gelişmiş, 
soru sorabilen, eleştirel düşünme 
becerilerine sahip, yenilikçi düşünen 
bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz. 5. sınıf 
seviyesindeki tüm öğrencilerimizle 2 yıldır 
bu programı uyguluyoruz. 10-12 yaş küçük 
gelebilir ancak istedik ki öğrencilerimiz, 
sorgulamalarının üst düzeyde olduğu bu 
yaşlarda bilimsel araştırma basamaklarıyla 
tanışsın.”

Program Türkiye’de en kapsamlı olarak 
Darüşşafaka’da  uygulanıyor
Programın ilk olarak 2010-2011 eğitim-
öğretim yılında uygulanmaya konduğunu 
belirten Alibeyoğlu, “İlk yıl Araştırmacı 
Çocuk Merkezi’nden uzmanlar programın 
sınıf içi uygulamalarını yürüttü. Araştırma 
grupları oluştuktan sonra biz de her 
birine rehber olacak şekilde danışman 
öğretmen mantığıyla devreye girdik. Geçen 
sene 24 araştırmayı bu şekilde yürüttük 
ve raporlaştırdık. Bu sene de artık daha 
sürdürülebilir bir modele dönülebilmesi 
için öğretmen eğitimlerine ağırlık verdik” 
diyor.
Öğrencilerin araştırma konularına ilişkin 
sunumlarını 23 - 25 Mayıs’ta yaptıklarını 
kaydeden Alibeyoğlu, “Haziranda 
düzenlediğimiz 2. Uluslararası Araştırmacı 
Çocuk Konferansı da bunun başka bir 
boyutu oldu. Her araştırma grubu kendi 
araştırmasını raporlaştırdı; onu da çok 
yakın bir zamanda basacağız” diye 
konuşuyor.
Araştırmacı Çocuk Programı’nın 14 haftalık 
öğrenme aktivitelerinin yapılandırmacı 
öğrenme modeline göre hazırlandığını 
kaydeden Alibeyoğlu, “Bu amaçla haftada 
40 dakikalık bir ders yapıyoruz. Buna sınıf 
içi uygulamalar diyoruz.“Araştırma nedir?” 
“Araştırma yapmak için nelere gerek 

vardır?” “En çok merak ettiğiniz konular 
nelerdir?” sorularıyla başlıyoruz. Derslerde 
çocuklara oyunlarla ve çeşitli eğlenceli 
etkinliklerle kaynak taramayı, deney, 
gözlem, görüşme, anket gibi araştırma 
yöntemleriyle veri toplamayı, verileri 
analiz etmeyi, sonuç yazmayı öğretmeye 
çalışıyoruz” diye anlatıyor.

“Amacımız, öğrencilerimizin dünyaya 
bilimsel bakış açısıyla bakmalarını 
sağlamak”
Programın temel amacının öğrencilerin 
bilimsel araştırmanın temel süreç ve 
ilkelerini anlayabilmeleri ve günlük yaşama     
uyarlayabilmeleri olduğunu kaydeden 
Alibeyoğlu sözlerini şöyle noktalıyor:
“Bilimsel bakış açısı insanın var olana başka 
bir gözle ve sorgulayarak bakmasına neden 
oluyor. Bizim de temel amacımız aslında, 
sorgulamayı artırarak öğrencilerimizin 
eleştirel düşünme, problem çözme gibi üst 
düzey düşünme becerilerinin gelişmesini 
sağlamak.  Araştırmacı Çocuk Programı 
öğrencilerimizin iletişim, sunum ve yazma 
becerilerini de geliştiren kapsamlı bir 
program. Çocuğun soru sormasını, merak 
ettiği konuları bulmasını ve en merak 
ettiği alanda araştırma yapmasını sağlıyor. 
Hedefimiz Darüşşafaka’da bu programın 
sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi ve 
sahiplenilmesi.”
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Türkiye’de basketbol branşında 
bir ekol ve okul olan Darüşşafaka 

Spor Kulübü (DSK), Türk Basketbolu’na 
birbirinden değerli basketbolcu ve 

antrenörler yetiştirmiş bir yuva... DSK 
Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Başkırt 
(DŞ’95), Darüşşafaka’da basketbol 

şubesinin kurucularından Yalçın Granit 
(DŞ’49), Darüşşafaka’nın yetiştirdiği en 

büyük basketbol duayenlerinden 
Mehmet Baturalp (DŞ’55) ve 

Darüşşafaka Basketbol A Takımı kaptanı 
Gökhan Sunter (DŞ’92) ile yaptığımız 

söyleşileri okuyarak Darüşşafaka’da bir  
basketbol yolculuğuna
çıkmaya hazır mısınız? 

 Sporda da fırsat eşitliği...

DOSYA SPORDA DA FIRSAT EŞİTLİĞİ
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Darüşşafaka, köklü tarihi boyunca 
öğretmeni, öğrencisi ve her 
üyesiyle ülkemizde sosyo-
kültürel hayatın gelişimine 

öncülük etmiştir. Bu alanlardan biri de 
spordur. Darüşşafaka Spor Kulübü (DSK), 
Darüşşafaka’nın tarihi misyonunu spor 
alanına taşıyarak fırsat eşitliğinin spordaki 
simgesini oluşturuyor. Bugün İstanbul 
Maslak’taki kampüsü içinde uluslararası 
standartlarda sportif faaliyetlere ev sahipliği 
yapan Ayhan Şahenk Spor Salonu’nu 
bünyesinde barındıran Darüşşafaka’nın 
ilk yıllarında çeşitli spor aktiviteleri vardı. 
Türk eğitim tarihinin önemli ismi Satı 
Bey (Suriye Maarif Müsteşarı), 1913’te 
Darüşşafaka’ya müdür olarak tayin 
olduktan sonra, kendisi Avrupa’dan yeni 
dönmüş öğretmenlerin de yardımıyla her 
alanda olduğu gibi sporda da yenilikler 
yaptı. Kapalı bir spor salonu inşa ettirerek, 
sportif faaliyetlerin hız kazanmasını 
sağladı. Darüşşafaka Terbiye-i Bedeniye 
Kulübü’nün antetli kâğıtlarında, aidat 
makbuzlarında ve mührü üzerinde 

kulübün ismiyle birlikte 1330 (1914) tarihi 
yazılıdır. Bu nedenle 1914 yılı, Darüşşafaka 
Spor Kulübü’nün (DSK) kuruluş yılı olarak 
kabul edilir. Ancak Kulübün 1908’de okul 
içinde, “Sebat” takımı adıyla gayriresmî 
faaliyet göstermeye başladığı biliniyor. 
Önce futbol ve voleybol alanında faaliyet 
gösteren Kulüp, Fenerbahçe, Galatasaray 
ve Beşiktaş gibi spor kulüpleri arasında 
futbolda başarılar elde etti. 4 Haziran 
1951 tarihinde Kulüpte bir basketbol 
şubesinin açılmasının ardından, 1950-
1951 yılı ve sonraki yıllarda liselerarası, 
1959-1960 yıllarında ise yıldızlar basketbol 
şampiyonluğu elde edilmesi, Kulübün 
basketbol branşında öne çıkmasına ve 
basketbola daha fazla önem vermesine 
yol açtı. Darüşşafaka, basketbolda; 1957-58, 
1958-59 ve 1960-61 sezonlarında İstanbul 
4.’sü, 1961-62 sezonunda İstanbul 3.’sü, 
1959-60 sezonunda “İstanbul Şampiyonu” 
ve 1960-61 ile 1961-62 sezonlarında iki yıl 
üst üste “Türkiye Basketbol Şampiyonu” 
oldu. Bunun yanı sıra 1958-59 ve 60 
yıllarında üç kez üst üste “Özdemir Tuncer 

Kupası”nı kazandı. 1959 yılında Avrupa 
Turnesi’nde Belçika’da ikincilik elde etti. 
1962’de Darüşşafaka Basketbol Takımı, bir 
ilki gerçekleştirerek Avrupa Kupaları’nda 
çeyrek finale yükselen ilk Türk takımı 
olarak adını spor tarihimize yazdırdı. 
Darüşşafaka’dan yetişen oyuncular arasında 
kimler yok ki? Yalçın Granit, Nedret 
Uyguç, Mehmet Baturalp, Sedat Erberk, 
Şevket Taşlıca, Hüdai Budanur, Dursun 
Açıkbaş, Serdar Tabay, Ali Kahyaoğlu 
ve oğulları Ömer-Mehmet Kahyaoğlu 
kardeşler, Önder Okan, Altan Birben, İ. 
Yavuz Şeremetoğlu, Erdinç Kayran, Ali 
Engin, Semih Erden, Soner-Caner Şentürk 
kardeşler, Orhan Güler, Ceyhun Altay, 
Hakan Köseoğlu, Gökhan Şirin, Gökhan 
Sunter… Peki ya Darüşşafaka’dan yetişmiş 
ya da takımda görev yapmış antrenörler? 
Aydan Siyavuş, Erman Kunter, Atilla Erten, 
Osman Kermen, Niyazi Turan, Halil Üner, 
Cihansever Yeşildağ, Serdoğan Ersözlü, 
Ahmet Çakı, Altar Tunçkol, İsmail Çiftaslan 
ve daha nicelerini sayabiliriz.

1962’de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda ikinci turda İsrail’in Hapoel takımını yenerek 
çeyrek finale yükselen Darüşşafaka’nın oyuncularıyla Hapoel oyuncuları bir arada.
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 “DSK 1914 yılında 
kurulmuş, 99 yıllık köklü 

bir kulüp, bir çınar”
 “Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın maçlarında Ayhan Şahenk Spor 
Salonu’nda iğne atsanız yere düşmüyor, maç günlerinde olağanüstü 
önlemler alınıyor, ek metro seferleri düzenleniyor!” Bu cümle şu an 

için Darüşşafaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Başkırt’ın 
hayali olmaktan ibaret. Ancak Darüşşafakalıların bunu gerçeğe 

dönüştürmesi mümkün… Nasıl mı? 
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2009-2010 sezonunda Beko Basketbol 
Ligi’ni 16. sırada bitirerek Türkiye 
Basketbol 2. Ligi’ne düşen 
Darüşşafaka Basketbol A Takımı, 

17 yıllık 1. Lig sürecinden sonra 2010-
2011 sezonundan bu yana mücadelesini 
2. Lig’de sürdürüyor. Darüşşafaka 
Basketbol A Takımı, Darüşşafaka Spor 
Kulübü’nün (DSK) 100. yılını kutlayacağı 
2014’e hak ettiği 1. Lig’de girmek 
için Darüşşafakalıların desteğine her 
zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. 
Üç yıldır DSK yönetiminde aktif olarak 
görev alan, son bir yıldır da Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Ümit Başkırt 
ile bir araya geldik. 1995 Darüşşafaka 
mezunu olan Başkırt, basketbolla ilk kez 
1987’de girdiği Darüşşafaka’da tanışmış. 
DSK’yı, hedeflerini ve Darüşşafakalılardan 
beklentilerini konuştuğumuz Başkırt, 
“Basketbolu seviyorum, Darüşşafaka’yı 
seviyorum, DSK’da ikisini bir araya getiren 
bir mesai yapıyoruz” diyor.

DSK’nın yönetiminde olduğunuz son üç 
yılı kısaca değerlendirebilir misiniz? 
 Son üç yıldır kulüp olarak çok 
badireler atlattık. Dört yıl önce DSK 
yeni bir yapılanmaya gitti ve tamamen 
kendi kaynaklarıyla var olması gereken 
bir yapıya kavuşturuldu. Bu tarihten 
sonra Darüşşafaka’da Cooper Tires 
sponsorluğuyla birinci yıl çok başarılı 
geçti. Play-off’ları oynayabilen bir takım 
olduk. Ancak üst üste gelen talihsizlikler 
nedeniyle ikinci yıl itibarıyla bu başarı 
devam etmedi ve küme düştük. İkinci 
Lig’de ilk sezonu zorlu geçirdik. Nitekim 
geçen yıl 2. Lig, Türk basketbol tarihinin 
en kaliteli ve zor ligiydi. Darüşşafaka, 
altyapısından gelen genç oyuncularıyla 
sahaya çıktı ve ilk dönemde kendinden 
beklenenin üzerinde bir performans ortaya 
koydu. Darüşşafaka, 2. Lig’deki takımlar 
arasında en düşük bütçeyle mücadele 
eden takım. Buna rağmen başarılı bir 
basketbol sergiledi. Ayrıca, Darüşşafaka 
Genç Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz 
sezon İstanbul ikincisi ve Türkiye beşincisi 
olarak, önemli bir başarıya imza attı. 

Darüşşafaka’yı diğer takımlardan ayıran 
özellikler nelerdir?
 Darüşşafaka, 1. Lig’de olduğu 
dönemlerde de en düşük bütçeli takım 
olmasına karşın sempati toplayan, oynattığı 
gençlerle ilgi çeken, takip edilen ve bütün 
takımların korktuğu, sürprizlerle dolu bir 
takımdı. İkinci Lig’de de bu böyle oldu. 
Dolayısıyla, Darüşşafaka bu seneyi, bu mesajı 
vermek açısından başarılı geçirdi. Bu sene 
12 kişilik takımımızın 7’si altyapımızdan 

yetişen oyunculardı. Bunun benzeri ne 
birinci ne ikinci ligde var. 

Darüşşafaka’nın Türk basketboluna 
katkıları nelerdir?
 Birinci ve ikinci ligdeki hemen hemen 
her takımda Darüşşafaka’dan geçmiş bir 
oyuncu mutlaka vardır. Darüşşafaka, Türk 
basketbolu için bir oyuncu fabrikasıdır. 
Tarihçesine baktığımızda, Darüşşafaka 
Avrupa’da ilk kez basketbol alanında 
Türkiye’yi temsil etmiş, çeyrek final 
oynamış bir takımdır. 1960’lı yıllarda iki 
şampiyonluğu var ve en önemlisi Türk 
basketboluna çok değerli sporcular 
yetiştirmiştir.  

DSK şu anda olduğundan daha da güçlü 
bir yapıya nasıl kavuşturulabilir? 
 DSK 1914 yılında kurulmuş, 99 
yıllık köklü bir kulüp, bir çınar.  Ancak 
varlıklarına baktığınızda, aslında aktifleri 
zayıf ve gelir getirici varlığı yok denecek 
kadar az bir kulüp. Yeni bir yapılanmaya 
gitmesi ve bu yapılanma çerçevesinde 
kendi ayakları üzerinde durur hale gelmesi 
gerekmekte. Bunun için yapılacak en 
önemli şey, kaynak yaratılması. 

Darüşşafaka Spor Kulübü temel olarak 
neyi amaçlıyor?
 DSK, Darüşşafaka’nın altyapısına 
bağımlı ya da ondan bağımsız herkese sporu 
sevdirme amacı güdüyor. Kulübümüzün 
en önemli varlığı, spordaki bilgi birikimi, 
tesisleri ve altyapıdan yetiştirdiği oyuncular. 
A Takımını bu oyunculardan kurarak genç 
bir takımla mücadele veren bir yapıda. 
DSK, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 
bir uzantısı olarak, kendine Türkiye’de 
basketbol eğitimi konusunda bir rol biçmiş 
durumda. Altyapımızda, basketbol terbiyesi 
almış, basketbolun insanların hayatına 
getirdiği disiplin ve mücadeleyi kazanmış 
kişiler yetiştirerek, bu kişilerin öncelikle 
basketbol oynayan, oynayamıyorsa bile, 
basında yazan, yöneten, basketbolu takip 
eden, konuşan, yani bir şekilde basketbolun 
içinde bireyler olarak yetişmelerini 
hedefliyoruz. 

Kulüpte Darüşşafakalı öğrencilere 
sunduğunuz imkânlar neler?
 DSK bünyesinde basketbol okullarımız 
var. Bu okullar, öğrencilere yaşıtlarıyla 
hafta sonları, dışarıdan farklı ortamlarda 
yetişmiş, spor yaparak kendini geliştirmeye 
çalışan gençlerle bir araya gelebilecekleri 
ve sosyalleşebilecekleri bir ortam sunuyor. 
Okullarımızda Darüşşafaka Lisesi 
öğrencileri için 50 kişilik özel bir kontenjan 
açıyoruz. Bunun yanı sıra altyapılarımızda 

da 120’ye yakın lisanslı öğrencimiz 
var. Bu lisanslı öğrenciler arasında da 
Darüşşafakalı öğrencilerimiz bulunuyor. 
Hatta Darüşşafaka Lisesi’nde okuyan ve 
Milli Takıma yükselen oyuncularımız 
oluyor, nitekim şu anda altyapımızda 
böyle öğrenciler var. Darüşşafakalı 
basketbolcuları bünyemizde tutmaya ve 
öğrencilerimize örnek olarak göstermeye 
çalışıyoruz. Darüşşafaka mezunu olan 
ve basketbol oyuncusu olarak hayatını 
kazanan Darüşşafaka Lisesi mezunu 
kardeşimiz Gökhan Sunter’in bu sene 
takımda yer almasını sağladık. Şu anda 
lise son sınıf öğrencisi olan Ömer Özcan 
kardeşimiz de takımda yer alıyor. 

Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın 
önümüzdeki sezon hedefleri nelerdir?
 Bu sene birinci lige çıkmak, bu 
yönde takımımızı kurup mücadele etmek 
istiyoruz. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz 
genç oyuncularla mücadele edecek 
sağlam karakterli bir takım oluşturacağız. 
DSK 2014’te, 100. kuruluş yıldönümünü 
kutlayacak. Yüzüncü yılımızda hak ettiğimiz 
yer olan birinci ligde mücadelemize devam 
etmek istiyoruz.

Darüşşafakalılara bir mesajınız var mı?
 DSK, Darüşşafaka’nın ayrılmaz bir 
parçası, vitrini aslına bakarsanız.  Bu 
yıl Anadolu’da 13 şehirde maça çıktık. 
1.500 ile 3.000 kişinin izlediği salonlarda 
Darüşşafaka’yı tanıtma imkanı yakaladık. 
İstanbul’da da 3.600 kişi kapasiteli 
salonumuz ne kadar kalabalık olursa, 
oyuncularımız da o kadar çok motive 
olabilir. Darüşşafakalıların DSK’ye sahip 
çıkması, maçlara gelmesi, kombine 
biletlerini alması, ürünlerimize talep 
göstermesi bizim başarımız için çok önemli 
bir katkı.  Darüşşafakalıların kulüplerine 
giderek daha da çok sahip çıkacaklarını 
ümit ediyoruz, bekliyoruz, hissediyoruz.
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Yalçın Granit basketbol ile 
Darüşşafaka’da tanışmış. O 
dönemi bakın nasıl anlatıyor: “Ben 
Darüşşafaka’ya altıncı sınıftan 

girdim. O zaman bütün Türkiye’de şimdi 
de olduğu gibi herkes futbolun peşindeydi. 
Futbol, futbol, futbol… Darüşşafaka’ya 
girdiğim zaman, futbol sahasının arkasında 
kapalı bir salon vardı, salonda da inşaat için 
çimento torbaları depolanmıştı. Biz oraya 
basketbol oynamaya giderdik. Çimento 
torbaları yüzünden dripling yaptıkça, 
yüzümüze, gözümüze çimentolar yer, 
önümüzü göremezdik. O zaman futbol da 
oynuyordum Darüşşafaka Lise Takımı’nda. 
Oynarken kenarda da Darüşşafaka mezunu 
Galip Ağabey dururdu, çok da başarılı 
bir spor adamıydı. Kenardan durmadan 
bağırıyordu, ‘Bu çocuğu nereden 
buldunuz, bundan futbolcu mu olur?’ 
diye. Sonra hayatımı tamamen basketbola 
adadım.” 
Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra 
Granit, 17 yaşındayken Galatasaray’a 
transfer oldu ve aynı yıl A Milli Takımı’nda 
oynamaya başladı. Toplam 68 kez Milli 
Takım formasını giyen Granit, oynadığı tüm 
senelerde Milli Takım’ın ve Galatasaray’ın 
en çok sayı kaydeden oyuncusuydu. 1955-
57 senelerinde o zamanın dünya ikincisi 
Fransa’nın Paris Racing Takımı’nda oynadı 

ve Avrupa’da oynayan ilk Türk 
basketbolcusu unvanını kazandı. 1957’de 
Avrupa sayı kralı oldu. 1958’de 26 
yaşındayken antrenör olarak Darüşşafaka’ya 
döndü. Granit’in antrenörlük yaptığı 
1958-1959 sezonunda Darüşşafaka, 
İstanbul Ligi 4.’sü, 1959-1960 sezonunda 
ise şampiyonu oldu, ki bu tarihindeki 
ilk ve tek İstanbul Şampiyonluğu’dur. 
Aynı sezon, Türkiye Şampiyonası’nda da 
ikincilik elde edildi. 1960-61 sezonunda 
ise Yalçın Granit’in Atilla Erten ve Osman 
Kermen ile birlikte çalıştırdığı Darüşşafaka, 
Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı. Granit, 
basketbol kariyeri boyunca Eczacıbaşı, 
İTÜ, Galatasaray ve Milli Takım’da da 
antrenörlük yaptı, şampiyonluklar kazandı. 
Darüşşafaka’nın Türk basketbolunda bir 
ekol haline gelmesini Yalçın Granit’e 
borçlu olduğunu söylüyor herkes. Bunun 
başlıca nedeni, mezun olduktan iki yıl sonra 
Granit’in DSK’da bir basketbol şubesinin 
kurulmasını sağlaması. Liseyi bitirirken 
Mülkiye’den burs almasına rağmen 
Ankara’ya gitmemiş ve Darüşşafaka’da 
basketbol oynadığı için İstanbul’da 
kalmış. “O zaman avukat Süreyya Bey ve 
Süha Özgermi vardı, iki tane basketbol 
seven idarecimiz. 1951’de onlarla DSK’nın 
basketbol şubesini kurduk, böylece 
Darüşşafaka basketbolda atılıma geçti,”  

diye anlatıyor. O gün bugündür de 
Darüşşafaka’yı bırakmamış… “Ben de 
Darüşşafaka’da hem koçluk hem ağabeylik 
yaptım. Sürekli geldim, gittim. Şimdi de 
Darüşşafaka’yı yazmakla uğraşıyorum” 
diyor. Bu sene Darüşşafaka’ya bir şut 
makinesi alınmasını sağlayan Granit, 
bugün Darüşşafaka’da basketbola daha da 
fazla önem verilmesi gerektiği görüşünde… 
 Hürriyet gazetesinde 24.03.2005 tarihinde 
yayımlanan yazısında,“Darüşşafaka’ya 
duyduğum sonsuz minnetin ufacık bir 
kısmını geri ödemek ümidiyle, tecrübemi 
maçlarda kenardan “Daçka... Daçka...” diye 
haykıran kardeşlerimin emrine vermeye 
kararlıyım” diye yazan Granit, DSK ve 
Basketbol Takımı’nın güçlenmesi için 
Darüşşafaka camiasının bir araya gelmesini 
savunuyor ve bunun için en uygun yerin 
DSK’nın kapalı salonu olduğunu söylüyor: 
“Eğer Darüşşafaka’nın çok iyi bir takımı 
olursa, herkes gidip orada maç seyrederken 
omuz omuza olacak.”  Kulüpte, eski 
Darüşşafakalı sporculardan, basketbol 
severlerden bir komite, bir danışma kurulu 
kurulmasını öneren Granit, sebebini ise 
şöyle açıklıyor: “Çünkü bütün mesele 
paraya dayanıyor, sponsora dayanıyor.  
Sponsor bulma işini, eski basketbolcular 
ve Darüşşafakalılardan oluşan bir danışma 
kurulu yapmalı.” 

 “Tecrübemi ‘Daçka... Daçka’ 
diye haykıran kardeşlerimin 
emrine vermeye kararlıyım” 

Darüşşafaka’da basketbol varsa Yalçın Granit sayesinde 
var, diyor herkes... 1932 doğumlu Yalçın Granit (DŞ’49), 
Darüşşafaka’da tanıştığı basketbolu öylesine sevmiş ki, öm-
rünü ona adamış. 1951’de Darüşşafaka Spor Kulübü’nde 
bir basketbol şubesinin kurulmasına destek veren ve o gün 
bugündür de basketbol ve Darüşşafaka için çalışan Granit, 
bugün de Darüşşafaka’nın en büyük destekçisi olarak takımın 
her maçına gidiyor, onları yalnız bırakmıyor.
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 “Hepimiz Darüşşafaka’nın
okulundan yetişmiş çocuklardık” 

“Darüşşafaka Türk basketboluna en büyük hizmeti vermiş 
bir ekoldür. Darüşşafaka’dan yetişenler, Türkiye’de milli 
takımlara damgasını vurmuş isimlerdir. Basketbolda böyle 
5-6 ismin aynı anda bir okuldan çıkması, az buz iş değil. 
Bugün fevkalade salonları olan bir okuluz. Basketbolun 
Darüşşafaka’da mutlaka yeniden ön plana çıkarılması 
lazım.”

Darüşşafaka’nın Türk basket- 
boluna kazandırdığı bir 
duayen Mehmet Baturalp, ya 
da basketbol camiasındaki 

diğer adıyla “Batur Ağabey”…  
Darüşşafaka’dan edindiği basketbol 
sevgisi ve deneyiminden güç alarak 
başarılarla dolu pırıl pırıl bir kariyere 
imza attı. Basketbol hayatına, Fenerbahçe 
ve Milli Takım oyunculukları ile İTÜ, 
Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Paşabahçe ve 
Milli Takım antrenörlükleri sırasında 
elde ettiği pek çok şampiyonluk, kupa 
ve başarıyı sığdırdı. 1973’teki Avrupa 
Basketbol Şampiyonası’nda Baturalp’in 
yönetimindeki Türk Milli Takımı, 
tarihinde ilk kez Avrupa sekizincisi oldu. 
1955 Darüşşafaka mezunu Mehmet 
Baturalp, hikâyesini en başından şöyle 
anlatıyor: “1936’da İstanbul Tophane’de 
doğdum. Altı yaşındayken babam vefat 
etti. Birden büyük imkânsızlıklar içine 
düştük. 

İlkokul 3. sınıftayken Darüşşafaka’nın 
varlığını öğrendim. İmtihanlarına 
girdim ve Darüşşafaka’ya kaydoldum.
Dokuz  sene Darüşşafaka’da okudum ve 
bütün hayatımın şekli Darüşşafaka’da 
değişti. Çünkü ben genelde futbol 
oynayan biriydim ama Darüşşafaka’ya 
girdikten sonra basketbol, voleybol gibi 
diğer sporlarla da ilgilendim. Sonunda 
basketbolcu oldum.”
Futbol topunun peşinde koştururken 
basketbola yönelen Baturalp, “Bizim 
hayatımız futbol ağırlıklıydı. Paramız 
olmadığı için bezden top yapar, futbol 
oynardık. Yedinci sınıftayken voleybol 
başladı. Ortaokul takımı olarak 
voleybola çalışırken, Darüşşafakalı Niyazi 
Turan Ağabeyimiz vardı, o basketbol 
takımını çalıştırıyordu. Bana basketbol 
antrenmanlarına da katılmamı teklif etti. 
Böyle başladı. Sekizinci sınıftayken bizim 
takımın bayağı güçlü bir sportif yönü 
vardı. Nitekim Hüdai Budanur, Sedat 
Erberk, Bahattin Sipahioğlu, o dönem 
hem voleybol hem basketbol oynayan 
sınıf arkadaşlarımızdı. O sene ortaokullar 
arasında hem voleybolda hem basketbolda 
İstanbul şampiyonu olduk. Liseye 
geçtikten sonra 10, 11 ve 12. sınıftayken 
basketbolda İstanbul Liseler Şampiyonu 
olduk. O takım çok güçlü bir takımdı. 
Rahmetli Şevket Taşlıca, Nedret Uyguç 
gibi Milli Takım seviyesinde kardeşlerimiz 
vardı. Tabii ki basketbol tutkumuz Yalçın 
Granit Ağabeyimizin başarılarından 
da kaynaklandı. Darüşşafaka adeta bir 
basketbol ekolü haline geldi o dönemde. 
Onuncu sınıftayken DSK’nın takımı 
kuruldu. Biz hem lisenin hem kulübün 
takımında oynadık. Hakikaten çok iyi 
bir basketbol takımımız vardı. Başarılı 
olduğumuzu zannediyorum ki zaten 
mezun olduktan sonra da hayatım başka 
şekilde gelişti” diye anlatıyor. 

 1955’te Fenerbahçe  Kulübü’ne 
transfer olan Baturalp, 1968’de 
basketbolu bırakana dek 71 kez A 
Milli Takım formasını giydi. Ardından 
şampiyonluklarla dolu bir antrenörlük 
kariyerine imza attı. 1992 yılında 
antrenörlüğü bıraktıktan sonra da 
basketbol yazarlığı ve yorumculuğuyla 
uğraşan Baturalp halen Fenerbahçe TV’de 
yorumculuk yapıyor. Darüşşafaka’nın 
Türk sporuna sayısız katkı sağladığını 
kaydeden Baturalp, “Türk basketbolunda 
geriye doğru gittiğimizde Yalçın Granit 
Ağabeyimizle başlayan bir basketbol 
sevgisi olduğunu görüyoruz. Geçenlerde 
vefat eden Cemil Sevin Ağabeyimiz vardı, o 
da Basketbol Milli Takımı’nda oynamıştı. 
Onlardan sonra rahmetli Şevket Taşlıca 
olayın içine girdi, onunla beraber yine 
Gökhan Kökeş vardı Darüşşafaka’dan. 
Niyazi Turan Ağabeyimiz bizim için 
bir ekol oldu. Ardından Ben, Sedat 
Erberk, Hüdai Budanur, devreye girdik. 
Sonrasında da rahmetli Nedret Uyguç… 
Darüşşafaka kolej olduktan sonra, 
çocukların derslerinin aksamaması 
düşüncesiyle basketbolda biraz düşme 
başladı. Halbuki Darüşşafaka, Türk 
basketboluna en büyük hizmeti etmiş 
bir ekoldür” görüşünü dile getiriyor.
Darüşşafaka’nın basketbolda başarıya 
ulaştığı dönemlerde, oyuncularının 
hepsinin Darüşşafakalı olduğunu belirten 
Baturalp, “Hepimiz Darüşşafaka’nın 
okulundan yetişmiş çocuklardık. Maalesef 
kolej döneminde bu azaldı. Oysa bugün 
fevkalade salonları olan bir okuluz. Bu 
noktada basketbolun mutlaka ön plana 
çıkarılması lazım. Biraz önce saydığım 
isimler, bugün Türkiye’de milli takımlara 
damgasını vurmuş isimlerdir. Basketbolda 
böyle 5-6 ismin aynı anda bir okuldan 
çıkması, az buz iş değil” diyor. Mehmet Baturalp, Darüşşafaka 

yıllarında annesi ile birlikte...
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 “Gökhan Ağabey, sen
Darüşşafaka’dan 
mezunmuşsun!”

Darüşşafaka Basketbol A Takımı’nın kaptanı olmanın kendisi için en 
büyük gurur kaynağı olduğunu söyleyen Gökhan Sunter, Darüşşafakalı 
gençlere örnek olma misyonuyla 2011’de takıma döndü ve takımını 
birinci lige çıkarmak hedefi doğrultusunda var gücüyle çalışıyor. 

Darüşşafaka Basketbol A Takımı 
Kaptanı Gökhan Sunter (DŞ’92), 
Darüşşafaka sınavına girdiği gün 
basketbolla tanışmış. Başarılı, 

azimli, disiplinli çalışmaları neticesinde 
hem Darüşşafaka’dan mezun olmuş hem de 
profesyonel bir basketbolcu... Altyapıdan 
yetişen Sunter, dört yıl Darüşşafaka A 
Takımı’nda oynamanın yanı sıra Milli 
Takımın altyapılarında, Genç ve Ümit 
Milli Takımlarında da oynadı. Koşullar 
nedeniyle Darüşşafaka’dan ayrılmak 
zorunda kalan Sunter,  Erdemirspor, Kepez 
Belediyespor, Beykoz Spor Kulübü ve Uşak 

Belediyespor’da topu potayla buluşturdu. 
Geçen sene yeniden yuvaya dönen Sunter, 
“Bu benim için anlamlı bir dönüş oldu. 
Çünkü şu an kulüp zor bir dönemde. Gelen 
teklifi geri çevirmem mümkün değildi. 
Şimdi Darüşşafaka’da ikinci sezonum 
başlıyor ve bundan sonra iki sene için daha 
kulüple sözleşmem var” diyor. 

“Sınavı kazan, ben seni basketbol 
takımına alacağım”
 Tüm Darüşşafakalıların olduğu gibi 
Sunter’in hikayesi de acı bir kayıpla 
başlıyor. Henüz dokuz yaşındayken hem 

annesini hem babasını kaybediyor ve 
amcasının desteğiyle 1992’de Darüşşafaka 
sınavına giriyor. Sunter, o günü şöyle 
anlatıyor: “Sınava girdiğim o ilk günü hiç 
unutmuyorum, eski okulda büyük kapıdan 
içeri girişimi… Candan Hocam (Tekin) 
vardı, hâlâ Darüşşafaka’da beden eğitimi 
öğretmeni…  Bana sınava girmeden önce, 
‘Sınavı kazan, ben seni basketbol takımına 
alacağım’ demişti.” Sınavı kazanan 
Sunter, duygularını şöyle ifade ediyor: 
“Benim için hayatımın değiştiği dönem 
o. Çünkü zorlukların içindeyken bir anda 
Darüşşafaka bize kucak açtı.”
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Basketbola ilgisinin Darüşşafaka’da 
başladığını kaydeden Sunter, 
“Futbol merakım vardı, çünkü 
Türkiye’nin her yerinde olduğu 

gibi benim yaşadığım mahallede de 
hep futbol oynanırdı. Darüşşafaka’ya 
girdikten sonra Candan Hoca ve o zaman 
öğretmenimiz olan Sevilay Hoca’nın da 
katkılarıyla basketbola başladım. Tabii 
dersler ve antrenmanları bir arada 
götürmek zor oluyordu ama çok çalıştım 
ve sonuçta A Takımına kadar ulaştım” 
diyor.  A Takımındaki ilk maçına çıktığı 
günü bugün gibi hatırladığını belirten 
Sunter, “Slovakya’nın Chemosvit takımıyla 
Avrupa kupası maçı oynamıştık. İlk 
profesyonel, resmi maçımdır o benim. 
Lise üçüncü sınıfta okuyordum o 
zaman. Maça çıktık, ısınıyoruz, bütün 
tribünler dolu, sınıf arkadaşlarım, küçük 
kardeşlerim, herkes maçtaydı. O zamanlar 
basketbol daha popülerdi Darüşşafaka’da. 
Birinci ligdeydik. Maça ilk girdiğimde 
çok heyecanlanmıştım, hatta ilk pası 
tutamamıştım. Tabii top da elimden 
kaçmıştı ve koçumuz Cansever Ağabey 
de bunun için mola almıştı. Ama yine 
de ilk maçımda 14 sayı atmıştım…” diye 
anlatıyor.

İki kardeşi de Darüşşafakalı
 “Basketbol disiplin ve çalışma işidir” 

diyen Sunter şöyle devam ediyor: “Fizik 
olarak ailece basketbola yatkınız. İki kız 
kardeşim de Darüşşafakalı ve onlar da 
basketbol oynadı. Darüşşafaka olmasaydı 
şu an bambaşka yerlerde olabilirdik. 
İsmi gibi burası gerçek bir “Şefkat 
Yuvası”… Darüşşafaka bize hayatımızı 
geri kazandırdı. Spor kariyerimi, her 
şeyimi ona borçluyum. Sırf sporu değil, 
her şeyi Daçka’da öğrendim. Sonuçta 
aile olgusunu da burada öğreniyorsun. 
Farklı bir şey… Kelimelerle tam 
anlatamayabilirim, yaşamak, bilmek 
lazım…” Sunter, “32 yaşındayım ve 
bundan sonra Daçka’daki kardeşlerime 
örnek bir sporcu olmak istiyorum. Beni 
gördükleri zaman, ‘Gökhan Ağabey, 
sen Darüşşafaka’dan mezunmuşsun’ 
diyorlar. Bu benim için çok gurur 
verici… Kariyerimi burada noktalamak, 
benim için büyük bir onur ve gurur olur” 
diye konuşuyor.
Geçen sene Play-off’a gitmeyi hedefleyen 
Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın bu 
hedefi yerine getiremediğini belirten 
Sunter, “Kariyerim boyunca 1. Lig’de 
oynamak yerine kendimce bir seçim 
yaptım ve 2. Lig’den 1. Lig’e çıkan 
takımlarda oynamayı tercih ettim. 
Darüşşafaka için de bütün hedef o. Ben 
de takımın başındaki kaptan olarak, ait 
olduğumuz yer olan 1. Lig’e çıkmayı 

istiyorum. Darüşşafaka geçmişte hep 
altyapısından yetiştirdiği oyuncularıyla 
başarılı olmuştur, özü budur. Biz de 
bunu tekrar başarabiliriz.”

“Darüşşafakalıların gelip takımlarını 
desteklemeleri, ona sahip çıkmaları 
lazım” 
 Bu hedefe ulaşmak için Darüşşafakalıları 
desteğe çağıran Sunter, “DSK maddi olarak 
zor durumda ve uzun bir süreden sonra 2. 
Lig’deyiz. Bu zor dönemde Darüşşafakalılar 
olarak birlik olmamız gerekiyor. Elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz ama kulübe 
manevi bir destek lazım. Mesela maçlara 
gelen olmuyor hiç. Darüşşafakalıların gelip 
takımlarını desteklemeleri, sahip çıkmaları 
lazım. Bu onların takımı… Pazar günleri 
burada verecekleri iki saatle takıma manevi 
destek olabilirler. Mesela, ağabeylerimizden 
Yalçın Granit her maçımıza geldi bu sene. 
En önde oturuyor, hep onu görüyoruz, göz 
göze geliyoruz. Maçlarda Darüşşafakalıları 
gördüğüm, onlarla konuştuğum zaman artı 
bir motivasyonla oynuyorum. Basketbolda 
taraftarın etkisi büyüktür. Biz bazen 
burada 100-200 kişiye oynuyoruz bazı 
maçlarda. Bu üzücü geliyor bana. Destek 
başarıya endeksli olmamalı” diye sözlerini 
noktalıyor.

1962’de Türkiye Şampiyonu olan Darüşşafaka’nın Efsane Kadrosu
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 72 yıl sonra Daçka’ya veda…
Hasan Namık Üzer’in eğitimle değişen yaşam hikâyesi, 1932 
yılında Darüşşafaka’ya girmesiyle başladı. Elinde diploması 
Darüşşafaka’dan ayrıldığında yıl, 1940 idi. Diploması ona, Askeri 
Tıbbiye Eczacılık Fakültesi’nin kapılarını açtı, gerisi ise tabir-i caizse 
çorap söküğü gibi geldi. Önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde askeri 
eczacı olarak görev yaptı, binbaşı rütbesine ulaşmışken ordudan 
ayrıldı. Ardından özel sektöre geçti, yüksek performansıyla tak-
dir topladı. Öyle ki çalıştığı firma tarafından pazarlama alanında 
master için Sorbonne Üniversitesi’ne gönderildi. 25 Ocak’ta 
İstanbul Beşiktaş’taki evinde hayata veda eden Üzer’in vefatı bir 
gerçeğin penceresini de araladı. Daçkalı Üzer, üzerinden 72 yıl 
geçse de ona yeni bir hayat armağan eden Darüşşafaka’yı hiç 
unutmamıştı. Üzer, Darüşşafaka’ya bile haber vermeden tüm mal 
varlığını, yetiştiği, feyz aldığı yuvaya bağışlamıştı.  
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Hasan Namık Üzer, 1922 
yılında Haydarpaşa PTT 
Müdürü Osman Nuri Bey 
ile Halide Hanım’ın oğlu 

olarak İstanbul’da doğdu. Babasını küçük 
yaşta kaybetti. 1932 yılında 156 numaralı 
öğrenci olarak Darüşşafaka’ya girdi ve 
hayatının sekiz yılını, “Şefkat Yuvası”nda 
geçirdi.

Takvimler 1940 yılını gösterirken 
elinde Darüşşafaka diplomasıyla yeşil-
siyah kapıdan ayrıldı. Diploması ona 
Askeri Tıbbiye Eczacılık Fakültesi’nin 
kapılarını açtı. Darüşşafaka’daki başarısını 
üniversite eğitimi süresinde de sürdüren 
Üzer, eczacılık mesleğine Ankara Mevki 
Askeri Hastanesi’nde başladı. Eczacı subay 
olarak Yedek Subay Okul ve Eskişehir 
Hava Hastanesi’nde görev yapan Üzer, 
binbaşı rütbesiyle ordudan ayrıldı.

Üzer, 1949 yılında hayatını neredeyse 
yarım asır aynı yastığa baş koyacağı Fatma 
Serra Hanım ile birleştirdi. Hiç çocukları 
olmayan Üzer çiftinin mutlu evlilikleri, 
Fatma Serra Hanım’ın 1997 yılındaki 
vefatına kadar sürdü.

Sorbonne’da pazarlama masterı

İstanbul’da Amerikan Squibb İlaç 
Fabrikası’nda İstanbul Bölge Satış 
Müfettişi ve Müdürü olarak çalışan 
Üzer, gösterdiği yüksek performans 
nedeniyle Amerika’ya davet edildi 
ve üstün hizmetten ötürü kendisine 
bir plaket takdim edildi. Squibb İlaç 
tarafından Sorbonne Üniversitesi’ne 
gönderilen Üzer, pazarlama üzerine 
iki sene master yaptı. On beş sene 
Squibb İlaç Fabrikası’nda çalışan Üzer, 
buradan ayrılarak Tems İlaç Fabrikası’nın 
kurucuları arasında yer aldı ve on yıl 
kurucu ortak olarak burada görev yaptı. 
Türk Sevk ve İdare Derneği’nin sürekli 
üyesi olan Üzer, Tems İlaç’tan ayrıldıktan 
sonra çeşitli firmalara pazarlama ve 
yönetim danışmanlığı hizmeti verdi.  
Bir dönem İstanbul Taksim’deki Fransız 
Pasteur Hastanesi’nde de baş eczacı 
olarak çalışan Üzer, birçok fabrikada 
seminerler ve konferanslar düzenledi. 

Neyi varsa Darüşşafaka’ya bıraktı
Hayatı boyunca Darüşşafakalı 

olmaktan gurur duyan Üzer’in yakın 
dostları onun dilinden şu cümleleri hiçbir 
zaman düşürmediğini söylüyorlar: 

“Darüşşafaka’ya minnettarım, şükran 

borçluyum, Allah razı olsun. Bizi okuttu, 
bilgili, kültürlü, dürüst, çalışkan, vatana 
ve millete hayırlı bir insan olarak 
yetiştirdi.”  

Dürüst, çalışkan ve iyiliksever kişiliğiyle 
tanınan Darüşşafakalı Üzer, 2006 yılında 
Darüşşafaka Cemiyeti’ni bile haberdar 
etmeden, Şile Noterliği’ne gitti ve tüm 
malvarlığını Darüşşafaka’ya bıraktığını 
içeren bir vasiyet hazırlattı.

Daçkalıların omuzlarında son 
yolculuğuna uğurlandı

Yakın dostlarından vefatı halinde tüm 
malvarlığını Darüşşafaka Cemiyeti’ne 
bağışladığını iletmelerini isteyen 
Üzer’in bu isteği 25 Ocak’ta yakın 
arkadaşı Ali Ünal tarafından yerine 
getirildi. Cemiyet tarafından yapılan 
araştırmada  Üzer’in vasiyetnamesine 
ulaşıldı. Vasiyetnamesinde cenazesinin 
Darüşşafaka tarafından kaldırılmasını 
da isteyen Üzer’in bu dileği, Cemiyet 
tarafından 26 Ocak’ta yerine getirildi 
ve Üzer Darüşşafakalıların omuzlarında 
Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki ebedi 
istirahatgâhına uğurlandı.

 

Sorbonne’da pazarlama masterıSorbonne’da pazarlama masterı

zaman düşürmediğini söylüyorlar: 

Sorbonne’da pazarlama masterı
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 Sınav Kampanyası
Her şey bir çocuğun daha 

yaşamı değişsin diye!
 Kuruluşundan bugüne kadar sadece sınavla öğrenci kabul eden Darüşşafaka,  
“eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi doğrultusunda koşullarına uyan tüm çocuklara 
ulaşmak için her yıl, dev bir organizasyona imza atıyor. Darüşşafaka sınavı için 
yapılan çalışmaları derlediğimiz bu haberde; ilk olarak Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sınav, Kayıt, Kabul Komisyonu Başkanı 
Davut Ökütçü’nün görüşlerini aldık. Ardından daha fazla çocuğa ulaşmak 
için okul okul dolaşan üç isme kulak verdik: Kütahya’dan Darüşşafakalı Se-
vinç Yılmaz, Adapazarı’ndan iki çocuğu da Darüşşafaka mezunu olan Perihan 

Aydın ve Çerkezköy’den Darüşşafaka gönüllüsü Elif Gürbüz…

Darüşşafaka, 2012-2013 eğitim 
yılında ailesine katacağı yeni 
öğrencileri belirleyen sınavını, 
27 Mayıs’ta 20 ilde yaptı. Her 

yıl olduğu gibi bu yıl da “eğitimde fırsat 
eşitliği” ilkesi doğrultusunda koşullarına 
uyan tüm öğrencilere ulaşmak için yoğun 
bir çalışma yürüten Darüşşafaka, ilk olarak 
Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği 
sayesinde ülke genelinde ilköğretim 3. 
sınıfta okuyan ve babası hayatta olmayan 
10 bin 800  öğrenciye ulaştı. Ancak 
nisan ayında yapılan tüzük değişikliğiyle 
annesini kaybetmiş çocuklara da sınava 
girme hakkının tanınmasıyla potansiyel 
aday sayısı 14.174’ü buldu.  Ardından 
tüm potansiyel adaylar için tek tek 
sınav davetiyesi hazırlayan Darüşşafaka, 
şubat ayından itibaren bu davetiyeleri, 
okul tanıtım dosyasıyla birlikte adaylara 
gönderdi.  2-13 Nisan tarihleri arasında 
ise Darüşşafakalılar ve dostları, potansiyel 
öğrencilere, öğretmenlerine ve velilerine 
birebir ulaşabilmek için yollara düştü ve 
22 ilde sınav tanıtım toplantısı düzenledi. 
Bu toplantılarda toplam 2.420 kişiye 
ulaşıldı.

1.981 öğrenci sınava girdi, 240’ı annesi 
vefat etmiş öğrencilerdi
Sınavın duyurusunu yapmak amacıyla 
yazılı ve görsel medyada yoğun bir iletişim 
çalışması yürüten Darüşşafaka’nın sınav 
çağrısını yapan reklam filmleri Fox TV, 

Kanal 7, NTV, Kanal D, Show TV, ATV, 
TRT, Star TV ve TV 8’de yer aldı. Süper 
FM, Joy FM, Joy Türk, Radyo Mydonose, 
Radyo 35, TRT Radyoları, TGRT FM, 
NTV, Kral FM, Radyo Cazkolik, Virgin 
Radio, İstanbul FM sınav duyurularına 
yer verdi. Birçok ilde sınav afişleri 
billboardlarda yer aldı. Türkiye İş 
Bankası, Tiffany, Mercedes, Tüpraş, 
Doğuş Holding, Novartis İlaç, Profilo 
gibi firmalar ülke genelinde şubelerinde 
sınav afişlerini asarak Darüşşafaka’nın 
daha fazla çocuğa ulaşma çabasına destek 
verdi. Ayrıca Türkiye Eczacılar Birliği 
aracılığıyla potansiyeli yüksek 18 ilin 
eczaneleri ile tüm askerlik şubelerinde de 
sınav afişleri asıldı. Kanal D’de yayınlanan 
“Fatmagül’ün Suçu Ne” ve “Kuzey-Güney” 
dizileri senaryolarında sınav tanıtımına 
yer verdi. Yine 32 ilin ilçe belediyelerinde, 
otobüs içlerinde sınav afişleri asıldı. Bu 
çalışmalar neticesinde 27 Mayıs’ta yapılan 
sınava 2.105 öğrenci başvurdu. Ancak bu 
öğrencilerin 1.981’i sınava girdi. Sınava 
girenlerin 240’ı bu yıl ilk kez Darüşşafaka 
sınavına girme hakkı elde eden annesini 
kaybetmiş çocuklardı.  
Sınavı kazanan asil listedeki 120; I. yedek 
listedeki 25 ve II. yedek listedeki 25 adayın 
isimleri 6 Haziran’da açıklandı. Buna göre 
listelerde ismi bulunan 150 adayın; 49’u 
İstanbul’dan 101’i ise Anadolu’dandı. 
20’si ise ilk kez sınava kabul edilen 
annesi hayatta olmayan çocuklardı. Şimdi 

haziranın son haftası sağlık kontrolü 
için velileriyle birlikte Darüşşafaka’ya 
gelen 150 çocuğa ulaşmak için yapılan 
çalışmalara kısaca göz atıyoruz.
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Darüşşafaka’ya öğrenci seçme 
süreciyle ilgili hazırlıkların bir 
önceki öğretim yılının hemen 
başında start aldığını belirten 

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Sınav, Kayıt ve Kabul Komisyonu 
Başkanı Davut Ökütçü, bu yılki sınav için 
yapılan hazırlıkları şöyle özetliyor: “Ekim 
ayının başında Sınav, Kayıt ve Kabul 
Komisyonu’nda yer alan okul yöneticileri 
ve Cemiyet Genel Sekreteri tanıtım 
ve seçim sürecinin bütçesini, iletişim 
birimimiz ise adayları bilgilendirmede 
kullanılacak yazılı ve görsel malzemeleri 
hazırladı. Öncelikle tanıtım yapılacak 22 
il merkezi belirlendi ve 14 bin civarındaki 
potansiyel adaya tek tek mektup yazılarak, 
tanıtım toplantılarına ve sınava katılmaya 
davet edildi. 
 Nisan ayının ilk yarısında düzenlenen 
tanıtım toplantılarında öğretmen, 
yönetici ve Cemiyet Yönetim Kurulu 
üyelerinin yanı sıra mezunlarımız 

ve velilerimiz de destek verdi. Gerek 
tanıtım aşamasında gerekse sınavların 
yapıldığı dönemde mezunlarımız ve 
velilerimizin çok önemli katkıları oldu. 
Okul okul dolaşarak ya da sınav yapılan 
merkezlerde bahçede bekleşen aday 
velileri ve yakınlarıyla bir araya gelerek 
kendi deneyimlerini paylaştılar. Onların 
korkularını, kuşkularını gidermek için 
çaba gösteren gönüllülerimiz bizlere 
büyük güç verdi. Darüşşafakamız için 
Ülkenin dört bir köşesinde hizmet ettiler. 
Onlara teşekkür borçluyuz.”

Sınav kampanyasına veli desteği 
 Diyarbakır’da düzenlenen tanıtım 
toplantısına katılan Darüşşafaka 
velisi Aysel Kaya ile Laleş Karadaş’ın 
yaptıkları konuşmalarla aday velilerinin 
tereddütlerini bir çırpıda sildiğini 
vurgulayan Ökütçü, şöyle devam ediyor: 
“Aysel Hanım konuşmasında, ‘Çocuğumu 

Darüşşafaka’ya gönderirken çok 
tereddütüm vardı. Bir gece düşündüm; 
hayatta olduğum sürece çocuğuma okuma 
imkânı sağlamak için canımı tırnağıma 
takabilirdim. Ama ya bir gün ansızın o canı 
gerçekten kaybedersem, o canımdan çok 
sevdiğim yavruma benim anne sıcaklığımla 
yaklaşacak, onu kucaklayacak kim var diye 
sordum kendi kendime ve o an Darüşşafaka 
aklıma geldi. Kararımı verdim. Aradan iki 
yıl geçti, kızım da ben de çok mutluyuz bu 
karardan’ dedi. Ardından söz alan diğer 
velimiz Laleş Karadaş ise; ‘Darüşşafaka 
sayesinde sadece oğlumun değil benim 
de hayatım değişti. Oğlum mükemmel 
bir okulda okurken, ben açık üniversiteye 
kaydoldum, bir hastanede yarı zamanlı iş 
buldum, ayrıca dil kursuna gidiyorum. 
Tüm bunlar Darüşşafaka sayesinde oldu’  
diye duygularını ifade etti. Her iki velimizin 
sözleri salonda bulunan herkesi derinden 
etkiledi.”

 “Velilerimiz 
konuşmalarıyla aday 

annelerinin tereddütlerini 
bir çırpıda sildi”
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Haziranın ilk haftası açıklanan Darüşşafaka 
sınav sonuçlarını değerlendiren Ökütçü, 
”Sınavımızı 5.’likle kazanan Elif, Diyarbakır’dan 
ve bu yıl ilk kez alınmasına karar verilen, annesini 
yitirmiş çocuklarımızdan biri. Mali inceleme 
için tek tek evlerinde ziyaret ederek daha 
yakından tanıyacağımız bu çocukların yaşamına 
Darüşşafaka’nın getireceği olumlu değişiklikleri 
hissederek mutlu oluyoruz. Darüşşafaka sınavlarını 
kazanan her bir çocuğumuzun öyküsü, beni 
Diyarbakır’ın en yoksul semtinden alıp, Koç 
Holding’in üst düzey yöneticiliğine götüren 
öykümden farklı olmayacak. Ayrıca bu yuvanın 
bize verdiklerinin bir kısmını ona hizmet ederek 
ödemeye çalışmak biz mezunların severek 
üstlendiği görevlerdendir” diye sözlerini 
noktalıyor.

Diyarbakır’daki sınav tanıtım toplantısına katılan Darüşşafaka velisi Laleş Karadaş,  
Yönetim Kurulu Üyesi Davut Ökütçü,

 Yabancı Diller Bölüm Başkanı Işılay Bayrakçı, 
İlköğretim Okulu Müdürü Çiğdem Kaya ve velimiz Aysel Kaya bir arada...



Adapazarı’nda Darüşşafaka 
sınav çalışmalarına destek 
veren Perihan Aydın, iki kızı 
da Darüşşafaka’dan mezun 

bir veli… Geçmiş yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da Adapazarı’ndaki tüm potansiyel 
adaylara tek tek ulaşan ve sınava girmeleri 
için elinden geleni yapan Aydın’ın bu 
gayretleri sayesinde Adapazarı, İstanbul ve 
Tekirdağ’dan sonra Darüşşafaka sınavına 
katılımın en yüksek oranda gerçekleştiği 
il konumunda… 

Eşini yitirdikten sonra biri beş, diğeri 
bir yaşında olan iki kızıyla baş başa 
kalan Aydın, o günleri şöyle anlatıyor: 
“O acının taze olduğu dönemde tüm 
akrabalar  ‘Merak etme, biz varız’ diyor 
ama icraata gelince ne yazık ki kimseyi 
bulamıyorsunuz. Biz de hayatımızda 
Darüşşafaka’dan başka kimseyi 
bulamadık. İki kızımı da Darüşşafaka 
sınavına soktum, ikisi de kazandı. Şu an 
ikisi de üniversite öğrencisi” diyor.

“Gözüm arkada hiç kalmadı”
Darüşşafaka’nın sadece çocuklarının 

değil kendi hayatını da değiştirdiğini 
belirten Aydın,“Çocuklarım onlara  asla 
veremeyeceğim bir eğitimi Darüşşafaka’da 
aldı. Kızlarım için hiç endişelenmedim, 
gözüm arkada hiç kalmadı, çünkü onlar 
için oradan daha güvenli, daha şefkatli 
bir yer bulamazdım. Benimle olsaydılar 
sokağın tehlikelerine karşı onları nasıl 
korurdum bilemiyorum. Darüşşafaka 
sadece çocuklarıma değil, bana da sıcak 
bir yuva oldu. Yeşil-siyah demir kapıdan 
içeri girdiğimde kendimi evime gelmiş 
gibi hissediyorum” diyor.

“Benim çocuklarım nasıl böyle bir 
şansı yakaladıysa aynı durumdaki tüm 

çocukların da bu şansı yakalaması için sınav 
kampanyasına destek veriyorum” diyen 
Aydın, yaptığı çalışmaları şöyle anlatıyor: 
“Bu yıl Adapazarı’nda 118’i babası, 31’i 
annesi hayatta olmayan 149 potansiyel 
öğrenci vardı. Bu öğrencilerin hepsinin 
okullarını ziyaret ettim. Önce okul 
idaresi ile görüşerek, kendi Darüşşafaka 
deneyimimi paylaştım ve potansiyel 
öğrencileri sınava yönlendirmelerinin 
önemini belirttim. Ardından potansiyel 
adayların sınıf öğretmenleriyle görüştüm. 
Gerektiğinde potansiyel adayların 
velileriyle bir araya geldim. İki kızımın 
da Darüşşafaka sayesinde değişen yaşam 
öykülerini anlattım. Sonuçta; 38 çocuğun 
sınava girmesini sağladım. ”

Darüşşafaka’nın kapılarının annesi 
hayatta olmayan çocuklara açılmasının 
önemi üzerinde duran Aydın, bu 
konudaki izlenimlerini şöyle aktarıyor: 
“Annesi hayatta olmayan çocuklar, babası 
hayatta olmayan çocuklara göre daha 
dağınık. Genelde baba ikinci kez evlenmiş 
oluyor, çocuk ya nine, dede ya da hala, 
teyze, amca gibi akrabalarının yanında 
yaşıyor. Sevgiden daha fazla yoksunlar.  
Açık yüreklilikle şunu söyleyebilirim 
ki annesi hayatta olmayan çocukların, 
babası hayatta olmayanlara kıyasla 
Darüşşafaka’ya daha çok ihtiyacı var.”

Adapazarı’ndan bir asil, iki yedek 
öğrencinin sınavı kazandığını kaydeden 
Aydın, üçüyle de birebir görüştüğünü 
belirtiyor. Aydın, sınav çalışmaları 
esnasında yaşadığı bir anısını ise şöyle 
anlatıyor: “Önceki yıllarda sınav birincisi ve 
dördüncüsü Adapazarı’ndan çıktı. İkisiyle 
de görüşmüştüm. Sınav dördüncüsü olan 
öğrencimizin velisi, çocuğunu sınav için 
İstanbul’a götürecek parasının olmadığını 
söylemişti. Cemiyet’in bu durumlarda 

öğrencilerin yol parasını karşıladığını 
biliyorum ama Cemiyet’ten para istemeyi 
doğru bulmadım. Yol parasını ben 
karşıladım ve çocuk sınav dördüncüsü 
oldu.  Adapazarı’nı bana verselerdi o 
kadar mutlu olmazdım.”

Daha fazla çocuğa ulaşmada 
Darüşşafaka velilerine büyük görev 
düştüğünü vurgulayan Aydın, “Bizim ve 
çocuklarımızın Darüşşafaka deneyimleri, 
çocuğunu sınava sokma konusunda 
kararsızlık yaşayan velilerin kararsızlığını 
gideriyor” diye sözlerini noktalıyor.
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 “38 çocuğun 
sınava girmesini sağladım”

 “Annesi hayatta olmayan çocuklar, babası hayatta olmayan çocuklara göre 
daha dağınık. Genelde baba ikinci kez evlenmiş oluyor, çocuk ya nine, dede 
ya da hala, teyze, amca gibi akrabalarının yanında yaşıyor. Sevgiden  daha 
fazla yoksunlar. Bence annesi hayatta olmayan çocukların, babası hayatta ol-

mayanlara kıyasla Darüşşafaka’ya daha çok ihtiyacı var.”
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Sevinç Yılmaz, bir Darüşşafakalı…  
Darüşşafaka’dan mezun olduktan 
sonra geri döndüğü memleketi 
Kütahya’da her platformda 

Darüşşafaka’yı anlatıyor ve kendi 
deyimiyle ”nefesi tükeninceye kadar” da 
anlatmaya kararlı…  Eğitimle değişen 
yaşam hikâyesinin başkahramanının, 
Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayan 
ilkokul öğretmeni Şerife Mülkem 
olduğunu belirten Yılmaz, hâlâ öğretmeni 
için “Hakkını ölene dek ödeyemem” 
diyor ve ekliyor: “Babamı sınavdan beş 
ay önce kaybetmeme rağmen sınavı 
kazanmış olduğum için kendimi çok 
şanslı görüyorum.”

 “Kütahya’ya geldiğim andan itibaren 
her fırsatta Daçkamızı anlatıyorum ve 
nefesim tükenene kadar bu böyle sürecek” 
diyen Yılmaz, potansiyel aday öğrencilere 
yönelik çalışma fikrinin doğuş öyküsünü 
şöyle anlatıyor: “Halen Darüşşafaka’dan 
bihaber insanlar var. Bilinir olmalıyız ki 
aday adayları hayatlarında sadece bir kez 
yakalayabilecekleri Darüşşafaka sınavına 
girme şansını kaybetmesinler. Bu yaklaşım 
doğrultusunda sınav öncesinde çocukların 
ailelerine ve öğretmenlerine ulaşma 
fikri, 2008 yılında Darüşşafaka sınavını 
kazananlar listesinde Kütahya’dan bir 
kardeşimizin olduğunu gördüğümde 
netleşmeye başladı. Bu kardeşimizin 
ve ailesinin bir mezun olarak bana 
sormak istedikleri konular olabileceği 
ve kendilerine verebileceğim herhangi 
bir desteğin olması ihtimalini düşünerek 
okuldan kardeşimizin irtibat bilgilerini 
talep ettim. Tam o esnada rahmetli teyzem 
beni aradı ve uzaktan bir akrabamın 
çocuğunun Darüşşafaka’nın sınavını 
kazandığını ama annesinin göndermek 
istemediğini söyledi. O an anladım ki 
ben yıllarca Darüşşafaka’yı anlatmaya 
uğraşmış olduğuma inansam da kendi 
memleketimde dahi emsal olmamışım 
Daçka adına...  Derhal akrabamı aradım, 
zor da olsa annesini ikna etmeyi başardım. 
Şimdi o kardeşimiz sağlıklı ve mutlu bir 

şekilde eğitimine devam ediyor. İşte bu 
tecrübe, bana Darüşşafaka’nın sınavına 
girebilecek adaylara, sınav öncesinde 
ulaşabileceğimi düşündürdü ve 2009 
sınavından başlamak üzere elimden 
geldiğince bunun üzerinde çalışıyorum.”

Bu yıl da Kütahya’da daha fazla 
çocuğun Darüşşafaka sınavına girmesi 
için işe koyulan Yılmaz, yaptığı çalışmaları 
şöyle özetliyor: “Her sene olduğu gibi 
okuldan sınav tanıtım malzemelerini 
talep ettikten sonra tanıtım CD’mizin 
burada yerel bir televizyon kanalında 
sınav tarihine kadar her gün en az 
beş sefer yayınlanmasını sağlıyorum. 
Afişlerimizi ulaşabildiğim fabrikaların işçi 
yemekhaneleri, şehirlerarası otobüs garajı, 
esnaf dükkanları, hastaneler, tren garı, 
belediye binası gibi halkın görebileceği 
yerlere asıyorum.”

Yaptığı çalışmalar sırasında olumsuz 
tepkilerle de karşılaştığını ifade eden 
Yılmaz, “Maalesef afiş kabul etmeyen 
kişiler oldu. Sonra bazı velilerin ‘Siz 
neden bu kadar ilgileniyorsunuz?’ şeklinde 
yaklaşımları üzücü oluyor. Toplum olarak 
iyilik konusunda derin paranoyamızın 
olduğunu üzülerek görüyorum. Velilerin 
bazıları, ‘Neden benim çocuğumu 
sınava sokmaya çalışıyor, çocuğumu 
benden alacaklar, ne yapacaklar?’ gibi 
düşüncelerde olabiliyor. Ayrıca ‘Bir 
çocuğa da bakamayacak mıyım? Dizimin 
dibinde olsun,’ diyebiliyorlar. Ben, bu 
tarz veliler için sanırım iyi bir örnek 
teşkil edebiliyorum. Zira 1983’te bir kız 
çocuğu olarak gitmişim Darüşşafaka’ya… 
Kütahyalıyım ve şu anda saygın bir şirkette 
iyi bir pozisyonda çalışıyorum. Kendimi 
biraz anlatmama fırsat verdiklerinde 
içlerinden bazıları ikna olabiliyor.” Dört 
yıldır yaptığı bu çalışmalar neticesinde 
artık Kütahya’da gönüllü bir ekibinin 
oluştuğunu belirten Yılmaz, iş bölümünü 
şöyle anlatıyor: “Öncelikle fahri Daçkalı 
olan eşim bana her aşamada yardımcı 
oluyor. Çalıştığım için mesai saatlerinde 
Kütahya merkezindeki okulları ziyaret 

etme imkânım olmuyor. Bu konuda 
çocuğu şu an Daçkamızda okuyan, velimiz 
Şeyma Karakaya ve yakın arkadaşı  Hasibe 
Özcan bana destek oluyor. Merkezde 
belirlediğimiz tüm okulları tek tek 
ziyaret edip öğretmen veya müdürlerle 
görüşüyorlar. Aynı zamanda isteyen 
velilerle de bir araya geliyorlar. Memleketim 
Gediz’de ise Halk Eğitim Müdürü olan 
dayım Mehmet Canata destek veriyor. 
Gediz’deki ve çevre kasabalardaki tüm aday 
adaylarına ulaşıyor, gerekirse köylere kadar 
gidiyor. Geçen sene bir kardeşimizin kaydı 
ailevi sebeplerden neredeyse olmayacak 
iken dayımın çabaları ve annenin 
kararlılığı sayesinde gerçekleşti. Geriye 
kalan kasabalardaki çocukların okullarını 
tek tek arıyorum. Öncelikle öğretmenleri 
ve müdürleriyle görüşüyorum. Veliyi 
direkt rahatsız etmemek için irtibat 
bilgilerini sormak yerine kendi numaramı 
iletiyorum ve görüşmek isteyenlerin beni 
arayabileceklerini net bir şekilde ifade 
ediyorum.” Bu yıl biri asil diğeri yedek 
olmak üzere iki öğrencinin Darüşşafaka 
sınavını kazanmasından duyduğu 
mutluluğu “Dünyalar benim oldu” diye 
ifade eden Daçkalı Yılmaz, asil listeden 
sınavı kazanan öğrencinin velisiyle sınav 
öncesinde birebir iletişime geçtiğini 
ve sorularını yanıtladığını belirtiyor.  
Sınav tanıtımı konusunda Darüşşafaka 
mezunlarının desteğinin önemi üzerinde 
duran Yılmaz sözlerini şöyle noktalıyor: 
“Binlerce mezun ülkemizin farklı 
yerlerinde farklı kesimlere ulaşabilecek 
imkânlara sahip. Her birimiz bir adet afiş 
asarak, binlerce kişiye ulaşabiliriz.” 

 “Nefesim tükenene kadar 
Daçkamı anlatacağım” 

Sevinç Ertürk Yılmaz, 1990 Darüşşafaka mezunu… 
Şu an Güral Porselen’de ihracat sorumlusu olarak 
çalışıyor. Darüşşafaka’nın hayatında yarattığı değişimi 
başka çocukların hayatına taşıyabilmek için her yıl 

Kütahya’da mucizeler yaratıyor.
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Elif Hanım, Darüşşafaka’nın 
faaliyetlerinden ilk kez 
Darüşşafakalı Gökhan Özcan 
(DŞ’81) sayesinde haberdar 

olmuş. Özcan’ın Darüşşafaka’ya ilişkin 
anlattıklarından o kadar çok etkilenmiş ki, 
“Ben de bu okul için bir şeyler yapmalıyım” 
demiş ve kolları sıvamış: “Neden yaşadığım 
kentteki potansiyel öğrencilere ulaşmıyor 
ve onları sınava girmeleri için ikna 
etmiyorum?’ diye düşündüm. Fikrimi 
Gökhan Bey’le paylaştım. O da destekledi” 
diyor.

Sınav, Kayıt ve Kabul Komisyonu 
Başkanı Davut Ökütçü ile iletişime geçen 
Elif Hanım, Çerkezköy’deki potansiyel 
öğrencilerin bilgilerini temin etmiş. 
Ardından da Cemiyet ile koordine bir 
şekilde bu öğrencileri tek tek okullarında 
ziyaret etmeye başlamış: “Ziyaret ettiğim 
12 okul ve bu okullarda şartlara uyan 17 
potansiyel aday vardı. Daha sonra iki 
çocuğun da eklenmesiyle bu sayı, 19 oldu. 
Ben, 16 çocuğa ulaşabildim. Bu görüşmeler 
neticesinde sekiz çocuğumuzu sınava 

girmeleri için ikna edebildim” diyor.
İkna ettiği sekiz çocuğu sınav günü 
Darüşşafaka’ya getiren Gürbüz, “Bir 
kızımız sınavı kazandı: Sılagül Çınğı… 
Sılagül, çalışmalarım esnasında ilk gittiğim 
okulda, ilk görüştüğüm öğrencidir. Annesi 
Sılagül’ün sınava girmesini istiyordu ama 
kızını bir türlü ikna edemiyordu. Bunun 
üzerine Sılagül’den benimle okul tanıtım 
gezisine katılmasını rica ettim ve ona 
asla ısrar etmeyeceğime dair söz verdim. 
Sılagül, tanıtım gezisine katıldı. Onu ikna 
eden Darüşşafaka’nın öğrencileri oldu” 
diye anlatıyor. Küçücük bir yüreğe umut 
olabilmek için yollara düşen Gürbüz,  
yaptığı çalışmayı şöyle özetliyor: “Önce 
okul müdürleriyle görüştüm. Onlara 
bir Darüşşafaka gönüllüsü olduğumu 
ve küçücük bir yüreğe umut olabilmek 
için orada olduğumu söylüyordum. 
Eğer okul müdürü Darüşşafaka’yı 
tanıyorsa hiçbir zorlukla karşılaşmadan 
o okuldaki öğrenciler ve öğretmenleriyle 
görüşebiliyordum.  Öğrencilere tanıtım 
dosyalarını teslim ediyor, Darüşşafaka’ya 

ilişkin sorularını yanıtlıyordum. Velisinin 
tereddütü olursa benimle iletişime 
geçebileceklerini belirtiyordum. Bu 
noktada aday öğrencilerin velileriyle de 
bir araya geldim ve kafalarındaki soruları 
yanıtladım. Kimi veliyi oturtup, okulun 
tanıtım CD’sini izlettim.”

Yerel bazda yapılan bu çalışmaların 
önemine dikkat çeken Gürbüz, “Mesela 
bana iletilen listede koşullara uyan bir 
çocuk görünen Kapaklı Gazi İlköğretim 
Okulu’na gittiğimde şartlara uyan üç 
öğrencinin olduğunu tespit ettim. Bu 
çocukların babaları, nüfus müdürlüğü 
kayıtlarında sağ göründüğü için listede 
çıkmamıştı. Okul yönetimi, çocukların 
velilerinden kayıtları düzeltmelerini istedi. 
Böylelikle bu öğrencilere de sınava girme 
şansı tanıdık” diyor. Darüşşafaka’nın daha 
fazla çocuğa ulaşmak için okul tanıtım 
gezileri düzenlemesini öneren Gürbüz, 
”Bu tanıtımlarda mutlaka okulda okuyan 
öğrencilerin de görev alması gerekiyor” 
diye sözlerini noktalıyor.

 “Küçücük bir yüreğe umut 
olmak istedim” 

 Elif Gürbüz, Çerkezköy’de (Tekirdağ) yaşıyor. 1973 doğumlu, bir çocuk an-
nesi… Çerkezköy’de Darüşşafaka’nın koşullarına uyan çocuklara ulaşmak 
için okul okul dolaşan Elif Hanım, sekiz çocuğu sınava girmeleri için ikna 

etmiş. Sınav günü de hepsini elinden tutup, Darüşşafaka’ya getirmiş. 
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Dün, bugün, gelecek... 
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında bulunan Eser Teker, dünü unutmayan, bugünü 
yaşayan ve geleceğe sahip çıkan bir isim... Onun hayat hikayesini dinlemek 
bir nevi tarihte yolculuğa çıkmak gibi... Öyle ki; ilk dansını 5. Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay’ın oğluyla yapmış, bale gösterisini Eski Başbakanlardan Recep 
Peker izlemiş, Cumhuriyet döneminin ünlü şairlerinden Behçet Kemal Çağlar’dan 
şiirlerini bizzat dinlemiş, piyanist Fulya Akaydın’dan ders almış...
 

^
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Yaşamları eğitimle değiştiren 
Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçıları 
arasında yer alan Eser Teker, 
toplumsal sorunlara karşı duyarlı, 

bu sorunların çözümü için elini taşın altına 
koyan biri… 26 yıl önce Darüşşafaka’ya 
vasiyet bağışında bulunan Teker,  Çanakkale 
Savaşı’na katılan, ardından genç Cumhuriyetin 
yapılandırılmasında görev üstlenen Burhanettin 
Teker’in üç çocuğunun en küçüğü… 

Gözlerini dünyaya 1933 yılında Ankara’da 
açan Eser Hanım’ın çocukluğu ve ilk gençliği 
babasının görevi nedeniyle ilden ile geçer.  Öyle 
ki ilkokulu Erzurum’da başlayıp Gaziantep’te; 
ortaokulu Çanakkale’de başlayıp, Tekirdağ’da 
bitirir. Lise çağına geldiğinde ise Burhanettin 
Bey, kendisi il il vazife peşinde gitse de 
okumasını çok istediği kızını Çamlıca Kız 
Lisesi’ne yatılı verir.

Ağrı (1935-1939), Mersin (1939 -1941), 
Erzurum (1940-1941), Gaziantep (1941-1945), 
Çanakkale (1945-1946), Tekirdağ(1946-1948) 
ve Kocaeli’nde (1950-1951) valilik yapan 
Burhanettin Bey, Saint Joseph Lisesi’nden 
mezun, bir Mülkiyeli.  Gaziantep’te adını taşıyan 
kentin ilk stadyumu yaptıran Burhanettin Bey, 
hayatın bir cilvesi olsa gerek 1915’te savaştığı 
Çanakkale’ye otuz yıl sonra vali olur.  

 Eser Hanım’ı babasının adını taşıyan 
Burhanettin Bey Apartmanı’ndaki dairesinde 
ziyaret ettik. Hayatını hayır işlerine adayan 
ve 80 yaşına inat, hâlâ ihtiyaç sahibi herkesin 
yardımına koşan Nafia Eser Teker’in anılarının 
ışığında yakın tarihimize bir yolculuğa çıktık.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
12 Aralık 1933’te Ankara’da doğmuşum. 

Babam Burhanettin Teker, valiydi. Bu nedenle 
ilkokula Erzurum’da başlayıp Gaziantep’te, 
ortaokula Çanakkale’de başlayıp, Tekirdağ’da 
bitirdim. Babamın merkez valisi olarak 
Ankara’ya atanması üzerine ailem beni 
yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi’ne verdi. 
Üç kardeştik. Ablam Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü’nde çalıştı, ağabeyim ise avukattı. İş 
Bankası Hukuk Müşavirliği’nden emekliydi. 
Liseden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi’ne girdim. Aslında doktor olmak 
istiyordum, iktisat fakültesi babamın arzusuydu. 
Üniversitenin üçüncü yılında babamı 63 yaşında 
enfarktüsten kaybettik. Hiç unutamıyorum, 
babamın cenazesinin olduğu gün istatistik 
sınavım vardı ve babam ne olursa olsun 
sınavlarıma girmem konusunda ısrar etmişti. 
Babamın arzusunu yerine getirmek için o 
gün sınava girdim ama ondan sonraki iki 
sene derslere giremedim. Bu nedenle iki yıl 
geç mezun oldum. Çalışmaya İş Bankası’nda 
başladım ve yirmi seneyi doldurduğumun 
ertesi günü emekliliğimi istedim. Toplu 
sözleşmeye bir ay vardı. Bilgisayar çıkıyordu. 
“Beni kursa göndermeyin, emekli olacağım” 
dedim. Böylelikle İş Bankası’ndan kıdemli 
memur olarak emekli oldum. Hiçbir zaman 
amir olmayı düşünmedim. Hatta görev 
yaptığım süre boyunca müfettişler, “Tahsiliniz 
müsait neden amirlik istemiyorsunuz?” diye 
sorardı. Emekliliğimin üzerinden 29 yıl geçti 
ve her zaman İş Bankası’ında çalıştığıma 
şükrediyorum.

Emeklilikten sonra neler yaptınız?
 1956 yılında babamı kaybedince annemle 

birlikte yaşamaya başladık. İsmi Bedia idi. 
Asker kızıydı, İstanbul Kız Lisesi’nden mezun 
olmuş, yeni alfabe çıkınca onu öğrenmiş ve bir 
süre de öğretmenlik yapmış. Ancak ömrünün 
son döneminde ciddi hastalıkları vardı ve 
ben 23 sene anneme baktım.  Her zaman 
toplumsal sorunların çözümünde görev almak 
istemiştim ama annemle ilgilendiğim için çok 
fazla vakit ayıramıyordum. Onu kaybettikten 
sonra 1981 yılında Lions Kulüp’e girdim. 
Liseden felsefe öğretmenim vasıtasıyla kot 
kumaşlarının sahibi Nevhide Kot Hanım ile 
tanışmıştım. Nevhide Hanım önericim oldu. 
31 yıldır Lions Kulüp’te çalışıyorum. Evvelki 
sene Iğdır’da bir kütüphane kurduk. Önceki 
sene ise Kars’ın Hamzagerek Köyü’ne 21 
koli giysi götürdük. O kolilerin hepsi evimde 
hazırlandı. Bu sene Bolvadin’e ardından 
da İzmir’e gittik ve orada 1.000 ağaç diktik. 
Rahmetli annem, ömrünün son yıllarında 
görmüyordu, o nedenle tekerlekli sandalyeyle 

dolaşırdı. O zaman ahdetmiştim, her sene bir 
sakat için sandalye almaya…  O zamandan 
beri de her sene bir sakat sandalyesi alıyorum 
ve ellerimle ihtiyaç sahibine teslim ediyorum.

Müzikle de ilgilenmişsiniz değil mi?
Evet, 14 sene piyano çaldım. Babamın 

vefat ettiği yıl piyano dersine başladım. 
Piyanist Fulya Akaydın’ın talebesiydim. Fulya 
Hanım, komşumuzdu. Haftada bir gün Fulya 
Hanım’ın evine giderdim, annemle beraber. 
Annem, babamla evlenmeden evvel klasik 
piyano çalarmış. Zaten piyano da annemindi. 
Rahmetli Fulya Hanım, beni bütün konserlerine 
götürür, evindeki müzik gecelerine davet 
ederdi.  Şimdi notalarımı hediye edecek yer 
arıyorum. Bizzat Fulya Hanım’ın el yazısı, 800 
eserlik bir koleksiyon… Güvenilir bir kurum 
bulduğumda bağışlayacağım.

İstanbul Üniversitesi yıllarınıza dönmek 
istiyorum.  O yılların üniversite atmosferine 
dair neler söylemek istersiniz?

Gayet kıymetli hocalarımız vardı. Son 
derece mesafeli bir ilişki vardı hocalar ile 
öğrenciler arasında…  Fakültede 10-12 kızdık, 
gerisi erkekti. Sık sık geziler düzenlerdik. 
Babamın cenazesine ben gidememiştim ama 
üniversitedeki arkadaşlarımın hepsi katılmıştı. 
Çünkü annem ve babam erkek arkadaşlarımın 
evimize gelmesinde hiçbir mahsur görmezdi. 
Ben yoksam onlar, arkadaşlarımı ağırlardı. Tüm 
arkadaşlarım annemi ve babamı çok severdi. 
Babam, Saint Joseph Lisesi’nden mezundu, çok 
güzel Fransızca bilirdi. Sonrasında Mülkiye’ye 
gitmiş. Hatta Mülkiye diplomasını Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 
hediye ettim. Padişah tuğralı, kocaman bir 
diplomaydı. Üzerindeki yazıyı okuttum, 
ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 
Celal Göle’ye mektup yazdım ve diplomayı 
onlara armağan etmek istediğimi söyledim. 
Hemen aradılar, bir arkadaşım aracılığıyla 
gönderdim.  Daha sonra Celal Bey’i ziyaret 
ettiğimde diplomanın duvarda asılı olduğunu 
gördüm ve çok mutlu oldum.
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Birkaç ay önce de elime bir fotoğraf 
albümü geçti. Ben 8. sınıftayken Kazım 
Karabekir Paşa, eşi ve ikiz kızlarıyla beraber 
evimizde misafir olmuştu. İşte albümde 
o güne ait fotoğraflar vardı. Ne yapayım 
bunu diye araştırırken, Kazım Karabekir 
Müzesi’nin kurulduğunu öğrendim. 
Hemen Kazım Bey’in küçük kızıyla 
iletişime geçtim. Albümden bahsedince 
çok heyecanlandı. Ardından da albümü 
götürüp, müzeye armağan ettim. Şimdi 
sırada Fulya Akaydın’ın notaları var.

Anladığım kadarıyla babanızla güzel 
bir ilişkiniz varmış. Babanıza dair 
unutamadığınız bir anınızı bizimle 
paylaşır mısınız?

Evet, babam ile çok güzel bir ilişkimiz 
vardı. Her şeyi konuşurduk. Babam 1893 
doğumlu. Çanakkale Harbi’ne yazıcı 
onbaşısı olarak iştirak etmiş ve paşanın 
tercümanlığını yaparmış. Fakat bir gece 
alaydan bir subay babama haksız bir tokat 
atıyor ve yağmurlu bir havada çadırın 
önünde nöbet tutturuyor. Babamın da 
yedek subay olma hakkı varmış. Bu olay 
çok ağrına gidiyor ve yedek subay oluyor. 
Seneler sonra birgün babamla Kadıköy’den 
tramvaya bindik. Tramvayda hırpani kılıklı 
bir adam vardı, babam da gidip, onun 
yanına oturdu ve o beye dönerek,  “Beni 
tanıdınız mı?” dedi. Ardından askeri tekmil 
verdi ve dedi ki; “Siz, bana Çanakkale’de 
haksız bir tokat atmıştınız. Ben sizin 
yüzünüzden subay olmuştum.”

Bu olayın üzerinden yıllar geçti. 

Tarih: 18 Mart 1951 idi. Ben, Çamlıca 
Kız Lisesi’nde okuyordum,  babam 
da İzmit’e valiydi. 18 Mart Çanakkale 
Şehitleri’ni Anma Törenlerine katılmak 
için ağabeyimle birlikte İzmit’e gittik. 
Cumhuriyet döneminin ünlü şairlerinden 
Behçet Kemal Çağlar, babamdan 
hatıralarını anlatmasını istedi. Babam 
o zaman bu anısını anlattı. Dinleyiciler 
arasında bir köylü çıktı. “Ben de sizinle 
aynı yerde askerdim” dedi. Babam hemen 
ayağı kalktı, gidip sarıldı köylüye... Orada 
bulunan herkes ağlamıştı. Bunun üzerine 
Behçet Kemal Bey, çok güzel bir yazı 
yazmıştı. Hala saklarım onu…

Diğer bir anım ise babam Antep’te vali 
iken Başbakan Recep Peker ile Behçet 
Kemal Çağlar, evimize gelmişti. Ben o 
yıllar bale dersi alıyordum.  Recep Peker, 
beni izlemiş ve çok beğenmiş, babama 
bale tahsili yapmamı önerince; babam, 
“Önce meslek sahibi olur, sonra dans 
eder” demişti.

Unutamadığınız bir anınızı bizimle 
paylaşır mısınız?

Merhum Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay, Karaköse’de (Ağrı) görev yaparken 
annem ile babamın en yakın dostuymuş 
ve babamdan Fransızca öğreniyormuş. 
Çatalca’da kolordu komutanı olduğunda 
ailem ziyaretine gidiyor. Cevdet Sunay’ın 
en büyük oğlu Atilla beş, ben ise üç 
yaşındaymışım. O gün Atilla ile dans 
etmişiz, yani Atilla benim ilk kavalyem. 
El ele fotoğrafımız var. Yıllar sonra bir 

arkadaşımı ziyaret etmek için Amerika’ya 
gittim. Arkadaşım beni bir davete 
götürdü ve orada beni Cevdet Sunay’ın 
gelini Atilla’nın eşi Yurdanur Hanım ile 
tanıştırdı. “Biliyor musunuz, Atilla benim 
ilk kavalyem” dedim. Yurdanur Hanım, 
“İsminiz Eser mi?” dedi.  “Evet” dedim. 
Hemen Atilla’yı aradı. “Şu an karşımda 
senin ilk dans ettiğin hanım oturuyor”  
dedi. Atilla, “Eser mi orada?” demiş.  
Evlerine yemeğe davet ettiler. Böylelikle 
42 yıl sonra Atilla ile karşılaştık ve 42 yıl 
önceki gibi yine el ele fotoğraf çektirdik. 

Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı olmaya 
nasıl karar verdiniz? Bağışçı olduktan 
sonra Darüşşafaka ile ilişkileriniz nasıl 
gelişti?

Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında 
bulunmuş iki arkadaşım vardı: Ferzan 
ve Rezzan Ergene… Onlar tavsiye etti. 
Darüşşafaka’nın babası hayatta olmayan 
çocuklara eğitim şansı tanıdığını 
biliyordum.  Yıl 1985 idi. O zamanlar 
Cemiyetin merkezi Şişli’deydi. Kuzenimle 
birlikte gittik ve vasiyet bağışında 
bulundum. 1995 yılında kiracımla sorun 
yaşadım. Hukuki yardıma ihtiyacım 
oldu. Darüşşafaka’ya başvurdum. 
Çok ilgilendiler. Bayramlarda ziyaret 
ediyorlar, kandillerde arıyorlar. Bunlar 
beni çok mutlu ediyor. Yakın zamanda 
bir arkadaşım da benim tavsiyemle 
Darüşşafaka’ya vasiyet bağışında bulundu.



AKTÜEL
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“Vefa Tarhan başarılıysa, 
bunda en büyük pay 

Darüşşafaka’nın”
European Economic Association tarafından 2000’de dünyanın en önemli 
1000 ekonomisti arasında 107. sırada gösterilen Prof. Dr. Vefa Tarhan 
“Almanya’da zeki bir insansanız, keşfedilebilirsiniz ama Türkiye’de hele de 
1960’lı yıllarda kim keşfedecekti beni, Darüşşafaka olmasaydı?” diyor.

Merzifon doğumlu Prof. 
Dr. Vefa Tarhan ilkokul 
öğrenimini bu ilçede 
tamamladıktan sonra 

1960’ta girdiği Darüşşafaka’dan 1967’de 
mezun oldu. Ardından Boğaziçi 
Üniversitesi’nde ekonomi okuyan Tarhan, 
Fulbright bursuyla gittiği University of 
California’dan ekonomi doktorasını aldı. 
1990-1999 yılları arasında Loyola University 
Chicago’nun finans bölümü başkanlığını 
yaptı. 1999’da, aynı üniversitede “Ralph 
Marotta Chair Professor of Finance” 
kürsüsüne seçildi. 1988-1990 ve 1997-1999 
senelerinde Northwestern Üniversitesi’nin 
Kellogg Graduate School of Management 
bölümünde “Visiting Professor” olarak 
görev aldı. Hâlâ Northwestern’da görevli 
olan Tarhan, ayrıca Türkiye Forbes’da 
köşe yazarlığı yaptı. Hayatına 22 yaşında 
gittiği ABD’de yön vermesine karşın 

zamanının büyük bölümünü Türkiye’nin 
ekonomik sorunlarının çözümüne 
ayıran Tarhan, gönüllü olarak CHP’nin 
ekonomi danışmanlığını üstlendi. Kısa 
bir süre önce kendi isteğiyle bu görevden 
ayrılan Prof. Dr. Vefa Tarhan (DŞ’67)
ile kamuoyunda geniş yankı uyandıran 
istifa tartışmalarının uzağında, Boğaziçi 
Üniversitesi misafirhanesinde bir araya 
geldik ve Darüşşafaka’yı konuştuk.

Darüşşafaka’ya giriş öykünüzü bizimle 
paylaşır mısınız?
Benim öyküm de her Darüşşafakalının 
öyküsü gibi başladı. On bir yaşında babamı 
kaybettim,  beşinci sınıftaydım. Bu çok 
kötü olay, iyi olay haline geldi.  Yanlış 
hatırlamıyorsam o yıllar Merzifon’da 
ortaokul bile yoktu. Babamın ufak bir 
bakkal dükkânı vardı, çok yoksulduk. 
Babamın cenazesi için İstanbul’dan 

bir akrabamız gelmişti, onun sayesinde 
Darüşşafaka’dan haberdar olduk.  Sınavı 
beşincilikle kazandım, okulu birincilikle 
bitirdim. Ardından Robert Kolej’e girdim.

Neden ekonomi alanında okumayı 
seçtiniz?
Ekonomiyi tercih ettiğim zaman herkes benim 
için çok üzüldü, çünkü bütün üniversitelerin 
mühendisliklerine birincilikle girebiliyordum.  
O zaman mühendislik çok revaçtaydı. Ama 
hoşuma giden bir konu değildi. Aslında en 
fazla okumak istediğim alan siyasal bilimlerdi. 
Ancak çok fazla bir gelecek görmemiştim. 
Mezun olduktan sonra ne yapacaktım? İkisi 
arasında bir yer olduğu için ekonomiyi 
seçtim.  Ardından da ekonomi üzerine 
doktora yaptım. Kariyerimin başlangıcında 
ekonomi alanında araştırmalarım oldu, 
bilhassa para politikaları üzerine…

DARÜŞŞAFAKALI VEFA TARHAN
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Birtakım araştırmalarım dünya çapındaki 
üniversitelerin doktora programlarında 
kullanıldı. Son 15 yıldır ise Türkiye’de 
çok fazla bilinmeyen kurumsal finansman 
alanında araştırmalar yapıyorum.

Darüşşafaka yıllarınıza geri dönersek, 
o yılları nasıl hatırlıyorsunuz? 
İlk üç ay inanılmaz zordu. Aynı durumu 
Amerika’ya gittiğimde de yaşadım. Ben 
değişiklikten hoşlanmıyorum, anladığım 
kadarıyla… Ancak birinci sınıf eğitim 
aldım, hem de ücretsiz... Çorabımızdan iç 
çamaşırımıza kadar karşılanıyordu. Evet, 
Darüşşafaka’daki tüm öğrencilerin maddi 
durumu kötüydü ama fakirin de fakiri 
vardı. Onlar için “bekâr maaşı” verilirdi. 
Ben de alırdım, ama o parayı biriktirmem 
gerekirdi, çünkü tatillerde o parayla 
Merzifon’a gidebiliyordum. Hiç unutmam, 
Dolmabahçe Stadyumu’ndaki maçlara yol 
parası vermemek için Fatih’ten yürürdüm.

Darüşşafaka’nın hayatınızda yarattığı 
değişimi nasıl özetlersiniz?
Beni hem insan hem bilim adamı olarak 
tanımladı. Bütün karakterimi oluşturan 
Darüşşafaka’dır. Eğer ben iyi bir insansam, 
başarılı bir insansam, iyi bir bilim adamı 
olmuşsam sebebi Darüşşafaka... Gerisi 
hikâye…  Çünkü kişiliğimin oluştuğu, 
biçimlendiği yılları Darüşşafaka’da 
geçirdim. Çalışma disiplinimi, insanlara 
davranış biçimimi, dünyaya bakış açımı, 
kısacası her şeyimi orada kazandım. 
Geldiğim yere şansla geldim, en 
büyük şansım da Darüşşafaka’dır. Bu 
nedenle Darüşşafaka için ne yapabilirim 
diye düşünüyorum.  Her platformda 
Darüşşafaka’ya değinmeye, elimden 
geldiği kadar bağış yapmaya çalışıyorum.  

En yakın arkadaşınız kimdi?
Osman Osmanoğlu…  Hâlâ da görüşürüz.

Başarınızı neye borçlusunuz?
Darüşşafaka’nın sunduğu fırsat olma-
saydı, böyle bir başarıdan söz etmek 
sanırım mümkün olmazdı. Bugün Vefa 
Tarhan başarılıysa, bunda en büyük pay 
Darüşşafaka’nın...

Neden Amerika’da yaşamayı seçtiniz?
Amerika’ya doktora için gittim. Giderken 
orada yaşamak gibi bir hedefim yoktu. 
İlk aylar çok zordu. Tabii Darüşşafaka’ya 

geldiğim gibi 11 yaşında değildim ama 
yine de zorlandım. Amerika’da neden 
yaşıyorum? Çünkü orada “meritokrasi” 
diye bir kavram var. Meritokrasi, insanları 
katkılarına göre değerlendiriyor.  Hiçbir 
ülke bu konuda mükemmel değil, ama 
ABD en yakın olan ülke... Orada bir işe 
iyiyseniz girersiniz. Yani Amerika sadece 
kabiliyete bakıyor. 11 Eylül’e kadar da 
göçmenlere kucak açan bir ülkeydi, 
çünkü en iyi beyinleri çekmeye çalışıyor. 
Oysa Türkiye, kişilerin kabiliyetinden 
ziyade kayırmalarla işlerin yürüdüğü bir 
ülke… Bu zihniyetten ötürü tercihimi 
ABD’den yana kullandım, çünkü ben 
“etik” kavramına inanırım. Bu da yine 
Darüşşafaka’nın verdiği bir değer...  

Peki, Türkiye’nin ekonomisinin başında 
olsaydınız, nereden başlardınız?
Türkiye’nin birtakım kronik problemleri 
var. Bunların en başında cari açık geliyor. 
Bir de son dokuz yılda oluşan yeni sorunlar 
var. Mesela özel sektörün döviz borcu 
gibi… Bu noktada benim ilk başlayacağım 
alan cari açık olurdu. Cari açığa karşı 
hükümetin hazırladığı bir teşvik paketi var. 
Herkes harika olduğunu söylüyor ama ben 
inceledim ve bir sürü eksik gördüm. Bu 
noktada cari açığı kalıcı olarak çözecek 
alternatif bir program oluşturdum. Evet, 
Amerika’da yaşayabilirim ama ülkemin 
sorunlarını yakından takip ediyor ve 
çözüm üretiyorum.

Sizi tanıyan herkes çok mütevazı bir 
insan olduğunuzu söylüyor…
Benim mütevazı olmama hakkım 
yok. Babanız ölüyor, ortaokulun bile 
olmadığı bir yerdesiniz. Almanya’da 
zeki bir insansanız, keşfedilebilirsiniz 
ama Türkiye’de hele de 1960’lı yıllarda 
kim keşfedecekti beni, Darüşşafaka 
olmasaydı? Tabii bana sunulan fırsatı 
değerlendirebilmişim ama nasıl inkâr 
edebilirim bunu ve nasıl mütevazı 
olmayabilirim?  
 
Unutamadığınız bir anınız var mı?
Evet… Üzerinden geçen onca yıla rağ-
men gözümün önünden hiç gitmeyen 
bir anı… Ben konuşma kabiliyetimi 
babamdan almışım sanırım, çünkü babam 
ilkokul mezunuydu ama tüm Merzifon 
eşrafı onun sohbetini dinlemek için 
gelirdi. Babamın konuşma kaynağı TRT 
Radyo’nun haberleriydi. O haberleri öyle 

güzel anlatırdı ki herkes soluksuz onu 
dinlerdi. Ben de hep, “Öyle bir adamım 
ki konuşmam için beş lira verecekseniz, 
susmam için 10 lira vermeniz gerekir” 
derim. Bu insanlar babamı severdi. 
Babamın ufak bir bakkal dükkânı vardı, 
bankadan kredi alır Samsun’a gider 
bakkalda satacağı malları alırdı ve zar zor 
geçineceği bir gelir elde ederdi. Vefat 
ettiği zaman Samsun’dan yeni gelmiş, mal 
almıştı. Dolayısıyla bankaya kredi borcu 
vardı, o borcun ödenmesi için de paraya 
ihtiyacımız vardı. Bu nedenle bakkaldaki 
mallar açık artırmayla satışa çıkarıldı. Tüm 
eşraf toplandı, çoğu babama göre zengin 
insanlardı. O insanların yerinde ben 
olsaydım, Rasim Tarhan ailesine yardım 
etmek için unun fiyatı iki liraysa üç lira 
verirdim. Ancak bırakın fazla vermeyi,  
daha ucuza almaya çalıştılar. Dükkânın 
karşısındaki kaldırımda oturmuş, 
ağlayarak insanların babamın vefatından 
hemen sonra o küçük dükkândaki malları 
nasıl daha ucuz alabilmek için yarıştığını 
izledim.  O görüntüyü hiç kaybetmedim. 

Daçkalı öğrencilere ne tavsiye edersiniz?
Bence zekâ dünyada çok… Çok zeki 
insanla tanıştım ama çalışkanlık ve azim 
yoksa, zekâ tek başına işe yaramıyor. Hayata 
atıldıklarında mutlaka başarısızlıkları 
olacaktır. O başarısızlıkların kendilerini 
yenmesine müsaade etmesinler… Her 
yere düştüklerinde, kalkıp devam etsinler. 
Belki çok fakir bir aileden geldiğim, 
şans ve Darüşşafaka sayesinde burada 
olduğum için başarıya açım… Ben, 
günde bir öğün yemek yerim.  Evet, bir 
öğün yemekle yaşabiliyorum ama bir ay 
herhangi bir yayında makalem çıkmazsa 
kendimi işe yaramaz hissederim.  Bir de 
insanın kendisine saygısı çok önemli…  
Sabah kalktığımda aynada gördüğüm 
adam benim için çok önemli ve her 
zaman yaptığım iş, kendime olan saygımı 
artıyorsa, o işi yapmayı seçtim. Onlara da 
bunu tavsiye ederim.

“Bütün karakterimi oluşturan 
Darüşşafaka’dır. Eğer ben 
iyi bir insansam, başarılı 
bir insansam, iyi bir bilim 
adamı olmuşsam sebebi 
Darüşşafaka... Gerisi hikâye…” 



40

Hipokrat yeminli Darüşşafakalılar…

Darüşşafaka’dan yetişmiş hekimlerle ilgili bir haber hazırlamaya karar 
verdiğimizde, hayli uzun bir listeyle karşılaştık. Kimler yoktu ki listede… 
Prof. Dr. Rıdvan Cebiroğlu, Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Prof. Dr. Zafer Başlar, 
Prof. Dr. Teoman Soysal, Prof. Dr. Musa Altun, Prof. Dr. Bülent Zeytinoğlu, 

Prof. Dr. Fahri Ovalı, Prof. Dr. Ahmet Münir Kınay, Prof. Dr. Feridun Şirin, 
Prof. Dr. Şuayip Yalçın, Prof. Dr. Yusuf Ziya Gürcan, Uzm. Dr. Halil Kırkbir, 

Dr. Bedii Küçükerler, Doç. Dr. Binnaz Ay, Doç. Dr. Altan Kır, 
Uzm. Opr. Dr. Serdar Çimen, Opr. Dr. M. Sinan Alpay, 

Opr. Dr. Aydın Otçu, Dr. Ülkü Ülgür, Dr. Bülent Fahri Akınsal, Dr. Erhan Ateş, 
Dr. Filiz Türkçü ve daha niceleri… Şimdi her biri alanında başarılara imza 

atan Daçkalı doktorlardan Darüşşafaka Maltepe Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Beyazova, 

İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Mercan, İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahit Çakar ve İstanbul Tıp 
Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Meral’in 

eğitimle değişen yaşam öykülerine kulak verelim.                                    

GÜNDEM HİPOKRAT YEMİNLİ DAÇKALILAR
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Prof. Dr. Mehmet Beyazova 
(DŞ’63), ülkemizde fizik tedavi 
ve rehabilitasyon denildiğinde 
ilk akla gelen bilim insanları 

arasında yer alıyor. Tekirdağ’da doğan 
ve ilköğrenimini Edirne Şehit Asım 
İlkokulu’nda tamamlayan Beyazova’nın 
eğitimle değişen yaşam  hikâyesi 1955’te 
gazetede gördüğü Darüşşafaka sınavı 
ilanına müracaat etmesiyle başlıyor. O 
yılları, “Darüşşafaka’yı hiç bilmiyordum. 
Nasıl bir ortama gideceğim, nelerle 
karşılaşacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. 
Bildiğim tek şey bir sınav olduğu ve bu 
sınavı başarmam gerektiğiydi. O yıl 
Darüşşafaka’yı kazananlar arasında en 
sonlarda yer alabilmiştim ama başarmıştım” 
diye anlatıyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
kazanan ilk 10’un içindeydi

Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
giren Beyazova, doktor olma kararında 

Darüşşafaka’nın etkisini şöyle açıklıyor: 
“Lise birinci sınıftayken geçirdiğim 
uzun süreli bir hastalık nedeniyle okula 
devam edemedim. O zor zamanlarımda 
hem okulda hem de tedavi olduğum 
hastanelerde gördüğüm şefkat beni, çok 
etkiledi. Hastalanmadan önce aklımda 
mimarlık okumak vardı. Ama bir hasta 
olarak yaşadıklarım beni tıbba yönlendirdi 
ve şüphesiz Hacettepe Tıp Fakültesi’ni 
kazananlar listesinde ilk 10’un içinde yer 
almam Darüşşafaka’nın sağladığı eğitim 
sayesinde oldu.” Uzmanlık eğitimini 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Ankara Numune Hastanesi’nde fizik 
tedavi ve rehabilitasyon alanında yapan 
Dr. Beyazova, başasistan ve şef muavini 
olarak Ankara Rehabilitasyon Merkezi’nde 
görev yaptı. 1983 yılında aldığı davet 
üzerine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
geçerek, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı’nın kuruluşunda aktif 
görev üstlendi. 1987’de “doçentlik” ve 
1994’te “profesörlük” unvanını alan 
Prof. Dr. Beyazova, Darüşşafakalı olmanın 
hekimlik hayatını nasıl etkilediği sorusuna 
şu yanıtı veriyor: “Bilgiye ulaşma yeteneği, 
iyi düzeyde yabancı dil, araştırma merakı 
hekimlik hayatımı kolaylaştıran ve 
renklendiren şeylerdi. Darüşşafaka’da 
kazandıklarımız sadece bilgiyle sınırlı 
değil. İnsan sevgisi, başkalarına saygı, 
bencil olmama, iletişim, birlikte problem 
çözme yeteneği ve alışkanlığı, iş birliği, 
hizmet aşkı, paylaşım, empati gibi özellikler 
de okulda pekişti. Bütün bunlar hekimin 
kişiliğinin oluşumuna katkı yapan çok 
olumlu özellikler.”

“Bildiklerimi başkalarıyla paylaşmaktan her 
zaman çok haz duydum”

Yerli ve yabancı dergilerde birçok 
bilimsel makalesi yayınlanan, çok sayıda 
tıp meslek derneğinin kuruculuğunu 
üstlenen ve halen Omurilik Hastalıkları 
Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 

yürüten Prof. Dr. Beyazova, mesleki 
hedefinin her zaman araştırmak, 
öğrenmek, daha çoğunu öğrenmek 
ve bu bilgileri uygulayarak, insanlara 
yararlı olmak olduğunu belirtiyor. Prof. 
Dr. Beyazova, “Bildiklerimi başkalarıyla 
paylaşmaktan her zaman çok haz duydum. 
Mesleğimde beni en mutlu eden şeyler 
öğrenciler ve araştırma görevlileriyle 
paylaştıklarım oldu” diyor. 2012’de 
Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 
başhekim olan Dr. Beyazova, “Darüşşafaka 
ve Darüşşafakalı olmak bana hep gurur 
verdi. Beni bu göreve çeken başlıca etmen 
kendi branşımda Darüşşafaka için hizmet 
etme fırsatı idi. Bu merkezdeki varlığımın 
temel nedeni bu” diyor. Darüşşafaka’daki 
yılları hâlâ özlemle yad eden Prof. Dr. 
Beyazova, şöyle konuşuyor: “Darüşşafaka 
yıllarım unutulmayacak pek çok anıyla 
dolu. Kimi zorluklarla kimi güzelliklerle 
bezeli. Pek çoğu güzel. Giderek can parçası 
haline gelen arkadaşlarla paylaşılan spor, 
müzik, kitap, satranç deneyimleri ve daha 
niceleri. Türk Halk Müziği grubumuzla 
yıllarca çok başarılı çalışmalar yapmıştık. 
Ortaokuldayken sabah ilk kalkışta ve 
uzun aralarda teneffüs ziliyle daha çok 
Klasik Batı Müziği yayınımız vardı. Yıllar 
önce kaybettiğimiz can arkadaşımız Rıfat 
Akal ve ben bu yayının yürütülmesinde 
görev almıştık. Uzunçalar plaklar vardı. 
Elektromekanik bir sistem zilin çalmasıyla 
birlikte devreye giriyordu. Bunu Rıfat ile 
biz ayarlıyorduk. Müziği seçme yetkisi de 
bizdeydi. Çoğunlukla Çaykovski’nin bale 
müziklerini çalardım. Bu görev, Klasik Batı 
Müziğini tanımamıza büyük katkı sağladı.” 
Darüşşafaka öğrencilerine ve mezunlarına 
kendilerine güvenmelerini tavsiye eden 
Prof. Dr. Beyazova, “Darüşşafaka’nın 
bizlere kattığı pek çok özellik ve avantaj 
var. Başarı için gerekli nitelikler kazanılmış 
durumda ya da bu nitelikleri kazanmaya 
giden yol açılmış durumda” diye sözlerini 
noktalıyor.

“Darüşşafaka ve Darüşşafakalı 
olmak bana hep gurur verdi”

2012’de Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne başhekim olan Prof. Dr. Mehmet Beyazova 
(DŞ’63), “Darüşşafaka ve Darüşşafakalı olmak bana hep gurur verdi. 
Beni bu göreve çeken başlıca etmen kendi branşımda Darüşşafaka için 
hizmet etme fırsatı idi. Bu merkezdeki varlığımın temel nedeni bu” diyor.

Hipokrat yeminli Darüşşafakalılar…
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“Bugün buradaysam, bunu 
sağlayan Darüşşafaka’dır”

Laparoskopi reflü, dalak, fıtık, yumurtalık kisti ameliyatlarını 
Türkiye’de ilk kez yapan cerrah O. Yine ilk kez bu yöntemle 
Brezilyalı bir meslektaşıyla birbirlerini görmeden yemek 
borusu ameliyatı yapan da O. Karaciğer kist hidatiği 
ameliyatını dünyada ilk kez yapan O… Laparoskopik 
arkadan böbrek üstü tümörü çıkarma ameliyatı O’nun 
yarattığı bir teknik. Ve O bir Darüşşafakalı… Pek çoğunuzun 
tahmin ettiği gibi O, Prof. Dr. Selçuk Mercan… 

İsmi tıp literatüründe “ilk”lerle 
geçen Prof. Dr. Selçuk Mercan, 
1971 Darüşşafaka mezunu… 
Darüşşafaka’dan sonra İstanbul Tıp 

Fakültesi’ne giren ve aynı fakültede genel 
cerrahi ihtisası yapan Prof. Dr. Mercan’ın 
hayatına yön veren olay, altı yaşındayken 
babasını apandisit gibi basit bir hastalıktan 
kaybetmesi olmuş: “Bu hadise benim 
cerrah olmama vesiledir, çünkü babam 
hastalandığında Çapa’ya gelmiş, oradan 
Cerrahpaşa’ya göndermişler, en son 
Haseki’de ameliyat olanağı bulmuş ama 
müdahalede geç kalınmış” diyor. Bundan 
ötürü hekimlik yaşamı boyunca kendisine 
gelen hiçbir hastayı geri çevirmeyen Prof. 
Dr. Mercan, “70’li yılların sonlarında yoğun 
kurşunlama, bıçaklama vakaları olur, acilde 
kuyruk oluşurdu. O yoğunlukta bile gelen 
hiçbir hastayı sevk etmezdim. Anabilim 
dalında da öğrencilerime verdiğim ilk ders, 
ne olursa olsun kapılarına gelen hastayı 
geri çevirmemeleri olur” diye konuşuyor.

İlk 10 tercihi tıp fakülteleriydi
Prof. Dr. Mercan’ın hekimlik 

tutkusunu, “Üniversiteye girişte ilk on 
tercihim tıp fakülteleriydi. Neredeyse 
ülkedeki tüm tıp fakültelerini yazmıştım. 
Mesela Amerika’da maden jeolojisi 
mühendisliği bursu da kazanmıştım ama 
tercihimi Türkiye’de tıp eğitimden yana 
kullandım. Tıbba girdiğimde ise hedefim 
cerrah olmaktı” cümlelerinden anlamak 
mümkün…İhtisası sırasında İtalya’nın 
Padova Üniversitesi’nde çalışan Prof. 
Dr. Mercan, 1986’da fakültesine dönerek 
kariyerine uzman olarak devam etti. 
1988’de “doçent”, 1995’te ise “profesör” 
olan Selçuk Mercan, 1990-91 yılları 
arasında ise ABD’deki üç farklı merkezde 
dünyanın öncü isimleriyle bilimsel

çalışmalar yaptı. 

“Özgüvenli mezun olduk”
Kariyeri boyunca İstanbul Tıp 

Fakültesi’nde görev yapan ve yakın tarihte 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’na 
atanan Prof. Dr. Mercan, Darüşşafaka’nın 
kendisine verdiği en önemli şeyin özgüven 
olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Biz her 
şeye yetişirsiniz, her şeyi yaparsınız, 
her hedeflediğinize ulaşırsınız gibi bir 
özgüvenle mezun olduk. Bunun yanı sıra 
eğitim kalitesi çok üst düzeydeydi. Ben, 
üniversite hazırlık için ekstra hiçbir şey 
yapmadım, okuldaki eğitim yeterli oldu. 
Ayrıca okulda hiçbir şeyin eksikliğini 
yaşamadık. Daçka bizi, hiç kimseye mahcup 
etmeden geleceğe hazırlardı. Düşünün 

okula terzi gelir, ölçülerimiz alınır, provalı 
elbise dikilirdi. Sosyal aktivite çok fazlaydı. 
Atletizm, basketbol, voleybol, futbol, ne 
tür spor varsa hepsini yapma olanağı 
buldum. İhtisasa girene kadar da lisanslı 
basketbolcuydum. Çok güzel günlerdi, 
ben her zaman sevgiyle, saygıyla anarım 
Darüşşafaka’da geçirdiğim günleri. Her 
zaman söylerim, bugün ben buradaysam 
bunu sağlayan Darüşşafaka’dır” diyor.

“İnsan sevgisini ve insan hayatına saygıyı 
da Daçka’da öğrendik” 
          Prof. Dr. Mercan, bir hekim olarak insan 
sevgisi, insan hayatına olan saygı, başarma 
hırsı gibi özelliklerini kazanma açısından 
da Darüşşafaka’nın çok önemli bir katkısı 
olduğunu belirtiyor. 200’e yakın yayını 
bulunan Prof. Dr. Mercan, tecrübesini 
gelecek nesillere aktarmak için kitap yazma 
çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerini 
her zaman desteklediğini özellikle belirten 
Prof. Dr. Mercan, “Hekimlik sevmeden 
yapılacak bir meslek değil. Bu yüzden bu 
insanların desteklenmesi gerekir. Ben 
de elimden geldiğince öğrencilerimi, 
asistanlarımı, doçent arkadaşlarımı motive 
etmeye çalışırım. Benim yol gösterdiğim 
arkadaşlarımı yurt içi ve yurt dışında çok 
iyi yerlerde görüyorum, bu da çok büyük 
mutluluk veriyor,” diye anlatıyor. Son 
olarak, başarısının altında, geleceği hep 
önceden planlamak ve hedefler koyup 
onları gerçekleştirmek uğruna çalışmanın 
yattığını söyleyen Prof. Dr. Mercan, genç 
Darüşşafakalılara, Darüşşafaka’nın onlara 
verdiklerinin kıymetini bilmelerini, daima 
önlerine hedefler koymalarını ve bu 
ülkenin geleceğine katkıda bulunmalarını 
tavsiye ediyor. 

GÜNDEM HİPOKRAT YEMİNLİ DAÇKALILAR
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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahit 
Çakar, 1979 Darüşşafaka mezunu… 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten 
sonra Darüşşafaka’dan gelen öğretme 
tutkusunun peşinden giden Dr. Çakar, 
ihtisasını İstanbul Tıp Fakültesi’nde 
Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım alanında 
tamamladı. İhtisası esnasında başlayan 
bildiklerini başkalarına öğretme çabasını, 
önce başasistan, ardından “doçent” ve 
nihayetinde “profesör” olarak sürdürdü. 
Üç yıl yurt dışında çeşitli araştırma 
projelerinde yer alan Prof. Dr. Çakar, 
“Şu an çalıştığım hastanede benimle 
birlikte görev yapan doktor arkadaşlarımın 
24’ü değişik zamanlarda benden eğitim 
almış hekimler... Yirmi beş yıllık meslek 
hayatımda benden ders almış 24 doktorla 
birlikte çalışmanın verdiği haz, sözcüklerle 
anlatılmaz” diyor.

Prof. Dr. Nahit Çakar’ın eğitimle 
değişen yaşam öyküsü ilkokul öğretmeninin 
onu Darüşşafaka sınavına yönlendirmesiyle 
başlıyor. Öğretmeniyle bağlarını hiçbir 
zaman koparmayan Prof. Dr. Çakar, 

“Kendimi hâlâ ona borçlu hissediyorum” 
diyor ve ekliyor: “Öyle öğretmenler hâlâ 
var mı, bilmiyorum. 25 kişilik bir sınıftık. 
Dershane akımı da o yıllar yeni başlamıştı. 
Tabii hiçbirimizin dershaneye gidecek 
olanağı yoktu. Dersler bittikten sonra 
bizleri kütüphanede toplar, ücretsiz ders 
verir, testler çözdürürdü. Beşinci sınıfa 
geldiğimizde hepimizi çeşitli okulların 
sınavına soktu. Ben Darüşşafaka’yı, 
Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Erkek 
Lisesi’ni kazanmıştım. Yıl 1972... 
Öğretmenim beni çağırdı, ‘Bütün sınavları 
kazanmışsın ama senin için en uygun okul 
Darüşşafaka… Seni oraya yollayacağım’ 
dedi. Çünkü evime yakın oturuyordu, 
ailemin ekonomik durumunu biliyordu. 
Ben, babası hayatta olup da Darüşşafaka’da 
okuyabilen örneklerdenim. Babam da 
annem de hayattaydı. Dört kardeştik, 
tek odalı bir evde yaşıyorduk.”

“Aynı yoksunluklardan çıkıp gelmiş insanlar 
topluluğuyduk”

Prof. Dr. Çakar, Darüşşafaka’daki 
ilk yıllarını ise şöyle anlatıyor: “Bir kere 
öğretmenlerin tavırları son derece güzeldi. 
Okula ilk başladığım gün, bana soyadımla 
hitap eden öğretmenlerle karşılaşmış ve 
çok şaşırmıştım. Başlangıçta ailemden 
ayrıldığım için biraz bocalamış ama 
çabuk alışmıştım. Yıllar içinde tatillerimi 
bile okulda geçirmeye başladım çünkü 
evdekinden daha fazla olanaklar vardı. 
Dostluğu, arkadaşlığı orada öğrendik. 
Hepimiz aynı yoksunluklardan çıkıp gelmiş 
insanlar topluluğuyduk. Belki de o yüzden 
bağlarımız bu kadar güçlü... Hocalarımızın 
bizi sahiplendiğini gördükçe de orası bizim 
için bir yuva oldu.”

Hem edebiyata hem de fen bilimlerine 
meraklı olan Çakar, lisede edebiyat 
bölümünü seçtiğini belirterek, “Ama 
gönlümde de hep doktor ve öğretim üyesi 
olmak vardı. Edebiyat mezunu olduğum 
için ilk sene tıp fakültesine giremedim, 
ertesi yıl yeniden sınava katıldım, Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni, bir yıl sonra
ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandım” 
diye konuşuyor.

Darüşşafaka Marşı’ndaki gibi bir yaşam istedi 
Her zaman eğitici bir doktor olmayı 

hedeflediğini vurgulayan Prof. Dr. 
Çakar, “Çünkü bizim marşımız der 
ki; ‘Darüşşafakalıyız biz, yurda nur 
saçar bilgimiz…’ Bu nedenle 25 yıldır 
doktorum ve 25 yıldır üniversitede hocalık 
yapıyorum” diyor. Darüşşafakalı olmanın 
topluma karşı bir sorumluluk duygusu 
yüklediğini ifade eden Prof. Dr. Çakar, 
“Darüşşafaka, bizleri topluma hizmet 
için hazırlıyordu. Bu nedenle sanırım, 
Darüşşafakalı doktorların çoğu sadece 
hekimlikle yetinmez. Üniversitede 
ders verir, mesleki örgütlerde görevler 
üstlenir. Mesela ben,  Türk Yoğun Bakım 
Derneği’nin uzun yıllar yönetim kurulu 
üyeliğini ve bir dönem de başkanlığını 
yaptım. Çünkü Darüşşafakalılık bir sosyal 
sorumluluk projesi ürünüdür ve bizler için 
oradan aldığımız hizmeti başka bir yere 
aktarmak büyük önem taşıyor” görüşünü 
dile getiriyor. Mesleki başarısının altında 
Darüşşafaka’dan aldığı eğitimin tartışılmaz 
bir payı olduğunu belirten Prof. Dr. 
Çakar, şöyle konuşuyor: “Ben İngilizceyi 
Darüşşafaka’da öğrendim. Bu sayede pek 
çok ülkede çalışma, uluslararası dergilerde 
yayın yapma şansı yakaladım.” Yüksek 
Danışma Kurulu’nda Darüşşafaka’nın 
yarınları için fikir üreten Prof. Dr. Çakar, 
“Bu borç ödenir mi bilmiyorum ama 
ödemeye çalışıyorum” diyor.

Darüşşafaka’yı  “Sıcak bir eğitim 
yuvası” diye tanımlayan Prof. Dr. Çakar, 
Darüşşafakalı öğrencilere şu tavsiyelerde 
bulunuyor: “Ellerindeki olanakların 
farkına varıp bu olanaklardan en üst 
düzeyde yararlanmaları gerektiğini 
düşünüyorum. Ne yazık ki öğrenciyken bu 
olanakların pek farkına varılmıyor. Onlara 
Darüşşşafaka’da kendilerine sağlanan 
eğitim olanaklarının farkına varmalarını 
ve bunu iyi değerlendirmelerini tavsiye 
ediyorum.”

“Bu borç ödenir mi bilmiyorum, 
ödemeye çalışıyorum”

Prof. Dr. Nahit Çakar, yaşam rehberi Darüşşafaka Marşı olan bir doktor…  
Marşın sözlerindeki gibi “bilgisinin yurda nur saçması” için 25 yıllık hekimlik 
hayatının 25’ine hocalığı da eklemiş. Öyle çok hekimin yetişmesinde görev 
almış ki şu an çalıştığı hastanede birlikte görev yaptığı doktorların 24’ü bir 
zamanlar onun öğrencisiymiş.
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“Darüşşafakalılık hekimliğe 
çok yakışıyor”

Uzmanlık alanı radyasyon onkolojisi olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Meral (DŞ’79), “Daha çok 
Darüşşafakalının tıp fakültelerini seçmesini istiyorum. Çünkü Darüşşafakalılık 
hekimliğe çok yakışıyor. Benim mezun olduğum yıl, 22 kişi tıp fakültelerine 
girdi, ki o yıl Darüşşafaka, 70 civarında mezun vermişti” diyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Rasim Meral, 1979 Darüşşafaka 
mezunu… O da annesi ve babası 

hayattayken Darüşşafaka’da okuma şansı 
yakalayanlardan… 1972’de Darüşşafaka 
sınavına giren Prof. Dr. Meral, o süreci 
şöyle anlatıyor: “O dönem Darüşşafaka, 
babası hayatta olanları da kabul ediyordu. 
Benim de babam hayattaydı ama maddi 
durumumuz kötüydü. Bu nedenle 
ailem Darüşşafaka’ya girmemi istiyordu. 
Ailemin yönlendirmesiyle sınava girdim 
ve kazandım.”

“Ayrımcılık yapmayan bir hekim olmamı 
Darüşşafaka’da aldığım eğitimle 
açıklıyorum”

Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giren 
Prof. Dr. Meral, mesleğine Muş Karaağıl 
Sağlık Ocağı’nda başladı. 1990’da Haseki 
Eğitim Hastanesi’nde aile hekimliği, 
1996’da ise İstanbul Üniversitesi’nde 
radyasyon onkolojisi alanında uzmanlığını 
tamamladı. 1995 yılında İngiltere’de 
Royal Marsden Hastanesi, Nöro-Onkoloji 
Bölümü’nde de görev yapan ve 2002’de 

“doçent”, 2009’da ise “profesör” unvanını 
alan Prof. Dr. Meral, “Darüşşafaka, 
beni iyi eğiterek sınavda tıp fakültesini 
kazanmam için yeterli puanı almamı 
sağladı. Darüşşafaka’da yabancı dil 
öğrenmiştim. Bu beni birçok sınavda 
ön plana çıkardı ve akademik kariyere 
yönelebilmemi sağladı. Mesleki başarımın 
altında yatan temel faktör Darüşşafaka’da 
aldığım eğitimdir. Tabii burada başarı 
derken yalnız akademik başarıdan söz 
etmiyorum. Ayrımcılık yapmayan bir hekim 
olmamı da Darüşşafaka’da aldığım eğitim 
ve sosyal ilişkilerimle açıklıyorum” diyor.  

“Sanki bir ütopyanın içinde yaşıyorsunuz”
Bankacılık sektöründe çalışan eşi 

Yurdagül Hanım’ın da 1980 Darüşşafaka 
mezunu olduğunu belirten Prof. Dr. 
Meral, Darüşşafaka’nın hayatında yarattığı 
değişimi şöyle açıklıyor: “Darüşşafaka’nın 
dünyada örneği olmayan çok özel bir işlevi 
var. Herkes takdir ediyor. Biz içinde yer 
alıyoruz. Kurum olarak, öğretmenleri ve 
öğrencileriyle bir sevgi seli içindesiniz. Bu 
benim hastalarıma çok iyi davranmama 
dönüştü. Diğer Darüşşafakalı doktorlara 
bakıyorum, onlar da benim gibiler…” 

 “Darüşşafakalı olmak çok büyük ayrıcalık. 
Sanki bir ütopyanın içinde yaşıyorsunuz” 
diye duygularını dile getiren Prof. Dr. 
Meral’den tek bir sözcükle Darüşşafaka’yı 
tanımlamasını istediğimizde “sevgi” diyor.

1979 yılında 70 mezunun 22’si tıp 
fakültesine girdi

İstanbul Tıp Fakültesi’nde ders 
veren Prof. Dr. Meral, öğrencilerinin 
arasında Darüşşafakalılar olduğunda 
büyük bir mutluluk yaşadığını belirtiyor 
ve ekliyor: “Daha çok Darüşşafakalının tıp 
fakültelerini seçmesini istiyorum. Çünkü 
Darüşşafakalılık hekimliğe çok yakışıyor. 
Benim mezun olduğum yıl, 22 kişi tıp 
fakültelerine girdi, ki o yıl Darüşşafaka, 
70 civarında mezun vermişti.”

“İngilizce ve Almancayı çok iyi öğrenin”
Darüşşafaka öğrencilerine İngilizce ve 

Almancayı çok iyi öğrenmelerini tavsiye 
eden Prof. Dr. Meral, Daçka yıllarına 
ilişkin bir anısını ise şöyle anlatıyor: “Bizim 
sınıf çok çalışkandı. Birgün Almanca 
öğretmenimizin dersini tamamladıktan 
sonra, ‘Çocuklar sizin kadar iyi bir sınıf 
görmedim’ demesi hepimizi çok mutlu 
etmişti.”
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“Darüşşafaka, bir mabettir”
Darüşşafaka’dan sonra İktisadi Ticari 
İlimler Akademisi’ni bitiren ve maliyeden 
emekli olan Remzi Mangıçlar (DŞ’54), 
Daçka yıllarını özlemle anıyor ve 
“Çalışanlar, öğretmenler, idareciler, 
hepimiz bir aileydik” diyor. “Darüşşafakalı 
olmak bugüne yetişmek, bugün olmak 
demektir” diyen Mangıçlar, tek bir 
sözcükle Darüşşafaka’yı  “mabet” 
diye tanımlıyor. Hiçbir pilav gününü 
kaçırmadığını da belirten Mangıçlar, 
“Eskişehir’de, Tekirdağ’da bulunduğum 
zamanlar da bu havayı teneffüs etmek için 
daima geldim ve gücüm yettiği sürece de 
gelmeye devam edeceğim” diye sözlerini 
noktalıyor.
 

Daçka’dan eğitimli, kültürlü, dürüst, 
çalışkan insanların yetişiyor” 
Darüşşafaka’dan sonra Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde mimarlık eğitimi alan 
Kaynak Contepe (DŞ’65), Darüşşafaka’da 
geçen sekiz sene için “unutulmaz 
yıllardı” diyor ve ekliyor: “Darüşşafakalı 
olmak benim hayatımı değiştirdi. 
Bugün Darüşşafakalı olduğumu 
söylediğimde herkesin yüzünde derin 
bir saygı oluştuğunu görüyorum. 
Birbirimize bağlılığımızı herkes takdir 
ediyor ve Daçka’dan eğitimli, kültürlü, 
dürüst, çalışkan insanların yetiştiğini 
biliyor. Bu büyük bir ayrıcalık…” 
Darüşşafaka’yı “İnsanlık, bağımlılık ve 
sevgi” sözcükleriyle tanımlayan Contepe, 
“Ben, Darüşşafaka’nın her etkinliğine 
Bodrum’dan kalkar gelirim” diye 
konuşuyor. 

“Hayatımı Daçka’ya borçluyum”
Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra 
İktisadi İdari İlimler Akademisi’ne 
devam eden Mehmet Aygen (DŞ’65), 
bugün mali müşavir olarak çalışıyor. 
Darüşşafaka yıllarını özlemle anan Aygen, 
“Bekar yaylası diye adlandırdığımız 
bir yer vardı. Orada Hakan Dikmen 
kardeşimle birlikte kuş yetiştirirdik” 
diye anlatıyor. Darüşşafaka’nın ismi 
gibi gerçek bir “şefkat yuvası” olduğunu 
belirten Aygen, “Darüşşafaka olmasaydı 
büyük ihtimalle okuyamayacaktım, çünkü 
durumumuz müsait değildi. Bu nedenle 
ben hayatımı Daçka’ya borçluyum’ 
diyor. Aygen sözlerini şöyle noktalıyor:  
“Darüşşafakalı olmak benim için gurur 
ve kıvanç kaynağıdır. Ne mutlu ki bu okul 
bir buçuk asırdır o kadar güzel insanlar 
yetiştirmiş ki toplumun her kesiminin 
saygısını kazanmışız. Bu saygı bizlere pek 
çok kapıyı açıyor.”
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Darüşşafakalı kuşaklar buluştu
Darüşşafaka ailesinin tüm üyelerini bir araya getiren  geleneksel “Pilav Günü”, 
20 Mayıs’ta Darüşşafakalılar Derneği’nin organizasyonuyla gerçekleşti. Ayhan 
Şahenk Spor Salonu’nda düzenlenen Pilav Günü, dünyanın dört bir yanından 
gelen Darüşşafakalıları buluşturdu. 1962 girişli Daçkalılara “50. Yıl Sertifikaları”nın 
takdim edildiği etkinlikte bu yıl, okul kütüğüne yıldönümü plaketini en kıdemli 
Darüşşafakalı unvanını elinde bulunduran Vahdettin Arseven (DŞ’38) ile en 
küçük Daçkalı Sinem Şengezer birlikte çaktı. Şimdi Pilav Günü’ne katılan farklı 
Darüşşafakalı kuşakların gözüyle bir Daçka yolculuğuna çıkıyoruz.

Remzi Mangıçlar  (DŞ’54) Kaynak Contepe (DŞ’65) Mehmet Aygen (DŞ’65)

“Elimiz daima birbirimizin üzerinde olmuştur”
Darüşşafaka’dan sonra hukuk fakültesine devam eden Mustafa Zülkadiroğlu 
(DŞ’67),“Darüşşafaka bize çok iyi bir eğitim verdi. O modern eğitimin faydalarını 
bütün yaşamımda gördüm. Hayatı kavramada, liderlik yapmada Darüşşafaka’nın katkısı 
sonsuz” diyor ve şöyle konuşuyor:  “Darüşşafakalı olmak; toplum içinde çok köklü, onurlu 
bir kuruluşun temsilcisi olmayı getiriyor. Önemli bir sosyal topluluğuz, elimiz daima 
birbirimizin üzerinde olmuştur, hep yardımlaşmışızdır ve bağlarımız hiç kopmamıştır.” 
Darüşşafaka’yı “mükemmel bir topluluk” diye tanımlayan Zülkadiroğlu,”Gelecekte de var 
olacak bir kurum… Büyüyüp gelişerek yoluna devam ettiğini görmek hem sevindiriyor hem 
gurur veriyor. Biz okurken Darüşşafaka, 300 kişi civarındaydı, bugün ise 1.000’e yaklaşan 
bir mevcudu var” diyor. 

Mustafa Zülkadiroğlu (DŞ’67)
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“Benim babam Darüşşafaka oldu”
Hasan Basri Semerci, 1970 Darüşşafaka 
mezunu… 1978-80 arasında Darüşşafaka’da 
İngilizce öğretmenliği de yapan Semerci, 
o yıllara dair şu cümleleri kuruyor: 
“Öğretmenden ziyade Daçkalılara ağabey 
olabildim, öyle ki hiç biri bana hocam demez 
‘Hasan Ağabey’ derdi.” Maddi nedenlerden 
dolayı Darüşşafaka’dan ayrılan ve ticarete 
atılan Semerci,  Darüşşafaka’nın hayatında 
yarattığı değişimi şöyle anlatıyor: “Sırf 
benim değil ailemin yaşamını da değiştirdi 
Darüşşafaka… İki kızım var, ikisi de iyi 
eğitim aldı, hep Darüşşafaka’nın bize 
verdiği eğitim sayesinde… Dik duruşu, 
özgüveni orada öğrendik ve ne yaptıysak 
başardık. Kasaplık da yapabilirsiniz ama 
Darüşşafakalıysanız iyi bir kasap olursunuz. 
Ben, babamı hatırlamıyorum, nüfus 
kayıtlarında Mehmet Semerci olarak 
geçiyor ama benim babam Darüşşafaka 
oldu.”

“İyi okul, iyi eğitim, iyi insan…”
Darüşşafaka’dan sonra siyasal bilgiler 
fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünü 
bitiren Öktem Kalaycıoğlu (DŞ’74), 
“Darüşşafaka tüm öğrencilerinde olduğu 
gibi benim de hayatımda verdiği eğitim 
ve kültürle müthiş bir kalite sıçraması 
yarattı” diyor. Darüşşafaka’yı tek sözcükle 
“iyi” diye tanımlayan Kalaycıoğlu şöyle 
devam ediyor: “İyi okul, iyi eğitim, 
iyi insan… Darüşşafaka benim için 
düşünen, sorgulayan, iyi beyinler olmayı 
ifade ediyor.” Daçka’nın pilav günlerine 
katılmaya özen gösterdiğini ifade eden 
Kalaycıoğlu, “Darüşşafaka sadece bir okul 
değil, bir camia… Camiamızın üyeleri 
arasında yatılı eğitimin de getirdiği müthiş 
bir bağ var. Kardeşinizle olmadığınız 
kadar yakın oluyorsunuz. Pilav günleri de 
tüm kardeşlerin bir araya geldiği, özlem 
giderildiği keyifli bir etkinlik…”

“Darüşşafaka, kardeşlik ve 
dayanışmadır”

Darüşşafaka’dan sonra İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’ne devam eden, ardından 

işletme alanında yüksek lisans yapan 

Nedret Avcı Atak (DŞ’93), Darüşşafaka’yı 

“kardeşlik ve dayanışma” diye tanımlıyor. 

Atak, “Daçka’ya ilk girdiğim seneyi 

unutamam. Çok ağlamıştım, çünkü o yıl 

tek daimi kız öğrenci bendim, hafta sonları 

bütün kızlar evine gider, koca yatakhanede 

bir ben kalırdım” diye duygularını ifade 

ediyor. 

“Kendimi bir yere ait, özel 
hissediyorum”
Darüşşafaka’dan sonra Yıldız Teknik 
Üniversitesi Restorasyon Bölümü’nü bitiren 
Seda Ceylan (DŞ’93), “Darüşşafaka beni 
güçlü bir insan yaptı, kendi ayaklarım 
üzerinde durabiliyorum. Bunun yanı 
sıra güzel dostluklarım oluştu, hâlâ en iyi 
arkadaşlarım Daçkalılar” diyor. “Darüşşafakalı 
olmak benim için ayrıcalık ifade ediyor, 
kendimi bir yere ait, özel hissediyorum” diyen 
Ceylan, Darüşşafaka’yı “yuva” sözcüğüyle 
tanımlıyor.

9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
bitiren ve şu an avukatlık yapan Buket Avcı 
(DŞ’95), “Darüşşafaka hayatımı değiştiren 
kurumdur. Annemin benim için verdiği 
en doğru karar, beni Darüşşafaka’ya 
göndermek oldu. Darüşşafaka’ya 
gelmeseydim çok daha farklı bir insan 
olabilirdim. Hayatımdaki mihenk taşı 
Darüşşafaka’dır” diyor. Darüşşafaka’yı 
“sevgi ve dostluk” sözcükleriyle tanımlayan 
Avcı, “Ona, büyük bir minnet borcum var” 
diye duygularını ifade ediyor.

Öktem Kalaycıoğlu (DŞ’74)

Hasan Basri Semerci (DŞ’70)

Nedret Avcı Atak  (DŞ’93)

Seda Ceylan (DŞ’93)

Buket Avcı (DŞ’95)



Özgün ve yaratıcı içerikler 
oluşturmaya önem veren 
festivalleriyle İKSV, İstanbul 
ve Türkiye’nin kültür-

sanat yaşamına yön veren bir sivil 
toplum kuruluşu. Başlangıcından 
bugüne yurt dışından ve Türkiye’den 
sanatçıların birlikte sanatsal üretim 
gerçekleştirmelerini, deneyimlerini 
paylaşmalarını ve bilgi birikimlerini 
karşılıklı diyalogla zenginleştirmelerine 
yönelik olanaklar yaratmayı önemsiyor 
ve buna olanak sağlamak için çaba sarf 
ediyor. Kâr amacı gütmeyen bir kültür-
sanat kurumu olan İKSV, İstanbul Film, 
Tiyatro, Müzik ve Caz Festivallerini, 
İstanbul Bienali ve İstanbul Tasarım 
Bienali’ni, Filmekimi’ni, Leyla Gencer Şan 
Yarışması’nı düzenliyor. Ayrıca, kültür-sanat 
alanındaki tartışmaları zenginleştirmek, 
İstanbul’daki sanatçı ve sanatseverlerin 
bu tartışmalara katılımını artırmak ve 
geleceğin kültür politikalarının yaratım 
sürecine katkıda bulunmak amacıyla atölye 
çalışmaları, konferanslar, sempozyumlar 
düzenliyor ve bu etkinliklere eşlik eden 
yayınlar hazırlıyor. İKSV önümüzdeki 
dönemde kent ve ülke ölçeğinde kültür 
politikalarının oluşumunda etkin rol 
oynamak amacıyla toplantılar düzenlemeye 
ve yayınlar hazırlamaya devam edecek ve 
farklı kurumlarla iş birliği içinde kültür 
politikalarının gelişimine yön verecek 
araştırmalar yürütecek.
 2012 yılında İstanbul Festivalleri’nin 

yanı sıra 40. yıl kutlamaları için özel 
etkinlikleri de programına alan İKSV, 
bu kapsamda, nisan, mayıs ve haziran 
aylarında düzenlediği Film, Tiyatro ve 
Müzik Festivallerinin ardından haziran 
sonunda Katalan gösteri topluluğu 
La Fura dels Baus’un yeni projesi 
İstanbul, İstanbul’un dünya prömiyerini 
gerçekleştirdi. İKSV’nin 40. yılı için özel 
olarak hazırlanan bu gösteri, coşkulu 
bir kutlamaya dönüştü. İKSV, yıl sonuna 
dek İstanbul Caz Festivali, Filmekimi ve 
İstanbul Tasarım Bienali’nin yanı sıra özel 
konserler de düzenleyecek.
 Haziran sonunda fotoğraf sanatçısı 
Ozan Sağdıç’ın ilk İstanbul Festivali’nde 
çektiği fotoğraflardan oluşan bir albüm 
yayımlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 
ayrıca eylül ayında yayımlanmak üzere 
vakfın 40 yıllık tarihini, emeği geçen 
kişilerin beraberce anlattığı bir kitap 
hazırlıyor.
 İKSV’nin bu yıl düzenlediği 
son festival, 2-15 Temmuz arasında 
gerçekleşen 19. İstanbul Caz Festivali. 
Aralarında Keith Jarrett, Morrissey, 
Antony and the Johnsons ve Erykah Badu 
gibi yıldız isimlerin de bulunduğu 300’ü 
aşkın yerli ve yabancı sanatçının 50’ye 
yakın konser verdiği İstanbul Caz Festivali, 
temmuz ayında yine cazın yıldız haritasını 
İstanbul’a taşıdı. Festival kapsamında 7 
Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen 
Tünel Şenliği müzikseverlere “festival 
içinde festival” sundu. Bu festivalde 

üçüncüsü düzenlenen ve farklı mekânlar 
ile açık hava sahnelerinde gerçekleştirilen 
birçok konser, etkinlik ve atölye 
çalışmasıyla müziğin coşkusunu kentin 
kültür-sanat yaşamının nabzının attığı 
Tünel-Galata-Şişhane hattına yayan Tünel 
Şenliği, bu yıl da 18.00-00.00 arası Galata, 
Tünel ve Şişhane hattını cazın farklı 
renklerine boyadı. Ağustos ayında İKSV 
etkinlikleri, indie-folk müziğin dünyada 
en sevilen isimlerinden, Kanadalı şarkıcı, 
besteci ve gitarist Feist konseriyle devam
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İlk İstanbul Festivali’ni 1973 yılında düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV), bu sene 40. yılını kutluyor. 2012 yılında İstanbul Festivalleri’nin yanı 
sıra 40. yıl kutlamaları için özel bir etkinlik programı oluşturan İKSV’nin bu 
etkinliklerinden Darüşşafakalı öğrenciler de ücretsiz yararlanabiliyor.

İKSV, kültür-sanat 
rüzgarları estiriyor



edecek. 25 Ağustos’ta santralistanbul 
Kıyı Amfi’de gerçekleştirilecek konser 
başarılı solo kariyerinin yanı sıra halen 
bir üyesi olduğu indie müzik grubu 
Broken Social Scene ve Norveçli ikili 
Kings of Convenience ile yaptığı 
çalışmalarla kendine büyük bir hayran 
kitlesi edinen Feist’ın ilk İstanbul 
konseri olacak. 
 İKSV bu yıl düzenleyeceği bir başka 
özel konserde, müzikseverlerin yıllardır 
dört gözle beklediği, popüler müziğin 
büyük ismi Stevie Wonder’ı ağırlayacak. 
Bugüne kadar yalnızca etkileyici sesi, 
eşsiz yorumu ve besteleriyle müziğin 
yönünü değiştiren, popüler müzik 
tarihinin en büyük isimlerinden Stevie 
Wonder, İstanbul’daki ilk konserini 14 
Eylül Cuma akşamı, santralistanbul’da 
verecek.

7. Leyla Gencer Şan Yarışması
 İKSV’nin sonbahar etkinlikleri bu 
yıl 7’ncisi düzenlenen Leyla Gencer 
Şan Yarışması ile devam edecek. 
Opera dünyasına kazandırdığı genç 
yeteneklerle uluslararası müzik 
çevrelerinde adından övgüyle söz 
ettiren Leyla Gencer Şan Yarışması’nın 
yedincisinin final serisi, 16–20 Eylül 2012 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
7. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın 176 
başvuru ile rekor sayıda katılımcıya 
ulaşan ön elemeleri sonucunda 
İstanbul’daki final serisine katılmaya 
hak kazanan 41 finalistin arasında 
Türkiye’den de 6 soprano, 3 
mezzosoprano ve 1 bariton olmak 
üzere toplam 10 finalist bulunuyor. 
Opera dünyasında yer edinmek 
için İstanbul’da mücadele etmeye 
hazırlanan 22 ülkeden 41 genç 
şancının yarışacağı 7. Leyla Gencer 
Şan Yarışması’nı Avrupa’dan pek 
çok menajer ve opera direktörü de 
takip edecek. 7. Leyla Gencer Şan 
Yarışması’nın halka açık yarı finali 18 
Eylül Salı günü 11.00’de Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda, büyük finali ise 
İtalyan şef Pietro Mianiti yönetimindeki 
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 

eşliğinde, 20 Eylül Perşembe akşamı 
20.00’de Aya İrini Müzesi’nde yapılacak. 
Opera dünyasının yeni yıldızlarını 
belirleyecek jürinin başkanlığını bu 
yıl büyük İtalyan diva Mirella Freni 
üstlenirken, jüri La Scala Tiyatrosu 
Cast Direktörü Ilias Tzempetonidis, 
La Fenice Operası Sanat Yönetmeni 
Fortunato Ortombina, İngiliz Opera 
Dergisi Editörü John Allison, piyanist 
Vincenzo Scalera, Devlet Opera ve 
Balesi Baş Rejisörü Yekta Kara gibi 
opera dünyasının etkin isimlerinden 
oluşuyor.

Berlin Filarmoni Orkestrası’ndan 
40. yıla özel konser
İKSV’nin 40. yılında düzenlediği ikinci 
büyük kutlama etkinliği de, eylül ayındaki 
Berlin Filarmoni Orkestrası’nın İKSV 
40. Yıl Özel Konseri. Berlin Filarmoni bu 
konserde Sir Simon Rattle yönetiminde, 
dünya çapında adlarından övgüyle 
bahsedilen genç sanatçılarımız Efe ve 
Fora Baltacıgil’in solist olarak yer alacağı 
bir konser verecek. 2002 yılından bu 
yana Sir Simon Rattle’ın yönetimindeki 
Berlin Filarmoni Orkestrası konsere 
Schubert’in “Bitmemiş Senfoni”si ile 
başlayacak. Ardından Efe Baltacıgil 
ve Fora Baltacıgil’in solistliğinde 
Bottesini’nin “Viyolonsel ve Kontrbas 
için Düzenlenmiş Grand Duo 
Concertant”ını seslendirecek orkestra, 
programı Beethoven’in “La majör 7. 
Senfoni”si ile noktalayacak. Kariyerlerini 
yurt dışında başarıyla sürdüren 
Baltacıgil kardeşlerin, Sir Simon 
Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni 
Orkestrası ile birlikte İKSV’nin 40. yılı 
için vereceği konser kuşkusuz uzun süre 
hafızalardan silinmeyecek. 

İstanbul Tasarım Bienali, 
13 Ekim’de başlayacak
 Çalışmalarına 2010 yılında başlanan 
ve bu yıl ilk kez düzenlenecek İstanbul 
Tasarım Bienali, 13 Ekim–12 Aralık 
tarihleri arasında, Emre Arolat ve 
Joseph Grima küratörlüğünde, 
Londra Tasarım Müzesi Direktörü 
ve aynı zamanda İstanbul Tasarım 
Bienali Danışma Kurulu Üyesi olan 
Deyan Sudjic’in önerisi ile belirlenen 
“Kusurluluk” (Imperfection) teması 
altında gerçekleştirilecek. İstanbul 
Tasarım Bienali sergileri, kentsel 
tasarım, mimarlık, endüstri ürünleri 
tasarımı, grafik tasarım, moda tasarımı, 
yeni medya tasarımı gibi başlıca alanlar 
ve ilgili tüm yaratıcı ürün ve projeleri 
kapsayacak. Bienal sergileri, İstanbul 
Modern ve Galata Özel Rum İlköğretim 
Okulu’nda yer alırken, etkinlikler 
şehrin farklı noktalarına yayılacak.

İKSV’nin yıl sonuna dek düzenleyeceği 
etkinlikler arasında bu yıl on birincisi 
düzenlenecek ve yine İstanbul dışında 
beş Anadolu kentini de ziyaret edecek 
olan sonbahar film haftası Filmekimi 
ile Uluslararası Itrî Sempozyumu ve 
Güher ve Süher Pekinel’in şef Zubin 
Mehta yönetimindeki Maggio Musicale 
Fiorentina Orkestrası’yla birlikte 
vereceği konser de bulunuyor. 
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50 ARAŞTIRMA ALİ ESAD EL CERBİ

Darüşşafaka tarihinden 
bir yaprak

Darüşşafaka Lisesi 1873 
yılında eğitime başlar. 
Cumhuriyetimizin kuruluşuna 
kadar geçen 50 yılda Osmanlı 

İmparatorluğu’nun sınırları içinde kalan 
topraklardan öğrencilerin eğitim gördüğü 
bir okul olur. Darüşşafaka’nın zengin ve 
araştırmaya değer bir tarihi vardır. Bu 
zengin tarihin, özellikle bu yuvanın her 
yaşta evlatları tarafından araştırılması 
için açık bir davette bulunmak istiyorum. 
Darüşşafaka tarihi alanında yapılacak 
çalışmalar aynı zamanda ülkemiz tarihinin 
özel bir dönemine de ışık tutacaktır.
 Bu yazıda yaşamına amatörce ışık 
tutmaya çalışacağımız Darüşşafaka mezunu 
Ali Esad El Cerbi’nin Trablusgarp’tan 
İstanbul’a, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve 
Birleşik Libya Krallığı’na uzanan 63 yıllık 
öyküsü çok zengin… 1920 yılında mezun 
olduğu Darüşşafaka’ya (Cumhuriyet 
gazetesindeki haberdeki “Kendimi 35 yıl 
evvel sizin yerinizde görür gibi oldum.” 
cümlesinden hareket edersek, mezuniyet 
yılı 1921 de olabilir) 1956 yılında ülkesinin 
büyükelçisi olarak geliyor ve Libya 
Meliki’nin bağışını, Darüşşafaka’dan sınıf 
arkadaşı Dr. İhsan Rifat Sabar’a teslim 
ediyor. Onun öyküsünde derinlemesine 
çalışmalar için çok zengin malzeme var. 
Bu öykünün yazılmasına katkıları için 
Erhan Yücel (DŞ’51), Nusret Altınkaya 
(DŞ’51) ağabeylerime ve Levent Tumlu 
(DŞ’79) kardeşime teşekkür ediyorum.

Hikâye başlıyor!..
 Merakımı uyandıran, Levent Tumlu 
(DŞ’79) kardeşimin bulup satın aldığı bir 
klasörde yer alan bir kayıttı. 1973 yılında 
Darüşşafaka’nın kuruluş yıldönümü için 
yapılan hazırlıkları içeren klasördeki 
“DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIŞLAR 
TABLOSU 1955-1972” adlı tablodaki kayıt 
ilgi çekiciydi; “Libya Meliki İdris El Sunusi, 
02.10.1956, Nakit, 10,000 TL”

 Yıllar sonra bir çarşamba öğlen 
Ortaköy’de (Darüşşafakalı Cihat Örge 
ve Halit Ziya Yılmayan’ın Yeri -Her iki 
ağabeyimiz de rahmetle anıyorum) 
Erhan Yücel (DŞ’51) ağabeyim, mealen 
“Beşir, Libya’da başbakanlık yapmış bir 
Darüşşafaka mezunu var. Bunu araştırın” 
dedi. Erhan Ağabey adını hatırlamıyordu. 
Ortaköy’de sözkonusu kişiyi hatırlayanlar 
vardı ancak adını hatırlayan çıkmadı. Biraz 
araştırdım, sonuç alamadım. Bu konu 
Darüşşafaka ile ilgili notlarımın arasında 
kalmaya devam etti.
 Sonuca ulaşmamızı sağlayan ilk 
bilgi, telefonla Erhan Ağabeyden geldi. 
1951 mezunu üç sınıf arkadaşı (Erhan 
Yücel, Nusret Altınkaya, Selim Köstengil) 
demlenirlerken konu açılmış, Nusret 
Ağabeyim hatırladığı ismi söylemiş; 
“Ali Esad El Cerbi”. Nusret Ağabeyim 
ertesi gün beni aradı ve bilgiyi teyit 
etti; “Darüşşafaka Türkiye’de İlk Halk 
Mektebi adlı çalışmanın 134. sayfasında 
1336 mezunları arasında “Ali Esad Efendi, 
Trablusgarp” kaydı var.
 Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Sevgili 
kardeşim Dışişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı, Büyükelçi Halit Çevik’in  
(DŞ’74) değerli yardımıyla http://
baqatlibyah.blogspot.com/2011/06/
blog-post_20.html
adlı sitedeki bilgilerin çevirisine ulaştık. 
Ardından Cumhuriyet Gazetesi arşivinden 
“Libya Melikinin Darüşşafaka’ya teberru 
ettiği 10 bin lira, Darüşşafaka’da yetişen 
Libya sefiri parayı ilgililere verdi ve mektebi 
gezerken gözleri yaşardı” haberine ve 
“Haşmetlü Libya Meliki İdris El Senusi 
Hazretleri’nin Türkiye’yi Ziyaretleri 
Proğramı Ankara, Ağustos 1956” adlı 
belgeye ulaştım. Resim büyük ölçüde 
tamamlanmıştı. Tarihler de birbirini 
tutuyordu. Libya Meliki Ağustos 1956’da 
Türkiye’yi ziyaret etmiş, muhtemelen 
Darüşşafaka mezunu Büyükelçi Ali Esad 

El Cerbi’nin etkisiyle bağışta bulunmuş ve 
El Cerbi, Darüşşafaka Cemiyeti kayıtlarında
yer aldığı gibi, bağışı 02.10.1956 tarihinde 
“Nakit” olarak bizzat teslim etmiş ve Vasfiye 
Özkoçak’ın haberi 03.10.1956 tarihinde 
aşağıdaki şekilde Cumhuriyet’te çıkmıştı.

 Haberde adı  “Bu münasebetle 
Darüşşafakayı dün saat 16.30’da ziyaret 
eden Ali Esad El Cerbi, ‘Libya Melikinin 
bir hediyesini, kendi okuluma getirmekle, 
büyük iftihar duyuyorum’ diyerek 10 bin 
Türk lirasını, Darüşşafaka’dan Yetişenler 
Cemiyeti Başkanı ve kendisinin sınıf 
arkadaşı bulunan doktor İhsan Sabar’a 
tevdi etti.” cümlesinde geçen Prof. Dr. 
İhsan Rıfat Sabar Türkiye’de veremle 
savaşta önde gelen adlar arasında 
anılmaktadır.

 

Haberde adı  “Bu münasebetle 

Dergimizin bu sayısında Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Beşir 
Özmen (DŞ’74) tarihten bir sayfayı aralıyor ve Darüşşafaka mezunu Ali 
Esad El Cerbi’nin Trablusgarp’tan İstanbul’a, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve 
Birleşik Libya Krallığı’na uzanan 63 yıllık öyküsünü bizlerle buluşturuyor.
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Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 1948 
yılında yayımlanan “Darüşşafaka Türkiye’de 
İlk Halk Okulu” adlı kitapta “Rifat oğlu 
İhsan Rifat Sabar” ile ilgili şu bilgilere 
yer verildiğini görüyoruz; “1912’de 
Darüşşafaka’ya girmiş ve 1919’da son 
sınıftan Askeri Tıbbiyeye girmiş, 1924’te 
birincilikle Tıbbiyeden çıkmıştır. Gülhane 
Hastahanesi’nde bir müddet çalıştıktan 
sonra 1928 senesinde İtalya, İsviçre ve 
Almanya’da verem hastalığı üzerinde ihtisas 
yaparak 1932’de memlekete dönmüştür. 
Haydarpaşa Hastahanesi Dahiliye Şefi 
olmuştur. 1936’da Yakacık Sanatoryumu’nu 
tesis etmiş ve bu sanatoryumda başhekim ve 
mütehassıstır. Son zamanlarda Darüşşafaka 
ile yakından alakadar olmağa başlayan 
İhsan Rıfat, bir müddet Darüşşafaka’nın 
müdürlüğünü de deruhte ederek mektebe 
son sistem bir fizik dershanesi tesisine 
muvaffak olmuş ve halen de Türk Okutma 
Kurumunun İdare Heyetinde bulunmakla 
yetişmiş olduğu Darüşşafakasına büyük 
hizmetleri dokunmaktadır. Mesleğine ait 
birçok eserleri ile memlekete de büyük 
hizmetlerde bulunmaktadır.” S 137  
Prof. Dr. İhsan Rıfat Sabar başlıbaşına bir 
yazı konusu olmaya değer. Bu nedenle 
şimdilik Türk Göğüs Hastalıkları Tarihi, 
Türk Toraks Derneği, Nuran Yıldırım, 
Mahmut Gürgen, Editör: Muzaffer Metintaş 
adlı eserde yeralan şu ifadeyle yetinelim; 
“Hiç karşılık beklemeden iyilik yaptığı için 
‘İnsan Rıfat’ adıyla anılırdı.” S 189

Ziyareti hatırlayanlara açık davet
 Cumhuriyet’teki haberde “Okulda kilid 
usulünün bulunmamasından, ingilizce 
tedrisattan fevkalade memnun olduğunu 
söyliyen Libya sefiri, kendi numarası olan 
53 okul numarasını taşıyan, Yaman Fatih 
Karahan isimli çocukla görüştü ve okulun 
neşriyat odasında, öğrencilere tele alınan 
şu hitabede bulundu: ...” şeklinde adı 
geçen ve benim elimdeki kaynaklara göre 
1951 yılında girdiği Darüşşafaka’dan 1958 
yılında mezun olduğu görülen Yaman Fatih 
Karahan Ağabeyimize ulaşma çabalarım 
önce başarılı olmadı. Sonra Alpay Öz 
(DŞ’58) Ağabeyimin yönlendirmesiyle 
Sungu Sağdık (DŞ’58) ağabeyimle  
konuştum. Sungu Ağabeyin yardımıyla da
Yaman Fatih Ağabeyime ulaştım. Kendisini 
sıhhat ve afiyette bulmaktan mutlu oldum; 

ziyaret hafızasında canlanmadı. Bu ziyaretle
ilgili anı, bilgi, belge sahibi herkesi bunları 
paylaşmaya davet ediyorum. Yardımcı 
olacak herkese peşinen şükranlarımı 
sunuyorum.

Ali Esad El Cerbi’nin hayatından...
Yazımızın başında belirttiğimiz kaynaktan 
hareketle (http://baqatlibyah.blogspot.
com/2011/06/blog-post_20.html) orada 
kullanılan başlıkla “Libya Devletinin 
Kurucularından Biri: Ali Esad El Cerbi” 
hayatından bazı kesitler aşağıda yer alıyor. 
Bilgilerin tek bir kaynaktan oldukları 
dikkate alınarak değerlendirilmesi 
yerinde olur. Ali Esad El Cerbi, İngiliz 
idaresi döneminde eğitim sisteminin 
temel taşlarının atılmasına katkılarından, 
Libya’nın, Birleşik Libya Krallığı’na 
taşınması, modern Libya Ulusal 
Ordusu’nun kurulması, Bakan ve Büyükelçi 
olarak Libya’nın dış siyaseti üzerindeki 
rollerinden dolayı modern Libya devletinin 
kurucularından sayılmaktadır.

Doğumu ve yetişmesi
 Ali Esad Bin İbrahim El Cerbi, 1903 
yılında Derne’de doğmuştur. Babası 
İbrahim Bin Muhammed Bin Yunus El 
Cerbi Maliye İdaresi’nde çalışmaktaydı. 
Annesi Türk-Yunan asıllı Hatice Sevda 
Beg Zade’dir. Eğitim hayatına Derne’de 
başlamıştır. Küçüklüğünden beri ilim 
talep etme ve okuma aşkıyla yanmaktaydı. 
Yabancı dil öğrenimine de meyilliydi. 
Eğitimini tamamlamak üzere Türkiye’ye 
gitmiştir. Tıp eğitimi almak istemekteydi. 
Bu nedenle Veterinerlik Fakültesi’ne 
kaydolmuştur.  1911-1923 yılları arasında 
İstanbul’da yaşamıştır. Uluslarararası 
siyasi şartlar nedeniyle Libya’ya dönmek 
zorunda kalmıştır. Derne’ye dönmüş 
ve 1924 yılında eğitim alanında görev 
yapmaya başlamış ve Zekiye Bint Ahmed 
Ebu Şallat’la evlenmiştir. Bu evlilikten 
İbrahim, Tacettin, Faysal, Nimet ve Suad 
isimli çocukları olmuştur.”  Başlangıçta 
eğitim alanında görev yapmış, daha sonra 
1927’de İtalyan işgali sırasında Derne

Bulunduğu görevler
1924-1944
 Mutasarrıflığı’nda Arap İşleri 
Müdürlüğü yapmıştır. 1936’da Derne 
Belediyesi’nde Arap İşleri Sekreterliği 
yapıncaya kadar önceki görevini 
sürdürmüştür. 1940’ta (birinci İngiliz 
İhtilali sırasında) Derne Belediye 
Başkanlığı yapmıştır. İngiliz kuvvetleri 
Mısır’a çekildiğinde çok sayıda Libyalıyla 
birlikte kendisi de Mısır’a gitmiştir. İdris 
Senusi onu, 1942-1944 yılları arasında 
Kahire’deki Müsteşarı olarak atamıştır. 
Daha sonra Sudan’a geçmiştir.

1944-1950
 İtilaf kuvvetlerinin yenilgisi ve ittifak 
kuvvetlerinin kazanmasının ardından Ali 
Bey Libya’ya dönmüştür. 1944’te (İngiliz 
idaresi dönemi) Berka Maarif Müdürü 
olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında, 
İngilizleri Mısır-Arap ders programlarının 
tatbik edilmesi ve Mısır’dan öğreticilerin 
getirtilmesi hususlarında ikna ederek, 
Libya’daki eğitim öğretimin temelini 
atmıştır. 1945’te İngiltere İdaresi’nde 
Kalkınma Konseyi İkinci Sekreter 
Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Böylece 
çeşitli alanlarda planlama ve kalkınma 
yöntemlerini öğrenmiştir. 
1949’da Barka Hükümeti’nde Bayındırlık 
ve Ulaştırma Bakanı olmuş, özgürlük 
öncesi Barka Ulusal Kongresi’nin iki 
sekreterliğinden birini yapmıştır. 

Ali El Cerbi, Türkiye’de Büyükelçi 
olduğu sırada çocuklarıyla birlikte

Modern Libya  ordusunun kurulmasında görev alan 
Ali Esad El Cerbi,  Türkiye ve Irak’a kara ve deniz 

akademilerinde eğitim görmek üzere askeri öğrenciler 
göndererek, savunma alanında  Libya’nın 

temellerini oluşturmuştur.
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1950-1954
29 Mart 1950 tarihinde Geçici Federal 
Hükümetin Dışişleri ve Sağlık Bakanı 
olarak atanmıştır. Bu dönemde iktidarın 
İngiliz idaresinden Libya Hükümeti’ne 
geçişine ilişkin bir belge imzalamıştır. Daha 
sonra Birinci İstiklal Hükümeti’nde (24 
Aralık 1952) Savunma Bakanı olmuştur. 
Bu dönemdeki en önemli görevi, askeri 
oluşum açısından basit bir yapıya sahip 
olan ve sayısı 80 erkeği geçmeyen gönüllü 
Senusi Özgürlük Ordusu’ndan hareketle 
modern Libya ordusunu kurmaktı. 
Türkiye’deki eğitimi sırasında Libyalı 
göçmenlerle tanışmış ve Libya asıllı Türk 

subaylarından biri olan Albay İmran El 
ordusu Cadıra’nın, Türk Hükümeti’nin 
itirazlarına rağmen, Genelkurmay 
Başkanlığı görevini üstlenmesi hususunda 
ısrarlı davranmıştır. Böylece El Cadıra, 
25 Ekim 1952 tarihinde Libya ordusunun 
ilk Genelkurmay Başkanı olarak görevini 
devralmıştır.
Ayrıca Türkiye ve Irak’a kara ve 
deniz akademilerinde eğitim görmek 
üzere askeri öğrenciler göndererek, 
savunma alanında Libya’nın temellerini 
oluşturmuştur. Yerel olarak askeri 
kadroları hazırlayacak programları temin
etmek üzere Bingazi’de Askeri Akademi 

kurdurmuştur. Türkiye ve Irak’taki heyet 
kiralanmasından kaçınmak üzere Libya 
devletine maddi yardım talebiyle Mısır ve 
göçmenlerin durumlarını görmek üzere 
çok sayıda ziyaretler gerçekleştirmiş, üslerin 
ve Irak’ı ziyaret etmiştir. Ancak beklediği 
yardımı alamamıştır. Bu dönemde Libya 
devletini ilgilendiren çok sayıda uluslararası 
müzakereye katılmıştır. Şanını duyan Kral 
İdris, özgürlükten sonraki ilk hükümetini 
oluşturmasını ondan talep etmiş, o ise ilk 
hükümeti oluşturacak hükümet başkanının 
Trablus’tan olması gerektiğini söyleyerek, 
ülkenin çıkarlarını şahsi çıkarların önüne 
koymanın en güzel örneğini vermiştir. 

1954-1961
 Ali El Cerbi,  Türkiye Cumhuriyeti’ne 
Büyükelçi ve Irak’a gayrı mukim Büyükelçi 
olarak atanmıştır. 

1961-1967
 Kamu hizmetinden emekli oluncaya 
kadar Fransa Büyükelçisi olarak olarak 
hizmet etmiştir.

Vefatı
 Ali El Cerbi 19 Nisan 1969 tarihinde 
vefat etmiştir. Böylelikle ülkenin çıkarına 
gerçekleştirilen pek çok kazanımın sayfası 
kapanmıştır.

Fransa Devlet Başkanı De Gaulle’e güven 
mektubunu sunduktan sonra

ARAŞTIRMA ALİ ESAD EL CERBİ

Ali Esad El Cerbi, İngiliz 
idaresi döneminde 

eğitim sisteminin temel 
taşlarının atılmasına 

katkılarından, 
Libya’nın, Birleşik Libya 

Krallığı’na taşınması, 
modern Libya Ulusal 

Ordusu’nun kurulması, 
Bakan ve Büyükelçi 
olarak Libya’nın dış 
siyaseti üzerindeki 
rollerinden dolayı 

modern Libya 
devletinin 

kurucularından 
sayılmaktadır.








