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Darüşşafaka Eğitim Kurumları, her yıl olduğu gibi bu yıl da ai-
lesine katacağı yeni öğrencileri belirlemek için Türkiye gene-
linde 21 ilde sınav düzenledi. Babası veya annesi hayatta ol-
mayan, 4. sınıfta okuyan 11 bini aşkın potansiyel öğrenciye 
ulaşmak için yoğun bir kampanya yürüten Darüşşafaka’nın 
bu çağrısına 1.139 aday yanıt vererek, 27 Mayıs’ta gerçek-
leştirilen sınava katıldı. Sınavda başarılı olarak asil ve yedek 
listelere giren 160 adayın isimleri, haziran ayında kamuoyu-
na duyruldu. Ardından da tüm adaylar için İstanbul’da Reh-
berlik Görüşmesi ile Sağlık Kurulu düzenlendi. Adayların ya-
tılı eğitim için engel teşkil edebilecek bir sağlık sorunlarının 
olup olmadığının tespitinin ardından yıllardır süren bir başka 
geleneğe, ekonomik durumların tespitine geçildi. 
Darüşşafaka Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri, öğretmen-
leri ve mezunları, 2-31 Temmuz tarihleri arasında 41 farklı 
ilden sınavda başarılı olan 160 adayın ev ziyaretlerini ve mali 
durum araştırmasını gerçekleştirmek için yollara düştü. 
Çaldıkları her kapıda farklı bir hikâyeyle karşılaşan Darüş-
şafaka gönüllüleri hem adayların aileleriyle tanıştı hem de 
gerçekten çocuklarına iyi bir eğitim verme olanağına sahip 
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olup olmadıklarını inceledi. Ziyaret ettikleri evlerden kimi 
hüzün, kimi yokluk, kimi yoksunluk kokan ama hep umutlu 
hikâyelerle geri dönen Darüşşafaka dostlarının hazırladığı 
raporların değerlendirilmesi neticesinde, bu yıl Darüşşafa-
ka’da okumaya hak kazanan 67’si erkek 55’i kız toplam 121 
çocuk belirlendi. 121 öğrenci ve velileri için 31 Ağustos-3 
Eylül tarihleri arasında oryantasyon programı düzenlendi. Bu 
süreçte hem öğrenciler hem de veliler, üç gün boyunca kam-
püs içinde birlikte zaman geçirdi, seminerlere katıldı, okulun 
kurallarını öğrendi. Yatakhanelerde birlikte uyudu, yemek-
hanede birlikte yemek yedi. Bu alışma sürecinin ardından 
veliler Darüşşafaka’dan ayrıldı, yeni Daçkalılar ise eğitimle 
değişecek  yaşamlarına ilk adımlarını attı. Bu yıl Darüşşafaka 
Sınavı’nın ilk üçü; Aydın’dan Ahmet Baki Mavi, İstanbul’dan 
Zeynep Özdemir ve Balıkesir’den Elif Yılmaz olurken, ikiz kar-
deşler Doruk ve Kıvanç Öğretmenoğlu, eğitim hayatlarına 
birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşadı.
Gazetemizin yeni sayısında Batman’da Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evi’nde yaşarken  
Darüşşafaka Sınavı’nı kazanan Taybet Sevinti ile oryantas-
yon sürecinde yanında olan öğretmeni Ramazan Sütpak’ı, 
2014 yılında annesini kaybeden ve Mersin’den gelen Sali-
he  ile babası Fevzi Kızıltoprak’ı, İstanbul’dan sınavı kazanan  

Belinay ve babası Erol Eğer’i, Diyarbakır’dan gelen Ömer 
Birhat ile annesi Sultan Gündoğdu’yu konuk ettik ve Darüş-
şafaka’daki ilk günlerine ilişkin izlenimlerini, geleceğe dair  
hedeflerini konuştuk. 

Ramazan ÖğRetmen ve taybet…
Bu yıl Darüşşafaka Sınavı’nın 58.’si olan ve altı kardeşiyle bir-
likte Batman’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 
Çocuk Evi’nde yaşayan Taybet Sevinti, Darüşşafaka’nın 

bitmeyen 
Hikayede

Bir buçuk asrı aşkın süredir eğitimle değişen yaşam 

öyküleri yazan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, her yıl 

olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde düzenlediği sınavda 

başarılı olan 121 öğrenciyi ailesine kattı. Ülkemizin dört 

bir köşesinden, on bir yıllık ömürlerini sığdırdıkları küçük 

valizleriyle Darüşşafaka’ya gelen 121 yeni öğrenci, 

bundan sonra eğitim hayatlarına Darüşşafaka’da 

devam edecek ve kolej seviyesinde eğitim alacak.

taybet Sevinti ve Ramazan Sütpak
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31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlediği oryantasyon  
programına Bakanlığın görevlendirdiği öğretmeni Ramazan 
Sütpak’la katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda altı 
yıldır öğretmen olarak görev yapan Sütpak, Taybet’in Da-
rüşşafaka’ya uzanan yolculuğu boyunca hep onun yanında 
olmuş, idealist bir eğitimci… Tek beklentisi, Taybet’in he-
deflediği gibi bir cerrah olması, hem de Türkiye’nin en iyi cer-
rahlarından biri olması…Taybet’in Kurumda koruma ve bakım 
altında kalmasının sebebinin babasının vefat etmiş olması 
ve annesinin sağlık sorunlarından kaynaklandığını söyleyen 
Sütpak, “Sekiz kardeş, 4-5 yıl önce devlet koruması altına 
alınmış, Şırnaklı bir ailenin çocukları… İki yıl önce Batman’a 
nakil oldular. Ben de nakilden sonra Taybet ve kardeşleriyle 
tanıştım. Kardeşlerin altısını çocuk evine yerleştirdik. O gün-
den beri de altı kız kardeşin eğitim hayatlarını, kişisel ve zi-
hinsel gelişimlerini ben takip ediyorum” diye süreci özetliyor.  
Taybet’in başarılı bir öğrenci olduğunu vurgulayan Sütpak, 
“Hem davranışları hem de akademik başarısından ötürü 
herkesin methettiği bir çocuk. Bir eğitimci olarak bu süreç-
te Taybet’te bir cevher olduğunu hissettim. Bu çocuğun 
geleceğinin parlak olabileceği, bir sınavda başarılı olacağı 
düşüncesi bende sürekli mevcuttu. Bu nedenle ara sıra özel 
okul sınavlarına sokuyorduk. Ama çok fazla özel okul taraf-
tarı bir öğretmen olmadığım için başka ne yapabileceğimizi 
de konuşuyorduk. Bir gün Taybet’le ilgilenen Sosyal Çalıştır-
macı Hüseyin Okan ve plastik cerrah olan arkadaşımız Fatih 
Ceran’la sohbet ediyorduk. Söz, Taybet’in eğitimine geldi. O 
sırada cerrah arkadaşımız, ‘Niye Taybet’i Darüşşafaka Sına-
vı’na sokmuyorsunuz?’ dedi. O da Darüşşafaka’nın bağışçı-
sıymış… Hemen Darüşşafaka’nın internet sitesine girdik, 
sınava ilişkin tüm bilgileri edindik ve Hüseyin Öğretmen’le 
Taybet’i bu sınava hazırlamaya karar verdik.”
Ardından Darüşşafaka’ya ilişkin Taybet’le konuştuğunu be-
lirten Ramazan Öğretmen, “Ona, Darüşşafaka’yı anlattım, 
internetten Darüşşafaka’ya ilişkin videolar izlettim. Sınavını 
kazanırsa Darüşşafaka’nın onu varmak istediği noktaya ulaş-
tırabilecek bir okul olduğunu söyledim. Özellikle videolardan 
çok etkilendi. Sonuçta, Taybet, sınava hazırlanmak istediğini 
söyledi. Bütün evrakları tamamladım. Hüseyin Okan’a tes-
lim ettim. O da başvurusunu yaptı.” Ardından Ramazan Öğ-
retmen, kendi deyimiyle Taybet’i sınav için bir kampa alıyor: 
“Sınava 25 gün kalmıştı. Beraber oturup bir ders programı 
yaptık. Oldukça ağır bir programdı. İki saatlik bloklar halinde 
ders çalışması gerekiyordu. Zamanımız kısıtlı olduğu için ço-
cuğumuzu biraz sıktık. Taybet, çok istekli çalıştı. Düşünün 
Türkçe soru bankası kitabı veriyordum, ertesi gün tüm kitabı 
çözmüş olarak bana veriyordu. Kurumda, Taybet için hazırlık 
kitabı almayan kimse kalmadı. Arada bıkkınlıkları oluyordu 
o zaman da ona Darüşşafaka’nın videolarını izletiyordum, 
motivasyonu yerine geliyordu. ”Sınav günü gelip çattığında 
da Taybet’i Diyarbakır’daki sınav merkezine Ramazan Öğret-
men ile Hüseyin Okan götürüyor. Sınavı kazandığı haberini 
de yine Taybet’e o veriyor: “Darüşşafaka’dan telefon geldi, 
kazandığını söylediler. Taybet’e haberi ben verdim, çok se-
vindi, dakikalarca evin içinde zıpladı. Sonra sağlık kontrolü 

için birlikte Darüşşafaka’ya geldik. Üç gün burada kaldık. 
Okulun olanaklarını görünce şevki daha da arttı. Hatta okul 
açılışına kadar geçen bir aylık süreçte buraya gelmek için 
sabırsızlanmaya başlamıştı. Burada okuma sevinci onu çok 
etkilemiş olacak ki kardeşlerinden ayrılma sürecinde bek-
lediğimiz kadar zorlanmadı. Çocuk, burada okumak istiyor, 
bunu anladık.” Taybet’in burada okumasının tüm Kurum çalı-
şanlarını mutlu ettiğini vurgulayan Sütpak, “Taybet, çok özel 
ve ayrılınca üzüntü duyacağımız bir çocuk ama Taybet’in bu-
rada okuması, bu başarıyı göstermesi bizleri çok mutlu etti. 
Onun, bu okulun olanakları sayesinde güzel bir gelecek elde 
edeceğine inandığımız için onu Darüşşafaka’ya emanet 
ettik. Kendi içimizde de bunun muhasebesini çok yaptık ve 
Taybet’in geleceği için en doğru yerin Darüşşafaka olduğu-
na karar verdik. Buraya geldiğimde de hikayesi birbirine ben-
zeyen o kadar çok çocukla tanıştım ki, o zaman Taybet’in 
burada yalnız kalmayacağını anladım. Daha da önemlisi 
Kurum olarak çocuklarımıza bir yuva sıcaklığı ve aile ortamı 
sağlamaya çalışıyoruz, aynı şey Darüşşafaka’da da var. Bu 
da içimizdeki kaygıları bertaraf etti” diyor. Taybet’in kayıt 
işlemlerini yapan ve oryantasyon sürecinde onun yanında 
olan Ramazan Öğretmen, bu süreçteki duygularını ise şöyle 
ifade ediyor: “Çocuğumuzun burada çok güzel bir sosyal ve 
eğitim ortamında yetişeceğine, geleceğe sağlam adımlarla 
yürüyeceğine, hedeflediği gibi cerrah olacağına inanıyorum. 
Ayrıca bir öğretmen olarak mesleğimin doyumunu yaşıyo-
rum. Taybet, bana bunu yaşattığı için de çok kıymetli… Ta-
bii, bu çocuğumuzu burada bırakıp gitmek benim için zor bir 
durum. Sorumluluğu ağır… Herkesi annesi ya da babası ya 
da bir akrabası getirirken, ben bir emaneti, Darüşşafaka’ya 
emanet ediyorum. Bir emaneti bu okula emanet edecek ka-
dar da güveniyoruz.” Taybet’in koruma altındaki iki kardeşini 
de sınava hazırlayacaklarını belirten Sütpak, “Bu küçük do-
kunuş, Taybet’in hayatında güzel bir başlangıç yarattı. Diğer 
iki kardeşi de Darüşşafaka Sınavı’na sokacağız. Üç kardeşin 
de bu çatı altında eğitimlerini sürdürmelerini ve mezun ol-
malarını çok isteriz” diye sözlerini sonlandırıyor. 

Fevzi KızıltopRaK: “GÖzüm aRKada Kalmadan, 
Kızımı buRaya bıRaKıyoRum”
Fevzi Kızıltoprak, bu yıl Darüşşafaka’ya başlayan öğrenci- 
lerden biri olan Salihe’nin babası… Kızının kayıt işlemlerini 
yapmak ve uyum sürecinde yanında olmak için Mersin’den 
gelen Kızıltoprak, Salihe’nin Darüşşafaka yolculuğunu şöy-
le anlatıyor: “Kızım, Mersin’de Akkent 100. Yıl İlkokulu’nda 
okuyordu. Ben, açıkçası Darüşşafaka’yı bilmiyordum. Kızımın 
sınıf öğretmeni Refik Ekinci, söyledi. Zaten ben, bütün yet-
kiyi öğretmene vermiştim. Kızım birinci sınıfa başladığında 
öğretmenine, ‘senin çocuğundur’ demiş ve kendi çocuğuna 
nasıl davranıyorsa kızıma da öyle davranmasını istemiştim. 
Öğretmeni, Darüşşafaka Sınavı’na sokacağını söylediğinde 
de kabul ettim.” İnşaat işçisi olan Kızıltoprak, “Dört çocuğum 
var. İkisi lisede okuyor. En küçüğünü de seneye Darüşşafa-
ka Sınavı’na sokacağım. Çünkü buraya geldim, gördüm. Bu 
imkanları ben çocuklarıma veremem” diyor. Kızının yeni oku-
luna alışma sürecinde yanında olan Kızıltoprak, “İçim rahat, 
gözüm arkada kalmadan kızımı burada bırakıyorum. Çünkü 
tüm öğretmenleri ve çalışanları güven verdi. İki gündür bura-
dayım. Çok güzel zaman geçirdik, her şeyden önemlisi kızım 
burada çok mutlu… Doktor olmak istiyor ve burada alacağı 
eğitimle başaracağına inanıyorum” görüşlerini dile getiriyor. 
“Başarılı olacağını, iyi bir gelecek sahibi olacağını bildikten 
sonra ayrılık zor gelmiyor” diyen Kızıltoprak, “Ben Salihe’ye 
bir gelecek sağlayamam, buradaki imkanları veremem. Bura-
da en iyi koşullarda okuyup, geleceğini kurtaracak. Daha ne 
isteyebilirim ki… Kızım için en büyük temennim vatana, mil-
lete hayırlı bir insan olsun… İyi bir insan olsun” diye sözlerini 
noktalıyor.

belinay eğeR: “SanKi şu an dünyalaR  
benim olmuş Gibi…”
Darüşşafaka’yı bu yıl İstanbul’dan kazanan ve gelecekte 
astronot olmayı hayal eden Belinay Eğer, okulun ilk gününde 
kendini mutlu ve heyecanlı hissettiğini söylüyor: 
“Sanki şu an dünyalar benim olmuş gibi… Kendimi rahat ve 

Değerli Okurlar,
Darüşşafaka olarak 155. yaşımızı kutladığımız bu 
özel yılda, gazetemizin dördüncü sayısını sizlerle 
buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 4 Eylül’de 
Darüşşafaka’nın bitmeyen hikayesinde yepyeni 
bir sayfa daha açıldı. Ülkemizin 41 ilinden 121 ço-
cuğumuz ailemize katılarak eğitimlerine başladı. 
Haziran ayında üniversiteye uğurladığımız abla ve 
ağabeylerinin izinden giderek bu yuvada yetişme 
ve hayallerine kavuşma sırası şimdi onlarda…
“Sanki şu an dünyalar benim olmuş gibi…”
“İnanamıyorum hala burada okuyacağıma.” 
“Burada yeni bir hayata başlayacağım.” 
“Heyecanlı hissediyorum, bir heyecan var sanki 
böyle uçup gidiyorum.” 
“Darüşşafaka’da hayallerimi gerçekleştireceği-
me inanıyorum.” 
Yeni öğrencilerimiz, Darüşşafaka’daki ilk günlerin-
de heyecanla ve gözleri ışıldayarak bize bu cümle-
leri söyledi. Bunları duymanın içimizi nasıl ısıttığını 
tarif etmek güç. Yeni öğrencilerimizin velileri ise, 
evlatlarından ayrılmanın üzüntüsünü bastıran bir 

güven ve umutla çocuklarını bize emanet ettikleri-
ni ifade ettiler. Bize duydukları güven için teşekkür 
ediyor, çocuklarımıza gözümüz gibi bakacağımıza 
söz veriyoruz.
“Burada gördüğüm ilgiyi, güler yüzü hiçbir yerde 
görmedim.” 
“Kapıdan girer girmez dedik ki ‘harika bir yer’, Da-
rüşşafaka benim için, çocuğumun geleceği için, 
çok güzel bir okul.” 
“Bak kızım hayallerin gerçekleşiyor diyorum.” 
“Gözüm arkada kalmayacak bundan eminim.” 
“Gönül rahatlığıyla çocuklarımı teslim ediyorum. 
Darüşşafaka büyük bir aile ve birbirini her zaman 
kollayan bir aile”.
Velilerimizin bu sözlerinden de güç alarak yeni eği-
tim-öğretim yılına başladık. Her zaman olduğu gibi 
tüm eğitim kadromuz ve çalışanlarımızla, çocuk-
larımız için sevgi dolu ve nitelikli bir eğitim yuvası 
olmak için ant içtiğimiz yolumuzda ilerlemeye de-
vam ediyoruz.
Çıktığımız bu yolda, 155 yıllık yuvamızı pamuklara 
sararak yaşatmamıza ve geliştirmemize destek 

veren tüm bağışçılarımıza büyük bir teşekkür ve 
minnet borcumuz var. Onlar olmasa, bitmeyen 
hikayemize yeni sayfalar eklenemez. Bu hikaye; 
Türkiye’nin, iyiliğin, umudun, eşitliğin, yeniden 
başlamanın hikayesi… Biz bu hikayeyi sizlerle 
birlikte yazmanın gururunu taşıyoruz.
Dileğimiz o ki, bu hikayenin sayfalarında giderek 
daha çok çocuğumuzun hayalleri gerçek olsun!
Gazetemizin bu sayısında da her zaman oldu-
ğu gibi, Darüşşafaka ailesinden bizi etkileyen, 
umutlandıran, ilham veren insanlara yer verdik, 
onların öykülerini sizlerle paylaşmak istedik. 
“Bu hikaye hiç bitmesin!” diyerek sizin de gaze-
temizi okumanızı ve çevrenizle paylaşmanızı dili-
yoruz. Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz.
155. yıl etkinliklerimiz kapsamında 24 Ekim’de 
TİM Maslak Gösteri Merkezi’nde düzenleyece-
ğimiz Darüşşafaka Çatı Konuşmaları adlı eğitim 
konferansını da ajandanıza not etmenizi rica 
ediyor, bu ilham verici konferansta görüşmeyi 
diliyoruz.
En derin sevgi ve saygılarımla, iyi okumalar.

Çocuğumuzun burada Çok güzel bir 
sosyal ve eğitim ortamında yetişeceğine, 

geleceğe sağlam adımlarla 
yürüyeceğine, hedeflediği gibi cerrah 

olacağına inanıyorum. ayrıca bir 
öğretmen olarak mesleğimin doyumunu 
yaşıyorum. taybet, bana bunu yaşattığı 

iÇin de Çok kıymetli…

m. talha Çamaş 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Darüşşafaka Cemiyeti
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evimde hissediyorum. Türkiye’nin en iyi okullarından birinde 
olmam, öğretmenlerimin iyi olması, benimle ilgilenmeleri 
beni mutlu ediyor. En çok, okulun büyük olmasını ve görsel 
sanatlar dersini beğendim. Görsel sanatları seviyordum ama 
bazen yapmaya fırsatım olmuyordu, burada rahatça yapabi-
liyorum.” Belinay’ın astronomiye merakı gördüğü bir rüyayla 
başlamış: “Aslında önce doktor olmaya karar vermiştim, son-
ra bir gece rüyamda uzaylıları gördüm, düşündüm, araştırdım 
ve en sonunda astronot olmaya karar verdim. Burada aldığım 
eğitimle astronot olabileceğime inanıyorum. Zaten burada 
uzayı izlemek için büyük bir teleskop varmış. Darüşşafaka’da 
her çocuk istediğini olabilmek için iyi bir eğitim alabilir, çünkü 
bütün kulüpler var. Darüşşafaka’da bir gözlemevi var ve bu 
gözlemevinde Ay’ı, gezegenleri, yıldızları, Güneş’i izleyebile-
ceğim. Daha iyi araştırmalar yapabileceğim.” 

eRol eğeR: “‘baK Kızım’ diyoRum
‘HayalleRin GeRÇeKleşiyoR’”
Belinay’ın babası Erol Eğer, Darüşşafaka Sınavı’ndan 21 
Mayıs’ta yani son başvuru tarihinde Posta gazetesinde gör-
düğü bir ilan sayesinde haberdar oluyor ve aynı gün mesai 
bitimine kadar ne yapıp edip başvuruyu yetiştiriyor. Erol Bey 
hikayelerini şöyle anlatıyor:
“O gün gazete aldım, sayfalarını karıştırdım, Darüşşafaka is-
mini görünce heyecanlandım, okudum. Sınav başvurularının 
son günüydü. Sınıf öğretmenini aradım, durumu anlattım, 
koşarak gittim. ‘Erol Ağabey bir hafta süremiz var, Belinay 
başarır, sen evrakları hazırla ben de Belinay’a ders yaptırma-
ya başlayayım’ dedi. Evrakları hazırladım, saat 16.00’da Ga-
ziosmanpaşa’dan kızımla beraber yola çıktık, 16.40’ta geldik 
Darüşşafaka binasına. Tabii çok heyecanlıyım yetişebilecek 
miyiz diye. Geldik Fatma Atabay diye bir hanımefendi bizi 
karşıladı sağ olsun, çok ilgilendi, başvuru yaptık, ben daha da 

duygusallaştım. O da ‘Üzülmeyin, endişe etmeyin, eğer na-
sibinde varsa olacak’ dedi. Sonra sınava girdik. Sınavda ‘Bu 
kadar kalabalığın içerisinde biz kazanamayız, bizim için çok 
uzak’ dedim. Sonra bir gün sabah işteyken Darüşşafaka’dan 
aradılar, ‘Kazandı mı?’ dedim, ‘Kazandı’ dediler. Daha sonra 
sağlık kontrolü ve maddi durum araştırmasından geçtik. Çok 
şükür 8 Ağustos’ta yine Fatma Hanım aradı, kazandınız dedi, 
tebrik etti. Tabii çok sevindik ve bugün buradayız. O gaze-
tedeki o küçük ilan bizi buraya getirdi. Çocuğumun buraya 
girmesini çok istiyordum. Baba olmak başka bir şey. Çocu-
ğumdan ayrılmak çok zor ama beni teselli eden onun burada 
alacağı eğitim, geleceği, kariyeri… Belki de ben okutamaya-
caktım onu.”
Belinay’ın da Darüşşafakalı olmayı çok istediğini söyleyen 
Erol Bey, daha önce yıldızlar kadar uzak olan hayallere artık 
daha yakın oldukları görüşünde: “Uzaya çıkmak, astronot ol-
mak istiyorum derdi. ‘Bize çok uzak’ diyordum 2 ay öncesine 
kadar. Ama şimdi, gözlemevi var burada, okuyoruz internet-
te, yıldızları yakından görme diye bir şey var teleskopla. ‘Bak 
kızım’ diyorum ‘hayallerin gerçekleşiyor’. Bilmiyorum nasibi 
devam eder başarırsa kızım gerçekten istediği yerdedir. Çok 
istiyordu, lider olma tutkusu çok fazla var. Okulunu birinci bi-
tirdi, diploma notu 99,97’dir. ‘İlle astronot olacağım, uzaya 
çıkacağım baba’ diyor. 
‘Tamam kızım oku, sonra çık uzaya istiyorsan git gör’ dedim, 
‘hayallerini yaşa…’”

ÖmeR biRHat Gündoğdu: “daRüşşaFaKa’da iyi biR  
eğitim alaRaK iyi biR Savcı olacağıma inanıyoRum”
Darüşşafaka’ya Diyarbakır’dan gelen Ömer Birhat Gündoğ-
du, ileride iyi bir savcı olmak için okuyacağı yeni yuvasını ilk 
gününden sevmiş: 
“Darüşşafaka’yı beğendim, çok güzel bir okul. Büyük, eğitimi 

iyi, hocalar çok iyi davranıyor, insanı etkiliyor, insan anlıyor 
dediklerini, bunu beğendim. Yatakhane iyi, güzel, temiz, ra-
hat, iyi yatıyorum. Yatakhaneye giderken duvarlarda resimler 
var, insanın hoşuna gidiyor. Ben savcı olmak istiyorum. Savcı 
olmak için her gün düzenli çalışmam gerekiyor. Darüşşafa-
ka’da olmak, Türkiye’deki en iyi okullardan birinde olmak in-
sanın hoşuna gidiyor. Ben Darüşşafaka’da iyi bir eğitim ala-
rak iyi bir savcı olacağıma inanıyorum.”

Sultan Gündoğdu: “bence tüRKiye’de bÖyle 
biR oKul yoK”
Ömer’in annesi Sultan Gündoğdu oğlunu Darüşşafaka’ya 
gözü hiç arkada kalmadan emanet edebildiğini söylüyor ve 
Darüşşafaka’yı kurup yaşatanlara, destekleyenlere teşek-
kür ediyor: 
“Çok güzel bir okul, geze geze bitiremiyoruz. Gerçekten ben-
ce oğlum çok şanslı. Anneyim, ayrılık beni biraz üzüyor. Ama 
yine de gözüm arkada kalmayacak. Bundan eminim. Aileme, 
çevreme, öğretmenlerine de anlatıyorum, resimlerini yollu-
yorum, güzel bir okul. Biz bugüne kadar hep ağladık, üzüldük, 
belki de bugünden sonra mutlu oluruz. Çocuğumun burada 
iyi bir eğitim alacağına ve hayallerine kavuşacağına inanı-
yorum. Ben Diyarbakır’dan geliyorum, Ömer dışında 3 çocu-
ğum daha var, kızım bu yıl üniversiteye yerleşemedi, belki 
de Ömer bu tür şeyleri yaşamayacak. Böyle bir okulda Ömer 
belki daha şanslı olur ablasından. Bence Türkiye’de böyle bir 
okul yok. Allah razı olsun burayı kuranlardan, düşünenlerden, 
buraya yardımcı olanlardan, bin kere razı olsun. Darüşşafaka 
kesinlikle doğru bir tercih. Ben çocuklarının çok üstünde du-
ran bir anneyim, şu an Ömer’den büyük olan oğlumun ayakka-
bı bağcığını bağlıyorum. Ömer’i Darüşşafaka’ya emanet edi-
yorum, ayaklarının üstünde dursun diye, tek başına yaşasın 
diye, özgüveni olsun diye…” n

aslında önce doktor olmaya karar  
vermiştim, sonra bir gece rüyamda  

uzaylıları gördüm, düşündüm,  
araştırdım ve en sonunda 

astronot olmaya karar verdim. 
burada aldığım eğitimle 
astronot olabileceğime  

inanıyorum.

erol ve belinay eğer 

Ömer birhat  ve Sultan Gündoğdu



SÖYLEŞİ

Hakkında en fazla bilgi, belge ve yazıya ulaşabileceğiniz Da-
rüşşafakalılar arasında ilk sıralarda yer alır Galip Haktanır…  
2015 yılında Darüşşafakalı Fehmi Aytuna, asırlık ömrün 
anılarını “Vefa’nın Galip’i” isimli kitapla okurla buluşturuyor. 
2010 yılında ise yine bir Darüşşafakalı İsmail Hayri Cem’in 
“İmkansız Hayatlar” adlı kitabında yerini alıyor Darüşşafaka-
lı Galip Haktanır, nam-ı diğer Kör Galip…  Türk futbol tarihi-
nin en özel isimlerinden biridir kuşkusuz Haktanır… Çünkü 
o, hep aşkla, sevgiyle futbol oynuyor. Düşünün futbol oy-
namak için gereken en temel materyal olan topa sahip ola-
mayınca kendi elleriyle top yapacak kadar futbol tutkunu… 
Türkiye’de üç büyük kulüpte oynayan tek futbolcu unvanını 
uzun yıllar elinde bulunduruyor. Beş kez milli formayı giyi-
yor. Cazip transfer tekliflerine rağmen 1942’de formasını 
giymeye başladığı ve ardından kaptanlığını üstlendiği Vefa 
Kulübü’nden jübilesini yapacağı 1955 yılına kadar ayrılma-
yacak kadar da vefalı bir futbolcu o… Darüşşafaka gazete-
si için kapısını çaldığımızda, kendisini “fahri Darüşşafakalı” 
olarak tanımlayan 70 yıllık hayat arkadaşı Nimet Hanım’la 
bizi karşıladı, Galip Haktanır… Darüşşafaka yıllarına ait fo-
toğraf albümlerini, hakkında çıkan onlarca haberin yer aldı-
ğı gazete kupürlerini, her biri ciltlenmiş, özenle saklanmış 
spor gazetelerini, 97 yıllık ömrünün belgelerini de hazırla-
mıştı bizler için… 
Sözlerine, “Darüşşafaka için gözümü kırpmadan canımı 
feda ederim” diye başlayan Haktanır’ın öyküsü 1921’de 
bir trende başlıyor. Yunan işgalinden kaçıp Konya’ya giden 
annesi, 1921 yılında İzmir’deki evine dönerken trende do-
ğuruyor, onu… Yine bu işgal, bir gözünü kaybetmesine ve 
“Kör Galip” diye anılmasına sebep oluyor: “Kırk günlük fa-
lan imişim. Annem, mangalı yakıyor, meğerse kaçan Yunan 
askerleri kömürlerin içine saçma koymuş. Mangal yanınca 
saçmalar, patlıyor. Biri de benim göz kapağıma geliyor ve 
yakıyor. Bu yüzden ‘Kör Galip’tir lakabım.”

daRüşşaFaKa’ya uzanan yol…
Altı yaşındayken babasını kaybeden Haktanır’ın Darüş-
şafaka’ya uzanan yolu da bu kayıpla başlıyor: “Babam, 27 
yaşında vefat ediyor. Annem, iki çocukla bir başına kalıyor. 
Bir de kardeşim vardı, benden üç yaş küçük. Ne yazık ki o 
Darüşşafaka’ya giremedi. Ardından dedem, İzmir’e geldi. 
Anneme, ‘Kızım, sen iki yetime bakamazsın, birini ben ala-
yım’ diyor. Tabii, büyük olduğum için de beni alıyor. Böylelikle 
İstanbul’a geldim, Rami’ye yerleştik. Dördüncü sınıfa kadar 
orada okudum. Ardından küçük amcam, Darüşşafaka’nın 

Bu nedenle çoğunlukla izne çıkamazdım. Mesela Atatürk’ün 
vefat ettiği gün okuldaydık. Bir grup Dolmabahçe’ye gitti, 
bizim harici ayakkabımız dışarı çıkmaya uygun olmadığı için  
gidemedik.”

Savaş yıllaRı
İkinci Dünya Savaşı’nın yeryüzünü kasıp kavurduğu yokluk 
ve yoksulluk yıllarında Darüşşafaka’da okuyan Haktanır, 
“Türkiye, her an savaşa girdi girecek diye bekliyoruz. Ekmek 
karneyle veriliyor. Büyüme çağında çocuklarız, öğle yeme-
ğinde bir dilim ekmek verilirdi, ondan artırıp akşam yeme-
ğine kadar geçecek sürede acıktığımızda yerdik. Ben, 11. 
sınıfa geldiğim zaman ikindi kahvaltısı verilmeye başlandı” 
diye konuşuyor.

bez toplaRla Futboldan milli taKım’a… 
Futbola merakı çocukluk yıllarına uzanan Haktanır, “Ra-
mi’deyken de top oynardım. Darüşşafaka’ya geldiğimde ise 
bu merakım daha da fazlalaştı. Ancak topumuz yoktu. Biz 
de kendi topumuzu kendimiz yapardık. Bu konuda Darüş-
şafakalı öğrenciler arasında sağlam bir bilgi birikimi vardı, 
çünkü her dönemin böyle top yapmışlığı vardı. Biz de üst 
sınıflardan öğrendiklerimiz sayesinde bez toplar yapmaya 
başladık. Yataklarımızın bir köşesini söker, içinden pamuk 
çıkarırdık. Bu pamuğu iyice sıkıştırır, üzerine de söktüğü-
müz çorapları dolardık. Bunun üzerini de yüzümüzü silmek 
için verilen bez peçetelerle kaplardık. Gayet iyi zıplayan, 
sağlam toplar yapardık. Ayaklarımızın çıplak kalması pa-
hasına top yapardık. Dersler biter bitmez de koşar sahayı 
kapar, futbol oynardık” diye anlatıyor.

üÇ büyüKleRden veFa’ya
Okul takımından sonra Fatih Çarşamba’da bulunan ve 2. 
Ligde oynayan Feneryılmaz Kulübü’nde, 9. sınıfta Beşik-
taş, 10. sınıfta Galatasaray ve 11. sınıfta Fenerbahçe’de 
oynuyor. Ancak o dönem çıkan bir yasa, lise öğrencilerinin 
kulüplerde oynamasını yasakladığı için daha çok özel maç-
larda oynuyor. Böylelikle üç büyük kulüpte oynayan ilk fut-
bolcu olarak adını Türk spor tarihine yazdırıyor. Futboldan 
kazandığı tüm parayı ise gıdaya yatırdığını şu anısıyla an-
latıyor Haktanır: “Peynir, tereyağı, reçel gibi yiyecekler alır, 
okuldaki kulüp odasına koyardım, her gelen yerdi.” Haktanır, 
Galatasaray’da kısa bir süre oynayabiliyor, çünkü Darüşşa-
faka’dan mezun olma vakti gelince Galatasaray, lisansını 
çıkarmak için okula bir yetkili gönderiyor. Ancak o zaman 

öğrenci aldığını duymuş. Ben de imtihana girdim. Bayağı iyi 
geçti. Sonra mülakat yaptılar, en sonunda kuraya kaldım. 
Benden evvel biri çekti boş çıktı, ben çektim, mektep çıktı. 
Yıl 1932 idi.“ 

“daRüşşaFaKa deyince aKan SulaR duRuR”
“Darüşşafaka deyince tüylerim diken diken oluyor, akan su-
lar duruyor. Ne istediysek bize verdi, Darüşşafaka...” dese 
de Haktanır, Daçka’daki ilk yıllarında çok zorlandığını söylü-
yor: “11-12 yaşında çocuklardık. Sıkı disiplin vardı, istedi-
ğimizi yapamıyorduk. Üstelik özlem var, annemi, kardeşimi 
özlüyordum. İlk yıl çok ağladım, kaçmak isterdim. Zamanla 
alıştım. Yine ilk yıl evciydim, hafta sonu tatillerinde dedem-
lerin yanına gidiyordum ama dedem vefat edince bekara 
çıktım. Yani hafta sonlarını da Darüşşafaka’da geçiriyor-
dum. Böylelikle tüm hayatım Darüşşafaka oldu.”
O yıllar Darüşşafaka’daki disiplinin sadece okulun sınır-
ları içinde kalmadığını ise Haktanır şu anısıyla anlatıyor: 
“Hafta sonu izinlerine çıkmadan önce tüm öğrenciler sı-
raya girerdi. Hepimizin tırnaklarına, kıyafetlerine bakılır, 
düğmelerimiz kontrol edilirdi. Boyasız, yırtık ayakkabıy-
la, ütüsüz kıyafetle izne çıkılamazdı. Darüşşafaka, bize 
her yıl iki çift ayakkabı verirdi, birini sadece izne çıkarken 
kullanmamız gerekiyordu. Ancak biz top oynadığımız için 
tek ayakkabı yetmez, harici ayakkabımızı da giyerdik.  

Haber: DEMEt EYİ    
FotoğraF: CEM tüRKEL
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Darüşşafakalıların çoğu Fenerbahçeli olduğu için gelen 
yetkiliyi kovalıyorlar, Haktanır’ın da elbiselerini saklıyorlar: 
“Beni, Galatasaray’a vermediler. O hafta 10-15 kişilik grup 
halinde Fenerbahçe’ye gittik, Fenerbahçeli oldum.” Ancak 
Beşiktaş’la oynadıkları şampiyonluk maçından sonra Fe-
nerbahçe’den de ayrılmaya karar veriyor. Aynı gün Kadıköy 
vapurunda Vefalılarla karşılaşan Haktanır, “Vefalılar etra-
fımı sardı, illa Vefa’da oyna diyorlar. Aralarında Darüşşafa-
kalı Latif Ağabey de vardı. ‘Vefa’ya gelir misin?’ dedi. Kabul 
ettim. Vefa Kulübü, lisans çıkarmak için müracaat ediyor. 
Ancak diyorlar ki ‘Fenerbahçe’den, Galatasaray’dan ve Be-
şiktaş’tan lisans için başvurusu var. Kendisi gelip müracaat 
etsin.’ Beni apar topar götürdüler. Vefa’da oynamak istedi-
ğimi söyledim. Böylece Vefalı oldum.”

veFalı yıllaR… 
1942 yılında Vefa’da lisanslı futbolcu olarak oynamaya 
başlayan Haktanır, “1944’te Karşıyaka maçında ayağım 
kırıldı, bir sene oynayamadım. Ertesi sezon yeniden oyna-
maya başladım ve kaptan oldum. Tüm futbolcular bana say-
gıyla yaklaşırlardı. Bir sorun yaşadıkları zaman bana geliyor-
lar, ben de çözmek için elimden geleni yapıyordum. Vefa’da 
Darüşşafaka terbiyesini kurduk. Pek çok Darüşşafakalı da 
Vefa’da oynadı. Milli Takım’da da beş defa oynadım. O yıllar 
zaten milli maç sayısı çok azdı. 1950’lerin başlarında Gala-
tasaray beni transfer etmek istedi. Bonservis ücreti olarak 
üç bin liralık çek verdiler. Vefalılar, bunu duyunca kıyamet 
koptu, ağlayanlar, sarılanlar, ‘Bizi bırakma’ diyenler… Bunun 
üzerine vazgeçtim. Çeki de iade etmesi için Orhan Ayan’ın 
babası Mehmet Ayan’a verdim. Bir kere de Adalet Kulübü 
teklif yaptı. Yedi bin lira para veriyorlardı. Ayda 800 lira para 
veriyorlardı. Vefa’dan aldığım 200 liraydı. Ayrıca bir battani-
ye mağazası açacaklardı. Oranın müdürlüğünü yapacaktım, 
ayrıca maaş alacaktım. Yine kabul etmedim.”

yaRım Kalan yüKSeKÖğRenim
1932’de girdiği Darüşşafaka’dan 1942 yılında mezun olan 
Haktanır, 8. sınıfta Fransızcadan, lisede ise fen bilgisi der-
sinden kalıyor. 
Bu nedenle Darüşşafaka’da iki yıl fazladan okuduğunu 
söyleyen Haktanır, “Ardından Yüksek Ticaret Fakültesi’ne 
devam ettim. Ancak Karşıyaka maçında ayağım kırılınca 
okulu bıraktım. Çünkü bir yanda deplasmanlar, antrenman-
lar ve geçim derdi, diğer yandan yükseköğrenim olmuyor-
du. O zamanlar futbolcular şimdiki gibi değildi. Hayatını 

idame ettirmek için futbol dışında başka bir mesleğin 
de olması gerekiyordu. Yani futbolculukla geçinemezdin. 
Mesela bir sene Nişantaşı Ortaokulu’nda öğretmenlik 
yaptım. Ancak sürekli izin kullanmak zorunda kaldığım 
için istifa etmeye mecbur kaldım” diyor.

Futboldan SonRa
1955 yılına kadar Vefa’nın formasını giyen ve kaptanlı-
ğını üstlenen Haktanır, ardından antrenör olarak Vefa’yı 
çalıştırıyor. 1964 yılında federasyonun açtığı kursa katı-
larak antrenörlük diploması alıyor. Vefa’nın dışında Eyüp, 
Beylerbeyi, Süleymaniye takımlarının da antrenörlüğünü 
yapan Haktanır, ayrıca kardeşiyle birlikte bir marangoz 
atölyesi açıyor: “Kardeşim marangozdu. Onunla beraber 
bir marangoz atölyesi açtık. Futbolculuktan sonra mo-
bilyacı oldum. Uzun yıllar da mobilyacılık yaptım. Hatta 
Kadıköy Bahariye’de mobilya mağazamız vardı.”

“ne olacağımız ÇocuKluğumuzda belli”
 “Aslında ne olacağımız çocukluğumuzda belli oluyor” 
diyor ve ekliyor: “Kimimiz gerçekleştiriyoruz, kimimiz ger-
çekleştiremiyoruz. Mesela ben okuldayken futbolcuların 
resimlerini saklardım, sınıf arkadaşım Hayri Seçkin ise 
siyaset adamlarının fotoğraflarını biriktirirdi. Ben, futbol-
cu oldum, Milli Takım’a kadar yükseldim, Hayri Seçkin ise 
Meclis’e girdi, Cemiyet Başkanlığı da yaptı.”  

darüşşafaka’yla da  
darüşşafakalılarla da bağlarım 

hiÇbir zaman kopmadı. 
hayatımın her döneminde en yakınımda 

darüşşafakalılar oldu ve olmaya da 
devam ediyor. Çünkü darüşşafaka, 
beni ben yapan yerdir. o olmasaydı, 

nasıl milli takım’a kadar yükselen bir 
futbolcu olacaktım.

“aman Galipciğim, SaKın Ölme!..”
Baba kaybının Darüşşafakalıların yaşamındaki izini ise bir 
başka anısıyla gülerek aktarıyor: “1941 yılı mezunu Aziz 
Çöl vardı. Darüşşafaka’dan sonra tıp fakültesini bitirdi, 
ortopedist oldu. Bir gün hastalandım, Aziz ziyaretime 
geldi, dedi ki, ‘Aman Galipciğim, sakın ölme!.. Şimdi gidip 
doktor önlüğüyle babam için bir fotoğraf çektireceğim, 
onu babama götürürsün.’ Çünkü Aziz’in babası oğlunun 
doktor olmasını istermiş.” 
Evinin duvarlarında asılı resimleri göstererek, “Futbolu 
bıraktıktan sonra resme verdim kendimi” diyen Haktanır, 
“Resme olan ilgim de Darüşşafaka yıllarına uzanıyor. Re-
sim hocamız Agah Bey’di. Hatta resim odasında yaptığım 
bir resmim sergilenmişti” diye anlatıyor.

“beni ben yapan yeRdiR daRüşşaFaKa…”
Darüşşafaka yıllarına ait onlarca fotoğrafın yer aldığı al-
bümüne bakarak, tek tek anıyor, arkadaşlarının, öğret-
menlerinin isimlerini: Ali Kami Akyüz, Hasan Fehmi, Reşat 
Alasya, Tâhirü’l-Mevlevî, Aziz Çöl, Edip Akın, Faruk, Hik-
met, Selahattin… 
“Darüşşafaka’daki arkadaşlıklar çok farklıydı. Birbirimize 
kardeş gibi bakardık” diyen Haktanır, o yıllara dair şu anı-
sını da paylaşıyor: “Bir gün üç arkadaş okuldan kaçmıştık. 
Akşam duvardan atlayıp okula girdik. Selahattin, önden 
gitti. Selahattin’in irkilme sesini duyunca yakalandığını 
anladık, biz diğer taraftan dolaşarak yatakhaneye gittik. 
Kıyafetlerimizle yataklarımıza girdik. Rıfkı Bey geldi, 
tüm yataklar dolu. Selahattin’i çok sıkıştırmış, ‘üç kişi 
atladınız ayak seslerini duydum’ diye ama Selahattin 
ismimizi vermemişti.” Yakın tarihe kadar her çarşamba 
Erenköy’den Ortaköy’deki Darüşşafakalılar Lokali’ne 
giden ve burada farklı kuşaklardan Darüşşafakalılarla 
bir araya gelmekten ötürü büyük mutluluk duyduğunu 
anlatan Haktanır, “Darüşşafaka’yla da  Darüşşafakalılarla 
da bağlarım hiçbir zaman kopmadı. Hayatımın her dö-
neminde en yakınımda Darüşşafakalılar oldu ve olmaya 
da devam ediyor. Çünkü Darüşşafaka, beni ben yapan 
yerdir. O olmasaydı, nasıl Milli Takım’a kadar yükselen bir 
futbolcu olacaktım” görüşlerini dile getiriyor. 
Haktanır sözlerini Darüşşafaka öğrencilerine yönelik 
verdiği şu mesajla sonlandırıyor: “Memlekete hayırlı 
evlat olsunlar, çok çalışsınlar... Bilgi, her zaman insanın 
yardımcısıdır. İlmin yolundan  
hiç ayrılmasınlar...” n
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Geçtiğimiz yıl vefat eden biricik kızları Ayşın Öner’in anısına 
Darüşşafaka’da bir burs fonu kuran Zerrin ve Erol Öner, kız-
larının ismini bu yuvaya sonsuza dek yazdırdı. Ayşın Öner’in 
ruhuna ve Darüşşafakalı öğrencilere en güzel armağan 
olan “Ayşın Öner Burs Fonu” ile Darüşşafaka mezunlarının 
üniversite eğitimlerine katkı sağlanıyor. Yaşamı boyunca 
tanıdığı herkeste bir iz bırakan ve çevresine ışık saçan Ay-
şın Öner’in ismi, Cemiyet binasındaki sütunlara ve tüm Da-
rüşşafaka ailesinin kalbine silinmeyecek bir şekilde kazındı.
7 Ağustos 1989 tarihinde Zerrin ve Erol Öner’in tek evlatla-
rı olarak İstanbul’da dünyaya gelen Ayşın Öner, 2010 yılında 
İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 
mezun oldu. Burslu olarak İtalya’daki Siena Üniversite-
si’nde eğitim gördü. İtalya Başkonsolosluğu’nda bulunan 
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı’nın Ticari İlişkileri Ge-
liştirme Ofisi’nde Sektör Yetkilisi olarak çalışan Ayşın Öner, 
8 Ocak 2017 tarihinde beklenmedik bir şekilde gelen has-
talık nedeniyle hayata veda etti. 

“Kendimizi o andan itibaRen daRüşşaFaKa’nın biR 
paRÇaSı Gibi GÖRdüK, Hatta ben Kendime 
‘daÇKalı oldum’ diyoRum”
Ayşın Öner’in babası Erol Öner, kızlarının adını Darüşşafa-
ka’da yaşatmaya karar verme sürecini şöyle anlatıyor: “Kı-
zımız tabii ki hep bizimle beraber yaşıyor, ama daha değişik 
yerlerde de adının yaşaması bizim için önemli. İlk günden 
itibaren Ayşın’ın adını nasıl yaşatabiliriz diye, acımızı bir 
nebze olsun bastırmak için bir arayışa girdik. Bu konuda 
yakın arkadaşlarımızın çok katkısı oldu. Ayşın’ı tanıyan her-
kes bir şekilde onun bu gibi kurumlarla da yaşıyor olmasını 
arzu etti. Çok araştırdık. Darüşşafaka’yı gördükten sonra 
‘tamam, burasıdır’ dedik. Öğrencilerinizi gördük, çok sev-
dik. Bizim içimizi rahat ettiren Darüşşafaka’nın kurumsal 
kimliği, özerk yapısı oldu. Hem çok eski, tarihi bir kurum, 
kurulduğu zamanki amaç çok değerli hem de ondan hiç 
sapmadan hatta faaliyet alanlarını da genişleterek devam 
etmesi bizi çok etkiledi. Başta İş Bankası olmak üzere çok 
değerli kurumsal destekçileri var. Ve kendimizi o andan iti-
baren Darüşşafaka’nın bir parçası gibi gördük, hatta ben 
kendime ‘Daçkalı oldum’ diyorum. Spor merakım var, Darüş-
şafaka’nın basketbol maçlarını da artık seyrediyorum.”

“biz yaşadığımız SüRece onu yaşatacağız.”
Kızlarının hep bir anaokulu açma hayali olduğunu ve bun-
dan ilham aldıklarını belirten Ayşın Öner’in annesi Zerrin 

Öner ise, “Çok çalışkan, başarılı, örnek bir öğrenciydi. Çok 
çabuk hayata atıldı, öğrenciyken çalışmaya başladı, sosyal 
faaliyetlerde çok bulundu. İhtiyacı olan arkadaşına destek 
olurdu, yardım ettiğimiz çocukları cumartesileri tiyatroya 
götürürdü, okula kütüphane yapılmasına destek veriyordu. 
Hep bir anaokulu açma düşüncesi vardı. Darüşşafaka oldu 
kısmetimizde, onun kısmetinde…” diyor. 
Burs fonunun kurulmasının ardından Ayşın Öner, vefatının 
birinci yılında, 30 Ocak 2018 tarihinde Darüşşafaka Cemi-
yeti’nde düzenlenen bir törenle, ailesi, iş arkadaşları, se-
venleri, Cemiyet yöneticileri ve çalışanları tarafından anıldı. 
“Çok güzel bir tören oldu, herkes memnun kaldı. Birçok kişi 
burs fonuna katkıda bulunacağını söyledi ve bulunuyorlar 
da. Arkadaşlarımız gruplarda sürekli bunu dile getiriyor, 
‘Ayşın’ın eğitim bursunu unutmayalım’ diyorlar. Sağ olsun-
lar güzel bağışlar yapılıyor, herhalde biz yaşadığımız sürece 
devam edecek. Yaşayacak. Devam ettireceğiz.” diyor Zerrin 
Hanım. Erol Bey de, “Ayşın, çevresine duyarlı, sosyal proje-
lerde yer alan, herkese elinden gelen yardımı yapan, sevgi 
dolu bir gençti. Bu ülkede çocukların eğitiminin ne kadar 
gerekli olduğunu bilir, elinden geldiğince katkıda bulunur-
du. Şimdi Ayşın Öner Bursu ile okuyacak öğrenciler onun  

ruhuna en güzel armağan olacaktır. İnsan kendisini anacak 
insan olduğu sürece yaşıyor demektir. Sağ olsun arkadaş-
lar ‘Siz ve biz yaşadığımız sürece onun adını yaşatacağız’ 
diyorlar. Bizim kuşaktan sonra da herhalde arkadaşları de-
vam ettirir.” diye duygularını dile getiriyor.  

“HeRKeSin evladı Kendine ama FaRKlı  
biR ÇocuKtu”
“Herkesin evladı kendine ama farklı bir çocuktu” diyen an-
nesi onu şöyle anlatıyor: “Çok iyi bir evlat, çok iyi bir arka-
daştı. Çok sürprizler yapardı. Çok özlüyorsunuz. Aurası çok 
yüksekti, hayat doluydu, beş dakikası boş geçmezdi, hatta 
bazen ‘kızım acelen mi var niye bu kadar koşturuyorsun?’ 
derdim.” Erol Bey de, “Yakın çevremizdeki her yaştan insan-
la farklı bir diyaloğu vardı, her birinde Ayşın’la ilgili bir anı var. 
Tanıdığı herkesin üstünde çok olumlu izler bıraktı. Böylesi-
ne enerji yüklü bir çocuktu. Ailesine çok bağlıydı. Işığı vardı.” 
dedikten sonra Zerrin Hanım tekrar söz alarak ekliyor: “Tabii 
ki biz fark ediyorduk evladımızın nasıl bir evlat olduğunu fa-
kat onun tanıdığı ve bizim tanımadığımız çok insan geldi ve 
çok farklı şeyler anlattılar. Gazeteye verdiğimiz teşekkür 
ilanında da ‘Hayatın boyunca bizi mutlu etmeye çalıştın. Git-
tikten sonra arkanda bıraktıklarınla da bunu başardın kızım.’ 
dedik. Çünkü çok güzel şeyler bıraktı arkada. Daha yapacak 
çok şeyleri ve hayalleri vardı. Ben salı ve cuma günleri, onu 
ziyarete gidiyorum. Ziyaretçisi çok oluyor. Mevsim değişir-
ken çiçeklerini değiştiriyorum. Bunları yaparken de ‘ne yapı-
yorum?’ diyorum kendime. Çok değişik.” Ayşın’ın odası bırak-
tığı gibi duruyor. Zerrin Hanım, “Parfümü, resimleri bıraktığı 
gibi… Telefonundaki bütün resimleri yaptırdım, bütün vi-
deoları bir yere topladım, çektiği resimleri yaptırıp odasına 
astım. İlk günkü gibi duruyor. Sanki çıkıp gelecek gibi… Ben 
herkese de onu söylüyorum, ben yaşadığım sürece kimse 
bu odaya dokunmayacak.” diyor. Daha önce Suadiye’de 
oturan Zerrin ve Erol Öner, yakın arkadaşlarının desteğiyle 
Beykoz’da bir eve taşınmış. Erol Bey, “Geldik onlara komşu 
olduk, bu evi bulmamız, Darüşşafaka’yı bulmamız, sanki bi-
rileri bizi yönlendiriyor, hazır buluyoruz.” dedikten sonra Zer-
rin Hanım da, “Herkes ‘kızınız bunları size yaptırtıyor’ diyor.  
Çok enteresan şeyler oldu. Hayatımızda güzel şeyler olu-
yor, benim dilim varmıyor açıkçası güzel demeye… Bize de 
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‘Ayşın sizin mutlu olmanızı ister’ diyorlar, yaşadığı sürece 
de hep mutlu olmamızı isterdi, gittikten sonra da, yani nasıl 
oluyor bunlar bilemiyoruz.” diye anlatıyor. Elektrik Mühen-
disi olan Erol Bey ortağı olduğu şirketlerinde çalışmaya 
devam ediyor. “Sağlıklı kalmak, ayakta kalmak için birçok 
şey yapıyoruz, ama keyif vermiyor hiçbir şekilde.” diyor. Her 
fırsatta yakınlarının desteğinin öneminin altını çiziyorlar. 
Yakınları, dostları Öner çiftini hiç yalnız bırakmamış, hiçbir 
desteği esirgememişler. Erol Bey, İTÜ Elektrik Fakültesi’ne 
1971 yılında girmiş ve o yıl fakülteye girenlerden oluşan 
İTÜ 4.71 grubundaki arkadaşları onlara çok destek olmuş-
lar ve olmaya da devam ediyorlar.   

“HeRKeSe doKunmuş, HeRKeSte biR iz bıRaKmış”
“27 sene çok güzel, dolu dolu yaşadı ve yaşattı. ‘Sanki mis-
yonu vardı tamamladı, herkeste bir iz bıraktı ve gitti’ deniyor 
onun için şimdi. ‘Ve bunu devam ettirecek, onun için daha 
çok şey yapılacak’ diyorlar. Herkese dokunmuş, herkeste 
bir iz bırakmış. Bir insan için gittikten sonra bu kadar güzel 
şeyler söylenmesi, güzel şeyler yapılması, herkesin daha 
ne yapabiliriz diye onun için çaba göstermesi çok anlamlı” 
diyen Zerrin Hanım, Ayşın’ın telefonuyla vakit geçirmenin 
kendisine iyi geldiğini anlatıyor: “Telefonunda, mesajlarını, 
fotoğraflarını hiç silmemiş. Facebook’ta Anneler Günü için 
‘Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz’ yazmış. Çok deği-
şik şeyler okuyorum. Bir sene, üç sene önce yazdıkları bir 
anda karşıma çıkıyor. Akşamları bir an önce o telefonu eli-
me almak istiyorum.  Arkadaşları her gün onun için bir şeyler 
yazıyorlar, geçmişteki resimlere yorum yapıyorlar, ne yazılar 
var, onları takip ediyorum. Mesela kızımın bilmediğim birçok 
resmini gördüm. Unuttuğum bazı şeyleri tekrar görüyorum, 
tekrar o günlere gidiyorum, o telefon bana ilaç şu anda. 
Başımı yastığa koymak için bahane oluyor. Arkadaşları hep 
bir şeyler yazmaya devam ediyor. Mesela Darüşşafaka’yla 
ilgili çok güzel şeyler paylaştılar. ‘Artık Ayşınımız Darüşşafa-
ka’da, biz de onunla beraber oradayız’ diye yazılar koydular. 
Hatta Darüşşafaka’daki törende bir arkadaşı da, Tuğçemiz 
de bir konuşma yaptı.”

“bütün bunlaRı FazlaSıyla HaK ediyoR Kızım” 

Yaşarken olduğu gibi gittikten sonra da insanların yaşamın-
da büyülü dokunuşlar yapmaya devam eden Sevgili Ayşın 
Öner’in ismi, Darüşşafaka’nın yanı sıra iki yere daha yazıl-
mış. Biri Kamboçya’da bir ev, diğeriyse Düzce’de bir baraj... 
Erol Bey’in İTÜ 4.71 grubundan arkadaşları Bereket Enerji 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı ve Başkan 
Yardımcısı Ali Yağlı’nın desteğiyle Bereket Enerji’nin Düzce 
Gölyaka’daki hidroelektrik santralına Ayşın’ın ismi verilmiş... 
“Onlar da ilk günden beri hep yanımızdalar ve bize bu öneriyi 
sundular. Arada bir gidip ziyaret edebilmek açısından orayı 
tercih ettik. 27 Ocak’ta bir tören düzenlendi. Tüm sevenle-
ri geldi ve konuşmalar yapıldı. Kızımızın adına yazılan yazı-
lar ve bizim yazdığımız bir yazının olduğu bir pano asıldı ve  
ışıklandırıldı. 
Yine İTÜ 4.71 grubundan bir diğer yakın arkadaşımız Neşe 
Katipoğlu da, o barajla bağlantılı olarak “Su Prensesi” adlı bir 
masal kitabı yazdı.” diye anlatıyor Erol Bey. Ayşın, gürül gürül 
akan suların enerjisinde yaşıyor şimdi.
Arkadaşları Neşe Katipoğlu’nun yönlendirmesiyle ayrıca, 
Instagram’daki “Aynebilim” adlı girişim tarafından gerçek-
leştirilen organizasyonla, Ayşın Öner bu kez dünyanın öbür 
ucunda bir ailenin yaşamını aydınlatmış. Kamboçya’da yok-
sul bir aile için yapılan bir eve ismi verilmiş. Zerrin Hanım 

şöyle bilgi veriyor: “Arkadaşlarımızın destekleriyle Kamboç-
ya’da adına bir ev yapıldı ve doğum günü olan 7 Ağustos’ta 
tamamlandı. İhtiyacı olan bir aile o evde yaşamını sürdüre-
cek. Sarı bir ev yaptırdık çünkü kızım sarıyı çok severdi. Eve 
asılmak üzere bir yazı ve fotoğraf hazırladık. Bu tabelada, 
‘Bu ev Ayşın Öner’in anısına, ışığının hayatları aydınlatması 
amacıyla yapılmıştır.’ yazıyor.” Öner çifti, kasım veya aralık 
ayında arkadaşlarıyla birlikte Kamboçya’ya gidip kızlarının 
anısını yaşatan evi görecek. “Bakalım bundan sonra neler 
yapılacak, nereye ne kısmet olacak?” diyor Zerrin Hanım ve 
devam ediyor: “Aklımızda anaokulu projesi var, ama ne çıkar 
karşımıza bilemiyorum, hiç aklımızda, hayalimizde olmayan 
şeyler oldu. Bir buçuk sene içinde üç yere ismi yazıldı. Ya-
şadığımız sürece yazdırmaya devam edeceğiz. Onun ismi 
ne kadar çok anılırsa, ne kadar çok yere yazdırabilirsek, tek 
amacımız bu... Darüşşafaka’daki burs fonunu devam ettire-
ceğiz. Destekleyen çok var. Hala herkesten fikirler geliyor, 
bunu yapacağız, şunu yapacağız diye. Bütün bunları fazla-
sıyla hak ediyor kızım.” n
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lara yardımcı olmak, terapi yapmak istiyorum. Bunun için, 
Türkiye’de olmadığına göre benim mutlaka klinik psikolojide 
doktora yapmam lazım. Ben daha Darüşşafaka’dayken, bü-
tün bunları gizli gizli kafamda planlamışım. Ama toplumsal 
baskı, annemin elektrik mühendisi olmamı istemesi falan, 
ben gittim ODTÜ’ye kaydımı yaptırdım. Fakat içim çok rahat-
sız, sonra dayanamadım anneme gittim dedim ki, ‘annecim 
bak ben ODTÜ Elektriğe yazıldım, bu seni mutlu ediyor ama 
bil ki ben mutsuzum, ben psikoloji okumak istiyorum, okur-
sam sen mutsuz olabilirsin ama ben mutlu olurum, sana bı-
rakıyorum kararı sen ver’. O da canım, baktı ‘evladım’ dedi, 
‘sen nasıl mutlu olacaksan öyle yap’. Ben de böyle izin almış 
gibi koştur koştur gittim, kaydımı oradan aldım, böylelikle 
Hacettepe Psikoloji’ye kaydımı yaptırdım.” 

“biR daHa dünyaya GelSem yine 
aynı meSleği SeÇeRim”
1975’te Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 
mezun olan Özer, daha sonra planlarını tam tasarladığı gibi 
gerçekleştirdiğini söylüyor. Fulbright bursunu kazanarak 
ABD’ye gidiyor ve University of South Florida’dan klinik 
psikolojide Master (1978) ve Doktora (1982) derecelerini 
alıyor. 1984’te Türkiye’ye dönene kadar Annapolis Sağlık 
Merkezinde Psikoloji Servisi Direktörlüğü yapıyor. İşini hep 
severek yaptığını söyleyen Özer, “Küçüklüğümden beri biraz 
utangaç, çekingen, pek katılmayan, çok gözlemci bir tarafım 
vardı. Niye böyle davranırlar, niye ben böyle hissediyorum, 
böyle davranıyorum diye merak ederdim. Bir daha dünyaya 
gelsem yine aynı mesleği seçerim, hiç kuşkum yok bundan. 
Bizim meslekte tabii bize ‘ben çok mutluyum’ diye gelmiyor 
insanlar, ‘mutsuzum’ diye geliyorlar, biraz o tarafı karanlıktır, 
canı yanan insanlarla çalışıyorsunuz. Ama o insanların bura-
daki çalışmayı bir değişime vesile ettiğini görmek, kendileri-
nin bu dengelerini kurduklarını görmek, işte bizim mesleğin 
de bizi ayakta tutan, motive eden tarafı o” diyor. ABD’den 
döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yıl tam za-
manlı öğretim görevlisi olarak çalışan Özer, bugüne kadar 
İstanbul, Boğaziçi, Marmara ve Bilgi Üniversitelerinde yarı 
zamanlı ders vermiş. 2004-2012 yılları arasında Doğuş Üni-
versitesi’nde Klinik Psikoloji Lisansüstü Programlar Koordi-
natörlüğü yapan Özer, halen Uluslararası Final Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği yapıyor. 13 kitabı var. 

bilişSel vaRoluş: anlamlaRı tazelemeK üzeRine 
KuRulan biR teRapi yaKlaşımı
Uzun yıllardır kurucusu olduğu ANLAM Davranış Düşünce 
Değişim ve Eğitim Merkezi çatısı altında, psikoterapi ve 

zamanlar Robert Kolej’de Darüşşafakalılara kontenjan ayrı-
lırdı.” Üniversite sınavından sonra ODTÜ Elektrik Mühendis-
liği Bölümü’nü kazansa da, gönlünde yatan aslan psikoloji 
okumak olduğu için memnun olmamış. “Aklıma koymuşum, 
Hacettepe o zaman çok yeni, Türkiye’deki üniversite kriter-
lerinin çok önüne geçmiş bir üniversite. Amerika’dan taze 
doktoralarını almış hocaların oluşturduğu bir psikoloji bölü-
mü var. Psikolojinin birçok uzmanlıkları var, ama ben insan-

Babasını 1960 yılında sekiz yaşındayken kaybeden Kadir 
Özer, üç yıl sonra annesinin elinden tutarak Ankara’dan İs-
tanbul’a geliyor, sınava giriyor ve 1963 yılında Darüşşafakalı 
oluyor. Sekiz sene Fatih Çarşamba’daki tarihi binada öğre-
nim gören Özer, ilk iki sene hazırlık sınıflarının zor geçtiğini 
belirtiyor: “O zamanlar çok özlem yaşadığımı, kardeşimin, 
annemin, teyzemin resimlerine bakıp çok ağladığımı hatırla-
rım. Hiç derslerle ilgilenmezdim, zaten ağırlıklı olarak İngiliz-
ceydi.” 
Ancak orta 1. sınıftayken öyle bir şey yaşıyor ki, bu olay 
onun Darüşşafaka hayatında bir dönüm noktası oluyor. Bu 
hikaye, “her şerde bir hayır vardır” sözünü hatırlatıyor: “Orta 
1. sınıfta dönem başlarken, yaşıyorsa kulakları çınlasın, ve-
fat ettiyse Allah rahmet eylesin, İngilizce hocamız Gönül 
Soysallıoğlu beni sözlüye kaldırdı. Ben tabii yine leyla ha-
valardayım. Kitabını kapattı, belki dersin yarısı boyunca, zil 
çalana kadar beni sınıfın ortasında bir fırçaladı… ‘Ben seni 
ilk sene göndermek istedim, şans verelim dediler, Hazırlık 
2’de artık gitsin dedim, bir şans daha verelim dediler, ama 
bu sene seni bu okuldan göndereceğim’ dedi. Hiç korkma-
dım ama müthiş utanmıştım. Benim Darüşşafaka’daki dö-
nüm noktam o oldu. Ondan sonra Darüşşafaka’ya bir başka 
gözlükle bakmaya başladım. Gönül Hoca’ya çok şey borçlu 
olduğumu düşünüyorum. Çok mutsuz olmuştum, çok kız-
mıştım ona o zamanlar. Ama ‘ben sana gösteririm’ gibi bir 
psikolojiye girmiştim. Ve ondan sonra da zaten, derslerimde 
180 derece bir değişim oldu. Akademik olarak gayet güzel 
geçti. Darüşşafaka çok yüksek standartlardaydı, hiç gözü-
nün yaşına bakmazlardı. İlk iki sene bana şans vermiş olma-
ları da benim talihim herhalde.” diye anlatıyor.

“ben pSiKoloji oKumaK iStiyoRum”
Lisede fen şubesine giren Kadir Özer, bunun sebebini şöyle 
anlatıyor: “Hep küçüklüğümden beri annem misafirler falan 
geldiğinde ‘oğlum elektrik mühendisi olacak’ derdi, böy-
le bir şey kafama işlenmiş. Fen, yüksek seviyeli bir sınıftı. 
Bize İTÜ’den hocalar, fizikçiler, matematikçiler gelirdi. 13 
kişiydik. Fakat bir felsefe hocamız vardı, o sanatoryumda 
bir psikologla çalışmış olmanın kendisine ne kadar yardımcı 
olduğunu bizimle paylaşmıştı. Ben o zaman psikoloji demeye 
başladım. İlk tohumun o zamanlar ekildiğini hatırlıyorum. Fa-
kat bunu kimseyle paylaşmadım çünkü tırnak içinde “fen”e 
girmişim, ya mühendisliklere ya tıbba gireceksin, hatta o  

hayrettin hoca’nın izcilik 
Çalışmaları vasıtasıyla, kendine 
yetme ve ayakta durma becerisi 

ile müzik sevgisi kazandım. 
bunlar darüşşafaka’nın 

bende bıraktığı Çok önemli 
değerlerdir. darüşşafaka 

bir öz disiplin veriyor. küÇük 
yaşta pantolonunun söküğünü, 

Çorabını dikmeyi, sorunlarla 
baş etmeyi öğreniyorsun. 

kendine güvenmeyi ve yetmeyi 
öğreniyorsun.
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“Hatırlarım bizim bir Ankara grubumuz 

vardı. Ankara’da üniversiteyi kazanan o 

gruptaki arkadaşlarla biz bir sene boyunca 

her cumartesi, Kızılay’daki meşhur 

Gima’nın altında buluşur, civcivler gibi 

yan yana otururduk. Darüşşafaka’nın, 

ortak paydalardan dolayı birbirimize 

çok kenetlenme, gerçekten kardeş ne 

demektir onu yaşayabilme, güvenle sırtını 

dayayabilme, bütün bu değerleri kazandırmış 

olması önemliydi.”

eğitim çalışmalarını sürdüren Özer, merkezin ismini neden 
“Anlam” koyduğunu şu sözlerle açıklıyor: “İnsan diğer bütün 
canlılar içinde yaşamda anlam peşine düşen tek canlı. Bir 
anlam vermek durumundayız, birbirimize, birbirimizin yap-
tıklarına, geleceğe, şimdiye, geçmişe… Dünyaya geldiğimiz 
andan itibaren çevremizde var olan bir anlamlar sisteminin 
içine doğuyoruz. Analarımızdan, babalarımızdan, öğretmen-
lerimizden yaptığımız davranışlarla ilgili bir etiket sunuluyor 
bize. Uslu çocuk deniyor, yaramazlık deniyor, başarı deniyor, 
tembellik deniyor. Dolayısıyla bir anlam arayışı içindeyiz he-
pimiz. Ama zaman içinde ya anlamını yitirmeye başlıyor bazı 
şeyler, ya bazı şeylerin anlamını daha çok vurgulamaya baş-
lıyoruz ve bunu yaparken başka şeylerin anlamını yitiriyoruz. 
Mesela başarının anlamını baş tacı yapıyoruz. Yaşamımızı 
sadece öyle bir anlama endeksliyoruz. Bu da zaman içinde 
topal gibi yaşamamıza neden oluyor çünkü bütün varoluşu 
ona endekslemek kişiyi bir yerde kısıtlamaya başlıyor, dola-
yısıyla onun tekrar o anlamı tazelemesi lazım. Benim bilişsel 
varoluş terapisi diye adlandırdığım kendi özgün yaklaşımım 
da temelde kişilerin anlamlarını tazelemeleri üzerine kuru-
lan bir terapi yaklaşımıdır. Beynin biricik özelliği bir anlamlar 
sistemi yaratmasıdır. Yorumlarıyla, kararlarıyla, değerlendir-
meleriyle bir anlam sistemi yaratıyor, işte bu anlam sistemi 
bazen farkında olmadan geriye tepmeye başlıyor. İşte o an-
lamları tekrar revize etmek, düzenlemek, yorum kalıplarımızı 
gözden geçirmek, bütün bunlar benim terapi yaklaşımımın 
özünü oluşturur.”

GeRÇeKten KaRdeş ne demeKtiR onu yaşayabilme…
Darüşşafakalılar olarak ortak yaşamlardan gelmenin bir-
birini anlamayı çok teşvik ettiğini vurguluyor Kadir Özer: 
“Karşındaki kişinin ne hissettiğini çok rahat anlayabiliyor-
sun. Darüşşafaka’da ağabeylerimizin çok önemli bir rolü 
vardı bizim yaşamımızda. Biz de birilerinin ağabeyi olduk 
sonradan… Küçüğünü anlayabilmek ve büyüğüne bakıp 
‘buralara kadar gelmiş, demek ki gelinebiliyor’ diyebilmek... 
Dolayısıyla bu anlamlar çerçevesinde birbirini çok iyi an-
layan ve öyle olduğu için de çok kenetlenen gruplar haline 
gelebiliyorsunuz. Hatırlarım bizim bir Ankara grubumuz var-
dı. Ankara’da üniversiteyi kazanan o gruptaki arkadaşlarla 
biz bir sene boyunca her cumartesi, Kızılay’daki meşhur 
Gima’nın altında buluşur, civcivler gibi yan yana otururduk.  
Darüşşafaka’nın, ortak paydalardan dolayı birbirimize çok 
kenetlenme, gerçekten kardeş ne demektir onu yaşaya-
bilme, güvenle sırtını dayayabilme, bütün bu değerleri ka-
zandırmış olması önemliydi.” Darüşşafaka’nın özel hisset-
tirdiğini ifade eden Özer, öğretmenleriyle ilgili hep olumlu 

insanım diyorum mesela, öyle bir insan olduğum etiketinin 
hapsine kendimi soktuğum zaman, alıcı olmamın çok önemli 
olduğu durumlarda bile, onu da yapamaz hale geliyorum. Do-
layısıyla bu, insanlara bedel ödeten bir inanma biçimi. Oysa 
bizim insan gerçeğimiz hiç öyle değil. Tek bir kişiden ibaret 
değiliz. Sizin içinizde yalan söylemiş biri var, dürüstlük ya-
pan var, çuvallayan var, başarılı işler çıkartan var, duyarsızlık 
yapan var, duyarlılık yapan var, cesur davranan var, korkak 
davranan var... Sizin insan gerçeğiniz, tıpkı benimki gibi, bir 
kişilikler sülalesi olarak varolagelmiş. Rengarenk... Şimdi o 
zaman ‘ben kimim?’ sorusu, bu gerçek çerçevesinde çok 
anlamsız kalıyor. Birçok rengim. Şimdi mesele o zaman, ben 
böyleysem, bu sülalemi olduğu gibi kabul edebiliyor muyum? 
Sen de benim sülalemdensin, seni de kendime yakıştırıyo-
rum deyip, bir öz kabul yapıyor muyum? Bunu yapabilirsek 
ve başkalarının da tıpkı bizim gibi bir kişilik sülalesi olarak 
bizimle ilişkiye girdiklerini kabul edebilirsek, bu belki de bize 
yaşam yolculuğumuzda en gerçekçi duyguyu yaşatacak-
tır. Bu mutluluk mudur? Bence değildir. Ama bir huzurdur, 
bir barış halidir kendimizle. Bu barış hali bence mutlu olma 
halinden çok daha öncelik taşıyan bir duygu hali. Çünkü 
barış içinde siz yine belirli yerlerde mutluluklarınızı yaşaya-
bilirsiniz. Yine barış içinde belirli yerlerde mutsuzluklarınızı 
da yaşayabilirsiniz. Onları da mutluluklar kadar kabul ediyor 
musunuz? Bu soruya eğer kişi içten bir evet diyorsa, yaşam-
da mutlu olmanın yolunu değil ama kendisiyle barış içinde 
olmayı öğrenmiş olur.” 
“Herkes beni sevsin, ben de herkesi seveyim” diye düşün-
menin de bedelleri ağır bir beklenti olduğunu söyleyen Özer, 
“Öyle bir şey nasıl olabilir ki? O zaman insanlar beni sevsin 
dediğiniz zaman sülalenizdeki bazı kişiliklerinizi, sevmeyebi-
lirler düşüncesiyle çıkmalarının çok uygun olduğu durumlar-
da bile oturtacaksınız, sadece başkalarının seveceği kim-
liklerinizi yaşama geçireceksiniz. O zaman kendimizin değil 
bir başkasının yaşamını yaşamış oluyoruz. Zaten bizim bura-
daki çalışmalarımızda da bu bedeller üzerinden çalışıyoruz. 
Her zaman olumluların öbür tarafında duran, onların ekipdaşı 
olan diğer kimliklerimiz var. İşte bunları birbirine düşürdüğü-
müz zaman iç barışımızı kaybediyoruz.” n

şeyler hatırladığını ifade ediyor: “Gönül Hoca bile şimdi dü-
şünüyorum, beni sarsmak için sınıfın önünde fırçalamıştı. 
Çünkü Darüşşafaka’da olmanın ne kadar önemli olduğunu 
onun gibi anlayamıyordum, onun biraz beni silkmesi ve 
‘neye sahip olduğunun farkında ol’ demesinden başka bir 
şey değildi. Öğretmenlerimizin bizlere, daha sarmalayan, 
annece babaca tavırları vardı. Onların ne kadar kucaklarını 
açabildiklerini, çok sıcak bir şekilde şefkatle bize yakla-
şabildiklerini görüyordum. Bizlere o çok güzel duygularıyla 
yaklaşıyorlardı, bizler belki de biraz daha fazla kucaklanası 
çocuklardık ve onu yapıyorlardı bize.”
Özer, Darüşşafaka’daki öğretmenlerinden rahmetli Hay-
rettin Cete’nin hayatında çok önemli bir rol oynadığını da 
belirtiyor: “O izcilikten sorumluydu. Darüşşafaka’nın izciliği 
o zamanlar çok güçlüydü. Selimpaşa’da biz her sene kam-
pa giderdik. Kampı sıfırdan, hiç çivi kullanmadan kurardık. 
Selimpaşa Orkestramız vardı, konserler verirdik. Hayrettin 
Hoca’nın izcilik çalışmaları vasıtasıyla, kendine yetme ve 
ayakta durma becerisi ile müzik sevgisi kazandım. Bunlar 
Darüşşafaka’nın bende bıraktığı çok önemli değerlerdir.  
Darüşşafaka bir öz disiplin veriyor. Küçük yaşta pantolonu-
nun söküğünü, çorabını dikmeyi öğreniyorsun. Sorunlarla 
baş etmeyi çok erken yaşta öğreniyorsun. Kendine güven-
meyi ve yetmeyi öğreniyorsun.” 

KişiliKleR Sülalemi olduğu Gibi Kabul 
edebiliyoR muyum?
Kadir Özer, kendimizi huzurlu hissetmemiz ve kendimizle 
barış halinde olabilmemiz için olumlu özelliklerimizin ya-
nında olumsuz özelliklerimizi de kucaklamamızın önemine 
vurgu yapıyor. “Ben kimim, o nasıl birisi, o beni nasıl birisi 
olarak görüyor? Bu sorular kulağınıza aşina geldi değil mi? 
Bu sorular aslında bizim tek kişilikli olduğumuzu varsayıyor. 
Dürüst insanlar vardır, yalancı insanlar vardır, başarılı insan-
lar vardır, başarısız insanlar vardır, gibi… Çok da basit bir 
formül geliştirmişiz, yaptığına bak ne olduğunu anla gibi. 
Sakarlık mı yaptı sakar insan diyoruz. Bunu tercüme ede-
cek olursak, mavi insanım, yeşil insanım, kırmızı insanım, 
sarı insanım gibi… Adeta bir insan borsası var ve bazı in-
sanlar renkleri itibarıyla onun tepesine konuyor. O başarılı 
insan aynı zamanda sevilen insan, değerli insan, yukarı ko-
nuyor. Bu insan başarısız, zavallı bir insan, borsanın dibine 
konuyor. Şimdi böyle bir borsaya girdiğimiz zaman, ki böyle 
bir borsa yok yaşamda, o zaman bazı bedeller ödemeye 
başlıyoruz. Mesela ben başarılı bir insan olduğuma kendi-
mi inandırmışsam, bu başarılı değerini korumak için, ken-
dime başarısızlığı yasaklamaya başlıyorum. Ben verici bir 

“Sizin insan gerçeğiniz, tıpkı benimki gibi, bir kişilikler 
sülalesi olarak varolagelmiş. Rengarenk... şimdi o zaman ‘ben 
kimim?’ sorusu, bu gerçek çerçevesinde çok anlamsız kalıyor. 

birçok rengim. şimdi mesele o zaman, ben böyleysem, bu 
sülalemi olduğu gibi kabul edebiliyor muyum?”

Dürüstlüğü önemsiyorum,
Yalan söyledikçe, söylendikçe...

Başarıyla tanışıyorum,
Yere düştükçe...

Kuşkulanıyorum bildiklerimden,
Farklı renkler gördükçe...

Gelişiyorum,
Farklılıklardan öğrendikçe...

İnsanlaşıyorum,
Başka sesleri dinlemeye

Değer gördükçe...

KadiR ÖzeR’in web 
SiteSinde bilişSel vaRoluş 

teRapiSini Özetleyen 
şiiRden biR bÖlüm:
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Kendi düzenini kurduktan sonra ilk iş Darüşşafaka’ya düzenli bağış talimatı verdiğini belirten genç 

pilot Baturay Tüngür (DŞ’2007), bu bağışın kendisinde yarattığı duyguları şöyle ifade ediyor: “Kredi 

kartı ekstremde görmekten mutlu olduğum bir gider… İnsana gurur veriyor. Çünkü bu kurumun 

nasıl bir kurum olduğunu biliyorum. Benim gibi başka çocuklara da fırsat yaratabilmesi için gücüm 

yettiğince bağışlarıma devam edeceğim.”

Darüşşafaka Lisesi 2007 mezunu, genç pilot Baturay Tüngür, 
hep hayallerinin peşinden giden ve onları gerçekleştiren bir 
insan… En büyük hayali pilot olmakmış, tıpkı 1994’te şehit 
düşen, babası Pilot Yüzbaşı Hakan Tüngür gibi… Annesinin 
karşı duruşuna rağmen, bu hayalinden vazgeçmiyor ve Darüş-
şafaka’dan mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Pilo-
taj Bölümü’ne giriyor. Oradaki eğitimini başarıyla tamamlıyor. 
Ardından Türk Hava Yolları’nda mesleğine ilk adımını atıyor. Şu 
an THY’nin Airbus 320 filosunda görev yapıyor.
İkinci büyük hayali ise kendisini yetiştiren okulunun bağışçısı 
olmakmış. Kendi tabiriyle düzenini kurup, ekonomik açıdan 
biraz rahatlayınca ilk iş Darüşşafaka’ya düzenli bağış talimatı 
vererek bu hayalini de gerçekleştiriyor. 
Darüşşafaka için “Sadece bir okul değil, disiplinli, korumacı ve 
şefkatli bir aile” diyen genç pilot Baturay Tüngür’le (DŞ’2007) 
okul yıllarını, mesleğini, gelecek hedeflerini ve bağışçılık öy-
küsünü konuştuk. 

darüşşafaka’ya başlama öykünü bizimle paylaşır mısın? 
darüşşafaka Sınavı’ndan nasıl haberdar olmuştun?
Ben dört yaşındayken babam şehit oldu. İsmi Hakan Tüngür… 
Pilot yüzbaşıydı. 1994 yılında bir görev uçuşunda öğrenci-
siyle uçarken, uçakları arızalanıyor. Atlıyorlar ama babamın 
paraşütü açılmıyor. Öğrencisi kurtuluyor -ki kendisiyle halen 
görüşüyoruz- ama babam şehit düştü. O yıllar biz, babamın 
görevi nedeniyle Eskişehir’de yaşıyorduk. Ancak babamı kay-
bedince İstanbul’a geldik. Lütfü Banat İlköğretim Okulu’nda 
okuyordum. Darüşşafaka Sınavı’na 1998’de annemin yönlen-
dirmesiyle girdim. Açıkçası ben, hiç istemiyordum. Ancak an-
nem çok istiyordu, çünkü ablam da vardı ve ikimizi okutmakta 
zorlanıyordu. 

peki, darüşşafaka’ya başladıktan sonra süreç nasıl gelişti? 
İstemeyerek geldiğim için ilk bir yıl zorlu geçti. Özlem ağır 
basıyordu, ki hafta sonları eve gidiyordum. Ancak ilk yıldan 
sonra herkes gibi ben de eve gitmeyi istemeyen birine dö-
nüştüm. Burası kendini insana o kadar güzel benimsetiyor 
ki, eviniz, aileniz oluyor. Bir de tabii biz geldiğimizde Maslak 
Kampüsü çok yeniydi. Çok büyük, içinde yapılabilecek bir sürü 
faaliyet alanı barındıran bir okul, daha doğrusu bir kompleks… 
Hatta okul binası, spor alanları, kulüpler, sanat atölyelerinin 
yanında küçük kalıyordu. Bu da bizleri cezbediyordu. Açıkçası 
beni Darüşşafaka’ya bağlayan sırf dersten ibaret bir okul ol-
mamasıydı. Projeler, sportif faaliyetler, kulüp çalışmaları, beni 
çok motive etmişti.

anılarında o dönemin akademik kadrosunun nasıl bir  
yeri var? 
Biz dönem olarak öğretmenlerimizi çok seviyorduk. Çok kıy-
metli öğretmenlerimiz vardı. Mesela, pek çok TÜBİTAK Ödü-
lü kazanmamıza yardımcı olan fizik öğretmenimiz, rahmetli 
Mustafa Sertbel, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerimize 
giren, inanılmaz geniş bir vizyona sahip ve aklımızı hep açık 
tutan Yaşar Oduncu aklıma gelen ilk isimler… Yine sıra dışı 
bir eğitimci olan Emin Boşnak vardı. Düşünün Emin Hoca, 
Sait Faik’in Son Kuşlar isimli kitabını hepimize dağıtmış, he-
pimizden o kitaptan bir hikayeyi seçmemizi ve okuduktan 
sonra kafamızda ne canlandırdıysa onun resmini çizmemizi 
istemişti. Ben, çok kitap okurum. Bu da Darüşşafaka’nın özel-
likle de Nadir Karakaş Hoca’nın eseri… Çünkü Nadir Hoca’nın 
kitap kulübü vardı. Biz sabahları koştura koştura onun yanına 
giderdik. Bizi ayraçlarla karşılar, hepimize ilk önce ayraç dağı-
tır, sonra da kitap verirdi. Kitabı geri götürdüğümüzde de yine 
farklı bir ayraç alırdık.

Hangi kulüplerde yer aldın?
Ortaokul ve lise yıllarında elektronik kulübündeydim. Orada 
fizik projeleri yapıyorduk. Hatta ödüllerimiz var. Lise yıllarında 
yüzme takımındaydım, yani lisanlı yüzücüydüm. Kurbağalama 
ve serbest stilde yüzüyordum. Takım olarak yarışmalara katı-

“Başka çocuklara da fırsat 
yaratabilmesi için bağışçıyım”
Haber: DEMEt EYİ

lıyorduk, dereceler alıyorduk. Ondan öncesinde eskrim yap-
tım, tenise gittim ve tabii ki tüm Darüşşafakalı öğrenciler gibi 
ben de basketbol oynadım. Ayrıca, okul orkestrasındaydım. 
Darüşşafaka’da orkestrada olmak, tıpkı basketbol oynamak 
gibi rutin bir uğraştı. Uzun teneffüslerde ya da bulduğumuz 
her boş zamanda orkestra odasına gidiyor, çalıyorduk. Birkaç 
kez KASTAV’a katıldık. İkincilik ve üçüncülük aldık.

Fotoğrafçılığa da meraklısın. darüşşafaka’da bu alanda bir 
çalışmanın içinde yer aldın mı?
Sinema kulübünde değildim ama arkadaşlarım vardı ve on-
ların çalışmaları hoşuma gidiyordu. Ben de eski bir kamera 
buldum, onunla kendi çapımızda videolar çekiyorduk. Sonra 
da montajlıyordum. Üniversite yıllarında ise fotoğrafçılığı ve 
video olayını biraz daha geliştirdim. Şu anda daha profesyo-
nel çekimler yapıyorum.

yoğun bir iş hayatın var, yine de hobilere vakit bulabiliyor-
sun. bunu nasıl başarıyorsun?
Bütün olay zamanı düzgün programlamak ve kullanmakta. Ki 
mesleğim de insanı buna zorluyor. Çok az boş zamanınız olu-
yor. Eğer zamanı doğru programlarsanız her anın arasına bir 
şeyler sıkıştırabiliyorsunuz. Ben bunu yapıyorum. Yaptığım 
çekimleri montajlıyorum, bazı videolarım için müzik beste-
liyorum. Gitar çalıyorum. Ki bunu da Darüşşafaka’ya borçlu-
yum. İlk gitar eğitimini müzik kulübünde aldım ve kulağım da 
iyi olduğu için şu an farklı enstrümanlar çalabiliyorum. 

zamanı planlamanın çok önemli olduğunu söyledin. bunda 
darüşşafaka’nın rolü var mı?
Tabii ki, geriye dönüp baktığımda bu yönümü de Darüşşafa-
ka’ya borçlu olduğumu düşünüyorum. Çünkü okulda da bir 
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sürü aktivitelere gidiyorduk. Dersler bitiyordu, kısa bir te-
neffüsten sonra kulüp çalışmalarına katılıyorduk, yüzmeye 
gidiyorduk. Yemek saatimiz, uyku saatimiz, uyanma saatimiz 
hep belliydi. Onların dışına çıkamazdık. Darüşşafaka, bizleri 
küçük yaşta programlı bir hayata alıştırdı. 

darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra anadolu üniver-
sitesi pilotaj bölümü’ne giriyorsun. pilotluk hayalindeki 
meslek miydi?
Evet, babamdan ötürü hep pilot olmayı düşünüyordum. An-
cak annem, hiç istemiyordu. O zamanlar Anadolu Üniver-
sitesi Pilotaj Bölümü, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul 
ediyordu. Kendi sınavları oluyordu. Matematik, fizik, görsel 
hafıza, mülakat, sağlık muayenesi, bir iki saatlik uçuş gibi… 
İlk yıl, bu sınavın ikinci aşamasında elenmiştim. İkinci sene 
yeniden hazırlandım ve bu kez oldu. Dört yıllık eğitimin ardın-
dan 2012’de mezun oldum. Ardından da Türk Hava Yolları’na 
girdim. Burada dört ay uçak tip eğitimini aldıktan sonra iki ay 
da eğitmen hocalarla uçuş eğitimi aldım. Sonra da normal 
seferlere başladım. Şu an Airbus 320 filosundayım ve genel 
olarak kısa menzilli dediğimiz 4 - 5 saatlik uçuşlar yapıyorum.

mesleğinin en zor yanı?
Başlangıcı… Yani o eğitim süreci… Dört yıl boyunca sınavla-
ra giriyorsunuz ve sizin kişiliğinizi yıkıp, bir pilot karakteri ve 
disiplini oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle Anadolu Üniversi-
tesi’nde çok sıkı bir eğitim vardı. Çünkü hocalarımızın çoğu 
Pilotaj Bölümü kurulduğundan beri oradaydı. Bizleri, en iyi 
şekilde bu işi yapmamız için zorluyorlardı. Bir de çoğu askeri 
kökenliydi ve bizleri biraz askeri disiplinle yonttular. Neyse ki 
Darüşşafaka disiplininde yetiştiğim için adaptasyonum daha 
kolay olmuştu.

peki, en güzel yönü?
Mesleğimin en güzel yönü benim için ülkeler, kültürler tanı-
mak. Çünkü ben fotoğraf çekmeyi ve gezmeyi seviyorum. 
Mesleğimi yaparken bunları da gerçekleştirebiliyorum. Bu-
nun haricinde benim bir de özel durumum var. Şöyle ki hava-
cılık camiası küçüktür. Hep babamın askeriyeden devreleriy-
le denk geliyorum. Çoğu babamın yanında uçmuş. Bu tarifsiz 
bir duygu… Benim kim olduğumu anladıklarında çok mutlu 
oluyorlar, şaşırıyorlar. Çoğu benim küçüklüğümü biliyor, be-
bek halimi… Şimdi benim gelip, onların yanlarında uçmam 
ilginç oluyor.

pilotlukta yabancı dil çok önemli... darüşşafaka’da aldığın 
dil eğitimi yeterli oldu mu?
Darüşşafaka’dan sonra İngilizce üzerine başka bir eğitim al-
madım. Çünkü iyi bir yabancı dil eğitimi ve bunu sağlayan ho-
calarımız vardı. Mesela kendisi de Darüşşafaka mezunu olan 
Arzu Atasoy, İngilizce dersimize girerdi. Darüşşafaka’dan 
sonra sadece İngilizcemi canlı tutmaya çalıştım. İngilizce 

bizler, türkiye’nin her yerinden gelmiş 
farklı kültürlere sahip Çocuklardık. 
o farklılıklar, kardeş gibi birbirimize 

bağlanmamıza engel olmadı. burası 
bize aÇık fikirli olmayı, dünyaya 

tek pencereden bakmamayı, farklı 
görüşlere aÇık olmayı öğretti.

makaleler, kitaplar, dergiler okudum. Hiç bırakmadığım için de 
üstüne ekleyebildim.

Kariyerindeki hedeflerin neler? 
İki yıl içinde kaptan olacağım. Bunun için belli bir uçuş saatini 
doldurmanız gerekiyor, ben de iki yıl içinde tamamlayacağım.

annen artık pilot olmana alıştı mı? 
Evet, hatta tüm uçuşlarımı takip ediyor. Bir bakıma o da be-
nimle uçuyor. 

darüşşafaka’nın düzenli bağışçısı olmaya nasıl karar 
verdin?
Mezun olduğumdan beri maddi olanaklarım el vermeye baş-
layınca bağışçı olmayı düşünüyordum. Çünkü kendi geldiğim 
yeri, nasıl çocukların orada okuduğunu ve nasıl güzel şeylerin 
başarıldığını biliyorum. O yüzden Darüşşafaka’ya destek ol-
mak hep içimde vardı. Ancak çalışmaya başladıktan sonraki 
ilk yıllar kendimi toparlamayla geçti. Kendi düzenimi kurduk-
tan ve ekonomik olarak biraz daha rahatladıktan sonra ilk işim  
Darüşşafaka’ya düzenli bağış talimatı vermek oldu. Yaklaşık 
bir yıldır da bağışlarımı sürdürüyorum. İmkanlarım el verdikçe 
de devam edeceğim. 

bir mezun olarak darüşşafaka’yı desteklemek senin için ne 
ifade ediyor?
Açıkçası kredi kartı ekstremde görmekten mutlu olduğum bir 
gider… İnsana gurur veriyor. Çünkü bu kurumun nasıl bir ku-
rum olduğunu biliyorum. Benim gibi başka çocuklara da fırsat 
yaratabilmesi için gücüm yettiğince bağışlarıma devam ede-
ceğim. Bazen sokakta yürürken Darüşşafaka’nın bir afişine ya 
da televizyon izlerken kamu spotuna denk geliyorum. “Ben de 
oradaydım ve orası gerçek” diyorum. Hani öyle yalandan, duy-
gu sömürüsü bir şey değil burada yaşatılan… Benim ve diğer 
arkadaşlarım gibi tamamen gerçek bireyler yetiştiriyor.

darüşşafaka’nın sana kattığı en önemli değer ya da değer-
lerin neler olduğunu düşünüyorsun?
Hayata tutunmak ve kendi ayakları üzerinde durabilmek… 

Darüşşafaka, bizleri hayata hazırlıyor. Çünkü burası sadece 
bir okul değil, disiplinli, korumacı ve şefkatli bir aile… Çoğu 
insanın üniversiteye gittiğinde öğrenmeye ya da yapmaya 
başladıklarını biz, Darüşşafaka’ya başladığımız andan itiba-
ren gerçekleştiriyoruz. 
Bir de her insana, her görüşe saygı duymayı öğretiyor. Bizler, 
Türkiye’nin her yerinden gelmiş farklı kültürlere sahip ço-
cuklardık. O farklılıklar, kardeş gibi birbirimize bağlanmamı-
za engel olmadı. Burası bize açık fikirli olmayı, dünyaya tek 
pencereden bakmamayı, farklı görüşlere açık olmayı öğretti. 

darüşşafaka’dan sonra en fazla hangi konuda zorlandın?
İnsan ilişkileri… Burası biraz kapalı bir toplum… Dışarı çık-
tığında diğer insanların ilişkilerine garipseyerek bakıyorsun. 
Çünkü burada arkadaşlık ilişkileri çok yakın, kardeş gibisiniz.
Dışarıda da aynı ilişkiyi kurmayı bekliyorsunuz ama öyle bir 
dünya yok. Sanırım bu yüzden insanlar beni bu karakterim-
den dolayı güvenilir ve oturaklı buluyor. 

darüşşafaka yıllarına dair unutamadığın bir anını ya da 
anılarını bizimle paylaşır mısın?
Öyle çok ki… Ama aklıma ilk gelen, üniversite sınavına hazırlık 
sürecine dair… Şöyle ki o dönem herkes yatakhane altındaki 
lokallerde ders çalışıyordu. Biz ise 5-6 arkadaş kendimize dör-
düncü katta bir yer yapmıştık. Adını da Manastır koymuştuk. 
Kendimizi oraya kapatır, gece gündüz ders çalışırdık. İlginç-
tir ki bu ekipteki arkadaşlarımdan Fatih Tok da yakında pilot  
olacak.  

darüşşafakalı öğrencilere pilotluğu tavsiye eder misin? bu 
mesleği yaparken nelere dikkat etsinler?
Kesinlikle ederim; ama başlangıç safhasında kendilerinden 
ödün vermeleri gereken çok fazla şey var. Hiçbir zaman kişi-
liğimizi kaybetmeyiz, hep onu saklarız; ama bu eğitimin baş-
langıç kısmında insanın çok fazla kendince yeni disiplinler 
oluşturması, yeni kurallara uyması gerekiyor, biraz hayatınızı 
zora sokuyormuşsunuz gibi geliyor; ama aslında sonunda 
size geri dönüşü çok büyük bir rahatlık.  Ve tabii ki bunu, Ana-
dolu Üniversitesi’nde başarmalarını isterim. n
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Gazetemizin bu sayısında Darüşşafaka’nın 

misyonuna gönül vermiş, onun gelişimi için 

elini taşın altına koymuş, her biri alanında 

başarılı çalışmalara imza atmış dört ismi 

konuk ettik.

Uzmanlık alanlarını Darüşşafakalı öğrencilere fayda sağ-
lamak, onların yaşamında fark yaratmak için kullanan dört 
gönüllü isim: Diş Hekimi Dr. Serdar Kırlangıçoğlu, Fotoğraf 
Sanatçısı Nurhan Artar, Aşçı ve Yemek Yazarı Pelin Bozkurt 
Bilgiç ve Moda Tasarımcısı Banu Bora Mumcu… Her biri gö-
nüllü olarak yaptıkları çalışmalarla Darüşşafakalı öğrencile-
rin hayatına dokundu. Nasıl mı?
Diş Hekimi Serdar Kırlangıçoğlu, Darüşşafakalı öğrencilerin 
ortodonti tedavisini ücretsiz olarak üstlendi. Bugüne kadar 
dokuz öğrencinin tedavisini gerçekleştirdi ve her yıl bu ça-
lışmasını sürdürmeye kararlı...
Fotoğraf Sanatçısı Nurhan Artar, fotoğrafa meraklı öğren-
cilere geçtiğimiz yıl ders verdi ve her zaman Darüşşafaka 
için göreve hazır olduğunu söylüyor.
Aşçı ve Yemek Yazarı Pelin Bozkurt Bilgiç, Daçkalı öğrenci-
lerde sağlıklı ve dengeli beslenmenin faydaları konusunda 
farkındalık yaratmak için çalıştı. Yeni ders yılında da bu ça-
lışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.
Moda Tasarımcısı Banu Bora Mumcu ise ortaokul öğrencile-
rinin formaları ile temsil kıyafetlerinin tasarımını yaptı. 
Şimdi yolları Darüşşafaka’yla kesişen ve bilgilerini, yete-
neklerini, uzmanlıklarını Darüşşafakalı öğrencilerin hizmeti-
ne sunan bu dört ismin öyküsüne kulak verelim. 

dR. SeRdaR KıRlanGıÇoğlu: “toplumSal biR  
boRcu yeRine GetiRiyoRum”
Diş Hekimi Serdar Kırlangıçoğlu, geçtiğimiz yıldan beri 
Darüşşafaka’da okuyan öğrenciler arasında ortodontik 
tedaviye ihtiyacı olanların tedavilerini gönüllü olarak ger-
çekleştiriyor. Şu ana kadar dokuz Darüşşafaka öğrencisi-
nin tedavisini üstlenen Dr. Kırlangıçoğlu, bu hizmetini uzun 
soluklu sürdürmeyi planlıyor.
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-
tesi’nde tamamladıktan sonra 2001’de aynı üniversitede 
Ortodonti Anabilim Dalı’nda uzmanlığını alan Dr. Kırlan-
gıçoğlu, uzun süredir Darüşşafakalı öğrencilere yönelik 
böyle bir çalışma yapmak istediğini belirterek, “Aklımda her 
zaman maddi yardımdan ziyade böyle bir hizmetle orada 
okuyan öğrencilerin yanında olma fikri vardı. Ancak bir türlü 
Darüşşafaka’yla bağlantıya geçemedim. Geçtiğimiz sene 
Darüşşafaka’da öğretmenlik yapan bir hastam oldu. Fikri-
mi ona açtım. Onun vasıtasıyla okul yönetimiyle görüştüm, 
teklifimi memnuniyetle karşıladılar. Geçtiğimiz yıl okulun 
belirlediği ve acil tedaviye ihtiyacı olan bir öğrenciyle bu hiz-
mete başladım. Ardından da her ay bir öğrencinin tedavisini 
üstlendim. Şu an ortodonti tedavisine başladığım dokuz 
öğrenci var” diye süreci anlatıyor. 
Serdar Bey’e bu projede en büyük desteği ise kendisi gibi 
diş hekimi olan eşi Özlem Kırlangıçoğlu veriyor.  Şöyle ki öğ-
rencilerin ortodonti tedavisine başlamadan önce yapılması 
gereken tüm diş tedavilerini de Özlem Hanım üstleniyor.
Darüşşafaka’nın bu ülkeye nitelikli gençler yetiştirdiğini, 
bu nedenle her zaman destek olmak istediğini belirten  
Dr. Serdar Kırlangıçoğlu, “Darüşşafaka’nın iyi bir okul ol-
duğunu hep biliyordum, ne mutlu ki bu görüşlerim öğren-
cileriyle tanıştıktan sonra daha da pekişti. Şu ana kadar 
tanıştığım tüm öğrencileri çok akıllı, araştırmacı, sorgula-
yıcı, çalışkan, teknolojiye meraklı, parlak çocuklar… Ha-
yata dezavantajla başlamış olsalar da Darüşşafaka’daki  

eğitimin kendilerine sağladığı avantajın farkındalar” sözle-
riyle görüşlerini dile getiriyor.
Kendisinin de yatılı okuduğunu belirten Dr. Kırlangıçoğlu, 
“Hangi okul olursa olsun yatılı eğitim farklı bir ekol... Bu ne-
denle Darüşşafakalı öğrencilerle iyi anlaşıyoruz. İlk başla-
yan grupla okul yönetimi izin verirse tedavileri tamamlandı-
ğında yemeğe gideceğiz. Umarım bu yemekleri geleneksel 
hale getirebiliriz.” 

Hedef, her sene 10 öğrencinin tedavisi üstlenmek
Her sene 10 yeni öğrencinin tedavisini üstlenmeyi planla-
dığını belirten Dr. Kırlangıçoğlu, “Elbette ki ortodonti mali-
yetli bir tedavi ama ben bu mali boyutu bilerek bu hizmete 
giriştim. Ayrıca bire bir o çocukların hayatlarına dokunmanın 
verdiği manevi hazzın maddi bir karşılığı olduğunu sanmıyo-
rum. Ben her zaman toplumda belirli mevkilere gelmiş kişi-
lerin topluma karşı borçları olduğunu düşünmüşümdür. Şu 
an ben de toplumsal bir borcu yerine getiriyorum. İnanıyo-
rum ki Darüşşafakalı öğrenciler de zamanı geldiğinde aynı 
duyarlılıkla hareket eden bireyler olacaktır” diye sözlerini 
noktalıyor. 

nuRHan aRtaR: “daRüşşaFaKa, Sadece biR oKul  
değil, Güzel biR aile”
Darüşşafaka’nın gönüllü destekçilerinden biri de ülkemizin 
önde gelen fotoğraf sanatçılarından Nurhan Artar… Geçti-
ğimiz ders yılında Darüşşafaka’da okuyan fotoğraf tutkunu 
öğrencilere gönüllü eğitmenlik yapan Artar hem fotoğraf 
sanatındaki bilgi birikimini hem de yaşam deneyimlerini on-
lara aktardı.
Dokuz yaşındayken keşfettiği fotoğraf tutkusunun peşin-
den giden Artar, ABD’deki ArtCenter College of Design’dan 
moda fotoğrafçısı olarak mezun oluyor. Ülkemizde Profes-
yonel Reklam ve Moda Fotoğrafçıları Platformu’nun kuru-
cuları arasında yer alan ve Darüşşafaka’da fotoğrafçılık ku-
lübü öğrencilerine yarım sömestr ders veren Artar, neden 
böyle bir çalışmanın içinde yer aldığını şöyle açıklıyor:
“Darüşşafaka’yı her zaman uzaktan saygıyla izliyordum. 
Beni en fazla cezbeden Darüşşafaka’nın yatılı bir okul ol-
masıydı. Tabii ki Darüşşafaka’nın diğer yatılı okullara göre 
çok farklı, çok özel bir misyonu var ama yine de yatılı okul 
hayatı dünyanın her yerinde pek değişmez. Ben de ilk ve or-
taöğrenimimi Paris’te yatılı bir okulda okuduğum için o kül-
türü çok iyi biliyorum. Yatılı okulda eğitimin çok hassas bir 
yanı vardır. Orada okuyan çocukların akşam yatakhanenin  

Darüşşafakalı öğrencilerin 
gönüllü destekçileri

Haber: DEMEt EYİ    

elbette ki ortodonti maliyetli bir 
tedavi ama ben bu mali boyutu bilerek 

bu hizmete giriştim. ayrıca bire bir o 
Çocukların hayatlarına dokunmanın 

verdiği manevi hazzın maddi bir 
karşılığı olduğunu sanmıyorum. ben 

her zaman toplumda belirli mevkilere 
gelmiş kişilerin topluma karşı borÇları 

olduğunu düşünmüşümdür. şu an 
ben de toplumsal bir borcu yerine 

getiriyorum. 

ortodontist Serdar Kırlangıçoğlu ile kendisi gibi diş hekimi olan eşi Özlem Kırlangıçoğlu, gönüllü olarak darüşşafakalı 
öğrencilerin diş tedavilerini yapıyor.

darüşşafakalı öğrencilere gönüllü fotoğrafçılık 
dersi veren Fotoğraf Sanatçısı nurhan artar...
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ülkenin farklı şehirlerinden gelmişler, her birinin hikayesi farklı ama burada 
kocaman bir aile olmuşlar. özgüvenleri Çok güÇlü ve deneyimlemekten asla 

kaÇmıyorlar. ilk kez tattıkları lezzetlere de Çok aÇıklar, bu da onların 
aÇık fikirli olduklarını gösteriyor. 

ışıkları söndüğünde geleceğe dair kurduğu çok büyük ha-
yalleri olur. İşte ben tam bu noktada Darüşşafakalı öğren-
cilere yardımcı olmak istedim. Benim yürüdüğüm yolda yü-
rümek isteyenlere rehberlik etmek, onların yolunu açmak, 
nelerle karşılaşabilecekleri konusunda fikir vermek, bilgi ve 
deneyimlerimi aktarmak istedim. Bence hayalleri olmayan 
insanlar, hayattaki en fakir insanlardır. Hepsini geleceğe 
dair hayal kurmaları ve bunların peşinden gitmeleri için teş-
vik etmeye çalıştım.” 
Darüşşafakalı öğrencilere eğitmenlik yapmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade eden Artar, “Bu projeden önce Darüşşa-
faka benim için sadece annesi ya da babası hayatta olma-
yan, maddi durumu yetersiz çocukların eğitim gördüğü iyi 
bir okuldu. Projeden sonra ise duygusal bir bağım oldu. Ön-
celikle müthiş saygılı bir gençlik gördüm orada... Ben farklı 
okullarda dersler veriyorum, farklı kesimlerden öğrencilerle 
birlikteyim. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Darüşşafaka 
son derece terbiyeli ve saygılı gençler yetiştiriyor” diyor.
Darüşşafaka için her zaman göreve hazır olduğunu söyle-
yen Artar, “Yeter ki orada eğitim gören öğrencilere farklı bir 
pencere açabilelim. Onları dış dünyaya hazırlamak gereki-
yor. Orada çok korumacı bir eğitim var ama Darüşşafaka, 
her zaman onları koruyamaz. Bu nedenle benim gibi gönül-
lülerin öğrencileri dış dünyaya hazırlamada önemli bir rolü 
olduğunu düşünüyorum. Darüşşafaka’da okuyan öğrencile-
re büyük emekler veriliyor, orası sadece bir okul değil, güzel 
bir aile… Bir kez girdiğinizde farkını anlıyorsunuz” diyerek 
sözlerini noktalıyor.

bilGiÇ: “daRüşşaFaKa’ya KüÇüK biR KatKımın olmaSı 
beni ÇoK motive etti”
Aşçı ve Yemek Yazarı Pelin Bozkurt Bilgiç, geçtiğimiz ders 
yılında sağlıklı ve dengeli beslenmenin faydaları konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla Darüşşafaka Cooking Club 
öğrencileriyle bir araya geldi. Sağlıklı ve pratik yemek tarif-
lerinin yanı sıra bu tariflerin yapımında kullandığı doğal ve 
farklı ürünlerle öğrencilerin yemek kültürünün de gelişme-
sine katkı sağlamayı hedefleyen Bilgiç, proje kapsamında, 
ihtiyaç duyulan gerek gıda gerek mutfak araç ve gereçleri 
konusunda sponsor firmaların desteğini de alarak bu çalış-
maların gerçekleşmesini sağladı. 
Darüşşafaka Cemiyeti’nden böyle bir proje teklifi geldiğin-
de çok mutlu olduğunu ifade eden Bilgiç, “Çünkü bu Kurum 
hepimiz için övünç kaynağı. Orada okuyan çocukların iyi eği-
tim ve öğretim almaları için öğretmen, yönetici, bağışçı ve 
destekçiler gibi küçük bir katkımın olması beni çok motive 
etti” diye konuşuyor.
Daha önce de Darüşşafaka’yı ziyaret ettiğini kaydeden 
Bilgiç, “Bu ziyaretlerimde öğrencilerin müzik ve spor kabi-
liyetlerine tanıklık etmiştim. Ama yakından tanıma fırsatı 
bulduklarımdan yola çıkarak söylemeliyim ki hepsi birer 
mücevher. Ülkenin farklı şehirlerinden gelmişler, her birinin 
hikayesi farklı ama burada kocaman bir aile olmuşlar. Özgü-
venleri çok güçlü ve deneyimlemekten asla kaçmıyorlar. İlk 
kez tattıkları lezzetlere de çok açıklar, bu da onların açık 
fikirli olduklarını gösteriyor. Sadece kız öğrencilerin değil 
erkek öğrencilerin de mutfak konusunda hevesli ve bece-
rikli olmaları çok hoş. Neşeli ve eğlenceli olmak için bazen 
fırsatı kendimiz yaratırız. İşte çocuklar da mutfakta yemek 
pişirirken doğramayı, karıştırmayı eğlenceli hale getirmeyi 
biliyorlar. Sorumluluk sahibi olduklarını özellikle belirtmeli-
yim” diyerek düşüncelerini aktarıyor. 
Bu projeyle Darüşşafaka’yı daha yakından tanıma olanağını 
bulduğunu belirten Bilgiç sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Da-
rüşşafaka’ya dair her zaman olumlu düşüncelerim olmakla 
birlikte biraz da olsa işleyişin içinde olduğumda öğretme-
ninden yöneticisine, emekçisine kadar nasıl bir ekip çalış-
ması olduğunu gözlerimle gördüm. Ayrıca çocuklar için dolu 
dolu geçen ders saatleri dışında kalan vakitlerinde de yete-
neklerini ön plana çıkartacakları birçok programın varlığını 
görmekten son derece mutlu oldum.”

banu boRa mumcu: “daRüşşaFaKa elÇileRinden 
biRine dÖnüştüm”
Darüşşafaka Ortaokulu öğrencileri, iki yıldır Moda Tasa-
rımcısı Banu Bora Mumcu’nun tasarladığı formaları giyiyor. 
Darüşşafakalı öğrenciler için yeni bir forma ve temsil kıya-
fetleri tasarlanması için kapısı çalındığında, gönüllü olarak 
bu işe talip olan Mumcu, bu projenin kendisini çok heye-
canlandırdığını belirterek, “Bir okul için forma tasarlamayı 
hep istemiştim. Bu fırsatın Darüşşafaka gibi köklü bir kül-
türe sahip bir kurumla gerçekleşmesi beni ayrıca çok mutlu 

darüşşafakalı öğrencileri tasarladığı 
formaların iÇinde gördüğünde derin bir 
mutluluk ve gurur hissettiğini belirten 

mumcu, ‘bu vesileyle darüşşafaka’ya 
bir katkıda bulunabildiğim iÇin Çok 

mutluyum. bu projeden sonra ben de 
darüşşafaka elÇilerinden 

birine dönüştüm’ diyor.

etti” diyor. Fonksiyonel, kuruma yakışan ve güncel tasarım-
ların hayata geçirildiği bir forma yaratmak için çalıştığını 
vurgulayan Mumcu, “Tasarım sürecine geçmeden dünya 
üzerindeki köklü eğitim kurumlarının forma tasarımlarını 
inceledim. Bunun akabinde sık kullanıma uygun olabilecek 
kumaş araştırmasının ardından çizimlerle tasarım sürecini 
tamamladık” diyor. 
Marmara Üniversitesi Tekstil Bölümü’nden mezun olduk-
tan sonra Londra’da moda eğitimi alan Banu Bora Mumcu, 
Darüşşafakalı öğrencileri tasarladığı formaların içinde gör-
düğünde derin bir mutluluk ve gurur hissettiğini belirtiyor. 
Mumcu, “Bu vesileyle Darüşşafaka’ya bir katkıda buluna-
bildiğim için çok mutluyum. Bu projeden sonra ben de Da-
rüşşafaka elçilerinden birine dönüştüm” diyerek sözlerini  
noktalıyor. n

aşçı ve yemek yazarı pelin bozkurt bilgiç ile darüşşafakalı öğrenciler birlikte sağlıklı ve pratik yemekler yaptı.

darüşşafaka ortaokulu öğrencileri için gönüllü olarak 
forma ve temsil kıyafetleri tasarlayan moda tasarımcısı 
banu bora mumcu...

darüşşafakalı öğrenciler, banu bora mumcu’nun 
tasarladığı formalar içinde...



Sonuçlar da belirli bir hedefin gerçekleştirilmesinden ziyade 
daha çok bizim çabamızın ve verdiğimiz söze bağlılığımızın 
bir yan ürünü olarak geldi. Kupayı kazandığımızda hissetti-
ğim duygular, gerçekten de neyi başardığımızdan çok nasıl 
başardığımızı bilmenin verdiği gerçek bir memnuniyet ve tat-
mindi. Bu benim için kupayı kazanmanın doğru yolunu gös-
teren bir ders gibiydi. Bence böylesine sıcak ve tatmin edici 
hisler duymamın sebebi buydu.

Sadece darüşşafaka öğrencileri ve taraftarlarının değil, 
herkesin sevgi ve saygısını kazandınız. Sizce bunun sebe-
bi ne olabilir?
Öncelikle insanların beni bir insan olarak sevdiğini duymak 
benim için çok çok güzel ve anlamlı. Ve belki de bu, onlarla 
içtenlikle kurduğum iletişim ve herkesin beni kucakladığı ka-
dar benim de onları kucaklamamdan dolayı… Bu benim Da-
rüşşafaka ailesiyle yaşadığım deneyimimde en tatmin edici 
şeylerden biri oldu. Umuyorum ki insanlara bir şekilde katkım 
olmuştur ve kesinlikle onlar da bana dostlukları, açıklıkları, 
vermiş oldukları ilham, taşıdıkları ve paylaştığımız değerler 
bakımından çok şey kattılar. Bu benim için çok çok anlamlıydı.

eurocup’ı kazandıktan hemen sonra verdiğiniz bir röpor-
tajda, darüşşafaka basketbol takımı’nda masum bir şey-
ler olduğunu söylediniz. bunun nedenini biraz açıklayabilir 
misiniz? darüşşafaka’da çalışmak hangi yönleriyle diğer 
deneyimlerinizden farklıydı?
İlk olarak, başlangıçta beklentiler çok da yüksek değildi. Kim-
se, nereye kadar yükselebileceğimizi bilmiyordu veya özel bir 
beklenti yoktu. Böyle bir durumda, sonunda elde ettiğimiz 
sonuç bir sürpriz ve özel bir deneyim oluyor çünkü, gerçek-
leşmeden önce tahmin edebileceğiniz veya belirli bir hedef 
olarak tanımlayabileceğiniz bir şey değil. Bu nedenle bence 
bunun içinde bir masumiyet var. Ayrıca kulüpteki, kulübün 

7Days EuroCup final serisinin ilk maçında deplasmanda 
mağlup ettiği Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban’ı 13 Nisan’da 
kendi sahasında da 67-59’luk skorla yenen Darüşşafaka 
Basketbol Takımı EuroCup’ın şampiyonu oldu. Darüşşafaka 
basketbol tarihinin ilk Avrupa kupası, Darüşşafaka mezunu 
Doğuş Özdemiroğlu’nun ellerinde yükseldi.
Doğuş Grubu’nun destekleriyle 2014 yılında tekrardan  
1. Lige yükselen Darüşşafaka Basketbol Takımı, kurduğu 
iddialı kadrolarla adından söz ettirmeyi başardı ve yükselen 
çıtasını 2017-2018 sezonunda kazandığı 7DAYS EuroCup 
şampiyonluğuyla taçlandırdı. Bu şampiyonlukla birlikte Da-
rüşşafaka Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunda Turkish 
Airlines Euroleague’de mücadele etmeye hak kazandı.
1951 yılında kurulan Darüşşafaka Basketbol Takımı,  
1960-1961 ve 1961-1962 sezonlarında Türkiye şampiyonu 
olmuş ve 1962 yılında Avrupa Kupaları’nda üçüncü tura kalan 
ilk Türk takımı olarak adını Türk basketbol tarihine yazdırmış-
tı. Bu sene de tüm Darüşşafaka ailesine büyük bir mutluluk 
ve gurur yaşatan takımın efsane antrenörü David Blatt, hem 
sezonun hem de final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) 
seçilen oyun kurucusu Scottie Wilbekin ve takımın Darüşşa-
fakalı oyuncusu Doğuş Özdemiroğlu ile söyleşi yaptık.

davıd blatt: “umut en Son ÖlüR”

Sizin ve oyuncularınızın çabaları sayesinde darüşşafaka 
basketbol takımı bu sene eurocup şampiyonu oldu. bunu 
nasıl başardınız? duygularınızı ve darüşşafaka’ya olan 
bağlılığınızı nasıl açıklarsınız?
Bence en önemlisi, sezonun daha en başında, bir hedef be-
lirlemeden, mükemmelliğe ulaşmak ve olabileceğimizin en 
iyisi olmak için birbirimize söz verdik. Her gün yaptığımız şey, 
olabileceğimizin en iyisi olmayı denemekti ve bu sebeple 
de gerçekten önemli olanı hiçbir zaman gözden kaçırmadık. 

EuroCup şampiyonu olarak tarihindeki 

ilk Avrupa kupasını müzesine götüren 

Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın efsane 

antrenörü David Blatt, oyun kurucusu Scottie 

Wilbekin ve takımın Darüşşafakalı oyuncusu 

Doğuş Özdemiroğlu ile şampiyonluğa giden 

yolu konuştuk.

Yazı : BAhAR PAYKOÇ vE EMİN YİĞİt KOYUNCUOĞLU  
FotoğraF: ESER ERENLER

çevresindeki ve okuldaki insanlar… Bir basketbol takımı ol-
mak, sadece spordan ve takımın belirli hedeflerinden ibaret 
değildir. Oyunla olduğu kadar hayatın ta kendisiyle de ilişkili. 
Bu bence hoş ve masum bir şey. Burada iletişim kurduğum 
insanlar, benim hissettiğim ve hep bir aradayken hisset-
tiğimiz sıcaklık... Bu benim için çok özgün bir profesyonel 
deneyim oldu. Kariyerimde daha önce buna benzer bir şey 
yaşamamıştım.

darüşşafaka bu sezon inanılmaz geri dönüşlerle maçlar 
kazandı ve siz bir röportajınızda “umut en son ölür” dedi-
niz. bu hayat felsefeniz mi? 
Bu sözü Rusya’dayken öğrenmiştim. Bence bu söz, birçok 
açıdan Darüşşafaka’daki insanlar ve Darüşşafakalı öğrenci-
ler için de sloganlardan biri olabilir. Eğer umudunuz ve inancı-
nız varsa ve bunun için çalışmaya istekliyseniz o zaman sizin 
için sınır gökyüzüdür. Hiçbir zaman vazgeçmek için bir sebep 
yok. Umut her yerde…

büyük takımları ve büyük oyuncuları çalıştırdınız. bugüne 
kadar birçok kupa kazandınız. blatt’in etkileyici kariyeri-
nin sırrı nedir?
Kendimi her zaman rakiplerinden daha çok çalışmayı isteyen 
ve asla vazgeçmeyen, pes etmeyen, işler yolunda gitmedi-
ğinde kendini kaybetmesine izin vermeyen biri olarak gör-
düm. Bence bu tür niteliklerin her zaman bana faydası oldu. 
Özellikle zorluk ve sıkıntılarla başa çıkabilmek, farklı yerler, 
kültürler ve ortamlarda yaşayabilmek bakımından… Ama 
en önemlisi sadece açık olmak. Diğer insanlara, fikirlere, 
kültürlere ve kişiliklere açık olmak… Bunu yapabildiğinizde, 
insanların içindeki en iyiyi çıkarmanın ve bu insanlara yardım 
etmek için de kendinizin en iyisine ulaşmanın yolunu bulabi-
lirsiniz. Farklı ülkeler, ortamlar ve kültürlerde büyük başarılar 
elde etmiş olmam, açık, hoşgörülü ve her türlü insan ve du-
rumla çalışma konusunda istekli biri olmanın önemi hakkında 
bir şeyler öğrendiğim anlamına geliyor diye düşünüyorum. 
Bunu yapabildikten sonra, eğer bilgi, tecrübe ve ihtiyacınız 
olan düzeyde çabaya sahipseniz, o zaman her yerde başarılı 
olabilirsiniz.

başarıyı nasıl tanımlarsınız? bir lider ve öğretmen sizce 
nasıl olmalı?
Öğretmen bir annenin çocuğu olduğum için şanslıydım. On-
dan çok şey öğrendiğime inanıyorum. Ayrıca şanslıydım çün-
kü, basketbola dair çok şey öğrendiğim muhteşem koçların 
takımlarında oynadım ve onlarla birlikte çalıştım. Fakat her 
zaman liderliğin doğuştan gelen bir özellik olduğuna inandım. 

şampiyon 
daÇKa!
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eğer umudunuz ve inancınız varsa ve 
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Bazı insanlar lider olmak için doğuyorlar, bu DNA’larında var... 
Ama önemli olan, bu özelliği nasıl geliştirdiğiniz. İnsanların 
sizi takip etmek ve sizin liderliğinizi kabul edip birlikte koş-
mak, ilerlemek, uçmak istemelerini sağlayacak bir şekilde 
bu liderliği paylaşmanıza izin veren bir kişiliğiniz var mı? Bu 
da liderliğin büyük bir parçası. Baskın kişiliklere sahip birçok 
insan var ama kimse onlarla çalışmak istemiyor. Liderlikte 
önemli olan, insanların sizi takip etmek istemelerine, sizin 
liderliğinizi yeni zirvelere taşımaya ve liderliğinizi kendi po-
tansiyellerine ulaşmaları için olumlu bir şekilde kullanmaları-
na yardımcı olabilmek. Bu benim için, liderliğin gerçek değeri 
anlamına gelir. 

nba’de, avrupa’da mücadele eden takımları ve milli ta-
kımları yönettiniz. bir koç olarak en çok hangisinden keyif 
aldınız?
Her zaman her yerde güzellik ve iyiliğin mevcut olduğunu fark 
ettim ve gittiğim her yerde bunları arıyorum. Farklı deneyim-
lerime bir değer biçmek zor. Favorilerim konusunda bir listem 
yok. Yaşadığım her farklı tecrübeyi ve bulunduğum yerdeki 
“iyi” olan şeyleri değerli buluyorum. Dolayısıyla, benim için 
önemli olan, bu kadar farklı kültürlerde ve ortamlarda bulun-
ma ve çok farklı insanlardan bir şeyler öğrenip onlarla bir şey-
ler paylaşma fırsatına sahip olabilmek. Bunun için minnet-
tarım. Benim için kariyerimdeki en büyük zaferler bunlardır; 
hangi şampiyonluk, unvan ya da seviyenin en iyi olduğundan 
ziyade...

darüşşafaka’da geçirdiğiniz iki yıl hakkında neler söyle-
mek istersiniz? 
Her şeyden önce, Türkiye’de yaşamayı çok sevdim. Türk halkı 
için gerçek ve derin bir sevgi besliyorum. İletişim kurduğum 
herkesten çok güzel muamele gördüm. Türk kültürü, tarihi ve 
Türkiye’de işlerin nasıl yürüdüğü hakkında çok şey öğrenebil-
dim. Türkiye ve Darüşşafaka’daki iki yıllık deneyimim harikay-
dı. Bu iki yılı her zaman hatırlayacağım ve değerini bileceğim.

taraftarlara ve darüşşafakalı öğrencilere bir mesaj veya 
öneriniz var mı? darüşşafakalı öğrencilerin salondaki var-
lığı size neler hissettiriyordu?
Öncelikle öğrencilere vermek istediğim mesaj: gerçekten 
etrafınızdaki harika eğitmenleri dinlemeye devam edin ve 
onlardan olabileceğinizin en iyisi olmak için dersler çıkartın 
ve size sundukları liderlikten faydalanın. Öğrencilerin takımı 
desteklemeye devam etmelerini umuyorum ama sadece 
maçlarda değil… Sanırım hepiniz biliyorsunuz, ben tüm an-
trenmanlarımızı bizi izlemek ve burada vakit geçirmek is-
teyen öğrencilere açtım. Öğrencilere takımın bir parçası 
olmaya devam etmelerini, bir gözlemci olarak, soru soran 
kişiler olarak, ya da sadece destekçi olarak işin içinde ol-
malarını tavsiye ederim. Çünkü bu eğlenceli bir şey ve bir 
Daçka öğrencisi olarak kolektif deneyiminize bir şeyler daha 
katıyor. Her öğrencinin ve Darüşşafaka’yla bağı olan herke-
sin, Darüşşafaka’nın iyi değerlerini, özelliklerini, misyonunu, 
öğretilerini yükseltmeye ve temsil etmeye devam etmesini 
diliyorum. Çünkü okul bittikten sonra bu öğrencilerin her biri 
toplumun bir parçası olacak. Umarım ki çok iyi bir parçası ola-
rak bu toplumu ve ülkeyi daha da iyi bir yer haline getirecek-
ler. Bence herkes bu hedef için çalışmalı.

darüşşafaka’da yaşadığınız en unutulmaz an hangisi?
Pek çok hatıram ve bende iz bırakan şeyler var ama en iyi 
hatırladığım şey, öğrencilerin antrenmanlarımıza gelerek 
etrafta dolaşması, izlemesi ve iyi vakit geçirmesinin beni 
çok mutlu etmesi… Öğrencilerin grup halinde maçlarımıza 
gelmesini ve hep beraber tezahürat yapmamızı çok sevi-
yordum çünkü bu benim içimi ısıtıyordu. Okuldaki öğret-
menlerle olan etkileşimimi de gerçekten seviyordum. Bu 
benim için çok değerli, faydalı ve unutulmazdı; öğretmen-
lerle küçük de olsa bir şeyler paylaşabilmek… Her gün an- 
trenman için okula gelmekten ve orada olmaktan çok keyif 
aldım.

darüşşafaka’nın 155 yıllık “eğitimde fırsat eşitliği” mis-
yonu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ve bu büyük ai-
lenin bir parçası olmak nasıl bir duygu?
Bu geleneğin ve topluluğun küçük de olsa artık bir parçası 
olduğumu söylemekten gurur duyuyorum. Bu gururu her 
zaman taşıyacağım. Küçük de olsa, bazı insanlara katkıda 
bulundum veya ilham verdim; hem çalışanlara hem de öğ-
rencilere. Bu benim için en büyük zafer.

türk basketbolunun seviyesi ve gelişimi hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?
Son birkaç yıldır Türkiye liginin tüm Avrupa’da en güçlü lig 
olduğunu düşünüyorum. İleride neler olacağını göreceğiz. 
Yeni kural değişikliğiyle; takımlar kadrolarında 6 yabancı 
oyuncu yerine 5 yabancı oyuncu bulundurabilecekler. Bu 
sayede Türk oyuncular daha fazla oynama ve gelişme şansı 
bulabilecek. Bunun Türk basketboluna nasıl fayda sağlaya-
cağını gözlemlemek ilginç olacak. Umarım olumlu olur. Tür-
kiye’deki koçlara her zaman çok saygı duydum. Avrupa’nın 
en iyi koçlarından bazıları Türkiye’de çalışıyor. Türkiye’dey-
ken bu durumdan çok büyük keyif aldım.

bir röportajınızda, basketbol kariyerinizden sonra diplo-
mat olmak istediğinizi söylemiştiniz. bunu biraz açıkla-
yabilir misiniz? 
Tüm hayatıma ve kariyer yolculuğuma bakarsanız, her za-
man farklı yerlerde, farklı insanlarla ve farklı kültürlerde 
bulunmakla ilgili olduğunu görürsünüz. Basketbol kariyeri-
mi her zaman bir tür elçilik ve farklı dünyalardan insanların 
bir araya gelip yaklaşması ve fikirlerin paylaşılması için bir 
fırsat olarak gördüm. Bu konuda çok deneyim kazandım. 
Bunu gerçekleştirmek isterim.

Sizce spor, farklı kültürlerden insanların arasındaki iliş-
kilerin ve anlayışın gelişmesine nasıl katkıda bulunuyor?
Bu harika bir soru ve kalbime çok dokunan bir konu. Spor; 
siyasi, coğrafi ve hatta ideolojik farklılıklardan önce geldi-
ğinde; iletişim kurma ve birbiriyle ideolojiler, milliyetler veya 
belirli bir grubun mensubu olarak değil de insan olarak ko-
nuşabilme becerisinin eksikliğine sebep olan engelleri yık-
mış oluyorsunuz. Spor, insanların iletişim kurmasını engel-
leyen bariyerleri yıkar. Kendimi her zaman sınırları, kıtaları, 
ülkeleri aşabilen ve spor vasıtasıyla insanlara ulaşabilen, 
iletişim kurabilen, onları anlayabilen ve insanları birbirine 
daha iyi bağlayabilen biri olarak görmemin sebeplerinden 
biri bu. Benim için mükemmel bir araç.

euroleague’de oynanacak darüşşafaka-olympiakos 
maçı için ne söylemek istersiniz?
Mutlaka karşılaşacağız. Türkiye’ye ve Darüşşafaka’ya geri 
dönmek ve tanıdığım, sevdiğim insanların yüzlerini görmek 
için sabırsızlanıyorum. Harika olacak. Çalıştığım birçok in-
sanla hala iletişim halindeyim. Dostluklar sona ermiyor, her 
zaman kalıcılar. 

doğuş ÖzdemiRoğlu: “Çalışan en 
Sonunda KazanacaK”

darüşşafaka basketbol takımı’nın tek darüşşafaka mezu-

nu oyuncusu olarak takımın tarihindeki ilk avrupa Kupa-

sı’nı kazanmasına katkıda bulundun. Özellikle bayern mü-

nih maçında takıma verdiğin enerji çok değerliydi. Senin 

açından sezon nasıl geçti, nasıl değerlendirirsin bu tarihi 

sezonu?

Birincisi Darüşşafaka’yla böyle bir şeyi başarmak benim için 
çok daha gurur verici çünkü ben Darüşşafaka adı altında her-
hangi bir başarı yakaladığım zaman, spor olabilir veya başka 
bir konuda olabilir, çok gurur duyuyorum. Ve bunu Avrupa 
Kupası’nı yani basketbolda en üst düzey 2. kupayı kazanarak 
başarmak benim için çok daha önemliydi. Çünkü bir Darüşşa-
fakalının bu takımda olması başarıdaki anlamı Darüşşafaka 
için daha da arttırıyor. Bayern Münih maçına gelecek olursak, 
o maçta işler istediğimiz gibi gitmiyordu ilk yarı. Bir şeyleri 
değiştirmemiz gerektiğinin farkındaydık takım olarak. So-
yunma odasında da bunu konuşmuştuk. David Blatt bana 
şans verdi ikinci yarıda. Takımın ihtiyacı olan enerjiyi vere-
bileceğimi düşündü. Ben de elimden geleni yaptım. İlk ateşi 
yaktım diyebilirim. Sonra zaten gerekeni de takım halinde 
tek yumruk olarak yaptık. 

ilk yarıda takım tutuktu, enerji düşüktü. Sen girince bam-

başka bir havaya büründü.

İlk maçın ilk iki çeyreğinde istediklerimizi sahaya yansıtama-
dık ama ikinci yarıda arkamıza aldığımız o rüzgar ve bence 
orada başlayan, bizim yaktığımız ateş ikinci maça da yansıdı. 
İkinci maçta da onlar ilk yarıda daha iyiydi ve yine öndelerdi 
ama biz bir şekilde onlara maçı ne kadar kazanmak istediği-
mizin ve buna inandığımızın mesajını vermiştik. Sonuç olarak 
maçın son çeyreğinde demoralize oldular ve kaybettiler ki 
Bayern Münih turnuvanın favori takımlarından biriydi.

bir darüşşafakalı olarak takımda yer almak ve eurocup’ı 

kucaklamak sana neler hissettirdi?

Bir kere ben antrenörümüz David Blatt’e de teşekkür ediyo-
rum çünkü takımın toplandığı ilk gün ilk antrenmanda takıma 
Darüşşafaka’nın ne olduğunu, Darüşşafakalı öğrencilere na-
sıl davranmaları gerektiğini anlatmıştı. O ilk toplantıdan son-
ra bütün oyuncular, ne zaman Darüşşafakalılar antrenmanı-
mızı izlemeye veya maçtan sonra yanımıza gelse öğrencilere 
sürekli ilgi gösterdiler.

oyuncuların hepsi darüşşafaka’yı tanıyorlar mıydı?

Evet hepsi. Türklerin çoğu zaten önceden de duymuştu 
Darüşşafaka’nın misyonunu. Buraya geldiklerinde daha iyi 
anlıyorlardı ama yabancı oyuncular da ilk günden itibaren 
antrenörün katkısıyla öğrenmişlerdi. Ben de okuldan gelen 
bir oyuncu olduğum için bana da birçok soru soruyorlardı Da-
rüşşafaka’yla ilgili. Onlara elimden geldiğince anlatıyordum. 
Onlar da bu maneviyatı, Darüşşafaka olarak kazanmanın ne 
kadar özel olduğunu anlamışlardı. Bence bütün oyuncuların 
farkında olması önemliydi. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak bi-
zim için o kadar iyi. 

doğuş Özdemiroğlu

david blatt

bu geleneğin ve topluluğun küÇük 
de olsa artık bir parÇası olduğumu 

söylemekten gurur duyuyorum. 
bu gururu her zaman taşıyacağım. 

küÇük de olsa, bazı insanlara katkıda 
bulundum veya ilham verdim; hem 

Çalışanlara hem de öğrencilere. bu 
benim iÇin en büyük zafer.
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trenmanlarında mesela önceden normalde biz koşu yapardık 
futbol sahasında. Blatt ile yazın hiç koşmadık. Daha farklı 
bir kondisyon yüklemesi yapıyorduk. Salonda olurdu bütün 
çalışmalarımız ve yüklemelerimiz. Demek istediğim fark bu 
aslında. Basketbol anlamında da savunma sistemi çok fark-
lıydı diğerlerine göre. Hücumda da keza sürekli yeni bir şey 
deniyorduk. Bazen bu yenilikleri yakalamakta, öğrenmekte 
çok zorlanıyorduk takım olarak. Bir şekilde herkesin en iyi 
halini buluyordu koç. Kimin ne zaman nerede nasıl yapacağını 
çok iyi biliyordu. Kişisel olarak bu sene en iyi halimdi diye-
mem çünkü daha fazla süre bulduğum zaman en iyi halimin 
çıkacağını düşünüyorum. Geçen seneye baktığımız zaman 
belirli dönemlerde oynadım ama yine de yeterli süre ala-
madım. Açıkçası hem yerli hem yabancı rotasyonumuz çok 
iyiydi. Bu da istediğim kadar süre alamamamda bir etkendi 
fakat Blatt’le çalışma kısmı çok iyiydi. Benim için hayatıma 
yön verecek bir deneyim oldu. Ondan çok şey öğrendim. Hep 
pozitif kalmaya çalışan bir insandı en zor durumda bile.

Senin gittiğin yoldan gitmek isteyen daçkalılara neler 
önerirsin?
Mutlaka çok zorluklar olacak. Benim en çok zorlandığım kı-
sım okul ve basketbolu bir arada götürebilmek olmuştu. Ben 
kendimden fedakarlık ettim. Mesela yaz tatillerinde bile sü-
rekli burada antrenman yapıyordum. Benim yaz tatilim 2-3 
hafta olurdu. Kışın da çok geç saatlere kadar kalabiliyordum. 
Hem okula gidiyordum sabahleyin erken kalkıp hem de ders 

Hem darüşşafaka’yı hem de darüşşafaka basketbol takı-
mı’nı yurt içinde ve dışında temsil etmek nasıl bir duygu?
Darüşşafaka’yı nerede temsil etsek hep en iyi şekilde temsil 
etmeye çalışıyoruz. Bu sadece benim için değil Darüşşafa-
ka’dan mezun olmuş ya da Darüşşafaka’da öğrenci olan her-
kes için ilk kuraldır. Okulumuzu ve kurumumuzu en iyi şekilde 
temsil edip daha çok bağışçıya ulaşarak daha çok çocuğun 
hayatını nitelikli eğitimle değiştirmek hepimizin amacı. Biz 
şanslıyız. Çünkü ben de Darüşşafaka’yla beraber inanılmaz 
bir değişim yaşadım. 

Seni darüşşafaka’ya kim yönlendirmişti?
Ayvalık’taki bir hocam televizyonda görmüştü Darüşşafa-
ka’yı ve beni bilgilendirmişti. Kafamda soru işaretleri vardı; 
nasıl olacak, nasıl yapacağım diye ama sınava çalışmıştım ve 
sınavı kazanınca da hemen geldim. Buraya geldiğim ilk gün 
kafamdaki tüm soruları unutmuştum.

darüşşafakalıların ve öğrencilerin desteği hakkında ne 
düşünüyorsun, senin için itici bir güç oluyor mu parkede?
İlk kez profesyonel A takımına ben lise üçte okurken çık-
mıştım. 17 yaşındaydım. İlk maçımı Büyükçekmece’ye karşı 
burada Ayhan Şahenk’te oynamıştım. O maçta da ilk yarıda 
gerideydik. İkinci periyodun bitmesine 4,5 dakika kala gir-
miştim oyuna. Her şeyiyle çok özel bir maçtı benim için. Hem 
ilk maçımdı hem de çok iyi oynamıştım. Orhun Ağabey (Orhun 
Ene) bana orada bir şans tanımıştı. O zaman tribünler zaten 
benim hep arkadaşlarımla doluydu. Ben A takımına çıkmadan 
önce hep birlikte tribünden bağırıyorduk maçlarda. Kendi tri-
bün grubumuzu oluşturmuştuk. Ben tribünden de geldiğim 
için ekstra bir destek görüyordum parkede. Arkadaşlarımı ve 
tüm destekleyenleri tribünde görünce heyecanım daha da 
artmıştı ama iyi yönde bir heyecandı bu. Onları orada görmek, 
onların bana inandıklarını hissetmek… Desteklerini hiçbir 
zaman esirgemediler. Sürekli arkamdalardı. Onlarla beraber 
iyi bir rüzgar yakalamıştım ilk maçta. O maçtan sonra zaten 
daha fazla insan gelmeye başlamıştı. 

Senin için blatt ile çalışmak nasıl bir deneyimdi? Sana ne-
ler kattığını düşünüyorsun? Senin içindeki en iyinin ortaya 
çıkmasına sebep oldu mu?
Çok özel bir antrenör bir kere. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. 
Çünkü ilk olarak daha önce hiç görmediğim bir sistemi vardı 
Blatt’in. Antrenman sistemi, antrenman programı… Bence 
hepsi çok farklıydı ve diğer sistemlere göre daha kolaydı. 
Kolay ama sade çalışıyorduk. Basketbol oynarken savunma 
ve hücumda hep detay olurdu ama kalan her şey sadeydi. 
Sade derken mesela antrenman saatlerimiz azdı, maçlardan 
önce otelde kalmıyorduk iç sahadaki maçlarımızda. Yaz an- 

çıkışları antrenmana geliyordum. Sınav olduğu zaman sa-
bahlara kadar çalışıyordum. O dönemler beni çok zorlamıştı. 
Bu zorlu süreçte de en büyük destekçim hem öğretmenle-
rim hem arkadaşlarım oldu. Özellikle arkadaşlarım bana çok 
destek olmuşlardı bu konuda. Kaçırdığım dersler ve sınavlar 
olduğunda beni ekstra çalıştırırlardı. Hocalarım da kaçırdığım 
konuları yakalamamda bana destek oluyorlardı.

basketbola nasıl yöneldin? 
Benim basketbolla hiç alakam yoktu buraya gelene kadar. 
Futbolu çok seviyordum. Futbol oynayanları görünce im-
reniyordum hatta. Bu yüzden aklımda hiç basketbol yok-
tu. Bizim orada Ayvalık’ta da herkes futbol oynar. Okula ilk 
geldiğim zaman beni İrfan Hoca karşılamıştı. Tanışma günü 
gibi bir gündü. İrfan Hoca, ben lise 2’deyken ayrılmıştı ama o 
zamana kadar olan süreçte yeri bende çok farklıdır. Nerede 
nasıl yapmam gerektiğini, yaptığım yanlışları ve doğruları her 
zaman söylerdi. Benim yaşam koçum gibiydi. Hala da görüşü-
rüm kendisiyle. İrfan Hoca, bir gün bana gelip boyumun yaşıt-
larıma göre daha uzun olduğunu söyledi ve ‘basketbol oynar 
mısın?’ diye sordu. Ben de ‘hocam basketbol istemiyorum, 
futbol oynamak istiyorum’ demiştim. Bunun üzerine İrfan 
Hoca ‘sen yine de gel bir bak, eğer beğenmezsen gidersin’ 
demişti. O süreçte yeni tanıştığım arkadaşlarım vardı; Arda 
ve Doğu. Onlar da ‘hadi birlikte gidelim, bir bakalım’ demişler-
di. Sonra o takımla ilk antrenmanımıza çıktık. O gün girdiği-
miz okul takımında 10 sene birlikte oynadık. Türkiye ikincisi 
olduk ve birçok şampiyonaya gittik.

darüşşafaka’da yaşadığın unutulmaz bir anını 
paylaşır mısın?
Darüşşafaka’da ben beşinci sınıftayken yine okul basketbol 
takımıyla İlkokullar Türkiye Şampiyonası’nda finale çıkmıştık. 
Finalde de BİLFEN Koleji’yle oynuyorduk. Grup maçında bizi 
20 sayı farkla yenmişlerdi. Onlar gruptan birinci, biz ikinci 
çıkmıştık. Finalde 2 sayıyla öne geçtik. 6-7 saniye kala onlar 
üçlük attılar ve öne geçtiler. Biz de son şutu atamamış ve 
maçı kaybetmiştik. Onlar, Türkiye şampiyonu biz ikincisi ol-
muştuk. Üzücü bir andı takım için fakat biz o kadar çok çalışı-
yorduk ki, 4. sınıfta iskeletini oluşturduğumuz takım bir sene 
sonra Türkiye finali oynamıştı. O takımdan birkaç arkadaşım 
da basketbolda ilerledi fakat bu seviyede mücadele eden bir 
tek ben kaldım. 

türk basketbolunun bugünkü durumu ve gelişimi hakkın-
da ne düşünüyorsun?
Genel olarak Milli Takım’dan bahsedecek olursak Milli Takım 
şu an bir değişim sürecinde. Takım ve ekip gençleşiyor. Şu 
an mesela takımda oynayanların çoğu bizim jenerasyonu-

darüşşafaka’yı nerede temsil etsek 
hep en iyi şekilde temsil etmeye 

Çalışıyoruz. bu sadece benim iÇin 
değil darüşşafaka’dan mezun olmuş 
ya da darüşşafaka’da öğrenci olan 

herkes iÇin ilk kuraldır. okulumuzu ve 
kurumumuzu en iyi şekilde temsil edip 
daha Çok bağışÇıya ulaşarak daha Çok 

Çocuğun hayatını değiştirmek hepimizin 
amacı. biz şanslıyız. Çünkü ben de 

darüşşafaka’yla beraber inanılmaz bir 
değişim yaşadım.
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muzdan. Bu geçiş sürecini aştıktan ve takım birbiriyle oy-
namaya alıştıktan sonra başarının geleceğine inanıyorum. 
Bu sene yabancı sayısını da bir kişi azalttılar. Takım başına 
6 yabancıdan 5 yabancıya düştü. Bu değişimin de bizim je-
nerasyonun gelişiminde çok büyük bir avantaj olacağına ina-
nıyorum. Çünkü sadece benim değil diğer arkadaşlarımın da 
aldığı süreler artacaktır. Şimdi Türk oyuncular daha yüksek 
özgüvenle oynayacaklar. Bu da Milli Takım’ın başarısına ke-
sinlikle yansıyacaktır. 

ligde en beğendiğin oyuncu kim oldu bu sezon?
Scottie Wilbekin! Şimdi kendisi Milli Takım’da da oynamaya 
başladı. Adaptasyon sürecini atlattıktan sonra takıma çok 
faydalı olacaktır. Wilbekin da artık Darüşşafaka ailesinden 
biri... 

Kısa ve uzun vadeli hayallerini, hedeflerini 
öğrenebilir miyiz?
Bu sene ilk olarak hedefim Darüşşafaka formasıyla Euro- 
league’de oynayan, süre alan bir oyuncu olmak. Eurolea-
gue’de tüm takımlar birbiriyle oynayacak. David Blatt’i de 
görmüş olacağız tekrardan. İleriye dönük hedefim de bunu 
sürekliliğe yaymak. Euroleague’de her sene düzenli olarak 
oynayan bir oyuncu olmak istiyorum. 

darüşşafakalı öğrencilere bir mesajın var mı?
Onları çok seviyorum. Elimden geldiğince onlarla birlikte 
olmaya çalışıyorum boş zamanlarımda. Onlara da tavsiyem 
her zaman çalışmaya devam etmeleri. Çalışan en sonunda 
kazanacak bir şekilde. Vazgeçmeden çalışsınlar.

Scottıe wılbeKın: “bu ailenin biR paRÇaSı 
olmaK benim iÇin şüpHeSiz biR onuRduR” 

darüşşafaka basketbol takımı, eurocup’ın şampiyonu 
olarak tarihinde ilk kez bir avrupa kupası kazandı ve siz 
hem eurocup 2017-2018 sezonunun hem de finallerin en 
değerli oyuncusu (mvp) seçildiniz. bu sezonki üstün per-
formansınızın sırrı nedir? 
Öncelikle, bana Darüşşafaka Cemiyeti’ne röportaj verme 
şansı tanıyan herkese teşekkür ederim. Dürüst olmak gere-
kirse hiçbir sırrım yok. Sadece yaz ayları boyunca oyunumu 
geliştirmek için sıkı çalışıyorum. Liglerin oynanmadığı yaz 
dönemleri oyuncular için çok önemlidir çünkü bu süreçte 
çok fazla boş vaktimiz oluyor ve bu kendimizi geliştirmemiz 
için harika bir fırsat.
 
darüşşafaka basketbol takımı’nın eurocup’ı kazanmasın-
da en önemli katkıyı yapan oyuncuydunuz. bununla ilgili 

duygularınızı ve darüşşafaka’ya olan bağlılığınızı nasıl 
açıklarsınız?
Daçka’nın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bana Avrupa 
basketbolunda yüksek seviyelerde oynama şansı verdikle-
ri için minnettarım, bu benim hayatımda bir ilk oldu. Ayrıca, 
hem ben hem tüm takımımız Darüşşafaka öğrencileriyle 
özel bir ilişki kurduk. Öğrenciler bizi hep destekledi ve birçok 
antrenmanımıza da geldiler. Çocuklarla, özellikle de Darüşşa-
fakalı çocuklarla bir şeyler paylaşmak benim için muhteşem  
bir his.

eurocup’ı kazandığınızda nasıl hissettiniz?
Kendimi harika ve rahatlamış hissettim çünkü sonunda he-
defimize ulaştık. Ayrıca bu, kariyerimde şu ana kadar elde 
ettiğim en büyük başarı oldu.

darüşşafaka’da oynamak ve david blatt’le çalışmak, ha-
yatınıza, kariyerinize ve karakterinize nasıl katkı sağladı?
Bir oyuncu olarak gelişmemi ve daha profesyonel olmamı 
sağladı. David Blatt muhteşem bir koç ve parke dışında da 
harika bir insan. Çevresindeki herkesle ilgilenir ve herkese 
çok iyi ve kibar davranır.

david blatt darüşşafaka öğrencileriyle yaptığı bir söyle-
şide, “oyuncularımdan mükemmel performans değil mü-
kemmel çaba bekliyorum” demişti. bu sözü hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Evet, bu David Blatt’in bize sürekli söylediği bir söz. Ben de 
kendisine katılıyorum. Her zaman en iyi oyunumuzu oynaya-
mayabiliriz fakat profesyonel oyuncular olarak daima takımı-
mıza verebileceğimizin en iyisini vermeliyiz.

türk vatandaşlığına geçtiniz ve yakında milli takımımızın 
formasını giyeceksiniz. türk milli takımı için oynayacak 
olmakla ilgili duygularınızı öğrenebilir miyiz?
Milli Takım için oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. 

Bu harika bir fırsat ve bunun parçası olmaktan dolayı çok mut-
luyum. Türkiye’yi ve İstanbul’u çok seviyorum ve bu ülke için 
oynamak benim için bir onurdur.

Sizce bir insanın basketbolda ve genel olarak hayatta üst 
düzey çaba ve performans göstermesi için ihtiyacı olan  
nedir? 
Açıkçası çalışmaktan başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Sade-
ce çalışmak… 

Kendinize örnek aldığınız biri var mı?
Dürüst olmak gerekirse yok. Her zaman kendimi geliştirmek 
için sıkı çalışırım. 

darüşşafaka taraftarlarına ne söylemek istersiniz? darüş-
şafaka öğrencilerinin ayhan şahenk Spor Salonu ve volk-
swagen arena’da maçları takip etmeleri size nasıl hisset-
tirdi?
Taraftarlar ve öğrenciler harikaydı. Bizi her zaman destekle-
diler ve onların önünde oynamak bizler için müthiş bir moti-
vasyondu.

darüşşafakalı öğrencilerin eğitimini desteklemek için da-
rüşşafaka cemiyeti’ne bağışta bulundunuz. bağış yapma-
ya nasıl karar verdiniz? 
Darüşşafaka’ya geldiğim ilk günden beri Darüşşafakalı öğren-
cileri gerçekten çok sevdim. Öğrencilerin davranışları, bize 
verdikleri destek ve aynı zamanda kimlikleri beni motive etti.

darüşşafaka’nın 155 yıldır sürdürdüğü “eğitimde fırsat 
eşitliği” misyonu hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu aile-
nin bir parçası olmak nasıl bir duygu?
“Eğitimde fırsat eşitliği”, çok özel ve saygıdeğer bir misyon. 
Bu misyonun her organizasyona örnek olması gerektiğini dü-
şünüyorum. Bu ailenin bir parçası olmak benim için şüphesiz 
bir onurdur.

türk basketbolunun seviyesi ve gelişimi hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?
Bence Türk basketbolu Avrupa ligleri içerisinde en yüksek se-
viyeye sahip ve her geçen gün daha da gelişiyor.

eurocup’ı kazandıktan sonra david blatt bir röportajında, 
“umut en son ölür” dedi. bu söz hakkında ne düşünüyor-
sunuz? Hedefe ulaşmada umudun önemi ve rolünü nasıl 
açıklarsınız?
David Blatt’le yine hemfikirim. Biz bazı takımlara karşı çift sa-
yılarla geriye düştüğümüz anlarda bile hiçbir zaman umudu-
muzu kaybetmedik ve kupayı kazandık. n

darüşşafaka’ya geldiğim ilk günden 
beri darüşşafakalı öğrencileri 

gerÇekten Çok sevdim. öğrencilerin 
davranışları, bize verdikleri destek ve 

aynı zamanda kimlikleri beni  
     motive etti.

darüşşafaka basketbol takımı, 
Tekfen’le sahalarda
Darüşşafaka Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunda yoluna 62 yıllık geçmişiyle Tür-
kiye’nin köklü gruplarından Tekfen Holding’in ana sponsorluğuyla devam ediyor. Geçti-
ğimiz sezon Doğuş Grubu’nun desteğiyle EuroCup Şampiyonu olan Darüşşafaka Bas-
ketbol, yeni sezonda “Darüşşafaka Tekfen” adıyla mücadele edecek. Darüşşafaka Spor 
Kulübü ile Tekfen Holding arasında yapılan iş birliğine ilişkin Tekfen Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Gigin, “Tekfen olarak bu iş birliğinden onur ve gurur duyuyoruz. 
Kurum değerleri yüksek, insani ve vicdani değerleri sağlam ve yıllardır bunlardan ödün 
vermeden gelişen iki kurum aynı amaç için bir araya geliyor.” dedi. DSK Başkanı Ümit 
Başkırt ise, “EuroCup şampiyonu olarak EuroLeague’a katılmaya hak kazanan takımı-
mızın bu yılki bütçesi Tekfen desteğiyle takımımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak se-
viyeye geldi. Seyir zevki yüksek bir basketbolu sahaya taşıyacak bir takım kurduk” diye 
konuştu. Başantrenör Ahmet Çakı’nın yönetiminde yeni zaferlere koşmaya hazırlanan 
Darüşşafaka Tekfen’e başarılar dileriz. 2013’ten beri Doğuş Grubu’nun desteğiyle mü-
cadele eden Darüşşafaka Basketbol Takımı, 2014’te Türkiye Basketbol 2. Ligi Şampiyo-
nu olarak Süper Lig’e yükseldi. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında EuroLeague’de 
mücadele etti ve 2017’de Playoff turuna katılma başarısını gösterdi. 2018’de ise Euro-
Cup Şampiyonu olarak tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzemize getirdi. Scottie wilbekin mvp ödülünü alırken
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Darüşşafaka Lisesi 2010 yılı mezunu, İTÜ 

Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi 

Fatih Muhammed Yüksel’in görev aldığı 

İTÜ Hedef Takımı, 18-19 Haziran’da İngiliz 

Institute of Mechanical Engineers’in (IMechE) 

düzenlediği UAS Challenge (Unmanned Aircraft 

Systems Challenge) 2018 adlı yarışmada birinci 

oldu. Kuzey Galler’deki Snowdonia Askeri 

Hava Üssü’nde düzenlenen prestijli yarışmada 

Şampiyonluk Ödülü (Grand Champion Award) ile 

Güvenlik ve Uçuşa Elverişlilik Ödülü’nü (Safety 

and Airworthiness Prize) Fatih ve arkadaşları 

kazandı. Fatih’i kutlamak ve gazetemiz için 

röportaj yapmak üzere kendisiyle İTÜ’de 

buluştuk. Darüşşafaka yıllarını sevgiyle anan 

Fatih, “Bir 10 yıl daha verseler yine okurum” 

diyor. Gelin öyküsünü kendisinden dinleyelim…

yatıyordum, tek tek öpüp iyi geceler dilemişti. Tek tek uğ-
raşmıştı. Başımı okşadı bir de… Ben de orada ilk sıcaklığı 
görünce herhalde bundan sonra güzel gidecek deyip rahat-
lamıştım. Cicianneler yatağını en güzel toplayan beş kişinin 
yastığının altına çikolata koyarlardı. Okuldan dönmek bizim 
için bayağı bir heyecanlıydı, çünkü yatağımın altında çikola-
ta var mı diye herkes heyecanla girer girmez yastığını kal-
dırır bakardı. Bayağı hoş, güzel zamanlardı… Bir 10 yıl daha 
verseler yine okurum… Zamanda geri dönün deseler beni 
4. sınıfa, tekrar Daçka’ya yollayın derim. Orada edindiğimiz 
arkadaşlıklar başkaydı. Küçük şeylerin bile bir değeri vardı. 
Hepimiz Darüşşafaka’ya gelmemiş olsaydık belki bir yokluk 
bilinciyle büyüyecektik ama Darüşşafaka bizi böyle bir zayıf 
noktadan alıkoydu, kurtardı. Darüşşafaka sizi alıyor, el be-
bek gül bebek, çok yatırım yaparak büyütüyor. Gerçekten 
dışarı çıkınca fark ettik, birkaç Darüşşafakalıyla tanışan 
arkadaşlarımız da ‘Daçkalılarda bu rötuş, bu dokunuş var, 
sizi farklı yapan bir bilgi birikimi var’ diyorlar. Daçka’yı çok 
seviyorum ve içinde okuyan herkes sever.”  

“biR daÇKalı KeSinliKle SıRadan olmayacaK”
Darüşşafakalı kardeşlerine pes etmeden hayallerinin 
peşinden koşmalarını öneren Fatih, “Lise sondaki kardeş-
lerim kesinlikle puanımı ziyan edeceğim diye düşünerek 
istedikleri bölümden başka bir bölümü tercih etmesinler 
ve ne istiyorlarsa onun peşinden koşsunlar. Ayrıca girmek 
istedikleri üniversiteleri mutlaka bu üniversitelerin forum-
larından araştırsınlar ve hocalarının geçmişlerini incelesin-
ler. Hayatta karşılarına çıkan gerekli riskleri aldıklarında, 
tabii bunun analizini güzel bir şekilde yaparak, hiç umma-
dıkları noktalara geleceklerini düşünüyorum. Bir Daçkalı 
kesinlikle sıradan olmayacak, gerekli riskleri aldığında. Ben 
de riskler aldım hayatımda. Bir yerlere gelmeye çalışıyo-
rum. Hala yolumun başlangıcında görüyorum kendimi. Bir 
şeylerden gurur duyabiliyorum.” İlk defa uluslararası bir 
başarı kazandığını ve gazeteye çıktığını söyleyen Fatih, 
Hürriyet’te çıkan haberi görünce mutlu olmuş: “Akraba-
larımdan görenler, ağlayarak arayanlar oldu. ‘Seninle çok 
gurur duyuyorum evladım’ dediler. Tabii, siz de okuyunca 
ister istemez bir tebessüm konuyor yüzünüze. Demek ki 
bugün bunu yapabiliyorsam yarın daha çok çabaladığımda 
ülkem için daha büyük şeyler yapabilirim diye düşündüm 
ve bu bana gurur verdi. Önemli olan çalışmak, daha çok 
çalışmak. İdealime doğru giden yolda, somut bir adım 
attım ve bu adımım takdirle karşılandı. Hedeflerime doğru 
ilerlediğimi bilmek gurur veriyor. İnsan istediği yönde, bazı 
zorluklarla uğraşarak ilerleyince kendiyle gurur duyuyor, 
başkası takdir ettiği için değil, fakat kendisi o adımları 
atabildiği için.”  n

viyoruz. Uçağımızın kanatlarının altında Türk bayrakları var. 
Uluslararası bir arenada Türkiye’yi temsil ettiğiniz için en 
iyi şekilde bir şeyleri başarmaya çalışıyorsunuz. ‘Ben öyle 
bir iş çıkartayım ki diğerlerine de örnek olsun, çok iyi bir in-
tiba bıraksın, bizden sonra geleceklere de güzel bir zemin 
hazırlasın’ diyorsunuz” diye konuşuyor.

avRupa’da yüKSeK liSanS yapmayı HedeFleyen 
FatiH, buRS aRayacaK
Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ne giren Fatih, 4 yıl burada okuduktan sonra 
esas istediği alanın mühendislik olduğuna karar veriyor ve 
‘Ben bölüm değiştireceğim’ diyor. Bu kez İTÜ Makine Fa-
kültesi’ne giren Fatih, dört yıldır burada okumaktan çok 
mutlu. “Savunma sanayiinde çalışmak istiyordum. Zaten 
milli değerleri yüksek bir insanım. Zekamı aktif bir şekilde 
kullanabileceğim bir branşı tercih ettim” diyen Fatih’in he-
defi, Avrupa’da, Almanya veya İngiltere’de yüksek lisans 
yapmak. Bu eğitimi için de burs arayacak. Ardından da Tür-
kiye’ye dönüp savunma sanayii alanında çalışmak istiyor. 

FatiH’in daRüşşaFaKa’da mutlu olmaya 
başlamaSını Sağlayan olay
“Zamanda geri dönün deseler beni 4. sınıfa, tekrar Daç-
ka’ya yollayın derim” diyen Fatih, dün gibi hatırladığı Darüş-
şafaka’ya giriş öyküsünü şöyle paylaşıyor: “Çanakkale’de 
ilkokul 3. sınıf öğrencisiyken bir gün hocam beni yanına 
çağırdı ve Darüşşafaka’nın broşürünü gösterdi. Bu broşür 
büyük ihtimalle hatıra olarak birçok ailede hala saklanır. 
‘Bu okulda okumak ister misin?’ diye sordu. Havadan çe-
kilmiş bir fotoğrafı vardı, çok büyük, ihtişamlı, üniversite 
gibi bir yer olarak gözüküyor. Öyle olunca benim de göz-
lerim doldu, ağlamaya başladım, ‘Hocam beni okuldan mı 
atıyorsunuz? Atmayın, anneme ne derim’ diye. Ben o kadar 
ağladım ki hocam benimle konuşmadı, ‘Tamam ben aileni 
ziyaret etmeye geleceğim, onlara anlatayım durumu’ dedi, 
bana da o gün izin verdi. Ben eve gittim ağlaya ağlaya, on-
dan sonra öğretmenim evimize geldi, durumu düzgünce 
anlattı, ben de sakinleştim. Tabii ne tepki vereceğimi bi-
lemedim, 9 yaşındasınız. Öyle bir yaş ki o an hayatınla ilgili 
bir karar verdiğinin bile bilincinde değilsin. Ben de anneme 
baktım tabii, annem de ‘Bir dene istersen evladım’ dedi. 
Sınava girip şansımızı deneyelim dedik ve İstanbul’a gel-
dik. Sınavda yanımda oturan arkadaşım sonra sınıf arka-
daşım oldu. Kazandım…” 
Fatih’in Darüşşafaka’da mutlu olmaya başlaması, ilk gün 
yaşadığı bir olaydan sonra olmuş: “Esra Tunçay hem İngi-
lizce hocamız hem de belletmenimizdi, hepimizi ilk gece 
birinci yataktan başlayıp, ben o zaman üçüncü yatakta 

“Bir 10 yıl daha verseler yine okurum”

Haber ve FotoğraF: BAhAR PAYKOÇ 

UAS Challenge 2018 yarışmasına Türkiye’den katılan tek 
ekip olan İTÜ Hedef Takımı, yarışmada geçen yılın şampi-
yonu Bath Üniversitesi’nin de aralarında olduğu 25 takımın 
içinde birinciliği kucaklayarak, yurda döndü. Öğrencilerden 
belirli görevleri yerine getirebilen bir insansız hava aracı sis-
temi tasarlamalarının istendiği yarışmaya İTÜ Hedef Takımı 
bu yıl “Tulpar” adlı uçaklarıyla katıldı. Tulpar, Türk Mitolojisin-
de yer alan kanatlı atın ismi…
Bu iş için çok sıkı çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını 
almış olmanın kendisini çok onurlandırdığını belirten Fatih, 
“Yarışmada iki ana görevimiz vardı, okyanus kenarındaki 
afet bölgesinde afetzedelerin belirlenmesi, koordinatla-
rının bir üsse bildirilmesi ve yardım malzemelerinin zarar 
görmeden bu afetzedelere ulaştırılması. Bu iki görevi en iyi 
şekilde biz yerine getirdik. Uçağımızı mart başı gibi bitirdik 
ve 40’tan fazla test uçuşu yapma, tüm hatalarımızı önce-
den tecrübe etme ve hepsine bir çözüm bulma imkanımız 
oldu. Afet sonrası bir görev olduğu için, yarış sırasında hava 
şartlarının kötü olduğu günler tercih edildi. Orada biz 20 
Knot rüzgarda uçtuk ama biz zaten 30 Knot rüzgarda test 
uçuşunu tamamlamıştık. Uçağımızın gövdesini ve burun 
parçasını TAI’nin Ankara’daki kompozit tesislerinde, temiz 
odalarda ürettik. Aynı sağlam malzemeyi F35’in dış gövde-
sinde de kullanıyorlar. Uçağımız kusursuz çalıştı. Sıfırdan 
kendi geliştirdiğimiz yazılımımız, yüksek başarı oranıyla ça-
lışıyordu. Bu hava şartlarında güçlü bir motorla uçabiliyor, 
güçlü bir yazılımla görevleri yapabiliyorsunuz. Uçağın kendi 
yörüngesini sürekli koruması için ciddi bir yapay zeka gere-
kiyor” diye anlatıyor. 
IMechE web sitesinde, yarışmanın jüri başkanı Alistair 
Cowin’in İTÜ Hedef Takımı’nın, zor hava şartlarına rağmen 
“iyi yağlanmış bir makine” gibi çalıştığı yorumunu yaptığı 
yazıyor. Cowin, Güvenlik ve Uçuşa Elverişlilik Ödülü’nü de 
sergiledikleri iyi organizasyon becerileri, güvenlik kültürü, 
gerçekten profesyonel ve becerikli bir araç üretmiş olma-
ları sayesinde hak ettiklerini belirtmiş. Fatih de yarışma 
ortamında konunun uzmanlarından takdir görmüş olmanın 
kendisini gururlandırdığını ifade ediyor: “Hakemler bizden 
hep gururla bahsettiler, hatta çeşitli tekliflerde bulundular. 
Sponsor şirketlerden işin profesyonelleri, üniversitelerden 
öğretim üyeleri ve ayrıca İngiltere Savunma Bakanlığı ve 
Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (Royal Air For-
ce) yetkililer gelip yarışmayı gözlemliyor. Orada o insanlarla 
aynı ortamı paylaşıp bizi değerlendirmek istediklerini belirt-
meleri açıkçası gurur vericiydi.”
Fatih ve arkadaşları, uçakları Tulpar’ın üstüne Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını koymuşlar. Uluslararası 
bir yarışmada Türkiye’yi temsil ederek birincilik kazanmanın 
kendisini çok gururlandırdığını söyleyen Fatih, “Ülkemizi se-
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Beş Osmanlı aydını tarafından 30 Mart 1863 

tarihinde kurulan ve Türkiye’nin eğitim 

alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak 

o tarihten beri “eğitimde fırsat eşitliği” 

misyonuyla ülkemizin çocuklarının geleceğini 

aydınlatan Darüşşafaka Cemiyeti, 155. yılını 

farklı etkinliklerle kutluyor.

Darüşşafaka Cemiyeti, 155. kuruluş yılını farklı etkinliklerle 
kutluyor. Bu bağlamda; Milli Piyango İdaresi, 29 Mart çekili-
şi için hazırladığı biletleri, Darüşşafaka’nın 155. kuruluş yıl 
dönümüne ithaf etti. Darüşşafakalı öğrenciler, “Darüşşafa-
ka’ya Tesadüf Edenler” isimli tiyatro oyununu sahneledi ve 
Daçka Marşı’nı yeniden yorumladı. Ünlü Piyanist Fazıl Say, 
Darüşşafaka için bağış konseri verdi. Türkiye İş Bankası, 
TÜYAP, Mercedes-Benz, Ekol Lojistik ile Doğuş Grubu 
çalışanlarından oluşan basketbol takımları, Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin düzenlediği “155. Yıl Kurumlar Arası Basket-
bol Turnuvası”nda karşılaştı. 155. yıl etkinlikleri kapsamın-
da 24 Ekim’de ise “Darüşşafaka Çatı Konuşmaları” adlı bir 
eğitim konferansı düzenlenecek.

“daRüşşaFaKa’ya teSadüF edenleR” oyunu
Darüşşafaka Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümü etkinlikle-
rinden ilki Darüşşafakalı öğrenciler tarafından gerçek-
leştirildi. Öğrenciler, Darüşşafaka’nın kuruluş hikayesini 
ve eğitimle değiştirdiği yaşam öykülerini, 30 Mart’ta TİM 
Maslak Gösteri Merkezi’nde sahneledikleri “Darüşşafa-
ka’ya Tesadüf Edenler” isimli tiyatro oyunuyla anlattı. 
Darüşşafakalı Ömer Faik Numanzade’nin yaşam öyküsü 
etrafında Darüşşafaka tarihinde önemli yeri olan bilim 
adamı, yönetici, müzisyen, yazar ve sanatçıların öyküleri, 
öğrenciler tarafından sahneye taşındı. 
Gösteri öncesinde konuşan Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “Bugün günlerden 
Darüşşafaka… 30 Mart 1863’te Yusuf Ziya Paşa ve arka-
daşlarının yaktığı ‘eğitimde fırsat eşitliği’ meşalesi, tam 
155 yıldır çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini aydınla-
tıyor. Darüşşafakamızın 155. kuruluş yıl dönümü hepimize 
kutlu olsun! 2015 mezunumuz ve Koç Üniversitesi 2. sınıf 
öğrencisi Abdullah Bozdaş’ın dediği gibi, ‘Belki de bir insa-
na yapılabilecek en kutsal iyilik, eğitimle onun yaşamının 
değişmesine vesile olmaktır.’  155 yıl önce bugünleri hayal 
etmişler midir bilemeyiz ama 1863’te kurucularımız, yaş-
ları 24 ile 38 arasında değişen beş genç Osmanlı aydını, 
her çocuğun nitelikli eğitim alma hakkına sahip olduğuna 
inanarak bu kutsal iyilik serüvenini başlattılar. Her şeyi, 
onların bu müthiş vizyonuna, yüreğine ve azmine borçlu-
yuz” dedi.  Etkinlikte, Darüşşafaka Lisesi Sosyal Bilimler 
Bölümü tarafından 155. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen “Darüşşafaka ve Değerlerimiz” 
konulu afiş yarışmasının birincisi Muhammed Samed 
Karakuş’a, ikincisi Mahmut Akkaşoğlu’na ve üçüncüsü 
Emir Şükrü Birdal’a ödülleri verildi. Tören, yine Darüşşafa-
kalı öğrencilerin seslendirdiği Darüşşafaka Marşı’nın yeni 
versiyonunun hep birlikte söylenmesiyle sona erdi.

daRüşşaFaKa’nın KuRuculaRı anıldı
Darüşşafaka’nın yönetici, öğretmen ve öğrencileri,  
30 Mart’ta kurucularını ve bu yuvayı hizmetleriyle yaşatan-
ları mezarları başında andı. Mezarları İstanbul’da bulunan 
kuruculardan Yusuf Ziya Paşa (1825-1882), Darüşşa-
faka’da İngilizce eğitime geçişin mimarı Darüşşafaka 
Cemiyeti Eski Başkanı Fettah Aytaç ile Darüşşafaka’nın 
vasiyet bağışçısı ve yazar Sait Faik Abasıyanık, Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda; kuruculardan Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa 
(1832-1901), Eyüp Mezarlığı’nda; kuruculardan Gazi Ah-
met Muhtar Paşa (1839-1919), Darüşşafaka’dan yetişen 
matematik bilgini Salih Zeki ve Darüşşafaka’da öğret-
menlik yapmış yazar Ahmet Mithat Efendi de Fatih Camii 
Haziresi’nde mezarları başında anıldı. İzmir’in Konak ilçesi 
Basmane semtindeki Emir Sultan Türbesi’nde bulunan Da-
rüşşafaka’nın kurucularından Sakızlı Ahmet Esat Paşa’nın 
mezarını ise, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri 
Fırat Tekin ve Celalettin Çağlar, Urla Rezidans bağışçıları, 
Urla Rezidans Kurum Müdürü ve Urla Grup Koordinatörü 
Serap Kırcı ve çalışanlar ziyaret etti.

bulunan tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” 
şeklinde konuştu.

Fazıl Say: “Hepimiz işin bir ucundan tutmalıyız”
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ise “Darüşşafa-
ka, Türkiye’de 155 yıldır hizmet veren bir kurum. Eğitimde 
çok güzel şeyler yaptılar. Onlara destek olmak hepimizin 
boynunun borcu. Bu çocukların eğitimine faydası olması 
için hepimiz işin bir ucundan tutmalıyız. Bu gece verdiğim 
konsere ciddi bir ilgi vardı. Bu da mutluluk verici” dedi.

daRüşşaFaKa, 155. yılında KuRumSal  
deSteKÇileRini SpoRun doStluğunda  
buluştuRdu
Türkiye İş Bankası, TÜYAP, Mercedes-Benz, Ekol Lojistik ile 
Doğuş Grubu çalışanlarından oluşan basketbol takımları, 
bu yıl 155. yaşını kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
düzenlediği “Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası”nda kar-
şılaştı. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda 19-20 
Mayıs tarihlerinde düzenlenen turnuvada, Darüşşafaka’yı 
mezunlarından oluşan takım temsil etti. 
Dostluk atmosferinde geçen ve kıyasıya bir mücadelenin 
yaşandığı turnuvanın finalinde Mercedes-Benz’i mağlup 
eden Ekol Lojistik birinci oldu.
Darüşşafaka Cemiyeti’nin 155. kuruluş yılı vesilesiyle 
düzenlenen basketbol turnuvasının dostluk atmosferi 
içinde geçmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden 
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Darüşşafaka’nın 
tarihi boyunca spora ve sporun değerlerine önem verdiğini 
belirtti.  Her zaman Darüşşafakalı öğrencilerin yanında 
olan beş kurumun, bu kez de Darüşşafaka’nın 155. yılını 
kutlamak için düzenlenen bir turnuvada yer almasının çok 
değerli bir destek olduğunu belirten Çamaş, “Spor, fiziksel 
ve psikolojik faydalarının yanı sıra öğretici ve geliştirici 
boyutuyla da kişinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. 
Darüşşafaka, kurulduğu günden bu yana öğrencilerinin iyi 
ve sağlıklı insanlar olarak yetişmeleri için sporun gücün-
den faydalanıyor.” dedi. 

daRüşşaFaKa Çatı KonuşmalaRı
Darüşşafaka Cemiyeti, bu sonbahar ilk kez Darüşşafaka 
Çatı Konuşmaları adlı bir eğitim konferansı düzenleyecek. 
24 Ekim 2018 Çarşamba günü 09.30-16.00 saatleri ara-
sında TİM Maslak Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek 
olan bu ufuk açıcı konferansın başlığı, “BÜYÜK KONULA-
RA, KÜÇÜK HİKÂYELER!” Açılış konuşmasını Dr. Canan 
Dağdeviren’in yapacağı konferans, sadece eğitimcileri 
değil, anlamı eğitimde arayan ve bulan insanları bir araya 
getirmek amacıyla düzenlenecek. n 

daRüşşaFaKa 29 maRt’ta milli 
piyanGo biletleRinde!
Milli Piyango İdaresi, 30 Mart’ta 155. yaşını kutlayan 
Darüşşafaka Cemiyeti’nin bu özel gününü unutmadı. Da-
rüşşafaka Cemiyeti ile iş birliği yapan Milli Piyango İdaresi, 
29 Mart çekilişi için hazırladığı biletleri, Darüşşafaka’nın 
155. kuruluş yıl dönümüne ithaf etti. Milli Piyango İdaresi, 
29 Mart 2013 tarihinde de Darüşşafaka’nın 150. yılına 
özel bilet tasarımı yapmıştı.  

Fazıl Say’dan 155. yıl KonSeRi
Dünyanın en önemli piyanist ve bestecileri arasında 
gösterilen Fazıl Say, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 155’inci yılı 
kapsamında düzenlenen bağış konserinde sahne aldı. İş 
Sanat’ta gerçekleşen konser için satışa çıkan tüm biletler 
tükenirken, konserden elde edilen gelirle 48 öğrencinin bir 
yıllık eğitimine destek olundu.

Fırat tekin: “eğitimde fırsat eşitliği için 
yılmadan çalışmaya devam edeceğiz”
Darüşşafaka Cemiyeti olarak, her çocuğun eşit koşullarda 
eğitim alması gerektiği inancıyla, 155 yıldır çalışmalarını 
sürdürdüklerini ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Üyesi Fırat Tekin, “Toplumsal kalkınmanın vazgeçil-
mez unsurlarından olan eğitimde fırsat eşitliği konusunda 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan çalış-
maya devam edeceğiz. Bu yolculuğumuzda yalnız olma-
dığımızı görmek, binlerce eğitim sevdalısının desteklerini 
hissediyor olmak, çıktığımız bu yolda bizleri gururlandırıyor, 
cesaretlendiriyor. Bu vesileyle, Darüşşafaka’ya destekte 

Darüşşafaka 
155 yaşında

Fazıl Say

“darüşşafaka’ya tesadüf edenler” 
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“Şeffaflık”, “Hesap verebilirlik” ve “Sürdürülebilirlik” ilkeleri doğrul-
tusunda 2013 yılında bağımsız kurumsal derecelendirme çalışması 
yaptıran ve başlangıç notu 8,4 olan Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk 
sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, 2018’de notunu 9,50’ye 
yükseltti. Derecelendirme çalışması; Kobirate Uluslararası Kredi Dere-
celendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin, Kurumsal Yönetim 
Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapıldı. 
Kobirate AŞ’nin “Sivil Toplum Kuruluşları” için belirlediği Pay Sahipleri, 
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu 
başlıkları altında hazırladığı metodolojisine göre ve 302 kriterin ince-
lenmesi sonucu Darüşşafaka Cemiyeti’nin Kurumsal Yönetim Uyum 
Derecelendirme Notu 9,50 olarak belirlendi.   
Darüşşafaka Cemiyeti 2013 yılında aynı değerlendirmeden 10 üzerin-
den 8,4; 2014 yılında 8,64; 2015 yılında 9,08; 2016 yılında 9,29 ve 
2017 yılında 9,43 puan almıştı. 
Bu yıl Darüşşafaka Cemiyeti’nin 155. yaşını kutladıklarını vurgulayan 
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “Bu özel yıla Cemiyetimizin ku-
rumsal derecelendirme notunu 9,50’ye yükselterek başladık. 2013 
yılında 8,4 puanla başladığımız bu yolculukta her geçen yıl çıtayı daha 
da yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Eşitlik ilkesi üzerine misyonunu 
oturtan Darüşşafaka, tarihi boyunca aldığı her kuruş bağışı toplumsal 
bir emanet olarak görmüş ve bunun hesabını topluma vermiştir. Bizler 
de altı yıldır bu çalışmayı yaptırarak, zaten Cemiyetimizin kuruluşun-
dan bu yana var olan şeffaf ve hesap verebilir yapısını kurumsallaştırı-
yoruz” değerlendirmesini yaptı.  n

daRüşşaFaKa 
ziRveyi zoRluyoR

Darüşşafaka Cemiyeti’nin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle her yıl düzenlediği Sait Faik Hikâye Ar-
mağanı’nın 64.’sü 10 Mayıs’ta Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle sahibini buldu. Bu sene 94 kitapla rekor 
sayıda başvuru yapılan Armağan’ın kazananı İletişim Yayınları’ndan çıkan “Sahiden Hikâye” adlı kitabıyla Kemal 
Varol oldu. 
Doğan Hızlan’ın başkanlığında toplanan Jale Parla, Metin Celal, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Beşir Özmen ve Mu-
rat Gülsoy’dan oluşan Sait Faik Hikâye Armağanı Jürisi, ödül gerekçesini şöyle açıkladı: “64. Sait Faik Hikâye Ar-
mağanı, canlı karakterlerin büyüme sürecindeki yaşantılarını ve ince ayrıntılara gizlenmiş deneyimlerini hikâye 
sanatının imkânlarıyla resmetmeyi başaran Kemal Varol’un Sahiden Hikâye adlı kitabına oy birliğiyle verilmiştir.”

“SanıRım biR yazaRı anmanın en Güzel yolu başKa yazaRlaRın yolunu aÇmaKtıR”
Ödül töreninde konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “Sanırım bir yazarı anma-
nın en güzel yolu başka yazarların yolunu açmaktır. Ne mutlu ki Sait Faik 64 yıldır bunu yapıyor; bir yazara çıktığı 
edebiyat yolculuğunda yoldaşlık ediyor, ilham veriyor ve ona yepyeni kapılar açıyor. Darüşşafaka Cemiyeti ola-
rak bizler de 1964’ten beri böyle bir mirası üstlenmekten ve sürdürmekten onur duyuyoruz” dedi.
 
“Ödülü babama aRmağan ediyoRum”
Ödül töreninde söz alan Kemal Varol, çok mutlu olduğunu ifade ederek ödülü vefat etmiş olan babasına arma-
ğan ettiğini söyledi. n

64. Sait FaiK HiKâye aRmağanı’nın  
SaHibi Kemal vaRol

Darüşşafaka Cemiyeti, 155 yıldır bağışlarıyla çocuklarımıza bir 
gelecek armağan eden ve artık aramızda olmayan bağışçılarının, 
Darüşşafaka’ya hizmeti geçenlerin ve bütün şehitlerimizin aziz 
ruhları için, Kadir Gecesi’ne denk gelen 10 Haziran’da öğle nama-
zından sonra İstanbul Erenköy Galippaşa Camii’nde, Ankara Mal-
tepe Camii’nde ve İzmir Alsancak Hocazade Camii’nde Kur’an-ı 
Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttu ve indirilen Hatm-i Şerif’in duasını 
yaptırdı. n

daRüşşaFaKa, 
bağışÇılaRının aziz 
RuHlaRı iÇin mevlit 
oKuttu

Darüşşafaka Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerinin bir yıllık çalışmalarının sonucunda müzik yeteneklerini 
sergiledikleri Geleneksel Sanat Gecesi, “Efsaneler” temasıyla 11 Haziran’da TİM Gösteri Merkezi’nde 
düzenlendi. Efsane sanatçıların eserlerinin yorumlanması sebebiyle “Efsaneler” adıyla gerçekleşti-
rilen Sanat Gecesi’nde sahne alan Daçkalılar, performanslarıyla etkinliğe katılan herkese keyifli bir 
gece yaşattı. Rus piyanist Evgeny Grinko’nun Valse adlı parçasını çalarak salondaki herkesi etkileyen 
Darüşşafaka Lisesi 11. sınıf öğrencisi Defne Hadiş, Geleneksel Sanat Gecesi’ni şu sözlerle anlattı:
“Duymak istemeyen kulaklar bir sağırdan daha ağır işitirken, duymak için can atan kulaklar dünyanın 
tüm seslerini işitebilecek kabiliyete ulaşır. Bir ses duyulur, o sese kulak verilir, o ses dinlenir. Sonra 
duyan kişinin kendisi de başka bir ses yaratmak ister. Ama bir tıngırtı ama müzik... Sanat Gecesi; işte 
bu istekle ve duyan, dinleyen, dinleten Daçkalılar’ın emeğiyle ortaya çıkmış geleneksel bir ses yarat-
ma uğraşıdır.” n

daRüşşaFaKalılaR müziğin 
eFSaneleRinin eSeRleRini
yoRumladı 
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Çocuklarımızın eğitimine
az çok demeden
her ay düzenli destek olun.

Türkiye’nin eğitim çınarı Darüşşafaka’da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı, 4 Eylül’de TİM Maslak Gösteri Merkezi’nde 
düzenlenen törenle açıldı. Tüm Darüşşafaka Ailesi’ni buluşturan törende, yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersini Darüşşa-
faka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Hüsamettin Kavi verdi. 

talHa Çamaş: “teK HedeFimiz ülKemizdeKi eğitim tabloSunun değişmeSinde etKin Rol oynamaK”
Darüşşafaka Lisesi Müdürü Ayşe Görey’in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı 
Talha Çamaş, sözlerine Darüşşafaka ailesine katılan 121 öğrenciyi selamlayarak başladı. Çamaş, konuşmasında Dünya 
Ekonomik Forumu’nun yayımladığı “Eğitim Kalitesi 2018” başlıklı listeye atıfta bulunarak, “Türkiye, bu listede 99’uncu 
sırada yer aldı. Ülkelerin eğitim sistemi kalitesine göre oluşturulan listede Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan 
gibi ülkeler Türkiye’nin önünde sıralandı. Listenin başında İsviçre gelirken Yemen son sırada yer aldı. Türkiye’nin PISA kar-
nesi de ne yazık ki farklı değil. Türkiye’nin eğitimdeki bu tablosunu değiştirmek için hepimize görev düşüyor. Bu gidişata 
dur demek için Darüşşafaka var gücüyle çalışırken, ülkemizin eğitim dünyasında öncü bir konumda bulunuyor ve diğer 
okullar için örnek teşkil ediyor. Bu sebeple de tek hedefimiz şudur; sizlere sunduğumuz olanakları sürekli geliştirerek 
sizleri en iyi şekilde yetiştirmek ve bu tablonun değişmesinde etkin rol oynamak” sözleriyle Darüşşafaka’nın önemini 
vurguladı.

155. yılda iyi deRSleR daRüşşaFaKa!
“Aklın, bilimin, Atatürk’ün yolunda; sevgiyle, saygıyla, coşkuyla, dostlukla iyi dersler 

Darüşşafaka!”

Çamaş, “81 İlden 81 Öğrenci” projesiyle her yıl Darüşşafa-
ka’ya katılan 81 öğrencinin tüm giderlerini karşılayarak daha 
fazla çocuğa fırsat eşitliği sağlayan Türkiye İş Bankası’na 
Darüşşafaka Ailesi adına şükranlarını sundu ve Darüşşafa-
kalılara, Daçka ruhunun ve alevinin hiç sönmeyeceği, canlı, 
dinamik ve neşeli bir ders yılı dileyerek sözlerini noktaladı.

yuSuF ziya paşa ÖdülleRi SaHipleRini buldu
Törende, 2018 üniversite sınavında gösterdikleri başarıyla 
Yusuf Ziya Paşa Ödülü’nü almaya hak kazanan Daçkalılara 
ödülleri takdim edildi. 2018 mezunlarından en iyi başarı 
yüzdesiyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
si’ne yerleşen Nisa Nur Sefer ödülünü, Talha Çamaş’ın elle-
rinden aldı. 
Törende ayrıca bu yıl Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda birinci 
olan 5. sınıf öğrencisi Ahmet Baki Mavi ile Koç Üniversitesi 
Hukuk Bölümü’nü kazanan 2018 yılı mezunu İlayda Salkım 
birer konuşma yaptı. Salkım konuşmasında 10 yılını geçir-
diği okuluna ilişkin duygularını şu cümlelerle dile getirdi: 
“Ben gittiğim her yerde Darüşşafakalıyım dediğimde bana 
kesilen dikkati, gözlerdeki ışığı gördüm. Her zaman sihirli 
bir sözcüktü Daçka. İleride de kapılarımı biliyorum bu söz-
cük açacak. Daçka... Yeşermek gibi, ‘Buraya sinmişliğim 
var.’ demek gibi ve tabii ki üç nokta gibi ama hiç ‘hoşça kal!’  
gibi değil!” n

EKİM 2018

ahmet baki mavi  konuşmasını yaparken
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Bu yıl 9.’su düzenlenen Liseler Arası Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması’nın final sergisi, 22-23-
24 Mayıs tarihlerinde Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Yarışmaya 34 farklı ildeki 87 
liseden toplam 131 proje başvurdu. 
Yarışmada; İstanbul Özel Eğitmen Anadolu Lisesi’nden Asude Kızıloğlu “Eşitsizlik Sorularının Logaritma Yardı-
mıyla Farklı Bir Çözüm Metodu Geliştirilerek Çözülmesi” adlı projesiyle birinci, Denizli Erbakır Fen Lisesi’nden 
Mehmet Koca “Ceva ve Menelaus Teoremlerinin Genellenmesi” adlı projesiyle ikinci, TED Bursa Özel Lisesi’nden 
Mehmet Utku Düzen “Ardışık Sayıların Kuvvetlerinin Toplamının Grafiklerle Bulunması” adlı projesiyle üçüncü 
oldu. Ayrıca İzmir Özel Ege Lisesi’nden Melisa Doğru ve Baran Yarkın Yıldırım “Yeni Bir Asallık Kriteri” adlı projele-
riyle; Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi’nden Bedriye Nur Sayın ve İrem Özdemir ise “Üçgenin Yarım Çemberleri” adlı 
projeleriyle teşvik ödülünü alırken, İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’nden Mehmet Emin İpekdal “Kare Kombinas-
yonu Sayı Sisteminin Küp Üzerine Uyarlanması ve Yeni Bir Kriptoloji Algoritmasının Geliştirilmesi” adlı projesiyle 
Genç Matematikçi Ödülü’nü kazandı. 

daRüşşaFaKa liSeSi biRinciliK Ödülü
Kendi aralarında yarışan Darüşşafaka Lisesi öğrencileri arasında ise Sevil Öksüz “Sayıların İlginç Permütasyon-
ları” adlı projeyle birinci seçildi. n

Geleceğin matematiKÇileRi 
daRüşşaFaKa’da yaRıştı

Darüşşafaka Lisesi’nin 3Durak, Sigma 3D, Autodesk ve KWORKS 
iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlediği Türkiye’nin tek liselerarası 
“3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. Eği-
tim kurumlarında 3D yazıcıların inovatif düşünce ve tasarımı güç-
lendirecek şekilde ve sosyal faydaya dönük konularda da kullanımı-
nın artırılması ve öğrencilere tasarım, yazılım gibi farklı becerilerin 
kazandırılması amacıyla Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, 10 Mart’ta yapıldı.
İstanbul’dan 17 takımın katıldığı yarışmada, lise öğrencileri, sosyal 
sorumluluk bilinci ve insan hayatını kolaylaştırma amacıyla birbirin-
den yaratıcı fikirler bularak bunları hayata geçirmek için ilk adım ni-
teliğindeki projelerini hazırladı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda; 
“Görmeyen Gözler, Gören Eller” adlı projesiyle İstek Atanur Oğuz 
Okulları Takımı birincilik ödülüne, “Holution-Hayat Ellerinde” proje-
siyle Özel SEV Lisesi Takımı ikincilik ödülüne ve “Hava Kanallı Şişe” 
adlı projesiyle FMV Ispartakule Işık Lisesi Takımı üçüncülük ödülüne 
layık görüldü. 
Birinci olan takıma 3D Yazıcı, ikinci takıma 3Doodler’dan 3D Kalem, 
üçüncüye de 3Durak’tan 3D baskı büst armağan edildi. n

daRüşşaFaKa 3d yazıcı 
atÖlyeSi ve 
yaRışmaSı’nda ÖdülleR 
SaHipleRini buldu

Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı, yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak için Darüşşafaka Lisesi tara-
fından bu yıl on üçüncüsü gerçekleştirilen “Hişt Hişt, Genç Sait Faik Öykü Yarışması”nın ödül töreni, 17 Mayıs’ta 
TİM Fettah Aytaç Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu yıl Türkiye genelinden 366 öykünün gönderildiği yarışmada,  
Darüşşafaka Lisesi öğrencileri kendi aralarında 23 öyküyle yarıştı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Edebiyat Öğret-
menlerinden oluşan Ön Seçici Kurul ile Gülsün Kaya, Muzaffer Kale, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Necdet Neydim ve 
Nursel Duruel’den oluşan Üst Seçici Kurul’un titizlikle incelediği öykülerden Türkiye genelinde, İzmir Atatürk Fen 
Lisesi’nden “Falanca Bey’in Öyküsü” adlı eseriyle İlkim Sözer birinci; Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nden “Kâğıt Ol-
madan Biz Üçümüz Neye Yararız?” adlı eseri ile Mert Yaradanakul ikinci ve Diyarbakır Bağlar İMKB Fen Lisesi’nden 
“Vazgeçmiyorum” adlı eseriyle Sidem Besta Türk üçüncü oldu. Darüşşafaka Lisesi’nden ise “Servilerdeki Kuşlar” 
adlı eseriyle 10. sınıf öğrencisi Eray Çakar birinci, “Amaçsal Olarak Yalan” adlı eseriyle 12. sınıf öğrencisi Ecem 
Kaval ikinci ve “Müsaitlerde” adlı eseriyle 12. sınıf öğrencisi İlayda Salkım üçüncü oldu. n

GenÇ Sait FaiK’leR yaRıştı 

Darüşşafaka Ortaokulu tarafından geleneksel olarak düzenle-
nen “Ahmet Rasim Yaşıyor!” Köşe Yazısı Yazma Yarışması’nın 
11.’sinin kazananları, 4 Mayıs’ta Maslak TİM Gösteri Merkezi 
Fettah Aytaç Salonu’nda düzenlenen törenle açıklandı.
İstanbul’daki tüm ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıla-
bildiği serbest konulu köşe yazısı yazma yarışması, Darüşşa-
faka’da yetişmiş, tarihimizin en saygıdeğer gazeteci ve yazar-
larından biri olan Ahmet Rasim’in anısını yaşatmak amacıyla 
her yıl düzenleniyor. İstanbul Ortaokulları Birincisi, Özel Feriköy 
Ermeni İlk ve Ortaokulu’ndan “Tek Mirasımız ve Biz” başlıklı 
yazısıyla Masis Kara; Darüşşafaka Ortaokulu Birincisi ise “Göz 
Bandının Ardından” başlıklı yazısıyla Ahu Tarası oldu. Tören, de-
receye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. n

11. “aHmet RaSim 
yaşıyoR!” KÖşe yazıSı 
yazma yaRışmaSının 
KazananlaRı belli oldu



23EKİM 2018

Türkiye’nin ilk lise robot kulübü olarak bu alanda öncü konumda bulunan Darüşşafaka Robot Kulübü “Sultans of 
Türkiye”, 2018 yılında başarılarıyla Türkiye’yi gururlandırdı.  ABD’nin Chicago kentinde 4-7 Nisan tarihlerinde FIRST 
Vakfı tarafından düzenlenen “FIRST Midwest Regional” robot yarışmasında yaptıkları robotla yarışmanın en prestijli 
ödülü olan ve diğer takımlara örnek olarak FIRST ruhunu en iyi yansıtan takıma verilen “Chairman’s Award”u kazanan 
Darüşşafaka Robot Kulübü, 19-21 Nisan tarihlerinde de ABD’nin Houston kentinde yapılan “FIRST Championship”e 
katıldı. Houston’daki Dünya Şampiyonası’nda da ülkemizi ve okullarını başarıyla temsil ederek yurda dönen Darüş-
şafaka Robot Kulübü’yle bir araya gelerek bu deneyimleri üzerine konuştuk. 

belSu SeyRan: “Önemli olan işini SeveReK yapmaK” 
Darüşşafaka Robot Kulübü katılımcısı Belsu Seyran, Robot Kulübü’nün bir parçası olarak şu ana kadarki süreçte 
öğrendiği en değerli bilginin bir işi severek yapmanın önemi olduğunu söyledi. Kulübe girmeden önce insanlarla ile-
tişim kurmakta zorlandığını ifade eden Seyran, “Kulübe girdikten sonra canlı yayınlarda, röportajlarda, katıldığımız 
etkinliklerde, sponsorluk görüşmelerinde ve yarışmada jürilerle konuştukça bu yönümü de geliştirdim. Ayrıca yaptı-
ğımız Stanford ve NASA gezilerinden sonra vizyonum gelişti. Hayallerime yön verdim. Bu ekip benim her şeyim oldu” 
diyerek Darüşşafaka Robot Kulübü’nün bir parçası olmanın hayatına yaptığı olumlu etkileri anlattı.

şeyHmuS aca: “başaRının naSıl SüRdüRülebiliR olduğunu GÖRdüm”
Kulübün deneyimli üyelerinden 11. sınıf öğrencisi Şeyhmus Aca ise, yaşadığı deneyimlerle ilgili “Bu süreçte takım 
çalışmasının ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Diğer takımlardaki yarışmacılarla iletişim içinde olarak daha sos-
yal birisi oldum. Böyle başarılı bir ekibin parçası olmak bana başarının devamlılığının nasıl sağlandığını öğretti. Bu ekip 
sayesinde ekipteki arkadaşlarımın arkadaştan öte kardeş olduğunu gördüm ve bunun başarı için ne kadar önemli 
olduğunu fark ettim” diyerek bu ekibin parçası olmanın kişisel gelişimine sağladığı katkıyı vurguladı.

ceRen uluSoy: “pRoFeSyonelliğin ne demeK olduğunu ÖğRendim”
Darüşşafaka 9. sınıf öğrencisi ve FRC Robot Kulübü üyesi Ceren Ulusoy da, Houston’daki şampiyonaya katılmaya 
hak kazanmalarını, düzenli bir iş planıyla hazırlanmalarına bağladı ve “Yarışma ile edindiğim tecrübelere örnek olarak 
özgüvenimin arttığını, sorunlara hızlı çözümler üretebildiğimi ve yarışma ortamını gördükten sonra kendimi ifade 
etme becerilerimin geliştiğini söyleyebilirim. Böyle başarılı bir ekibin parçası olmak bana profesyonelliğin ne demek 
olduğunu öğretti. Ayrıca bu ekipte paha biçilmez dostluklar ve yeni bir aile kazandım” diyerek duygularını paylaştı. n

daRüşşaFaKa Robot taKımı, 
tüRKiye’yi GuRuRlandıRdı

Chicago’da kazandığı Chairman’s ödülü ile Houston’daki büyük 
şampiyonaya katılarak Darüşşafaka’yı ve Türkiye’yi en iyi şekil-
de temsil eden Darüşşafaka FRC (FIRST Robotics Competition) 
Robot Takımı, 11 Mayıs’ta dünyanın önde gelen hızlı tüketim 
ürünleri üreticisi P&G’nin davetlisi olarak Gebze’deki fabrikasını 
gezdi. ABD’de elde ettiği başarılarla tüm Türkiye’ye büyük gurur 
yaşatan Darüşşafaka Robot Kulübü, nam-ı diğer Sultans of Tür-
kiye, bu geziyle üretim sürecini yakından görme fırsatını yakaladı.
FRC Robot Kulübü öğretmeni ve Elektrik-Elektronik Mühendisi 
Mete Karaca’yla birlikte fabrikayı gezen Robot Kulübü öğrenci-
leri, P&G yöneticileri ve çalışanlarıyla tanıştıktan sonra P&G’nin 
çalışmaları hakkında bilgi edindi. Sultans of Türkiye, bebek bezi 
paketleme otomasyon yolculuğunu gözlemleyip kullanılan tek-
nolojiler hakkında bilgi aldı. Kullanılan teknolojiden çok etkilen-
diklerini söyleyen öğrenciler, P&G Gebze fabrikası gezisinin 
kendileri için ilham verici geçtiğini ifade ettiler. Otomasyon yol-
culuğunun ardından Darüşşafaka Robot Kulübü öğrencileri, P&G 
ekibine kulüp çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı. n

Robot Kulübü, 
p&G Gebze 
FabRiKaSını Gezdi

Öğrenmekten ve üretmekten keyif alan yüzlerce öğren-
ci, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda gerçekleştirilen 
“School Maker Faire” etkinliğinde bir araya geldi. Etkin-
likte öğrenciler; bilimden sanata, bahçecilikten zanaata 
kadar her türlü disiplinden projelerini sergiledi.
155 yıldır eşitlikçi ve akılcı bir eğitim anlayışıyla faaliyet-
lerine devam ederken, yaratıcı ve üretici nesiller yetiştir-
meyi ilke edinen Darüşşafaka Eğitim Kurumları, öğren-
mekten ve üretmekten keyif alan öğrenciler için bu yıl ilk 
kez School Maker Faire etkinliği düzenledi.  
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın Maslak’taki kampü-
sünde 13 Mayıs’ta düzenlenen ve gelenekselleşmesi 
hedeflenen etkinlik, 2009 yılından bu yana Darüşşafa-
ka Cemiyeti’nin kurumsal bağışçısı olan P&G Türkiye’nin 
sponsorluğunda gerçekleştirildi. Katılımın tamamen üc-
retsiz olduğu organizasyonda, farklı disiplinlerden toplam 
59 proje kulübü en yaratıcı projelerini sergileme fırsatı 
yakaladı. Her türlü disiplinden projenin katılımcılara tanı-
tıldığı etkinlik kapsamında, öğrencilerin fikirlerini gerçeğe 
dönüştürmesine olanak sağlanırken; onlara projelerini 
geliştirmek için benzersiz bir paylaşım alanı sunuldu. Da-
rüşşafaka bağışçılarının da katılım gösterdiği etkinlikte, 
özellikle öğrenciler, yaptıkları birbirinden ilginç robotlarla 
ilgi odağı oldu. n

Geleceğin 
mucitleRi buluştu

Darüşşafaka FRC Robot Kulübü “Sultans of Türkiye” üyeleri, ABD’nin Houston kentinde düzenlenen 
FRC Dünya Şampiyonası’na katılmalarının ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı.

iş banKaSı’ndan daÇKalılaRa 
banKacılıK deRSi
Darüşşafaka Ortaokulu 7. sınıflar matematik dersi kapsamında, faiz hesaplamaları konusu işlenmeden 
önce, öğrencilerin kavramsal olarak faizi anlamaları, günlük yaşamla bağlantısını kurabilmeleri ve finansal 
okuryazarlığa başlangıç yapabilmeleri amacıyla Türkiye İş Bankası’ndan destek alındı. Tüm 7. sınıf öğrenci-
lerine İş Kuleleri’nde İş Bankası Bireysel Bankacılık Ürün Bölümü Müdür Yardımcısı Umay Özçelik tarafından 
bankacılık dersi verildi. Derste öğrencilere; bankacılığın tarihsel gelişimi, bankaların temel fonksiyonu ve na-
sıl çalıştıkları, faiz oranının nasıl belirlendiği, paranın değeri, enflasyon, piyasanın ne demek olduğu, Merkez 
Bankası’nın görevi, Borsa İstanbul’un nasıl çalıştığı gibi konular anlatıldı. Ticaretin başlamasından paranın 
ortaya çıkışına, bankacılığın bir ihtiyaç olmasından günümüz piyasalarına kadar genel çerçevede geçen bu 
derste öğrenciler de birçok soru sorarak merak ettiklerini öğrenme fırsatı yakaladı. n
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Darüşşafaka Lisesi 144. Dönem öğrencileri, 13 Haziran’da TİM Maslak Gösteri Merkezi’nde düzenlenen tö-
renle diplomalarını aldı. Üniversite sınavı sonuçlarına göre 102 öğrenci, 4 yıllık lisans programlarına yerleşerek 
üniversiteli oldu. İstedikleri üniversiteler için tekrar hazırlanmak isteyen altı mezun ise tercih yapmadı. Tercih 
yapan öğrencilerin üniversite giriş sınavlarıyla yerleşme başarı oranı %93,58 olarak gerçekleşti.
Darüşşafaka’nın yeşil-siyah kapısından içeri 10 yıl önce giren 116 öğrencinin uğurlandığı gün, Türkiye İş Ban-
kası iş birliğiyle 10 yıl önce hayata geçirilen ülkemizin eğitim alanındaki en uzun soluklu ve kapsamlı sosyal 
sorumluluk projesi olan “81 İlden 81 Öğrenci” de ilk mezunlarını verdi.

talHa Çamaş: “buGün 10 yıl boyunca emeK veRdiğimiz FidanlaRın meyveye 
duRduğunu GÖRdüğümüz GündüR”
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, 10 yıldır “81 İlden 81 Öğrenci” projesiyle Darüş-
şafakalı öğrencilerin yanında olan Türkiye İş Bankası’na teşekkür ederek, “155. kuruluş yılımızda 116 gencimizi 
bilgileriyle yurdun dört bir yanına ışık saçmaları için uğurluyoruz. Bugün 10 yıl boyunca emek verdiğimiz fidanla-
rın meyveye durduğunu gördüğümüz gündür. Hayatımın en gururlu ve mutlu günüdür. Bu gururu bizler kadar his-
seden bir kurum daha var: Büyük Atatürk’ün ekonomi alanındaki eşsiz eserlerinden Türkiye İş Bankası…. Bugün 
uğurladığımız 116 öğrencimizin 84’ünün tüm giderleri 10 yıl boyunca Türkiye İş Bankası tarafından karşılandı. 
10 yıldır öğrencilerimizin yanında olan ve üniversite eğitimleri süresince de desteğini sürdürecek olan Türkiye 
İş Bankası’na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

“ÖğRencileRimiz yaRatıcılaR, SpoRtiFleR ve bence en ÖnemliSi mutlulaR!”
13 Haziran’da TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Darüşşafaka Lisesi Müdürü 
Ayşe Görey ise, 144. Döneme şöyle seslendi: “Darüşşafaka’da edindiğiniz donanımla yeni hayatlara yelken aça-
caksınız. Ben sizlere yaptıklarınız ve başarılarınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Bazı ilkler var mezunlarımız 
arasında. Bizi Türkiye yarı finallerine kadar taşıyan ilk kız futbol takımı oyuncularımız, yurt dışında okulumuzu 
en şekilde temsil ederek robot yarışmalarında ödül almış öğrencilerimiz, Birleşmiş Milletler’de delege olmuş 
ve dünya sorunlarına fikirler üretmiş öğrencilerimiz var. Değişim programlarıyla yurt dışında eğitim almış olan-
lar, kişisel resim sergisi açanlar, matematik köyünde çalışmalar yapmış olanlar, TÜBİTAK projelerine katılmış 
olanlar, müzik enstrümanlarını konuşturanlar ve hatta beste yapanlar var. Profesyonelce dans edebilenler, ko-
reografi yapanlar, tiyatro sahnesinde sizi bir duygudan bir diğerine taşıyabilenler var. Öğrencilerimiz yaratıcılar, 
sportifler ve bence en önemlisi mutlular!” n

Darüşşafaka Lisesi, bu yıl 116 mezun verdi ve 102 öğrenci, 4 yıllık lisans programlarına 
yerleşerek üniversiteli oldu. 

144. dÖnem 
üniveRSiteli oldu!

daRüşşaFaKa Kız 
Futbol taKımından 
ÖRneK davRanış

Konya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılan  
Darüşşafaka Kız Futbol Takımı, sahaya eksik evraktan 
dolayı on kişi çıkmak zorunda kalan rakibiyle eşit şartlarda 
mücadele etmek için, onlarla aynı sayıda sporcuyla saha-
ya çıkarak Darüşşafaka’nın misyonuna yakışır bir davranış 
sergiledi. 
Vermiş olduğu kararla Darüşşafaka’yı gururlandıran Kız 
Futbol Takımı Antrenörü Erdem Yağız, içimizi ısıtan bu gü-
zel olayı şu sözlerle açıkladı: “İstanbul’da üçüncü olarak 
Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Müsaba-
kalar Konya’da yapılıyordu. Müsabakaya gittiğimizde Kon-
ya’daki Okul Sporları Gözlemcisi, rakibimiz Ankara Sincan 
İMKB Lisesi’nin evraklarının eksik olduğunu ve maça çıka-
mayacaklarını bildirdi. Biz o sırada sahada ısınıyorduk. Daha 
sonra on sporcunun belgelerinin hazır olduğu fakat birinin 
belgelerinin hazır olmadığı bilgisini aldık. Maçın hemen ba-
şında, henüz 2. dakika oynanırken yardımcım Sevtun Hoca 
ile istişarede bulunup maçın eşit şartlarda oynanması 
gerektiği düşüncesine vardık. Hakemler de kararımızı ka-
bul etti ve mücadele ona on oynandı.”Bu kararlarına, karşı 
takımdan olumlu bir tepki aldıklarını söyleyen Erdem Yağız, 
“Rakip takımın antrenörü geldi ve ‘Samimi olarak söylemek 
gerekirse, bin beden öğretmeninden sadece biri bu davra-
nışı sergilerdi, bunu da siz sergilediniz’ dedi. Maç bittiğinde 
İMKB Lisesi sporcuları da yanımıza gelerek hepimizi tek tek 
tebrik ettiler. Biz öğrencilerimize sporun skordan ibaret 
olmadığını; aslolanın centilmenlik, eşit ve adil mücadele 
olduğunu, kazananı alkışlamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi 
öğretiyoruz” diyerek mutluluğunu ifade etti. 
Darüşşafaka Kız Futbol Takımı’nın Kaptanı Dilan Hacıarap 
ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Biz mücadelemi-
zin rakip arkadaşlarımıza karşı değil topa karşı olduğunun 
farkındayız. Bu yüzden eşit savaşmak gerektiğini de bili-
yoruz. Bu doğrultuda yaptığımız hareket fair play çerçeve-
sinde değerlendirildi. Hepimiz çok mutluyuz bu durumdan  
dolayı.” n

Darüşşafaka Kız Futbol Takımı, bir kişi eksik 
çıkmak zorunda kalan rakibine karşı aynı şartlarda 
mücadele ederek örnek bir davranış sergiledi.


